
. AtaquematinalLondres, 22 (D. P.) - Podero
sas formações aéreas norte-ameri
canas atacaram, esta manhã, vio
lentamente, o aeródromo de Beau
vais-Lille. As bombas lançadas pe
los atacantes causaram enormes

danos.

'«De acôrdo com os· piaDos», 'Ingiram!
NOVA ·IORQUE, 22 (U.P.)-A emissora de Tóquio admitiu hoje que os japoneses abando
naram Lae e Salamaua. Segundo os nipônicos, a retirada daquelas importantes bases
da Nova Guiné foi realizada "de acõrdo com os planos do comando japonês".
Caí.. Chernigo:v .Moscou, 21 (c. P.) - As fôrças
russas (la frcnte central captura
rum <11 importante cidade de Cher
n igov, depois de atravessarem o

.rio Dcsna. A ordem-do-dia do ma

rl:'clwl Stalin anunciou também
que Iodas as defesas alcmãx da
mnrucm ocidental do rio estão ccr

cadus. Ch e rn igov era o mais ini
portante centro de resistência na

z ist a no baixo Desna. Sua captura
é nnunciada depois de três dias dos
mais c noarniçndos encontros.

o
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"._,._..._.._-..-."._.._._--.............................-- .... - ............
"A Bandeira Nacional quando em pr-és

tlto ou procissão, não será conduzida eUI
posição horízontat, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à dn-eíta da
testa da coluna, se houver outra bandeio
ra; à frente e ao centro da testa da co
tuna, dois metros adiante da linha pelas
dentais fot-madas, se concorrerem três
ou mais bandeiras". (Decreto-Ieí n, 4.545.

Sardenha e CórsegaA SITUAÇAO NA CóRSEGA

,
NA iLHA DE cós I INTENSO ATAQUE LEVANDO REFORÇOS AOS NAVIOS DE GUERRA ITA-

. Londres, 21 (U. P.) _ Pode- FRANCESES LlANOSArgel, 21 (U: P. Urgente) -- Londr.e�, .21 (U. P.) _ Tro- rosos contingentes Aliados estão Argel, 21 (U. P.) _ Unida� Argel, 22 (U. P.) NaviosT�da a part; ocidental da, ilha de
I pas . ,bntamc�s desembarcaram atacando intensamente as linhas des de guerra francesas conti- de guerra ligeiros italianos estãoC,?rsega esta sob o domI.n!o. das; na. Ilha �e Cós, .�o Do�ecaneso, alemãs nas zonas de Salerno e nuam levando reforços para as operando, em águas do Mediter�forças francesas. Os bntamcos;: CU]? aerodromo)a. esta sendo potenza, na Ítália. Foi o que }n- tropas que desembarcaram re- râneo, contra os alemães. Segunr�r. sua vez, des�mbarcaraI?' ha i utI!Izado por maquinas aliadas. formou a emissora de Berhm, centemente na Corsega. Segundo do informações oficiais, essas

vanos dias, nas Ilhas de Cos, Le- I FOI o q�e informou a B. B. C. re- (10 anunciar que os ataques [o- informações oficiai:, o primeiro unidades agem com o consenti-ros e Sam?s., no _Dod�c��eso. Arn- I transmitindo um despacho do ram repelidos pelos nazistas, desembarque frances fOI efetua- mento dos Aliados e sob a dire-bas as notIcIas sao ofICIaIs. . CaIro. do no dia 13 de setembro. ção de seu govêrno.

�iíêi1oTa _D�;;;;\tt1[1t:;:;��G;;;���San Diego, 22 (U. P.) _ Falando a 50 mil operários da Con- nas desembarcaram em vários
solidated Vultee Airkraft Company, o sr. Hugh Baillie, leu a men- pontos da Sardenha, ocupando
sagem aos trabalhadores enviada pelos comandantes das fôrças aé- alguns portos e três aeródromos.
reas dos Estados Unidos na Inglaterra, Africa do Norte e Médio Um dos portos ocupados é o de
Oriente. Nessa mensagem, os comandantes norte-americanos refe- Cagliari.
ridos destacam que os aviões produzidos nos Estados Unidos estão
contribuindo para forjar a cadeia que levará o

..

eixo" ao seu me

vitável destino: a derrota e a destruição.
--------------------------

Querem auxílio
São Paulo, 22 (A. N.) - Os catei

cultores paulistas ennt inuam a

movimentar-se no senlido de con

seguir do governo da Hepúbl ica
medidas capazes de mi norur a situa
ç-ão crítica e111 que se encontra a

lavourn de São Paulo. Assim é que
o prcsidcutc da Comissão da La
vouru acaba de convidar os mem
bros que a compõem e os direto
,·ps da Sociedade Rural Brasllcira,
hem como os da: Associação dos
Lavradores de Café e os da União. w.. ........,.._._.
dos Lavrudorcs de Algodão, para
tuna reunião, na qual serão estu:la- At

- I !' despe io com .0
das cuidadosamente as prctcnsocs ençao . cmema pode ser ti

dc)'; caf'êicnltorcs, a,� quais, cxpos- �ada com a venda de papel velho. DEIXANDO A CóRSEGA
I:·s (;111 memori«I, serão enviadas! Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. Madrí, 21 (U. P.) _ As fôr-
ai) presidente da Hepública. j Rua Francisco Tolentino, 3.

cas alemãs estão abandonanr'o a

f
" -

t
-

t-. Córsega. Foi o que informou o

A coo erencla rIpar I e correspondente do diário espa-

Londres, 22 (U. P. Urgente) - Anuncia-se o.fjcialmente, que nhol "Y< em ;Zurique. Segundo
a conferência tripartite, a Grã-Bretanha Estados Ilnides e Rússia, o mesmo jornalista, o abandono
será realizada em Moscou, no próximo mês de outubro. O' ministro I da Sardenha, pelos alemaes, im

do Exterior 'britânico Anthony Eden representará a Grã-Bretanha. plica no imediato abandono da
o.s Estados Unidos se�ão representad�s pelo sr. C1ítdeH Hell ou, em Córsega.
seu impedimento, por vários delegados, entre êles Sumn!!r We.Ile�,
Harrv Hopkins e "arriman. Presume-se que MolQtov sera o prinCI
pal delegado ru�so.

Os EE. Unidos e a manutenção da paz
Washington, 2:2 (U. P.) - Por ;smagador� ,maioria f�i aprovada na

Câmara a resolução pela qual os Estados Umdos t�marao parte numa

organização .internacional, l)ara mant.er a paz depoJ� da a�ual guerra.
� Trezentas e sessenta relHesentant�s aprovaram a resoluçao, contra ........,.,.....,._.._.,...............�.----........-_.-.-..

vinte e nove oponentes.
� :• •
: COGgoleuns - Tapetes iStores - Passadeiras I

p:'�A��:!�,S c:G�ES�:fé i Chegou mais trigo Novos pálacios
O ma,'or sortimento! Os menores preços! na : São PalJo, 22 (A. N.) - Pro� São Paulo, 22 (A. N.) - O inter-

•

: cedentes de portos platinos apor.' ventor assinou decreto-lei, autori-

A �1O· ]-) EJ 1·- AR taram à Santos dois vapores
zando a construção de novos palá·

1 j I cios da Justiça, em: Santos, Cam-
. - ..!..J --� transportando grande quantidade pinas e Taubaté, num tota.l de cer-

•••••••H••••••••-- - de trigo.
.

ea ele Cr$ 115.000;000,00.

Luta-se . ainda

Regressa o general
Euricc. G. Outra

Belém, 22 (A. N.) _ O mi
nistro da Guerra, general Eurico
Gaspar Dutra, é esperado dentro
de dias nesta capital, de' retôrno
de sua viagem aos Estados-Uni
dos. O interventor Barata rece

beu telegrama do ministro da
Guerra, comunicando sua passa
gem por esta capital.

Rio, 21 (A. N.) -- Informa um vespertino que, pela ma

drugada, irrompeu violento incêndio nas oficinas e adminis
tração do porto do Rio de .Janeiro, destruindo todo um grande
barracão e produzindo prejuízos calculados em cerca de 400.000
cruzeiros. No momento do sinistro, dormiam na oficina ainda
dezenas de operários, que tinham feito plantão e que desper
taram, em meio às chamas, fugindo apavorados, como esta
vam. Suas roupas e utensilios de uso pessoal for.am destruidos.

na

CORTANDO FERROVIAS
Londres, 21 (U. P.) _. Es

quadrilhas de bombardeiros pe
sados e médios aliados atacaram
eriervicamente, as vias férreas e

estradas-de-rodagem situadas en

tre Roma e Nápoles e na zona de
Benevento.

LEALDADE AO REI
Dublin, 22 (U. P.) _ O mi

nistro italiano na Irlanda, sr.

Eduardo Berardis, declarou a sua

lealdade ao rei Vitor Emanuel e

Iao govêrno do marechal Badó-
gho. .

Tragicomédia
matrimonial
Hio, 22 (A. N.)--Q vespertino

"O Globo " divulgou a seguinte
noticia: "Ontem, no cemitér-io
de Tcresópolis, foi encontr-ado,
1110rto, j unto a lima sepultura,
o indivíduo Antônio Rodrigues
Silva, residente naquela cidade
fluminense, e propri ctnr-io du
ma empresa ele transpor l oe C0111
a qual fizera fortuua. A histór-ia
de Antônio Rodrigues da Silva
é interessante, pois êlo fôra Cal
sado cinco vezes, sendo que as
quatro últimas mulheres se ma
taram. A segunda mulher, de
nome Horaliu a Rodrigues Sil va,
suicidara-se naquela cidade. Ou
Ira mulher veio compar-tilhar
do teto de An tônio e, também,
pouco' tempo depois, se matou.
Com a terceira sucedeu a mcs
ma coisa. A quarta, de nome
Zen ir, igua lmente se suicidou
hú cerca de um llll'S. Foi juntoó sepultura desda úllima, que
AnU\nio se matou, ingel'indo
violento tóxico. Ontem,

'

entre
lanto, apresentou-se à polícia
fluminense umal senhora, que
declarou chamar-se Maria Ho
rlrigues e ser a primeira mulher
do suicirla, de cuja união tivera
uma filha, que hoje conta 9
anos de idade. Acrescenton Ma
ria que se separára, há muitos
anos de Antônio, o quail, el1 tão
se torno\] bígamo 4 vezes, cn:
sando-se com outras lllulheres.
O fato está cansando grande
sensação em Teresópolis. De
acôrdo com as declarações de
Maria, caSOll-se Antônio cinco
vezes, sendo que a,penas ela es
cmpou do fúnebre destino das
suas sucessoras.

