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mações 'recebidas aqui, dizem
que se verificaram violentos
distúrbios em várias ilhas ita
lianas do Dodecaneso, onde se
encontram diversos contingen
tes militares.

GRANDES QUANTIDADES DE
TANQUES

Londres, 7 (U. P,) - A emissor,
GOLPES E CONTRA-GOLPES de Berlim informa que os rUSSOf

Moscou, 7 (U. P.) - Os alemães estão empregando no setor de Ore

perderam quasi dez mil homens grandes quantidades de tropas e di
durante as últimas vinte e quatro tanques para conter os ataques ale
horas de luta no t riangulo Orel- mães.
Kursk-Byelgo-rod, ao sudoeste de CONSEGUIRAM ABRIR BRECHAf
Moscou. A despeito das n-emenads ,Londres, 7 (U. P,) - A emissor.
perdas que sofreram os germâni- de Moscou acaba de admitir que e11'

cos não conseguiram avançar, 5e11.- sua segunda tentativa os ulemãe
,

I' I I I h-ouxc ",
do sistemúticamente rechaçados pe- conscgurram a )1'11' a gumas )rec la:

los rUSSBS. Durante os dois dias da nas linhas soviéticas de Bielgorod. ----

mova ofensiva alemã .os russos des-

O sal estrange-Iro pu'de entrar no pa'sn-utram setecentos e oitenta tau- EM PERIGO DE SEREM ANIQUI, Iques e cêrca de 250 aviões, germà- �ADOS, ,
nicos. Entre os tanques 111lll11g0S Mosc�n, 7 (U, ,P,) - Inf'orma-st
destruidos figuram inúmeros conhc- I que estao. el� perigo de serem tota_1 Rio, 6 (A, N,) - O Departarnen- r concret iza êsse problema e de que to que a "iniciativa de emergência"
cidos como "Mark sexto", que são mente aniquilados as forças al�l11a' to de Imprensa e Propaganda di- maneir-a a crise do sal poderia en- pedida por aquele matutino foi to
considerados os melhores tanques de tanques que penetraran; mais : vulgou o scguin te, atravez da I trur em franco declínio, a ponto mada pelo presidente da Repúbll
de fabricação alemã. Somente num fundo na zona,rlo O�'el e Kursk. O, Agência Nacional: "Em sua edicáo de ser, talvez debelada mais rapi- ca no decreto baixado no dia 2f!
setor de Orcl, a artillHlria russa russos conseguiram !solar ,estas fOI', lc quatro do corrente, o matutino damen l e do que se pretendesse ad- de junho último. Por êsse decreto,
destruiu cêrca de mil alemães. Num ç�s ava!l,çadas da ln í'uní aria que de "Correio da Manhã", estuda,nrl0lmitir. Antes de mais nada, consi- vê-se que o sal estrangeiro pódc
outro setor os germânicos ataca- VIa apoiá-las, o problema do sal e suger-indo mr'l

dcremos que numa época em que entrar no país como medída de
ram npoiadus por cem tanques, dlclas a respeito ela livre entraria já não é utopia admitir e até pro- emeI-gência, com absoluta suspen·
dos quais trinta e oito foram des- CONTINúA A BATALHA cio produto chileno em nosso pab, mover C0111 as devidas cautelas, são de cobrança de direitos e- ta-
tntidos. Ainda em outro ponto os Moscou, 7 (U. P. Urgente) fez entre outras !IS seguintes con- que r-essfll'��lJ1 os intere:sses mú- xas que incidem sôbre êle, recc-

russOS aniquilaram mais dezcsete Continúa encarniçada a batalha siderações: lO Acreditamos que a SI} .. tuos, a elinllnação das barreiras a.l- hendo internamente o mesmo tro

tanques nazbtas de uma formação entre russos e alemães nas frentes leção, como acontece com outnls fandegárias, o protecionismo adua- lamento dispensado ao produto na

que tentou inutilmente quebrar a� de OreI, Kursk e Bielgorod. O Quar- problemas de economia, apa,rente- neiro ainda é um dos maiores obs- clonaI. Acentue-se ain<la que o

defesas soviéticas. A emissora ale

l
tel General soviético divulgou que mente complicados, consiste apenas túculos ao curso normal do inter- mesmo tra,tamento terá o produto

llJã revelou, pela primeira vez, nesta data foram destruielos on em iniciativas de emergência das call1bio entre as nações do mesmo estrangeiro que já esteja em por
que os russos e os nazistas estão. danificados 423 tanques e derru- que se ineluem na órbita da Coor- continente e ao suprimenlo regular tos nacionais ou com os papeis a

on-pcnhados em violentas batalhas I bados 111 acraplanos nazistas. No denação Econômica. Descendo :lI) e fa,rto dos mercados". Cumpre, êle referentes submetidos a despa.
na posição a,o norte de Kursk. Se-I setor de Bielgorod, os germânicos rxame dos fatos, vejamos como se agora, lembrar a respeito do assun- ('ho".

��:�����f��i�I���ir���:���I� �O�r�e-g-l�m�e�f�a-s-c-l�s-t�a�e�b-o-m�.�.�.1I�p�a-���·r�'�a'A��'--o�D-u-c-e�mente o's alemães ernpenhando-se perdas -de vidas e materiais.
os dois exércitos em combates su-

mAmente sangrentos. Infonnaçôes AMPLIANDO A OFENSIVA Nova Iorque, 6 (u. P.) -

A! Ao referir-se aos trahalhadores

ua-I
nação e eu creio que é também -c-vl-

soviélica's ,por sua pa,rte, adrni.tem Moscou, 7 (U. P. Urgente) 1�ência Stefani r�produz partes d.o lianos Mussolini declaro�l:. "f: evi- dente que os_ trabaUladores bre"t>
que cm certos momentos os ale- Os alemães estão estendendo a dIscurso pronunCiado por MussolI-' dente que devemos mobilIzar toda se convencerao de que o regime
mães conseguiram romper as linhas ofensiva na Rússia, para o norte ni recentemente, na reunião do Di- a energia, feminina e masculina. As fascista é na. realidade o melhOl'
soviéticas; lllas os russos mediante de OreI, em direção a Melsensk. retório do Partido Fascista, 11J) classes trabalhadoras estão na li-I que podem achar em qualquer paT-
intensos' oon.tl'a�ataques l'c.�tabele- Segundo os despachos rec'ebidos Pal:ício de Veneza., e no qual afir- nha de batalha com o resto da te elo mundo. "