Dança filmada

OCUPAÇj�O DE EBOU
Argel, 21 (u. P. Urgente)

As fôrças do Quinto Exército
norte-americano ocuparam a ci
dade de Eboli, situada ao sudeste
de Salerno.

IS80 diz Tóquio.uNova IorquC', 21 (D. P.) - Info:-·
mações de Tóquio indicam (iue os

aliados tentaram desembarcar na

iHuv Arllndel, siluada entre Ko-
lombagara e Nova Georgià. Segun
do os japoneses, os a,tacantes fo
ram rep.e lidos.

Rio, 21 (A. N.) - Hoje, à tarde,
no Departamento de Canto Orf'eô
nico da Prefeitura será filmado o

grandioso bailado "Dança, da Ter
ra", que, executado a quatro V07es
e com a participação de mil criun
ç ts, empolgou a assistência ' que
compareceu ao estádio do Vasco
d.a, ,�J�lma n� "Hora da Indepcndên
era '.

Na exposicão
I anti.fascista
I Rio, 21 (A. N.) - A Exposição
Antt-Fasclsta organizada no edi
fício do Silogêu Brasileiro, recebeu
ontem à noite a visita do coronel
Nelson de Melo, chefe-de-polícia
tio Distrito Federal, que ali foi ex
pressar sua solidar-iedade aos or

ganizadores da patriótica e Iouvú
vel iniciativa. O chefe-de-polícia.
foi recebido com excepcionall en

tusiasmo, te.ndo sido por essa oca

sião, alvo de lisongeira manifesta
ção de aprêço e simpatia por parte
do numeroso público que alí se

aglomerava. O coronel Nelson de
Melo, em companhia do gener::ll
:Manoel Ralbelo, perCOITeu todas sa

galerias da exposição, examinando
detidamente todos os quadros, gra
vuras, múquinas ete., alí expostos.

Compram·se estabilizadores.
Na. "Radiolar", 11Ia Trajano, 6.

Sôbre OS nipões
Melbourne,· 2 J (U. P.)Fôrças aéreas aliadas atacaram

intensamente o aeródromo japonês situado no cabo Gloucester .

Foram lançadas pelos Aliados 94
toneladas de bombas explosivas
e incendiárias, que causaram
enormes ºano��

.
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Ano Cr$
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No Interior:
Cr$
Cr$
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70,00
40,00
20,00
7,00
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Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre
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TOPICOS & COMENTARIOS

Prisioneiros
totalitários

"A Bandeil'a Nacional quando apare
cer eln sala ou salão, por Inotivo de reu·

niões, conferências ou solenidades, fica·
l'á estendida ao longo da parede, por de·
traz da cadeil'a da pre�idência ou do lo·
cal da tribuna, sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
:modo que o lado maior do retângulo
esteja em seu tido horizontal, e a es,

trela hlOlada em cima". (])ecreto-Iel n.

",��15. de fl ja JuJlio de 1942; - 4J.:t. III.

�I

NOSSAA Estatística MiH':ar, destinada a
•

Afacilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

tra o Brasil em Iru'erra. (D. E. M.).

Organização Irmãos Regis & Cic. Ltda.

A opinião do prof. Sud Menucci
A·fim-de melhor informar o púUm dos correspondentes de blico sóbro os fundamentos politi

guerra de um jornal norte- co-econômicos daquele decreto-lei.
americano focalizou de manei-

a reportagem do DTAH ro DA NOI-
TE procurou ouvir, a abalizada cra muito interessante a chega- insuspeita opinião do prof. Sud

da de grande contingente de Menucci, inegavelmente iun dos
prisioneiros ítalo-germânicos mais lúcidos estudiosos do assunto
à cidade de Alexandria, em se-

em São Paulo, F()llloS encontrá-lo
em seu gabinete de trabalho, naguida ao inicio do fulminan�e Impr-ensa Oficial, de que é diretor,

avanço de Montgomery atraves e onde pôs inteiramente à disposi
a Libia. Si grande é a diferen- ção do reporte.r para r;�I>�r sóbre o

ça racial entre italianos e ale-I '-Ilca�nce daquela . p,ro\,](!c.L1cJa ,do
- ., .

t t t governo da Rcpúb lica. .Iá , alias,mae� mal�r e a exis en e en re
i sôbre a sua sccrctar ia so encontra-

a psicología de um e de outro

I
va um rascunho cur tográf'ir-o do"

quando na categoria de prisio- P>l.ÍS, sôbro �) qual
ê

lc havia
•.a�s.i

neiros de guerra. Os prisíoneí- nado os limites dos novos Ierr ito- TeCD.- IT'O p.:llr�, , nos, nos seus menores detalhes, "U Gros italianos mostravam-s,e I Lú estava em cima, onde o Brasi I
alegres, despreocupados e po- I aponta para o nor le, destacado e111 rendas ede-se dizer que contentes por lapis . verrnclhn, o telTi.lc'Jrio do
haver terminado a zuerra para Ama�)1I e ao lado o. de nlO Branco,
� • b, perdido 11<,S cabcccuas dos aí'lueneles. Apresentavam-se pessi- les do Amazonas, Lú se encontra-
mamente vestidos e geralmen- vam, talllbélll, destacadas. as fisio.
te com peças do seu uniforme I�omias (los outros tCT'!'ilcirios, cu.io�trocadas. Ao serem solicitados lJl1ll,tes () ,Professor Sud Menucc!

1 b' t· d
.

t' havw paclenlelllente roberto COlll
�e a o Je lva os cmema �gra- lapis mais .. ivo, trabalho ([li e, se ..flstas, prestavam-se graclosa- guntio nos declr.rou, havia feito
mente CaIU um belo sorriso e com o fito de I11elhor estucl:1T os

cónversavam cordialmente efcitos da referida Jlledida, sôbre
com os oficiais britânicos Os os !undalllentos (hi administração
... ,

. l1ac1Ona1.
pnslOnen'os naZIstas entretan-
to mostravam-se carrancudos, ,Imperativo da Constitui cão de 37

"A criaçii() (!l-sses territ'órios, disintratáveis e chegavam a ten- se inicialmente o prof. Sud l\fenuc.tal' agredir os cinematografis- ci, c]cco!Te de U111a existência aos
tas. Esses prisioneiros, na "terrilórios marginilis", que deve
maioria jovens imberbes e que riam ser crial(los para facilitar a acl
acreditavam penetrar triunfal- ministração e proporcionar uma 50-

, lução l1lilis dnida aos nroblemasmente 'pelo Arco do Triunfo de naturais das fronteiras. Tanto que
Alexandria sob o comando do todos os territórios agora destaca.
seu grande marechal Von Rom- i dos. aos Estados 1)1';lsilc!r?s, se, lo·
mel tiveram que SUJoeítar-se a cêl'lTza.m em. zO.l�as fron tel!'JCaS, slllal

. ele que o ln1tlllo essencJal da me-
I

entrar em Alexandna sob es- elida _ sem nrejuizo de suas fina.
coIta dos valorosos "tommies". lidá(les político·econômicas _ se

Os nazistas apresentavam-se .iustifk� e11l necessic�>lde� estratégi
muito bem vestidos e na maio- cas; cu.]o alcancc nlllguem contes-

ria ostentavam acessórios rou-
tara por certo;

Ibados nos países ocupados. As distâncias e a administração do
Traziam finíssimos relógios de país

Pf'o'isa-ndo a falar sôbre as proYúpulso e valiosos aneis. A sua veis consel[lIl\ncias da medida, que
aparência arrogante fazia lem- "em reajustar, sôhre bascs racio
brar um leão encerrado numa nai.s, a auministração !lo país, de·

jaula. Não conversavam nem darou o �llt;'ev!stado,:.

t.
- As distanCias cnam para o go-entre SI. e procuravam es �I

I
yêrno um prohlema de difidJ so

sempre Isolados dos demaIS lução. Nem só não é possível a;ten·
pdsioneiros, subtl�aindo�se á eI,,:r ,a. tod�lS as ne('e�sidades da ,a9-
qualquer conversaçao (C. E. C.) /n:ll1lstraç<!o de um lI11enso ie.rn�o.,, no como o nosso, C0l110 as proprws

soluções proteladas se -vão aos nou
cos dissolvendo anil' it impossibili
dade de excculú-las rom a presteza
necessária. t que sôbre a distância
do poder centnl,l, do ponto ele vista
do simples mecanisJllO politico, im
pedindo que H aç-ào daquele, na, sua

fórma execlltiva. recfíia dirétamente
sôbre o ponto do pais em que se de
seja que a medida incida, há adis·
tância física a considerar, C[llalSC
1l1l(possibilitando o examc dos pro
blemas àquele meSlllO poder. A êste
Tespeito, para ilustrar o que lhe es
-tau dizendo, basta lembrar o caso

daquelas urnas eleitorais, vindas da
mesma: região onde surge agora o

território do Guaporé, aCILú perto,
em Mato Grosso, que para, chegar
ao Rio, tiveram que subir até :Ma
náu's e �le lá se suhmetera!.ll a longo

«O govêrno está corrigindo os erros
da cartografia nacional»