ceram a situação, depois de causaI' da frente, os nazistas estão atacan- 1ll0U que o pais deve continuar a -------------'------------------

pesad",s baixas ao inimigo. Os ob- do agora numa linha de 320 kms. guena, pois do contrário a "Itália Teriam conferenciado I Caspa t LO�J.O XA.R.1VI�
servadores militares britânicos, co- [eril que aceitar uma paz deshon- Nova Iorque, 7 (U. P.) - A LHOSA. I
ll1entando a ofensiva alemã, são de BATALHA DE ANIQUI- rosa que a farÚ retroceder ao ql1aJ'- agência noticiosa japonesa "Do- .....�......._....._._............._.........__""

opinião 'que ela repI'esenta um es- LA1VIENTO" to ou CJuinto posto entre as potên- mei", anunciou, hoje, que o comis-
.

forço eln grande escala dos llazis- Moscou, 7 (U. P. Urgente) - Os cias". ü Duce expressou que o sário de Relações Exteriores da OS CONV1!:NIOS ASSINADOS
tas para tentar derrotar os russos.; germânicos estão sofrendo as mais públieo não deve atribuir os incon- Rússia, sr, Motolov, co.nfm'ênciou, Rio, 6 (A. N.) - O ministro da
A derrota dos russos facilitaria a I terríveis perdas na batalha que se venientes à bnroeracia- governamen- sábado pa'ss8Jdo, com o embaixador Bolívia nesta capital, senhor Da
conccntr�ão das forças nazistas Irava atualmente no setor de OreI. tal, uma vez que não se deve con- nipônico em Moscou, sr. Naolaka vid Alves, núma entrevista, conce,-
na frente ocidental e no sul da Informam das linhas de frente que, fundir funcionários do govêrno Sato. A referida :wênci,l 11a-o escla- d'd t' O, .

I
' ""b' 1 a ao vespermo" Globo";Hússia para impedir invasão alia- e tão vlOlenta a nta, que ela foi ,�Olll a burocraeia propriamente di- receu sôbl'e o assunto abordado acentuou a grande alcance do,,>

da. Salienta-se entretal11to, em LOll- designada "batalha de aniquila- ta. "Não se pôde chamaJ' burocra- nêssa entrevisla. convênios recentemente assinados
dres, ser principalmente illrpOssi- mento".' tas os 150 mil operários ferroviú- ...........,..,.._................................._.""'.....,.....

rios _ acentuou o orador _ nem
entre o Brasil e a Bolívia, notada-

30 'I ..l C' EN('ARREGUE .a "Emprêsa 1nter111e- mente a concessão ao seu pais do
os, I1U empregauos nos orreJOs porto ll','re de Santos. Aludl'u con'T I' f 120'1 diária", cle toclos os seus interêsses junto ,

e e egTa os nem os nu pro- a 'qualquet' departamento públiCO civil, pu.lavras de grande simpatia à vi-ressores ou os 12, mil magistrados". militar, !bancário e comercial. sita que o presidente Peiia.randa
fez ao Brasil, pondo em destaque
as vantagens imediatas e futul'lI'l
c!(ssa viagem. Aludiu aos trabalhos
da, construção da ferrovia CorlUll'
bá-Santa Cruz de Ia Sierra, dizendo
que ela será o futuro escoadouro
dos produtos dos dois proses, Dis
se ainda que a Bolívia já mandúll
alguma quantidade de petróleo pa
ra o Brasil, recebendo em trac�tecjdo�.

'
,

> -,

........................................................................
VAI ASSUMIR _._
Argel, 7 (U. �.) � O sr. Pierre

Charles Corurnalre, novo governa
dor geral da Mrica Ocidental fran
cesa, partiu desta capital COI,n eles
ti.no a Dakar. O sr. Corumaire es

tá emprec.IHlendo esta viagem pa
ra assu.mir o novo cargo.

CERTIFICADOS DE HÁDIO-TELE
GRAFISTAS

_ O sr. chefe do Tráfego Telegrú
fico comunica, que acha-se aberta nn

Dir-otoria Regional, até 15 de julho.
a Inscr-ição de certificados de rádio
ttl�grafistas de primeira e segunda
classes.
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Violenta ofensiva na frenteATAQUES RECHAÇADOS
Moscou, 7 (U. P.) - Despachos

procedentes da frente, dizem que as

linhas russas, entre Or-el e Byelgo
rod, se mantêm intatas, depois de
terem sido recha.çados os ataques
iniciais germânicos.

vel para os gcrmarucos derrotar
decisivamente os russos, na situa
ção atual.

Defesa passiva anti-aéreaLANÇAM RESERVAS
�\IOSCO\l, 7 (.U. P.) - Urgente

Os mais recentes despachos da
Ircnte da batalha Indicam que os
alemães lançaram grandes reservas
de tropas na lula nos setores ele
Orel, Kursk e Bielgorod, como con

sequência das grandes perdas que
sofreram desde o princípio da bata
lha.

NOTA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA E
PROPAGANDA

DESTfWIDOS 38 TANQUES
, :\'Ioscou, 7 (O. P.) :- O Alto Co
mando russo COlllUIlICOU: "Duran
te a noile passada, as nossas tropas
continuaram travando violentas ba
talhas com o inimigo nas direções
de OreI Kursk e Byelgorod, Nos
demais 'setores da frente não hou
ve modlí'lcaçõcs de importância. Na
zona de OreI e Kursk as nossas tro
pas repeliram intensos ataques da
infantaria e tanques inimigos. Num
setor cem tanques abriram cami
nho atrnvez das nosass linhas avan

çadas de defesa. Nossas forças iso
iaram os tanques inimigos da in
fantaria que os seguia e não per
mif irarn que esta passasse à primei,
ra linha de defesa .. A artilharia na,

cional de defesa e111 profundidade,
i '-

recebeu os tanques inimigos com

intenso fogo e destruiu 38 deles.

"A Diretoria do Serviço de Defesa Passiva Anti-Aérea obcdc
cendo as instruções superiores, determinou o regime de "black-out"
em todo o litoral do Estado, e, portanto, também na Capital. O es
curecimento será parcial,' devendo ser suprimida a iluminação pú
blica, excepção feita apenas das lampadas protegidas. A iluminação
particular serú conservada, sujeita, porém, as precauções do vela
mento. Deve-se evitar que os raios luminosos se escoem para o ex

terior das casas, obedecendo-se as prescrições já amplamente di vulga
elas a êsse respeito. O Diretor Regional do Serviço ele Defesa Passiva
Anti-aérea espera que a população compreenda os objetivos dessa
providência e solicitamente atenda a tal imperativo de defesa, na

cional",

INICIADA A 36 HORAS
Londres, 7 (D, P,) - A

emiSSOr:1jalemã anunciou que continuam
mandand-o novas forças para "

combate moscovita e que a ofcnsiv:
desencadeada há 3G horas será sus
tentada pelo Reich até o último re

curso, como aliás tem acontecidr
nas ofensivas anteriores. No entan
to, a impressão geral é que o ge
neru! Timoshenko está com gran
des recursos para repelir o inimigo

SalgadOPonto Alegre, fi (A. N,) - Há dias, um representante da editora

Panorama", sobraçando um pesado volume, esteve na Secretaria da

Educação, ali deixando entregue ao oficial de gabinete do respectivo
titular um volume, acompanhado ele uma nota ele venda.
Surpreendido com a oferta duma conjpra que não solicitara, verifi

cou que o volume era, nada mais, nada menos do que o livro "Jesus",
ela autoria de Plinio Salgado.

Assim, o Secretário da Educação, sr, Coelho de Sousa, manifestou
sua recusa com o seguinte e incisivo despacho:

- "Desde o dia em êsse cidadão, sem minha audiência, deixou
aqui o livro de Pliuio Salgado, declarei que não o desejava. Um raseis
Ia não tem alma capaz ele compreender Jesus. Devolva-se a quem o

"Jesus" de PUnioLevou' O

A guarnição de Munda
está isolada Severo golpe para os aliados

Londres, 7 (U. P.) - Winston Churchill rendeu hoje ho
menagem à memória do general Sikorski, primeiro ministro
da Polonia, durante a reunião de hoje da Câmara dos Comuns.
O premier britânico destacou que a morte de Sikorskt foi um
dos mais severos golpes sofridos pelos aliados.

Melbourne, 7 (U. P.) - As forças aliadas do gen. Mac
Arthur isolaram praticamente a guarnição japonesa de Mun
da. As ilhas ocupadas recentemente pelos norte-americanos
cortaram todos -os campos de comunicação de Munda com o

exterior. Acredita-se que dentro de pouco tempo as tropas
adestradas para a luta das selvas, desfecharão o golpe decisi
yo contra a guarnição nipônica da 'base de MU,nda.

ATRAVESSARAM O CANAL

Folkestone, 7 (U. P.) - Grandes
Iormações de caças alados atraves
saram esta, manhã o canal da Man
cha para atacar objetivos militares
si tuados no território da França.

oriental
Chegou'o embaixador
Negrão de Lima

Rio, 5 (A. N.) - Via aérea chegou
o embaixador Negrão de 'Lima, che
fe da nossa representação diplomá
tica na capital paraguaia, o qual
viajou em avião especial da FAB.

O embaixador Negrão de Lima
teve festiva recepção, notando-se
no desembarque uma secção da
banda de música da, Policia Mili
tar.
Interpelado pela reportagem, o

sr. Negrão de Lima escusou-se, de
licadamente, a fazer declarações,
dizendo apenas que viera tratar de
assuntos referentes à representa
ção de que é titular e que estava
verdadeiramente comovido com li
festiva recepção que acabava de
ter.

V,irá ao Brasil
Washington, 7 (U. P.) - Acre

-dita-se em que um alto' funcíoná
rio da Junta de Guerra Econômi
ca percorrerá, dentro em breve, li

Argentina e o Brasil. Sua missão
consistirá no estudo da possihih
dade de acelerar o trafico de ma
teriais em ambos os sentidos entre
esses dois países e os Estados Uni
dos.

Caspa'
LHOSAl

LO�.lO JUBA.VI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1
A NOSSA SEC-ÇAO

UiU � 18VI �Ir� �� a uro a. ���rm7.:;ff:r����;ii?��DO PRESS l�FomIATION SER-lçãO de uma praia' arenosa e em de- C0l110 descarregar tudo isso? A A ANEDOTA DO DIA
VICE POH PACL SCHCBEnT EX- clive, para o primeiro desemhar- população e amistosa, mas não NUMA CASA DE HÓSPEDES
CLCSIVO PABA "O ESTADO", E:\1Iqlle, uma baía capaz de acomodar existe muita mão de obra na loca- Numa casa de hóspedes, di-SA�TA CATAHl:\TA os navios de grande calado e pelo Iidad e. O rnimigo previu isso e eva- zia a dona para os seus comen-
Novn Iorque, julho - A madru- menos um aeródromo que possa Cl]OU Iodos os homens fisicamente