Uma entrevista do prof. Sud Me- percurso por mar, viagem que se

1'nucci,
a um jornal paulista, sóbre a tórn.a un�a necessidade inadiável o

criação dos territórios de Amapá, estabelecimento de poderes centra-
Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã lizrudos nessas regiões mais distân- çâo dos lerritórlos - simplificando

l I I t I' a máquina admin istrati va (lo pais

I·
e Iguassú. es, PO( er es capazes (e ncu ra rzur «

o problema das distâncias e ernpres-
- é a possibilidade de se distr ibu i-

S. Paulo, 20 - via aérea (PR,ESS tar lima fôrça mais viva à própria rem, através dessas regiões .diga-
PAHGA): - Sob o título acuua, expansão econômica daquelas. 1110S, agora esquecidas, verdadeiros
'um vcspert in o paulista acaba de rcprcscn tantcs do poder central,
publicar a seguinte intcressan tissi- Os núcleos co loniaís investidos da autoridade capaz de
ma cní rcvist a do professor Sud Os núcleos coloniais, recente- Icvnr-l'hes as soluções que a distân-
Menuccí : mente criados pelo Ministério da da emperra e a hierarquia adrni

Agricultura no "hinterlanrl" hrasi- nistrntiva ma.is dificulta.O ato do governo da Lnião crian- '
do mais cinco territórios federais: Ie i ro, devem ser compreendidos, do Medida feliz e sobretudo oportuna
os territórios do Amapá, Hio Bran- ponto de vista que nos interessa, - Depois dos comentár-ios ante-

G como simples t cntuí i vas. diante do ri ores, pouco resta a acrescentar,co. 'lI:1jloré, Ponta Porâ c Iguassú
_ implicando no desmembramento

í

numcr-avcl que resta a realizar pelo, Eu, por mim diria que a medida
inter-ior brasileiro. São não há dú-

\Pcca
até por exiguidade: em vez dos

I. dOS.
Estados do Pnrá, cio Arnazon as, ' 'i' vida, centros de vitalidade que se cinco territórios agora errar os o sr .

. de .• Ia lo Grosso, do Paraná e de
'Santa Cat.u-inn, leve <I, melhor aco- estão criando, Infelizmente, faltai presidente ela. República nos deve-

I,
lhida por parle dos que i10 país se

aos seus diretores aquela capacida- ria ter presenteado com outros
véin dedicando ao estudo dos 110S-

de admin istrut lva. dada, por ex em- mais.
plo, aos governadores dos lcrriló- l - Devemos esper-ar que se tratesos prohlcmas poli I ico-ccoriômicos, � ,

'I. rios, Porque o problema do interior I apenas de uma medida inicia eInotadamente por parle daqueles é tarnbóm 11111 problema rlc adiuin is- 'que o sr, Getúlio Vargas continue

I
que souberam situá-los segundo as I A" •

I"

r em , alravcs dessa sregiões. diga- a nos corrigir os erros orrgmais (acondições da nossa carí ograff a. .É tração. A grande vantagem da cria.-! earlogra,fia nadonal.que a I'CC'(,Iltl' medida adolada pe- __ , _

la prcsidênc!a da Hcpúb l ica. e ('011-
substànciada cru decreto-lei di vul
gado pelos jornais, corresponde a
demorados e pacientes estudos que
sôbrc o assun tn duquclc desmem
bramento, af iiu-dc que se torne
mais fácil ou mesmo ef'c liva a ad
ministração do iruensn território
nacional. Em úl tirna anúl iso, a me
dida do go\'êrno federal visa é
t rnnsformar () crrormc potencial
ele riquczns que por ai se' dissolve.

Representações, Comissões, Agências em geral
e conta própria.

Serviço de estatística e propaganda agrícola.
comércio e

í
n d

ú

str i o , em colaboração com os Po
deres públicos.

Correspondentes e Viajantes em todos Muni
cípios do Estado.

Aceitam-se propostas de representações e agên
cias em geral, para estudos e possíveis' negócios.

ESCRITÓRIO
Rua Felipe Schmidt ri .? 41

Caixa Posiol - 185

F'Io ei c n ôpo lis Santa Catarina
TRAJANO J, REGIS

Superintendente

máquinas
bordados

de
Precisa.se de um, que tenha i qu c lrne ri te conheci

e desmontagem, pai a dirigir uma

ordenado. Curtas para «Tarzan».
- S. Paulo. -

men tos de montagem
fábrica. Paga·se bom
- Caixa Posta-l, 2661

Ultimos eSmOS de finos I
MOBllBARIOS

l�.CABA D;:=:. RECEBER o

(antiga
dos Móveis)

d'A Modelar)
«Lar
se((ão de móveis

Rua Trajano, 15

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

salas de visita, de fino acabamento,

Vendas à vista e a prazo

SECÇAO
o PENSAMENTO DO
«A velhice é o inferno das

mulheres». - La Rochefoucauld.

-

A ANEDOTA DO DIA
TESTAMENTO

O TESTADOR - Quando re

digir o documento, escreva:
«Es ta é a minha psirneira von

tade».
O TABELIÃO - Não que

rerá dizer: «minha última von

tade?»
O TESTADOR - Logo se

vê que o senhor não é casado!
O PRATO DO DIA

BIFES COM MOLHO
Corte em bifes, meio quilo

de alcatra, bata um pouco e

tempere com sal. Esquente mui
to um pouco de gordura e vá
colocando os bifes (faça um ou
dois de cada vez).
Conserve o fogo sempre forte

e só vire os bifes quando esti
verem bem dourados.
Retire-os da frigideira e, nessa

mesma gordura, deite cebola
ralada, tomates, mais um pou-

I co de sal e deixe fritar.
Adicione meio copo d'água,

um pouco de vinagre, ferva
bem e côe o molho. Junte de
pois presunto picado, azeitonas
sem caroços e um pouco de fa
rinha para engrossar o molho.

O PRECEITO DO DIA
Há frutas que devem ser in

geridas cr uas e com casca. Mas,
se toram lavadas com água con

I tamina d a pelo bacilo tífico,
podem veicular a febre tifóide.
Por isso, quando grassa essa

doença, principalmente, - é pre
ciso passar t a is frutas em água
fervendo. SNES.

o Mucus da
Asma Dissolvido
RapidamenteOs atuques desesperadores e violentos úa
asma e bronquite envenenam o ol'O'anisIllo
minam a energia, ut'l'LJinam a saÍld� c de�bilitum o cowçiio, Em :; 11)inutos, Mendaco
nova fórmula médica, come��a a cil'cula;'
no sangue, dominando rapidamente 08 ata
ques, Desde o primeil'o dia COlllec;a a desa·
parecer a dificuldade em ('espiral' e volta
O sono reparador, Tu <I o o q ue se lu? ne·
cessario é tomm' 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ricat'á completamente lil're
da asma ou hronquite, A a�ã() é muito
mpida mesmo que se trate de casos I'ebe]·
des e antigos, Mendaco tem tido tunto
êxito que se oferece com a gamn(iu de
dar [la paciente respiração livre e racil l·a.
ridamente e completo alivio do sCiIrimento
du, asma em poucos dias, Peça Mendaco,hOJe mesmo. em qualquer lal'l1Tácia, A nossa
garantia é a sua maior proteção,

Menda eo A�a::,::�,m

10 santo do dia
22 DE SETEMBRO

Santo Tomás de Villanova, Bispo
TOlllús nasceu na rliocese de To

ledo, em Espanha, em 1488. Tenc1 o
pa.is ótimos não é ele admirar que
êle desde menino se distinguisse
por sua vida cristã. Desde muito
cecl,o mostrou uma singular mise
ricónlia para com os 1)obre5. Não
raras vezes ti rou a sua rOUpa para
cobrir os pobres, Era estlldante de
teologia em Sevilha, qllando por
morte de seu pai tornúu-se s.e'nhor
de uma rica herança. Interrompeu
seus estudos, mas somente Dara
vender tôdas as suas posses e' dar
o di,nheiro assim obtido para o
sustento de moças pobres. Con
cluido .Q curso t·e-ológico e OI'dena
do sacerdote, foi nomeado profes
sor da mesma universidade. Ele,
entretanto, procurava coisa me
·lhor. Quis santificar-se amparanelo
por uma regra segura. Por ist,o,
entrou na or(lem dos Agostinianos
na qual se distinguiu por suas vir
tudes, quer como suhdito, ([uer co
mo Sillperior. Podia ter sid,o arce
bispo de Granada; humilde, recu
sou. Pouco depois, porém, os seus
superiores ecleC'iáSiticos obriga
rmn-110 a aceitar a dignidade epis
copal na di'o,cese de Valência. Não
lllud:lndo na,da no seu modo de vi
ver frugall11eüt·e, empregou as ri
cas renclas de seu bispado para
aliviar a sorte dos pohres, d:lndo
lhes tudo quanto tinha, aié a 'pró
pria cama, Morreu com 68 anos de
idade.

DIA

,

;

(

--,--I
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CLUBE DOZE DE A80STO
PROGRAMA DE OUTUBRO:

Sábado,
Domingo,
Sábado,

22
17
22

hs.
hs.
hs.

Lae

nos

pas americanas, que, disse, atuou igualmente bem.
Completa hoje sua primeira pr-i- •

�

maveira a interessants menina B
A

I d t dNeusa, filhinha do sr , Mário Ro- O sas- e-es u OS·
vere, comerciário. 'Washington, 20 (U. P.) - Mário

- Início.
- Início
- Início

2 - Elegante'
10 - «Matinée»
23 - Grande

«Soirée»
Infantil
{(Soirée»

1 que na Igreja de Saint.Ram·
baud, na Bélgica, existe um

relógio que funciona ininter
ruptamente desde o a.no de 1527.

I

2 que Voltaire detestava Jean
Jacques Rousseau; que êste,

certa vez, leu para aquele sua

ode intitulada «A' Posteridade»,
pedindo-lhe suas impressões, no

final da leitura; e que a res

posta de Voltaire foi esta: «Não
creio, meu caro amigo, que esta
ode chegue a seu destino».

fV··:·d·······S······:····J·! Pela vitória sôbre
: I a oela: Ca.ll1ibel'ra, 20 (D. P.) _. o general Mac Arthur, ao responder os

: : cumprírnentos que lhe enviou o "preruier" australiano Curtiu, pela
:••••••eI ••••••.:, conquista de Lae, disse: "Todas ais fôrças sob meu comando agradecem

juntamente comigo a vossa mensagem. Dcn Iro dos nossos limitados re

cursos estamos resolvidos a fazer o possível a favor da nossa causa

comum.