I sais, à hora duma refeição:garla surge cinzenta, Dnran te loe a ser utilizado por aviões pesados, capazes,
a noite, a imensa invasão navegou Todas essas três coisas precisam Mas nós ternos conosco compa- - Li hoje no jornal que dois
em direcão iI costa. Á frente vào ser tomadas no primeiro assalto e nhi as de estivadores - ,esrpecia.Jis- terços, pelo menos, das doençascour-acados e cruzadorcs pesados, mantidas, em seguida, enquanto tas em descar-regar navios, intensa- -que afligem a humanidade, sãoenquanto porta-aviões, C01l1 seu são dcscmbarcadas as principais mente treinados es\p>cci�t11118nte devidas a comer de mais.acomnanharnen to 'de unidades li- Fôrças. para essa tarefu - e tomamos em-

:geiras, n iudn se cncontrum na linha Admitamos que possamos ren li- preslaelos grupos de tropas l�as
- Concordo, - observou um

;do horizonte. z ar o,; trt�s objetivos, mas.l1..
ão os pr-imeiras furiosas quarenbu e Oito hóspede do extremo da mesa, -

I Nos grandes tr a n sp o rl cx, pesada- I �a)lt�lreI1l0S cm ho as co ndiçõcs. O hOI�as de descarga de tanques, ca- e a prova é que se passam me-
mente carr-egados, os homens i ns- 1J11l11JgO destruiu os gUlndastes,lnhoes e s up r iment os ,

I
[pccionarn seu equipamento: me l ru- inutilizou os \'agfJcs felTo','iúlriosI' .

ses, nesta casa, sem ninguém
Ilhador�s po rt ál cis, granad as de no porto e levou consigo as loco- Enquanto trabalhamos, podemos cair doente.
!llJão e vi vr-res p aru Ires dias. As motivas, C0ll10 parle dos longos ouviu- o ruid o da batalha que s-e tr,a- •

Anúncios mediante contráto [ba rcuçóes de i nvusáo ('stáo p rontns. trens de e vacunção. Algtnuas das Iva além da baia. Seis vezes no p ri- O PRATO DO DIA

I COIll os motor-es aquecendo .. Todos jlinhêls rél'l:ea� foram. avariadas e [mci rn dia c oito no segundo, s-()l�]{).s PEIXE ASSADO COBERTO
! s� (,l;contT:.llll num estado d� ten-lllOS.SOS proprrus bombardeios rles- bombardeados pesadamente. � l�1J- COM OVOS

Isao, a espera do que sucedera d cn- u-uiram algumas áreas das docas e ]l]ig.o possue nunrerosos aeródro- Tometro de pouco
í

emp o. arm.azcus. mos, de onde os hombardeadores um peixe de tamanho
Assim que o dia nasce, a csqua- Entre ,1S primeiras fôrças a cle- 'alcançam Iacilmente a baia, e não regular, lave-o, condimente-o

dra atinge o ponto escolhido, onde semharcur cncon trum-se nossos nos dá descanso, com sal, pimenta. um pouco de
a praia, uma linha baixa c cinzen- corpos de conc er+os, que tr abn- Pagamos o prêço da invasão eles- poêjo e cebola ralada.

.

Ia, se estende por G a lO qullóme- lh am febrilmente para colocar o de o i n icio. Lma invasão scmelhan-
tros de costa nuuia faixa curva de porto em condições. te, por ruar-, contra um inimigo for- Arrume-o na assadeira, espa
areia. Carros de carga? Troux cmos co- í.ificad o, é a tarefa mais árdua des- lhe manteiga por cima, regue-o,
Subitamente, o inimigo COI]I('<:a a 110SCO 250, que 'serüo desembarca- ta guerra. :VIas isso não nos fará com um pouco de azeite e um

di sparar .. }�le também subia que

eS-11
dos e poslos a traballiur, assi 11l que parar. Estamos nesta

gu.eHa
para pouquinho de vinagre desman-ta praia e Lima das POllC�S onde as 0: gui ndastes esle.lal}: em condi- ganhar e ganharL'l11os.. h d

'

barcaças podem chegar a terra. ç ocs. Lncotuoti vus ? I'rouxemos lO Lembremo-nos que aquilo que c a o em pouca agua.
.

Os nossos navios de guerra conosco, Caminhôes a motor? Te- mostramos nesta descr-ição não re-I Leve ao forno e depois de
O quadricentenário II

abrem fogo por sua

'.'(':6.
Pequenos 1'Il1()_s naVios.' C�J.I'I'ega(.IOs. .

ele cami- presenta s�não _uma parte.
de qu� j

assado, retire, junte alguns ovos

d C é i
e(}[1IO palas voando alio, nossos l nhô es, assnn corno de guí ndastcs e sera uma m easao da Europa. E batidos e leve ao forno nova.6 Op rn CO aviões contribuem para a tarefn oficinas de concertos portáteis. preciso nurlt iplicar tudo por dois, .

Nova Ior'que -- junho de 1943 -Ide destrui.r adversár-ios. São necessários lambém, purifica- UH)!' cinco, por dez, para se oh- mente para cozer, servindo-se
(S�rvico .especial da Illter-Ameri- As barcaças são. lança·das à �gua dores de úgna, iJ1�talaç'ões e�élri- tem as _proporções reais dC!_ maú)l' logo.

•

.

)
"

,
.

.. i no momento pre'ClSO, de acordo cas, cenlros !elefolHcoS e 27;) 10- acontecImento da gu.erra. Essa se-

"�JJa
- ;Centenas de

.l��.lv.ersld�-I' COl.ll os planos, pois tudo fo� p�a- n�Jadas (,diúri3s) de suprimentos ní. a Seg>und� Frente" - a verda-
·(1€5 e c()leglOS no Hemlslel'lo

0C..1- neJa.dü C:Hll me.ses d.e. a�1 tec�d.e.ncJa. '1
dlyerSOS . . . dell'a operaçao de 194. 3,dm1tal, bem COlIJO planietúrios, ob- :\To ln 1(,'1"101' do lerl'llon o 111 lJl1Jgo,

sel'\',ltórios e bibliotécas reUl1i'I'alll- (ocul1os. ú nossa vista, outl'?_S ho- HOMENAGEM A LIDICE. mens .)a desC'llIbarc,aram. Sao 0<;

Is·e rccenlemente nas comellloraçôes paraql1ectislas que deyeruo cair co-
l)('la j1Ussagclll do quadricentená- mo lima tempestade sôbre os aeró
rio do grande astrononw polones dJ'oll1os inimigos e O('.llpÚ-!l)S.
Nicolaus Cope]'nico. Aliús, as co- Islo e a iIlYasào - .ill\'asiio anfí-

bia - um dos mais sens,acionaisJIlPl1l0raçõc.s se situaram em torno acolüecimentos da hislúria nindn
-do ano de 1543 Ql1C foi quando não f.rans{:()l'l'ida do ano de !D43.
apa!'eceu o tr:llado que revolucio- Mas invasão é Illais do que isso.
llOll o c()neerto do hOlnem sôbre o Essas são apenas <iS ('('nas do di"

de estréia, e,;p·eLacnlarcs e dramú-si.stema sola!'. licas, da.s quais o público IOJllar:\
Enlre as principais univeirsicla- conhecimento ao ]el' as "Ilianchet-

d'es qlle ficam fóra dos Estados t.es" dos jornais:
1'llic!os e (Jue ooservaram as come- "TROPAS ALIADAS ()ESE�IBAH-

CA�I �A Ecnop,\"lIlorações a Cop.ernico estavam tre- ::\0 entanto, isso nnlla IIwis é do
ze universidades do Canadá, e as que a conqllista de uma cabe('a de
du.as mais antigas universidades do ponfe. T€lreJllos ainda à noss.[l 'I'rcl1-
Ht:misfério Ocidental - a l.Jniyer- te uma das maiores campanhas da

história, para a qual precisaremos
desembarcar vel'dwdeiro poderio
armado.

O que e poderio [lrllla,do? Divi
sões blindadas? Equipamenlos? Su
primentos?
Por mais impressi,onante que pa-

reç'a, .1Ima divisão é apenas uma

p'arte do poderio que precisaremos
desembarcar .. ,\r.esJI1o a primei.nl
onda da invasuo exigirá uma fôrca
de três a cinco divisões -- digal1l('sduas divisões bIiJJcbdas e IJIais três

tndo UIll físico e úm religioso divisões de infa,ntaria motorizada,
• we.ste último sector recebeu grande alem elas kopas especiais para a

infllIe.nc:ia do seu tio e gnardião, larefa particular do desembarque,
Consequentemente, é j)l'ceiso llIuJ

o Bis!po '(le Ermeland, CO'Per'l1ico tipHea.J' tudo isso por cio<:o. E, aiJl
estudou l1l'edicina e leis canônicas ela aSrsim, o exército de invasão se
.nas primeiras univc::rsidades lta- rá de menos ele cem mil homens,
Jianals. Foi tambem soldado, eco- quanclo na Europa leremos ele en-

. ". . . í'rentar milhões de aclv,ersários.nOllllsta, estadlsta, um artIsta e um O problema verdadeiro da inva-
1)Oeta.

...

são nuo e captura <Ia cabeça de
Em 1543, Cope\rnico pll]JlicOll o lponle, parte que póde ser rcaliza

.seu coloss�l De J'ez;ollllioniblls 01'- üa por Ilma combinação d� choque
c Sl1l'preSa, boa orgal1lzaC<lO c lu1.abilllll Coeles/imn que não só cont.l'a- lH'dua. Kào é nem -sequei: a manu-

disse o sistema .asbronomieo ex,Ís- tenção da cabec,'a de ponte, e que
leJüe, mas I.ambém abriu uma era pôde s.el' co'nsegui{lo se os cálculos
de ciência lIHJrlerna. Os cientistas foram exatos. O probIe'llIll re.al da

invalsão e rf'lllov·er as p'esadas car ..

gas dos navios. ]:: literalmenle im
possível levar a efeito uma invasão
anfíbia em gl'an(le escala selll cap
turaI' Ulll porto marítimo de tama-
nho l'egular, qUe possua uma baía,docas, guindastes e ferrovias aO
lado das docas.
l.Jma cabeça de ponte precisa,

pois scr c�nstitllicla pela combina-

Nob;:'i'-d·têi;;;;;i;�� j;���:�;--;l�i-
nentes físic.os -- ·dr. Albert Eins-
tein, agora na lJniversidade de

1 a.

Pril1ceton e dr, Hoberl A. Milli-
kall, elo Instituto de Técnologia
de Califórnia, Um outro destacado
.1l1t1111bro e o dr. Harlow Shapley,
dil'E'tor do Observatório da Uni
versidade de Harvarcl, que é co

nhecido em todo o Hemisfério Oci
dental pelas suas pesqnisas,
A comissão funcionou através ela

J(osciuuszko FOUlHlaUo!1, l1I11'a 01'

ganizaç.ão filantrópica Cll.iO nome
e uma homenag.em a outro grande
Udlel' polonês, Thac1cleus Koscius
ko, süldado e es tacliSlta, que desem
penhou um importante papel n3

Cjlllsa \til independência am�rican!l.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

Te!. 1022-Cx. postal 139

ASSINATUR�
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
O,:iO

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimes t re

Os originais, mesmo não pu ..

II ;::�;:;;��:�;�;;��::;;;�:dos nos artigos assinados

'fOPICOS &: COMENTARIOS

\·el'si(lade de. São �Ial'cos, em Li
mil, Perú, e a Univel'sidade Nilcio
fl·aI do México, da Cidade do Me
xico, Ambas fora.m fundadas em

1551,' ap;enas oilo anos depois da
Illorle. de Copernico.