Q. G. de Mac Ar thur, 20 CC. P.) - O general Mac Arthur prestou ho
menagem às tropas de terra, declarando que a atuação das mesmas foi
explendida, não havendo termos para qualificá-las precisamente. Acres
centou que entre os austrmlianos se achavam duas das mais famosas di
visões das Fôrças Imperiais da Austrália, que deram novas glór-ias ao

seu pavilhão. "São tropas magnificas enexccdí veis na extensão da pu
luvra ", salientou Mao Arthur. O comandante-chefe também prestou hc
menagem ao contingente, numericamente muito mais reduzido, das l ro-

Anlversárlo8'

3 que Warren G. Harding foi
o primeiro presidente dos Es

tados Uniàos que falou ao povo
norte-americano através do rá
dio,

4 que Jawaharlar Nehru, o fa-
moso líder nacionalista indú,

estudou em Harrow e Cam
bridge, na Inglaterra: que doou
a suu imensa fortuna à causa
da independência de sua pátria;
que já foi preso sete vezes pe
las autoridades inglesas; e que
é um dos homens mais cultos
da India.

5 que, segundo o novo código
penal chinês, um cidadão só

pode viver em concubinato com

outra mulher, se, urrtes , conse

guir o consentimento legal de
sua espôsa.

6 que o falecido cientista ne-

gro George Carver, de Ala
bama, nos Estados Unidos, con
seguiu extrair do aipím 285 pro
dutos diversos, entre estes leite,
talco, creme de barbear, linóleo,
e um azeite especial que alivia
a dor produzida pelas queima-
duras.

'

Vê passar, na data de hoje, o

seu aniversário natalício a exma.

sra. d. Soraia D. Boabaid, espôsa
do sr. Jacó Boabaid e figura de
destaque no seio da sociedade lo
cal.
Por seus dotes de espírito e co

ração boníssimo, a aniversariante
receberá, certamente, as mais sin
ceras e efusivas demonstrações de
estima.

Passa hoje o dia natalício da Autuor i, entomologista brasileiro e

srta. Célia Torres, diligente fun- Fábio Leoni figuram entre os estu
cionário do Departamento de Edu- dantes contemplados com bôlsas de
CQção.

Transcorre hoje o aniversário na
talício do sr. José Soares Glavan,
sócio da firma Irmãos Glavan, tão
grandemente relacionada em nos

sa praça,

estudos pela fundação Guggenheim.
Dos quinze mil sul-arnericanos es

colhidos pela referida! entidade, se-

Ao primeiro espirro-depressa!
umas quaritas gotas de Vick
Va-tro-nol em cada narina. A espe
cial medicação do Va-tro-nol rapi
damente estimula as proprias
defesas da Natureza contra os

resfriados. A irritação e o entupi
mento desaparecem. Seu nariz
sente-se fresco e desimpedido. E,
amiúde, êsse resfriado não mais
incomoda V.S.

<€.

VICK iP��
VA·TRO·NOL�
Auxilio a hospitais

Dia 25 de Setembro I
te já se encontram a estudar
Estados Unidos.

Vê passar, hoje, seu aniversário
de nascimento o sr. ten. Maurício
Spalding de Sousa, da F. P. E.

"A Bandeira Nacional quando em flo
rão, sobre escudo ou outr-a qualquer pe
ça, que ag-rupe diversas bandeiras, ocupa
I"á o centro, não podendo ser menor do
n ue as outras. nem colocada abaixo de
ias". (Decreto-leí n. 4.545. de 31 de Julho
,I .. 1942: - Art. 18. N. 5).

Rio, 21 (A. N.) - O chefe elo go
vêrno autorizou H distribuição dum
crédito de três milhões de cruzeiros
a hospitais do Amazonas, Piauí,
Paraíba e Eslrito-Santo, afim-de
-que os incsmos, particulares ou ofi
ciais, construam pavilhões especial
mente destinados a atender tuber
culosos do jl,ltçrior do país,

Eleição da Rainha de 1943- Bai
lado "Vozes da Primavera"- Concur
so "Flor da Vitória" para a Senha'
rito que levar a mais bonita flôr
natural--Eleição dê duas Princesas
--Concurso de Tango "Lira Tênis
Clube"-·Oferta de um brinde à
Rainha de 1942--Concurso de Fax
"Sempre no Meu Coração"--Con
curso de Valsa. Mesas na Joalhe-

ria Moritz--TRAJE A RIGOR.

Festeja seu natalício, hoje, a

exma. sra. d. Judite Cunha Li
vramento, eapôso do sr . Artur Olím
pia Livramento.

-----..------' X
Congracamento
Recife, 21�� :)stU:o����a� IO menino Alvaro, filho do sr. Uva de um grupo de estudantes, foiRoberto Silva, comerciante em São

Bento, faz anos hoje. fundado nesta cidade o Clube Uni-
versitário Pernambucano, com a

finalidade de congraçar todos os

universitários dêste Estado. O pre
sidente da novel associação é o sr.

A data de hoje assinala o ani
versário natalício da srita Magalí,
dil�ta filha do Sr. Otávio Lebar
benchon, e fino ornamento da nos

sa sociedade. Luiz Cristovaan Santos.

IAgência
Geral�e Transportes

Transportes de Cargas em Geral
Linhas regulares de caminhões de Elorianôpolis às seguin

tes localidades e vice-versa:
Araranguá, Bom Retiro, Brusque, Blumenau, Braço do

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

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

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

End. Teleg. «DAVILA� - Telefone, 1.677
15 v. alt.

DESEMBARGADOR GIL COSTA-

(I Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de pais inimigo. E, nesse caso,
strá julgado, militarmente, come

wimill'o do Brasil (D. E_ M_).

Marina Costa, Luiz Vianna, senhora"
e filhos, profundamente sensibiliza-'
dos com as demonstrações de ami- �
zade e' carinho recebidas por ocasiêo .
do falecimento do seu inesquecíveL
espôso, sôgro, pai e avô, agradecem' e
convidam os seus amigos para assistir'
à missa de sétimo 'dia� pelo 'eterno'
descanço de sua boníssima alma, e ..

.

que será celebrada no dia 24,· sexta':
feira, às 8,30 horas, no altar. do 5a·

grado Coração de [eeús, na Catedral Metropolitana.' Por'
êsse ato de religião e caridade cristã, cordeseern-se eateci-.
padamente gratos. 2 v -.1

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

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias _ Peí-Iumartaa
artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS MÓD�COS•.
Rua Conselheiro l\Iafra. 4 e :; (ediffcio do Mercado) '_ FONliI 1.11421

Completo hoje mais um aniver
sário a exma. sra. d, Osvaldina
Santos Faria, espôsa do sr. Ernâ.
ni Faria, funcionário da "Carlos
Hoepcke S.A. u.

A

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

obiliadora

CARl-AZES DO-. DIA

Refrigeração e:m geralSorveteira s-Refrigeradores-Balcões-Frigorifioos .
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dias-Móveis finos-Tapeçaria

BATTISTOTTIl. S.
Rua -Felipe Schmidt, 34 .- (. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLRIANO POLIS SANTA CATARINA

'I

---H
...

.,..O-OjDO<E-"""""'''''''"..,---·4a.ieira-><u'''''''''''<x>ooc"'''''''''''''aoaoa''''''''''''''''''''''H�'""''''''1!O''''!J"!'!!EICClOCC"""

-CiNE�;oDEÕN,;--
A's 4 1/2, e 7 1/4 horas
Gig an tesco Programa

Uma comédia com Dennis O'Keeffe e Jane Wyatt para provo
car 1001 gargalhadas:

Hóspede do pagóde
Misterio ! Terror! Monstruosida de ! Tudo isso com Humphrey

Boggart e Wayne Morris, em:

A volta do dr. X
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

MODERNAS ESTRADAS DE RODAGEM (Cameraman)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Imp. até 14 anos

CIHE «IMPERIAL»
A's 19,30 horas

Continuação d� ruidoso e esmagador sucesso de Domingo últi
mo com o tecnicolor de Dorothy Lamour , Richard Denning,,

1 "G " N'"Patricia Mor is, Walter Abe , Jack. Haley e ogo e yla:

Além do horizonte azul.;
FILME JORNAL N. 140 (DFB)

PAPAI NO PAU DE SEBO (Desenho)
Preços: 2,00 e 1.50. Imp. até 10 anos

Amanhã: Willian Powell e Myrna Loy em:

Nem só os pompos arrulham .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i C()J�UMBI i• As famosas músicas, com os mais •Constituição do selecionado gaúcho deJuteból : mars

famosos .,tí,tas. !Palpitante entrevista com ti nas concentrações, e, na

necessida-juma interroga,ção. Entretanto, Ga- : I
"coach" Ricardo Diez, presente- de do preparo físico ser o mais exi- le.go, do Santensc, de Livramento, • U/LTIMAS NOVIDADESmente treinando o ·GuarallÍ F. C., gent.e possível. . devia ser expcloimentado. Infiltra-seII•
da cidade de Bagé. - Constituiria A constituição do conjunto com facilidade, é oportunista e sao.

Na (IRADIOLARI)
o "team "

quasi que exclusivamente Crivado por unia série de per- be driblar como ninguem. I � •
com "gente nova,.... Impressões. guntas, ao mesmo tempo, todas re- Porto Alegre, do Far-r-oupí lhas de • IPorto Alegre, 20 (Por via-aérea): ferindo-se ao ..!!2esmo assunto, o Pelotas, é o homem indicado para : Rua Trajano, 6 I
- Correspondente epistolar de Luiz "coach' uruguaio adiantou que o ocupar a meia, esquerda. Hábil..

•
Alberto Nerl. Da (PRESS PARGA conjunto poderia ser assim forma- com grande noção de distr+huição. • •
especial para o ESTADO): - é as-I do: é tipo "peon de brêga ", valioso pe- : ,
sás con'hecido de todo o público es- - Fruto de muita observação, la ligação que mantem com a def'e-portivo do Brasil, o técnico de fll- i posso afiançar aos dirigentes da sal e, dono de pontentissimo arre-

�
_tehól Rlcardo Diez. Isso porque, j seleção deste Estado que devem re- niesso.

E LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
êle já teve oportunidads de empres- quisiter os seguintes iogadocs do- Ilmo, do Cruzeiro. apesar de jo- LIMITED
tal' .seus serviços profjssionais a tados de grandes qualidades. tais vem, seria o ponta esquerda ideal.grandes clubes nacionaes, C0l110 se-.' como Mário (goleiro o S. C. Pelo- Impressões Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedcm:[arn o América do Rio, o S. C. He- i tas) futuroso elemento, que dentro Para finalizar a en tre vixf a,

Hi-I
I c-s 1.2no.000.OOO,00.cif'e da cidade do mesmo nome e' de pouco tempo será um dos maio- cardo Diez falou que não estava Suh-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

Grêmio Futehót Clube Portoale-Ires do Brasil. Cajú, quando a ida cornentanrín a organização do con-grense, desta capital. I do selecionado nacional para o sul- junto. oficialmente. Par::!, tanto.Presentemente, Diez está atuan- americano de 19<12 no Uruguai, existiam dois técnicos indicadosdo no Guara'ní F. C. da cidade de I era conhecido da "Aficion". Tor- pela F_ R. G. F.. mas, conhecendo,Bagé, um dos municípios .gaucnos nou-se lmediatamentr-, um dos como conhece. o ambiente espor-ti.que pralica com grande entusias-,Illaiorcs" kecpers
,.

da América do vo gaúcho, tanto no interior do Esmo o esporte bretão. Sul. tudo como na capital. não lhe cus-Há poucas sernanus, quando da. Parra a zaga" Vaz, ainda do Pelo- tava nada dar suas impressões pcsdesignaçã« do técnico para formar I tas� !,az-�,ne .lel1�br"tl' o "rnestr« da soais.o scrath sulino, seu nome andou' Guia . I, sóhrio, consciente, com Deeluz-se da sua entrevista. queno cartaz, contando com o apô!o I estilo que impressiona e COm a, os gaúchos iriam dísoutar o certada imprensa especia1izada. Entre- vantagem de ainda ser muito jo- mem bra,siJeiro, com um tearn COflStanto, o Dec. 3.199 'não permite a vem. Bebeu, recentemente "canta- tituido na sua quasi totalidade. porestrangeiros dirigir seleções esta- do" pelo Flamengo rlo Rio, é ou- elemen tos novos. Ai está, pois, aduais. Essa a razão porque seu JlU- tro grande zncucíro. Esses do in- opinião de um técnico de renome,me foi colocado á margem. terior. AI teu, da capital, não está que fórma na turma dos "renova-Agora, porém, .procurado em Ba- fóra das cogitações, ° • dores" do novo futebol.gé, por cronistas esportivos. a-fim- Laor-ts, medio do Farroupilha, Vê-se claramente, entre os ho-de divulgar suas impressões sôbre de Pelotas, considero elemento in- mens indicados por Diez, que �I_o provável quadro riograndense substituivel para a posição ele mé- guns são verdadeiros astros do csque intervirá no próximo certarnen dio direito, com a vantagem ainda porte-rei. Existem os novos. Pornacional, Ricardo Diez fez opor- - prevendo um acidente - de ser outro lado, porém, não foram estunas considerações, dignas de se- descolocadn yara centro-médio, quecidos os elementos de classerem divulgadas. I lJOS1 ça_o. que vem OCUpfln(!o no clu- superior, capazes ainda de formal'Inicia-se a palestra
-

be militar de Pelotas. Seu folego com êxito na seleção do Estado doRicardo Diez começou sua pules- I é deveras extraordinário .. Assem- Rio Grands do Sul.tra dizendo que não 'conhecia Vol- brará o público esportivo das gran- Besta-nos, apenas, esperar o demi das Missões Bocorni, o técni-I eles capitais que são Rio e São Pau- senro lar dos fatos. Os dias futuros.co de educação física, do Internado-I lo. nós contan-ão, com certeza, se Dicznal, escolhido pela, Federação para Abigail, no Internacional de Por- prognosticou fielmente as exprcspreparar o team. Disse que essa é I to Alegr-e, deve ser o médio esquer- sões máximas do nosso soccer.tllllal grande honra para qualquer do. ,

espórtista, e que sente não poder! �ara a dif'icil posição de "eixo':' PARA TODOS OS QUE JOGAM ...arcar com as responsabilidades do, dois homens estão cotados: - AVI- "O afortsma de Juverial seria iicargo.
, Ila, do Internacional e Ferreira ?O aspiração suprema para a pcrf'eiçãrDepois, começou a falar sôhre o Guarani. Qualquer ll,m .dos dois, da raça.local da proxima concentração, I possue qualidades técnicas para Tudo () que se tem feito é apenasalegando que o bairro de Belémj brilhar �a seleção. . () inicio do llluilo que ainda faHnNovo não se adapta ai tarefa e, ql�� _Te'So�l'Inha e .absoluto na P?SI- fazer.e um êrro, procurar banhos de no ça�. Nao necessl�a de con,leI1tanos. O flItebôl é () esporte das IJlultie praias. I R.lU, rIo InternacIOnal, e�ta c;re?en- dões. É o iman irresi,stivel que ati-Falou em seguida" apresentando. clado para ocupar a meIa dlrel�aJ. ra as llla'ssas frenéticas aos caill1-OS incollve'nientes da "bôa vida": O centro do ataque é que deIxa ipos, q.ue de&perta paixões e con-.................................................._. s�glle, por vezes, ,d�svirtuar a fin_a-

.

,

I lrida,de da sua pratIca. A educacao

O·a'ueo do Brasl·) i �igio:�;�':r�,jtfl��'�����;��;;I mas que amda, lnfehzmente, está
'

dis·tante.
Aos jogad1ores em camipo cabegrande parte dessa tarefa. É paraeles que escrevemos o que segue,se cada um cumprir esses deveres,t,erem os ela,do Ulll passo gigantesco·elll fI'ente.
O jogador deve:

AnônimaSociedade
Cll.pital _

" Cr$ 100.000.000,00
Fmdio die reserva e outras re'sei'vas Cr$ 1.348.131.138,50

Agi!nc'ia's e corl'esponelente3 em todo ° país
EXECUTA TODAS AS O.J.>ERAÇõES BANCARIAS

Aoona, em conta corrente, os seguintes j\1r�s:
AG:e�CIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

Dep. com juros (COMERCIAL SEM L!MITE) .

Dep. llmit!tdO's (limite de C'r$ 50_000,00) .

D6.1;}. PQpu1are-s (idem de Cr$ 10.000;00) _
.

Dep. dl:l avisa prévio (de qualquer quantias com retil'acms tam-
Miu de quatsqu�r importâr1das).
com âVis,o .l>I"é'vio de ao ellas , , .

idem de 60 dia� ..................•............. , , .

idem de 90 dias , .

Dep6sit.os a lu'azo - fixo
por 6 me'ses

..

por 12 mes·es
, ..

-

consa'grar-se exclush'amenteà equipe.
- desprezar tudo que pos>sa con

correr para pre�udicar rG seu quadro - e favorecer o adv�rsário _

valorizar a sua ação apenas sob o
:ponto de vista do trabalho de con
hmto.

J
- d,omil1ar,se e sacrificar-se pe-la equipe, jogando corretamente,perdoando as incorreções dos ad-

I
'versários e evitando ser expulsodo terreno,

- encorajar os companheil'o,s
I'menos felize,s ou lUenos hábeis,

!
quando eles erram ou falham, não
os censurando nem desal'entando.
- respeitar o árbitr.() em todas

I
as circ.un�tân{'.ias, acatando as sua·s
deeisõ'es e não esquecendo que ele1- Como sucede com os próprios,jogadores - tambe.m é susceptível

l'dre errar.
- não falar durante o jogo, nem,perder temp'Ü' na execução dos cas-

Itigos.- respeitar o adversário, ainda
meSlllo que ele seja nitidamente
inferior, não zombando dele nem
esquecendo que em esporte, como
em tudo, não podenJlOs ter todos
o meSlllu nivel de saber ou de perfeicão.
� não élisclllÍr com os companheiros, com os adversários, c'Üm

o árbitro ou com o público.
- jogar alegremente, a sorrir

- como bons esp'o,rtiostas.
- prestar a máxima atenção ao

jogo.
-- estar s,empre colocardo, des

marc.ar-se sempre que seja passiveI e atirar à meta sempre que es
teja em boa pnsição para o fazer.

- Se todos os jogadores se com
penetrass.em destes deveres ele·
mentares, p futeból janharia ll}ui-

COM RENDA :l1B�SAL

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

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

4,5% a/a

4% a/a
5% a/a

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

po.!:' 6 meses

par 12 meses
•• 0.0 •••••• , •• ,.0· •••• 0.0 ••• 0'0 ••• '

UIJ'1'ttAS ll'01''lilC.-ilUM;
As letras hipotec!h'ias emItidas pêlo BANCO DO ERASIL, dos valares ele

Or$ 10D,00·, Cr$ 200.00, C.r$ 500,00, Cr$ 1.000.00' e Cr$ 5.000,00, teem por g)l._
ranua: OS ;VtôVElIS HIPOTECÁRIOS - O J'i'UNDÓ SOCIAL e O l:<�UNDO DE
RESERVA.

São smitrdas ao prazo máximo de 20 anos e liÇJuidáveis paI' via de soro
telas anuais.

S.eus juros de 5 % a'Ü ano, pagá"eis por meio d,e cup5es, �e 6 em G meses,
em 31 de janeiro a 31 de julho de cada ano, estã'o ise'll.rtos Ii.e quaiSqtl'er nn
pos.tQs. taxas; selos, contl'ibuiçôes ou outl'as tributações fedel!'aL�, estadllais
ou m�micipà"is, de a,côl'do com o de�reto-Iei n. 221, de 27 de janei.ro de 1938.

Preferem a quaisquer iÍ.tulos ele clfv.ida egüragra1iaria ou previlegiada e IpOdem empregar-se: EM FIANÇAS À FAZANDA PÚBLICA; - EM F'IANÇAS ••CRIMINAIS E OlJTRAS.; - NA CONVERSA0 DE BE;<;rS DE MENORES, •óRFAOS E Il\TERDI110S: e NO PAGAMENTO DOS JUROS ,E DAS PRES- •TAÇõES DOS EMPRÉSTIMQS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS CONCElDIDAS
PELO BANCO.

S�O ,negociáVeis em qualquer parte do território nadona! e cotadas em
BOLSA.

Agências 110 Estado de Santa Catarina:
•. FLOIUANóPOIjJS, JOINVILE, BLUM'ENAU, CRUZEIRO, TUBARÃO

E .MAF'RA
EXPEDIENTE: Das 12;30 às 15,30 h6l'a.,.

Aos sâbado's: das 9,30 às 11 hora,s,
End�reço te!egráfi_Co .- SATELLITE IGe!'eITCla ••..•••• " •• " ..••.••• " ••••.... " -. 1614

ITELEFONES; CQntado'l'ia ........••.... " •• , .• ,.".",.".. 1114

...................., ..w ,J

Dr. Oswaldo R. Cabral
D oIto dos Estados Unidos reabriu seu consultório.e

� a Nunes Machado - Edifício S. FranciscouConsultas exclusivamente mediante cartão
Das 8 às 10 e das IS às 18 horas
Aos sábados: dos 14 às J 7 horas.

Folefon;e 1444

VENDEM-SE
3 bung alows novos sitos à

Avenida Rio Branco; 4 lotes à
rua Esteves Junior, entre a Av.
Rio Branco e a rua Joinville;
1 lote sito à rua Joinville; dois
sobrados sitos à Praça 15 de
Novembro, ns. 10 e 22; dois
sobrados sitos à rua Tiradentes
n. 44 e esquina da Travessa
Ratcliff; um prédio à rua Deo
doro n. 23; 4 bungalows novos
e 40 lotes à rua Bulcão Viana,
em João Pessôa e uma chácara
com casa de madeira, à mesma

rua' um bungalow e 36 lotes
em' rua próxima ao balneário Represe'ntaçõesda Ponta do Leal, junto à praia
e beneficiados com luz elétrica João A. Papazoglou, dee água corrente; um terrenu S. Paulo, vindo do sul docom 40 lotes próximo 80 Morro país, aceita representaçõesdo Geraldo, fronteiro ao cami- para os Estados de S. Paulonho do cemitério de João Peso e Rio de Janeiro, na basesôa, com ótimo poço e dUàs de comissão ou conta-prócasas de madeira; uma magní- pria, conforme a naturezafica propriedade em Biguassú, do artigo. Dirigir-se, agora,com três casas de residência e ao «Hotel La Porta»; e'comércio, chácara. pélSto, etc.; mais ta.rde, à caixa postala granja Santa Helena, a dois 1239 _ S. Paulo.'quilômetros de Biguassú, com 3 v - I70 cabeças de gado, cinco en-

d 1 IM" Vende-se um quar"gen.ho.s, g�an e avoura, arroza

ovelStocompletamente no'de lrrlgaçao, 10 casas para ren-l voo Tratar à rua Joãodeiros, mil pés de nozes de Pinto n' 51. 5v 4
Iguape; uma limousine "Ford"··

_

1938, com chapa .de alu�ue� n. A t e n ç a o1.507. - Para. m,al.s ex:_pltcaçoes, V. S. deseja comprar ou vender,com o propnetano a rua Te- casas, terrenos, máquinas, motonente Silveira n. 37, ou com o res, apólices e outros quaisquer ob.dr Leoberto Leal à av. Trom· jetos? Procure a firma A.L. Alves,·

h 62
.

'

estabelecida à rua Deodoro 35, nes-pows Y •

ta cidade, que se encarregará do
assunto.

NACIONAIS

-)

c O F-a E

CASAMissa de segundo
aniversário

Argêu Ceciliano da Silo
va e filhos convidam
aos parentes e conhe
cidos para assistirem o.
missa de 2' aniversário
do falecimento de sua

inesquecível esp6sa e

mãe MARIA COSTA DA
SILVA, que será rezada
no dia 24, o.s 7 horas,

na capela de N. Sra. da Conceiçã�;à praça Getúlio Vargas. Desde Ja
agradecem aos que comparecerem
ao piedoso ato. 9 v.·S

Vende se uma, à rua Bocaiuvà,lS1 com fundos para o mar,
medindo 11,30 metros de frente
por 60 de fundos. Tratar na
mesma das 17 horas em diante.

15 v. - S

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con�

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

v. ·18

Lenha à vendaMACHADO & CIA.
AGeNCI;;'S E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rua JO'lio Pinto - 5.

Florianópolis
SUb.agentes DoS' princlpais m1lJliclpló. do

ESTADO

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

to, o público seria mais henévCYlo
e estariamos hem mais l)!'óúmos
daquilo que iodos almejamos: me
lhor pa,drão de jog,o etn elevado
niyel d� disciplina".

Compra-se um, de aço. Ofertas
à "A Exposição", praça IS, n. 11.

v- 2Q
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"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI A. WETZEJ_J INDUS1'RIAL-JOINVILLE (Marca regist)

recornmeuda-ge para roupa fina € roupa commum,

OS FILHOS DO GENERAL CHEN
liAULT LUTANDO CONTRA O

EIXO
'Washington, setembro - (Inter

Americana) - Os cinco filhos do
General Claire L. Chennault, co

mandante da H" Fôrça Aérea Ame
'ricana, 11a China" se encontram ser

vindo às fôrças armarias america
nas. Robert Kenncth Chennault,
que conta 18 anos, foi o último dos
filhos do general a entrarem nas

fôrças armadas. Ao alistar-se no

exército, O jovem Robert declarou
lamentar que UI11 ferimento recebi
do no olho o impossib i li lasse de se

guir os passos de seu famoso', pai,
que encheu de glória a aviação dos
Estados Unidos no Extremo Oricn-

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

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

DR_ MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Auerreícoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
VONSU'L1'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
sabadós, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado -

l"Olle: 1.4.61 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

MARIODR. WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universielade do Brasil)

Ex-in ter'no el", Serviço ele Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do te antes de os Estados Unidos en-

Departamento de Saúde trarem na guerra, o gcncra] Chen-
CLtNICA MmDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUI/l'ólUO: lrianlt comandou os famosos Tigres

Rua Jo'cUpc Schmidt n, 38 - Tel. 14.26 -

RESIDE.N�B.: Hua Vi,sconde ,de, Oll.L'� I Voadores, que, não obstante sua
1'I'cl0 n '00 - 'l'el. 152;} -- HORAIUO - Das 1(, as .18 - FLORlrl:-lolOI,IS., .

f
'

irl I
...

.granr e ln .crrorrr ar e numcrica, con-

DR. SAVAS LACERDA seguiram varrer os aviões japone
ses dos céos da China,

Os demais filhos do gcn erul Chen
nau l

í

são o tenente-coronel John
S. Chcnriault, em serviço nas Alou
tas, Claire Pat Chcn nault , cadete de
avinçã«, Charles Chennault, sar

gento ela aviação numa base a,me-Iricann ; e David Chennault, que ser

ve com a Marinha no sul do Paci
fico.

Ex-in terno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-es tag íárío dos Serviços
elo elr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chere do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade
Cf ínfca médico-cu-úrgfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Gm-ganta
CONSUI,TóltlO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUL1'AS: Das 15,30

às IH noras - RESIDE:NCIA: Couselherro lUaÍl:a, 77 - ,I<'J,ORIANóI'OLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Servicos 'de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital.

de Caridade

ClíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSL'LT6HfO: Hua Vilar Meireles, 2(j - Fone LW6

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
HESIDÉNCIA: Rua Tenente Silveira, lO!;. Fone 783

DR. SAULO RAMOS ,INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNIÇO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIHURGIA ABDOMINAL: estõ

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRUHGIA PLASTICA
.00 PERfNEO - Hérnias, hidrocele, ve

ricoceie. Tl'atamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fracturas:

aparelhos de Irêsso. Opéra nos Hospitais
,

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.0()9.
Horár íor Das 14 às 16 horas, diariamente.

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospbtais europeus

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

urinário do homem e da mulher
lssiste. 'I'écníco: DIt. PAULO TAVARES
Curso de Radiolog ia Cnnica com o dr.

l1anoel de Abreu Campanario (São Pau
to�. Especializaelo em Higiene e Saúde
'ública, pela Universidade do Rio de .Ia
ieíro. - Gabinete de Raio X - Electro

arcliografia clínica - Metabolismo ba
.al - Sondagem Duodenal - Gabinete
te fisioterapia - Laboratório de micr-os
copia e análise clínica. - Rua Fernando
\1achado, 8. Fone 1.195, - Florianópolis,

lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto. um cal ice do
excelente aper-ítívo KNOT, lembre.
se V. Sia, de acrescentar, ao agrade
oei a gentileza:ESTEE 1.4l'1-

�I\
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 Icmeiro. _

Vi as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

BP1 () NEli APE/7/7/V()
I'nElJ/!ETtJ!

ORo ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTÓRIO: Rua

F'elipe Schmidt - Edifício Amélia Neto
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE

SIDl1:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cn-nr-gta
(lo torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO; R. João Pinto 7

Diá'!-tarnente das 15 às 17 horas, RESIDEN·
;IA; Almirante Alvim, 3G. Fone 751. lI/'! pI/DOUrO DA ,flfOTSA, //'/0, COI'7.é SfG/J/(OS

____ aTI••�"..í --,

DR. AGRIPA DE FARIA I _ ,_

CLíNICA MÉDICA INOVOS CIDADAOS DOS ESTADOS
Rua João Pinto n. 7

I
UNIDOS

Tel, 1461 Washington, setembro - Inter-
Homens e Senhoras - Moléstias Americana) _ Mediante juramentoMédico -- Cirurgião -- Parteiro Nervosas - Moléstias Mentais

Formado pela Faculdade de Medlcm� 1
Consultas diárias das 3

'

prestado em vários campos de

ba-Ida Un íversidade de São Paulo, onde !O! horas em diante talha, 1.286 homens e mulheres das
Assistente por vários, anos do ,Ser;"ço f"Ci rú rg ícc elo Prof. Allp�o Con:el!l- Neto ------------------------- orças armadas ame rrcanas se to1'-
(Prímena Cadeira de Cl inica Clr úrg íca) DR AURE'LIO RO'-l'U-L-O I naram verdadeiros cidadãos da na-
Com prática na clínica gtnecológ íca do ....