O presidente de Checo-Eslovaquia, Dr. Eduardo Benes, de
posita uma corôa ante o monun'lento que comemora a cidade mártir
de Lidice na povoação do mesmo nome em Illinois, EE, UU. assim
batizada para perpetuar a memória da Lídice Checo-eslovaca, bár;ba:
ra e criminosamente arrazada pejos nazistas. - Fóto da Inter-Ameri-

oana, especial para "O ESTADO",

Ni C()Ul\ll� _Copel'l1ico foi UllJ ver

satil genio poJb-riês que conseguiu
grnnde projeç.ão em outros campos
além da astro'nomia, Foi antes de

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã sel'á asna pl'eferlda

Drogas nacionais e estranl!;eiras - HomeolJatias - Perfumarias
Artigos de b.orra.cha.

Garante-se a exata observância no' receituário médico •

PREÇOS �IÓDICOS.
RDa COllsellLeit·o Mafra, 4 e 5 (edlfIcio do )lercado) - FONE 1.842

Hoje Hoje
hoje são acordes que é difici,l su

hestilllar a· 1l1lpo['tància universal
<la obra priliJa de Copernico, que
esla1J.clecen a teoria heliocentrica

4a.!Feira4a.�Feira

da aslronomia, em que o sol, ao

invés (la terra, é o centro do siste
ma sob)'. DeZ!.es.seis cópias das edi
ções originais tte N'urenb('lrg, 1543,
do trabalho rle Copernico, têm um

valor inestimáv'el e são pro'Pl'Íeda
de de dezesseiis bibJ,iatécas e llH}-

FONE: 1435
A's 19 horas

Programa Colossal
COMPLEMENTO NACIONAL

TRAVESSIA AÉREA DO ATLÂNTICO SUL

João Ratão
(2 partes)

.seus americanos,
Nos Es·tacto.s Lnidos, o Qualri

CC1Ji.tenário de Copf'rnico foi come

lIlol'.:Hlo, soh (JS allsJlicios de uma

h'1'<lnde comissão naei,onal de vá
rias centenas de destacados den
tiJstas, cOll t'er.encistas i pl'of'ess>o
r,e.s, Entre estes estaya[1l clireto>res

Um grandioso filme Português com Oscar de Lemos.
Grande Far-west com Roy Rogers:

correio da fronteirao
3' e 4' episódios do Filme em série com John Wayne:

O trem ciclone<le planetálri·os, observatórios as

"'A"()11licos, pres,1'denle de universi
d.ades, (liretores c chefes ele labora
tórios experimentais e de pesqui
I'lliS, e lidel�s nacionais de investi
gaçõ'0s ci�ntifLcas.
Fazendo parte da comissão esta

,vam d�z yç!lceqorell do Premio

Preço· único 2,00. Impr, até 10 anos.

AMANHÃ 5a-feir::. às 17 e 19,30 horas
Wallace Beery em:

O velbo lobo
(único dia)

o PRECEITO DO DIA
O organismo humano é pouco

re�istente à tuberculose; no en·

tanto, se consegue vencer a pri
meira agressão, adquire irou
nidade e consequentemen�e ma
ior capacidade de reagir. A fina
Hdaâe da vacina B,C.G .• usada
na prevmção da tube.Tculose, é
provcca r �!sa imUniqade.

SN.ES.

-� .ImportanteEstá �meaçfdo de gripe ?
SANAGRIPE.

Está atácado de gripe
SANAGRIPE.

"Sanagripe" aborta a iniluenza
e cura constipações com febre.
tosse, rouquidão e dôres no

corpo.
Encontra-se em todas Farmácias.
340 30v-9

assim- !
Peça, na sua Farmácia I homeo

patia Almeida Cardoso
E depois ?. Depois .•. Não,

pedirá outra ...

341 30v-9

Aluga-seuma bôa casa com todo o conf&r-

I
to, Q rua

co.ns. Mafra, 150. Tra
tar na mesma, ou Q rua Tiraden
tes, 41.; Sy-3

Pensão familiar
Vende-se uma no centro da

cidade. Informações nesta re-

dação, lO v.-: 3
"A Bandeira NacioDul deve ser ha!ltea

(Ia de sol a sol, sendo llel'lDit Ido o seu
liSO ii noite, lima vez que se ache conve
nientemente iluminada". (Decreto-lei 11.
�.545. tle 31 de' julho de 1!142, art. 12).

Eis como banir
o entupimento dos
RESFRIADOS
da CABEÇA �

,

��entuPi� fá-m ��J:J se desditada? Para rápido
alivio pingue umas quantas gotas
de Vick Va-tro-nol em cada narina:
Ao espalhar-se o Va-tro-nol rapida
mente pelos condutos nasais V.S.
sente como suas membranas incha
das se contraiem, A irritação desa
parece, a estorvante mucosidade
desprende-se, Nuns segundos, V.S.
respira facilmente de novo,

::VICK \lA-TRO-MOL
- -- .-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Quarta.felra, 1 de lulho de 1943

m

I����···························��m.=Washington - tSeruiço especial da tnter-Americuua t - Os ope-

J h Iriirios da [àbrica de locomotivas Italdu.in . em Chcster, Penllsy!v(fllia, 1!:1 Durante o me"s de ul odiriairam (/ seçuinie mensagem (10 presid enl e Raoseoclt, (.Olll [j}'o III e- tl ---

fendo-se a empenhar todos os seus esiorç os tia producão de qiierra ioial, f 00 00
«{im-de que as Nações Unidas possam impor mpidameute ao Ei:l'o a iXI G d

' , � d
Da

1 eiuliçô» incondicional. É () sequinle o texto do mensuuem: til ran e aniversarIO a .'
"Franklin D. Rooseuell, - Presidenie dos Estados Cilícios - <co-.a' •sa Bronca, 11'11shingtoll., .. �
"Nós, os 1.50 membros do comité eleitos pelos 1.5.000 operários das" {, '�I I

· .
Fábricas de Locomotivas }faldlVin, reunidos hoje com os diretores de 1&

•
,

1Sa r I

a'ce (, (\ 'nIa •uossa empresa e o SI'. E. J. Leoer, representnnt e da Divisão do Traba- ., " G. .. ' •

iho do DepaI'!mnento de Produção de Guerra, resolue nios inieusiticor .. ) ( ,I " •
nosso produçõo de guerra. ,

. /.. Y •."Neste momento histórico, enviamos nossas mais cordiais conqra- ..
.'

::�,(�Ç���l'(/e 1;iof:�(��;·J/ig�oJl�'��liíí��/;f��:e;�;�r�I���On�·��I�'11!;�'�t(;J;P��Zd�;����: ! Deseiando brliondar a nessa numerosa e dOlstlOnta ••"Como resullado da cooperaçõo entre nossa Ol':'IUHi::.o(.'à,/ sindical, .. J .lJ
a Uuited Sleelurorkers o] Al1il'l'ic(l, e a gerência de lU1.�S(( empresa, po): • elíeutela, oferecemos-lhe •
iniermédio do Labor-slanooement Productioti Commit iee, {oi-nos pos-
siue! 1 csoh.rr uuui série de problemos pcssoo!« cd_.] }/I'(;' i uçiu». II);s • •
('f·mo 1IIIIa maior medid.i dc lnl!),f:ho in di-r.rn.uí, que ru-reditumrs não. DESCONTOS ESPECIAIS EM IODOS OS ARTIGOS •
poderiam ser solucionados de outra [ormu.

"Descontando-se a escasscs de maiéria pritnu e {atores simiiares • e:
alheios à 110SS0 nonlcuie, comprometemo-nos a uma produção total ])01' • •
homem, por máquina, em lodos (IS turnos, 24, horns por dia, sete dias T d d "b" terl bôl

'

t
'

h
por S€/llWW, a-tim-de que nossos soldados tenham as (/r111([S de quc ste- • ed OS, se as, pertumertas, Jers�y, IJU enas, sas e cm os, roupm as '.
cessitom para destruir os inimigos da humanidade, • para crianças, lãs em novelos (o maior sortimento), roupas brancas •

És/e, sr. Presidente, é o nosso compromisso e a nossa sagrada pa- • na v.'� senhoras, lentos, melas de
"

,algodão e seda, meias, para (ri'antas, •loura de honra, perante V. Excia., o Cnqresso e o povo americano", t" ... '" l '
---,---------- • flores, êcharpes, enfim, todo o nosso maravilhoso sortimento com' •

i ����mOo?pr.�?��9v!�!� la i, , ,.
iJ C�" ,(\ ,S /\._ MACEDON rA li)

�
.1--1.,.

RUA TRAIANO, 8 ' Jj;�.���2!.3.,�••• ·.,�•••• I •• e•••••••••• f§IIJ(iJ
�

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. 'V:ETZEJ� INDU81�IlI,\L-JOINVILI_JE (Marca
POIS CONSEltVA E U.ESIN}'EOTA 1\ SÜA 'ROUPA

'

CURSO MILTON
FLORIANÓPOLIS

CONVURSO PARA OFICIAL ADMINISTRATIVO
(FEDERAL)O Curso Milton, para melhor preparo dos candidatos ao

concurso para a classe inicial de' Oficial Administrativo.
de qualquer ministério (vencimento mensal de 1.100 cru

zeiros), ia organizou um curso especial completo, de
acôrdo com as instruções a que se refere a Portar ia n 126,
de 25 de maio de 1943. publicada no Diário Oficial da União,
de 27 daquele mês e ano.

,

A inscrição no referido curso acha-se aberta, até o dia
7 do corrente, das 8 às 12 e das IS às 21 horas, na Secreta
I ia do Curso Milton,

As aulas terão início no dia 8 deste mês,

Mensagem dos operários anlcricanos
a Roosevelt

,.

C'rilica a situação dos nipônicosQuartel General Aliado Pacifico, [mentos as guarnições inimigas.
(i, (C, P.) - A base nipônica de I Desta Iórma, POllCO poderão fazer
Munda contínua sob intenso

CU-I
que os japoneses para impedir

ll!lO,neio. da artilharia norte-ame- que a ha,ndeira ianque tremule na
neana, Instalada na Oba de Henrlo- quela importante região rio arqui-
va. Informa-se q(1e a guarnicão pelago das Salomão.
inimiga da referida basE' está "Ctn Wa,shington, (j (C. P.) Uraente
�Huação muito critica, sendo co·n- - Ta11lhelll as bases n,ipônic;s ·de
t�.dos os dias de ,resistência que abaslecimento na região central
alllda lhe l'esta111. Os recentes ele- do aI'c[lüpelago das Salomão, estão
sembarques nonte-aJllericanos nas sob os canhões da ,esquadra ame
illtas da Nova Georgia e }Iuncla, ricana. Anuncia-se oficialmente
colocaram estas importantes bases que a marinha estadunidense. de
j8iponesas em situação de cêrco pois de cerrado cu nhoneio, irícen
qllasi total. Visam os estadnniden- cliou as instalações militares do
ses com essas operaçõ'es, impedir inimigo eUI Vila c Bairoko rio re-
que recebam r.eforços e abas·tecl- ferido a,rqll�pelago,

'

o Sabão

j

j
América do Sul

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da

Amortizações de' Junho de 1943
sorteio de amortização realizado dia 30, •• 40.. -feira -

as seguintes combinações:
"XV JAK MTF SHM UHU

No foram amortizadas

TFU
Todos os portadores dos títulos em vig6r, sorteados com estas combinações.

poderão receber imediatamente o capital garantido o. que têm direito.
Sede Social: -- RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO paro. os Estados do Paraná e San to. Catarina: - - CURITIBA
Rua Barão do Rio Branco nr. 39

Inspetores e Agentes em' todo o Brasil.