IProf. Sila O. Matos. Assistente do serviço ção que defendem de armas na mão.
de partos elo Prof. Domingos Delascio 110 Médico - Cirurgião - Parteiro Em tempo de [Jaz, os estrangeiros"Hospital Leão XIII". .' .

R A lOS XCirurgião do estômago e vias bíüares,
. _. residentes nos Estados' Unidos sóIntestinos delgado e grosso, ttroide, rrns, Moderna e possante instalação

próstata e bexiga. Varicocele, hldr�cele, de 200 MA.varizes e hérn ía. Doenças de Senhor as �
partos. Diagnóstico precoce da, tuberculose
Consultas. Das 9 às 12 horas nu pulmonar, úlceras gástricas e d '0-

Casa de Saúde São Sebastião. denais, câncer do estômago, afo-
Opera na Casa de Saúde ções das vias biliares, rins�. e�c,

São Sebastião Ap lica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento ela Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder

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

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

Telefone 1.475

... '

DR. ROLDÃO CONSONI

podem naturalizar-sc depois de suh
metidos a demorados processos le

gais. Entretanto, o Departamento ele
Justiça designou um seu funcionú
rio de naturalização c imigração
para os campos de batalha, afim de
tomar o jururuento dos homens e

muthcrcs que anteriormente tinham
declarado sua intenção de se natu
rnliznrom cidadãos americanos. Um
grande número dos novos cidadãos
são naturais de países do Eixo ou

de nações controladas por Hitler.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFEItl\mIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Ater"le chamados a qualque-

hora

Praça da BandeIra, 53 - sob.
"

(Anti::-o Lar-ao 13 de Maio)
Não tenhas dúvida em de

nuneíar mo �qufnta-coIuna�,
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
traidor Iln Pitrla. (J.. D. N.).

Camisas, Gravatas, Pij ames
Meias das melhores, pelos me

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

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando. "ntímam
o produtor e o vendedor a mostrar
() Que possuem em seus estabeleci.
",pntOjl. (D. KM.).

"

\

Exijam o Sabão

li

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradgcional

(ASA MACEDÔNIA
õferec:e·!he por

preços de liquidação
iod� a sua

Seccâo de Fazendasg

Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixados para
diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro,

vale muito
o que

mnís I
Aproveite .a nossa

aferia 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 emelhor atende»

8-Rua Trajano- 8
eM

"A Bandeira Nacional deve ser

hastea.,,la de sol a sol, sendo peemltído O seu ENCAItREGUE a "Emprêsa Inter-me
uso à noite, uma vez que se ache couve-

I diária",
de todos os seus interêsses junto

nientemente iluminada". (Decroto-Ieí n. a qualquer departamento público civil.
4.54'>. de 31 de julho de 194.2. ar-t. 12). militar. bancário e comercíat,

s�'Õp.���RCtAjEspECIALI DADE

a
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Lond res. 21 (U. P.) - Os aliados
Invadurão a Europa pela costa do
nor te da Fr-ança e dos Países Baixos
- declaa'ou o primeiro ministro b,'i
tân ico, SI', Wlrsston Churrhi ll. ao fa
lai', em meio de oalorosas aclama
ções, na Câmara dos Comuns, A re

velação de Churchtll foi feita ao af ír-
1111:11' que sempre considerou as o pe
i-ações na ÃBrica do Notre e no Me
d íterrâneo como subst.itut.os do ata

que a liado. através ria Mancha, con

tra as posições nazistas na 'Fr-ança 0

nos Países Baixos, O chefe elo go vê r
no acrescentou que. com o recrud es

cimento da luta no Med iterrâneo, os

forçados a rethar
l11Ú111leraS tôrças de várias n-entes
de-guerr-a. ('0111 o que foi mutilado.
de forma destacada, O poderio efeti
vo do inimigo. Churchí ll revelou, em

segulrta. que em maio êl€ e Roose
ve lt dec idúram que o p�incipal obje
tivo dos aliados devia ser a elimi
n<1('50 ela Itália da guerra! dur-ante o

ano em CUL'SO. E destacou que n ín
guem poderia calcular que êsse })I'O
pósito f'õsse conseguido tão ràpldn
mente. o que se verificou com a que
da de Mussoltn! e a rendição da Itá
lia. Justificou, tamoérn. o pr-imerro
rnjnístro que o governo de Badogl io
não poud e en.uegar '\[usso]ini a03

aliados antes que êst es desemba rcas
sem na Itália, Se tal tivesse acon ;e

r-ido - destacou Chm'chill - o in;
ll1igo fiearia a p3Jl' de nossas inten
ções e os itaLianoS' não poclerÍai11
continuar aparentando ser ainda a);,a ..

do.::: do� nazistas. Destacou, el1tretan
to, que o go\'êltl1.o italiano, embo�.'.:1
tomusse sél'3as medidas para impedir
a fuga do "c1uC'e", não pl·e"iu qlle
fOS'SelTI utilizados i'l1Ún1erOs paraqLlP
distas, Além diso'o, os caJ'abineir9<;.
que tinham ordem de matar ?llu'·
solini, caso enl que tentasse fugi".
chcixaranl de cun1pdr a sua 11lissãÇ>.
Em onU'a parte de seu discursf',
Churchill afil'mou que, possi\'elm",n
te, o mdnistro do Exterior, se, An.
thony Eden, tel'á ele fazer nova de
cbração, a respeito do govêrllo ele

Daeloglio, anl.es do f.im do atual pe
ríodo de sessões da Câmara. Segu '1-

do os olBerV'adOl'es políticos, essas

palan'as talvez signifiquem CJue o

go\'êl�no italiano il'� declaraI' çuen"}
à Alenlanha. Al1unC'i-ou. també-n1, ()

dirigente britânico que. durante 0S

qÍ1atl''Ü 111eSeS anieI'ioJ'es ao C01TelylC
JTtês, não foi afundado nenllunl 11:1.

via aliado no Atlânti('o :.'\'orte pelos
SU!bnll81'inos alenlã,es; 1118S, aCl'eSCCl1-
Lou qlle "neste 1110111en to, llnl CO ln

baia aliado está sendo at.acado por
submarinos nazistas". Churchill 'e

,-elou que, no início elas ,11egociaçõps
ítalo,aJi,adas. em Lisboa, os italianos

pe1"gutal'anl o que poderia o seu .país
fazer para �'C jn(,01'lIo1'a1' às �ações
Unidas' na luta contra a AJen1Gl1h:1.
Os repl'e�·cn tan les uI iaüos responct{-'
ran1 que só tinha111 poderes lJara tra·

tal' da r0!1(liç'1O incondicional.
;;

Lorc,c]'re" 21 CL'. P.) - O sr. Ohur-
c:hi!l enl s·eu cli:-:c'ul'sO de boje, na Câ-
111aTCl elos C0I11UnS, depois de paSS,11'
e111 l'evbta () poderio aéreo aliado.
acres.centou que e:-;se podel'io rapid:'l-

mente cresce, pois a aviação norte-'
amer-Icana se expande incessante
mente. a Grã-Bretanha já está PPl

ação no _\Jeeliterrânco e a da Rússia
é, atuatmcntc. e111 muttos pontos, su

perior ii alemã, Chu.rch il l elogiou o

sistema norte-amerit-ano de b0111lJar
rloio d iurno, vela sua grande pi-ec'
são pa ra atacar OS' objetivos especiais
e pui:a destnuiçâo elos caças inimigos:
e at-iesc-entou que a continuada St.l

jncmac.ia aérea anglo-norte-america
na aponta a possibilidade de "sat u-
1"a1'1I as dcresas gerrnàn lcas. "A pala
vra -a turação adquire e-pec ia l signi
ficado no campo ela guerra aérea, Se
purlermos atingir c-ert o gráu ele <a tu
r'lC;ão (e portemos est a r certes de quo}
j;...:so ;-;(Jl"nen te se poderá obter me

diante árduas � evtcarn içadas ba.ta lhas
('01n (IS c1efe·�as aéreas. in lm iga s) , 1)fJ
(leria verif'tr-ar: .. se U1111(:1. reação de ex

u-acrcunãrros efeitos, Com isso ter-se-
80 criad o obstáculos com pequen-i s
perdas nossas e levado a ef'el to, noite
e dia, uma metódica e precisa fle�
truição ele tortas as instalações de
carúter m ilita r, no mais amplo seu

Lido ela pa la vra. Acr-escentou o

"ptem ter" l)ritâ\}1Iico que o cornple;o
dorn in io estratégico ela Alemanha P'!
las fôrças aéreas ang Io-norte-amer-ica
nas não está Ioaa do alcance dos
a liado s. a inda em 1844. "Se isso fôs
se a t ingúdo. as cOl1lsequê,l1C'ias Isel'ial:1.
muito lll'ofunda,s". Moanwestou que 'l

gllerl·a aére,n. anglo..,norte-a'l11'ericarll a
cle\-e seI' (,ol1sic1el'ad8 em relação C0111

os c:::foJ'(:o aéreo .russo, e €0111 segu ida
declarou que: "não devel110s pel'nü
ti!', sob qualquer circunstância, que
e9Sa's tendência . ..:; fa\'ol'á"eis nos c1ebi
Uten1 ou 1105 induza'n1 a SUPÔl' '1ue
os perigos são coisas pass'aelas L1U

qu-e a guet"ra se apl'OXin1a de .s�tl

fim; pelo contrál'io, de\'emos espen:'
dificuLdades a toda h01'a, pois esta-
1110S lut.amdo tão violentall1'ente, que
o ]n,imigo tem doe f.azer e fará de

sespel'adas esfol'ços para tomar "e

presálias, Os discursos elo,s dil'i'.0r,':es
alenlfles e de H,itlel' en1 !1:JJrL\cl;I:r::
l:onLên1 n1istel"losas I"eferências ..l 110-

''os 111étodos e a no\"a5 arn1as que.
de lln1 1110111ellto para outro serão

eXpel'in1entada . ..:; contra nós. É nn:'l!�

l'al que o jninligo propale tais l'Unl0-

,.....__ ._. _. _. _. _
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Assassinando e incendiando ! IAinda o desastre do (S. Cristóvão»
Árgel, 22 (U.P ,) - Milhares de italianos foram assassi·1

nados friamente pejas tropas de ocupação de Nápoles. Segun
do iniormantes, autorizados patntlhas alemãs da"cidade matam,
sem a menor contemplação, todos os habitante� que st.em às
ruas durante as horas do toque de recolher. Além disso, os

alemães começaram a incendiar a cidade para impedir que ela
seja ocupada intacta pelas fôrças aliadas.

Falou o submarino
Recife, 21 (A. N.) - O comandante alemão Friedrich Gug·

genberg falou à reportag�� sôbre o af�ndamento de seu subm�l'Í.no, executado por um aVia0 norte-americano. As suas dedaraçoes,
embora breves, foram interessantes. Disse que teria imenso prazer
em apertar a mão do aviador que afundou seu submarino, isso

p<.,r-Ique nunca pensou houvesse um aviador com h.nta c.oragem como
a que foi demonstrada durante o ataque. "NuD('a pensei que um

aviador enfrentasse I]; intenso fogo anti-aéreo do meu submarillo e I
descesse à altura aproximada de 15 metros para deixar caír a bom
ba fatal que nos afundou". Perguntado sôbre a sorte de seus com ..

Jlanheiros, Guggembemg silenciou.

,
� ,

FILHA! MAE I AVO I
To,das devem usar aI

A

Rio, 22 (A. N,) - A polícia acaba de interditar todos os

campos de futeból desta capital que possuem arquibancadas de ma ..

deira, Sómente o Fluminense, o Botafogo e o Vasco da Gama, estão
excluidos dessa medida.

Rio, 22 (A N.) - Completou�se a perícia levada, a efeito,
pela polícia, no campo do São Cristóvão, ficando apurado que as

causas do ,sinistro foram o excesso de pêso e o máu-estado da ar

quibancada, cujo madeiramento estava arruinado em consequ�ncia
das seguidas chuvas.

Dr. SAULO RAMOS ,CURSO MILTON
AVISO

o Professor Milton Sulli
van, forçado a ausentar-se,
por poucos dios, para tra·
tomento de saúd�, espera
poder reiniciar as aulos do
..Curso Milton)} na próxima
quinta,feira, 23 do corrente.

Decorre, nesta data, o aniver
sário do nosso ilustre conterrâ
neo sr. dr. Sáulo Ramos, com

petente clínico, especialista em

moléstias de senhoras e cirur
gião dos de maior capacidade
em Santa Catarina.
Sabendo dedicar-se aos seus

clientes com real carinho, pon
do, assim, em relêvo as facetas
humanitárias do seu coração,
5.5, goza de grande estima nos

círculos sociais desta capital.
A passagem do seu dia nata

lício será opoitunidade jubilosa
para que seus amigos e admi
radores lhe testemunhem o apre
ço em que o têm.

Para apertar mais

São Pa�o, �����·N.) Se� puros-linhosgundo notícias procedentes de I

São José dos Campos, em conse-l R E N N 'E R �qúência da geada há pouco veri- �ficada no Estado, foi destruida

I'
..

toda a plantação de feijão da- Rua Pedro Soares, 9 :1
quele ,?unicípio e agravad<;> ain� �da mais o problema do leite. I - -

_••••
-

6 v.alt. 5

Atença-o I A despesa com o
• cinema póde ser ti

roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 O quilo.
Rua Francis(.o Tolentino, 3.

-", �- ..... , ..
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omunf'

comandante do

(OU REGULADOR VIEIRA�
MULHER EVITARÁ DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

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

� comprovada eficácia, é muito re-

,_, ceitada. Deve ser usada com
e- confiança.
�,.:r- FLUXO-SEDATINA encontra-se
'lMÃE em toda parte.

Já regressou

I
Porto AlegrC', 21 (A. N,) - De

pois de curta, eslado: aqui, onde foi
alvo de expressivas homenagens
do povo da sua lerra regressará

J---------------------.---...------ hoje o llJini�tro da Aeronáutica.

o falecimento de
sir Kingsley WOOd

Beneficiando
os pequenos

1\io, 22 (A.1\".) - 'O DASP aca
b<1 de cOlllunicar ao Ministério de
Tr�, b�,lh()_ crue está e]::llborando o

plauo de aUlllenlto de vencimentos
de lodos os pequenos servidores
pl'lblicos (IUC percebam ordenados
que lhes não permitelll enfr!;ntar
as dificuldades da vida. :f;ssjl. estu
do será nos moldes cio que sê fez
para es-tabe],ecer o salário mínimo
em to(10 país, e por êle serão aten
didos toclos aqueles que percebam
�l)ellOS de 400 cruzeiros.

res COlll o fim ele alentar seu PI'0·
prio povo; porem, provavelrnen lr�. há
nisso algo mais que UJ11. l'U1110t', 'I'i
vemos, por eXe'n11)lo, a exper-iê nc.a
de 11111 novo tj..!_)o de bomba aérea,
que o In inuígo começou a utilizar ucs

ataques contra a nossa navegação ue

eua-ta distância, tias pi-ox trnídades
ela costa, Essa bomba pode ser eles
cr'ita como urna espécie d:e foguete,
que, lançado d'e considerável al tuta.
se d írig'e, ao que paiece, sôbrc seu

objetivo" ,

Londres, 21 (t'. P,) - O chance
ler do Tesouro Britânico, sir Kin
gsley vVoorl, faleceu, hoje, as 10 ho
ras da manhü, em Londres, viti
mado por um alaque do coração,
Su@ espôsa inforlJ1ou que sir KüJ:,
ley 'Wood se recolhera, ontem, it
noite, muilo cansado e meio doen
te, O titular do Tesouro faleceu
quando estava sendo assisticlo pe·
lo seu lllédi'co.

*'

Londres, 22 (U. P.) - Em seu rl is-
CUl'SO. pronunc iado ontem, Churchill
sal ien tou o papel pelo rei «Ia ltália
e o mar-echal. E lembrou a necessi
dade de que tanto o rei da l túl ia
c-orno o marechal recebem o apô io
elos elemen tos libera is e elas esq ucr
das, capaz.es ele espulsatem elo sólo
l t.a liano a carnarüha nazista com os

seus "qu ixlings". Couclue-se, por-t.an
to, que as Nações Unidas nüo c-o n si
deram tnupossíve l o concurso (lo
atual govôr.no italiano na edificação
elo mundo de amanhã.

I,

.,.
Londres. 22 (U, P.) - A exposi

ção feita ont.em, pelo pr ímeiro m ln.ís
tI'O br-itâ.n ico, sôbre a mar-cha da
guer-ra, revela que todos os golpes
vibrados pelos alíados são o rcsul
tado de cu idadosox estudos roa I iza
clo::-; C0111 gl'-and'e 8ntecec1ênciict, ne]1-
Lanelo conto se prepal':J!'an1 as vá/l',ias
,innlsões aliadas, veio a respondel'
aos nll111el'OSOS setores que l'eclnm:J.n1
ações in,efliatas pa'ra a solução (!e
im"diatos problemas, São os setol'0S

que J1ão se cletêlu nas necessi(hldl�,
ela estratég;ia planificada depenclen
te do estudo ele múltipla,; qUi'stOes lI
gadoS' à 1110YinllBntaç'ão dos ex.ércitos.
O discurso de Churchil apresen t,�,
aliús, outros aspectos dignos de pOl1-
del'aelo exume. como, por exemp.lo,
O exll'aordinár.io desenvolvimento elas
fÔl'ças aéreas anglo ...ame-l'tcanas, hoje
superiol"es en1 5'00/0 à Lnft"vaffe, que
há benl poucos anos dOll1inava (J�

esp.aços como senhora absoluta elas
esU'adl3's aétreas, Salienta-se, �011r·'
tuclo, <l ter'l'ível es)}ectativa qtlC pe
sa sôbre o Lel'l'itório alemelo. 011(12
gl'UJldes cidades apresentam hoje "

mais cle'olador dos aspec.los, 1\'50
obstaln,Le, Churchill fez uma l'cfcrên
cia, ne,te particular muito i.mpol'ta:1-
te: a de CJue· se cogita bombardear as

instalu(:ões mili\ar�s alemãs, dia e

noite, l11ctoc1ica.n1ente, e ('on1 a l11aiol'
prec.is;Io. Sem dúvida 06 L'hefes 111·

2>istas estar'lQ med'i.tanllo no se,nti,lo
elestas palavl'as, pois, os fatos pl'O
\'a!"al11 que l11-1.1'itns das pr0111·cssas
dos chcf�s aliados, em rel'3(:[(0 aI)

destino que agua'rc1a a Alemanha, jú
C'omeç'aram a ser cumpridas,

í
)

palácioI�j,\ 22 (A. N,) - .:\io dia l\) de
i10V('lllbI'0, serú in;ll1gnrlldo I) Pa
LIdo (la Eclucação, o qual, em (Ol'l
CllI'S<S I'caJiz:1C!o elll No\'a lorqllc
hl' considerado como UIIl do:, mais
beJOf edifíCI(,s cio llJLlI1(jc"

Soberbo
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AGÊNCIA RENNER
avisa que recebeu

afamadosos

Projeção de filmes
o Instituto Brasil-Estados-Uni

dos convida aos senhores s6cios a

assistirem à projeção de novos filo
mes cinematográficos, em sua séde,
hoje, às 6,30 e 7,30 horas, reco
mendando que ala sessão é para
crianças [filhos de s6eios] e a 2a
«exclusivamente» para adultos.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
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