3v.2 Diplomados pelo lnstituJo Politécnico de Florianópolis
Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇAO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praça à

Ruo. João Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal, que está habilitada o. regulariza roseu

DIPLOMA. em face do Decreto-lei n. 5.545, de 4 de junho de 1943.
I
I

1
\

lliJ
•

I

I

J

1I1'1-PIM)(/TO "" KI1IJTSA./lfIJ.PJlf. r,U6f1ROI
� ITA�AI -4

Novos rumores de paz
Londres, G CC. P.) - A omisso- •

ra clandestina alemã, conls.ecid a I Ilúliu, [' a idéia predominante no
coma estação da "Liber-d.ad·e", I espírito dos italianos. Os jor-nais
afir-ma que Mussolini está de fato fascistas aliás, falam abertamente
considerando a possibilidade de das notícias correntes no estran
uma paz E'111 separado. Acresceu- gei ro sôbre o palpitante assunto.
tou, porém, que o Duce ainda têm Chegam os jornalistas a conjetu
ilusões de, abandonar o "eixo" rar sôbre as condições que os alia
com a condição de que a Itália dos poderiam impôr, mas não es

recupere suas possessões do norte tão seguros a si mesmos. Ao con

da Africa.

I
trário, vistumbr-a-se em lodos os

A'rgcl, G CU. P.) - 'I'arnhern a artigos da imprensa italiana um

imprensa local aborda hoje as ver- movimento para entrar em irne
sões de que a paz em separado, na dia tas negociações de paz.

J"

I
I

'.�
Quando alguém, ��,.II&...

lheiro da i1W!tra.ç(l.() ....cUna, ofWe_'
lhe, em "m{L\'el g8ll00, \Un: � de
excelGDtê aperitivo KNOT. Imnbreo
..,.. v, Si ... de acresoêntar, ao 1ICTáda-
'091 ... g�ntileE�:ESTEETM-
BEM (J NEY APERITIVO

PREDIJ.ETtJ!

deAtelier Pintura I(
Professor Estanislau Traple '

AULAS DE DESENHO E PINTURA
Diurnas - das 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - das 19 às 21 hs.
A'S TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

Exposição PerIllanente
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sal3 n' 3

'_

reglst.) . S�6Ã���RCt,.,ESPECIALIDAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Quarla.felra, 7 de Julho de '943 3

LONDRES, 7 (u. r.)
que foi

-- D�spachos jornalisticos chegados à esta capital, informam
assassinado o governador da ilha de Rho,des. Não

-

foram fornecidos maiores detalhes.

S· �a1
o porta-aviões «Enterprise» afundou

oel unidades navais nipônicas
Washington, julho (INTER-A.l"VIE- bas de 250 quilos sôbre um couraça-

RICANA) - O porta-aviões ameri- do inimigo.
.

cano "Enterprise", recentemente Auxiliares pelos aviões de outros
condecorado pelo presidente Roose- porta-aviões, as esquadrilhas do

"velt, em um ano de guerra no Pací- "Enterprise" afundaram quatro por
fico, afundou ou danificou 39 uni- ta-aviões .inimigos e três destroiers,
dades navais japonesas e destruiu e danificaram um encouraçado e i

140 aviões inimigos. dois cruzadores leves. Outros aviões

IIDesde o traiçoeiro ataque

japo-1
decolados dessa unidade americana

nês contra Pearl Harbor à Batalha afundaram três submarinos e afun
de Guadalcanal, o "Enterprise" deu duram ou danificaram provavelmen
magnífica demonstração de tremeu- te dois cruzadores leves, quatro pe
do poderio ofensivo que os moder-] troleiros, dois transportes, um des
nos porta-aviões podem lançar con- tróier e outras unidades menores.

tra os vasos de guerra, os aviões O "Enterpr ise ", além disso, foi o

e as bases inimigas. único navio de seu tipo a entrar
Um relatório oficial demonstra em ação durante o ataque contra as =-_..a!lIIiIII_---_IIiiII �

que o "Enter p rise" causou danos bases inimigas nas ilhas Marshall e
-

ao inimigo num valor 8 ou 10 vezes Gilbert, e, finalmente, integrava a Da
superior ao seu próprio custo. O escolta naval que permitiu ao

"Entcrp rise
"

e seus aviões de com- "Hornet" chegar a apenas 800 mi
bates abateram G3 aviões nipônicos 1 has das ilhas nipônicas, p ossibili
sórnente numa batalha aérea. Ao tando assim o bombardeio de Tó
mesmo tempo, suas esquadrilhas de quio e outros centros industriais
bombardeiros lançaram duas bom- japoneses.

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO· ESPíRI1'O SANTO. D B N S U

r

ti
"

Ad'Londres - o . . .
- m pra lCOS pOSSlveIS. espeito

(COPYRIGHT DA PRESS PARGA, comentário do Canadá sôbre a da tremenda tarefa que a es

ESPECIAL PARA "O ESTADO"). doação de quatro destróíers de: quadra realiza em tantos ma-
Rio - Está constituido o novo ga- escolta pelo govêrno britânico res e que necessita de qualquer

binete jugoeslavo no exílio. Entre os
a êsse Dominio destaca a ex- navio disponível, quatro foram

ministroS que formam o gabinete fi- tensão dos sacrirícíos que a! separados para o Canadá e o

gura o general Draja Mihailoviclt, mãe-pátria não têm poupado! número deles poderá Sé releva
apontado como chefe dos patriotas para estreitar a solidariedade. do a seis êste ano. Dificilmente

g�errilheiros da pátria de Prin: da Comunidade Britânica. A' receberemos uma doação mais
ztp, "Montreal Gazette" escreve ijoportuna''. Após agradecer à -..........,..,.�..........,..

A notícia dessa escolha coincidiu d I I t d O Parlamento"No comunicado e que a es- i ng a erra em nome o povo
com uma outra, pela qual ° mundo

quadra britânica, colocou qua- I canadense, o "Montreal Star" fechou-se
tomava �onhedmento do encontro tro destróiers à disposição da li diz que o Canadá usará da dá- Camberra, 6 (U. P.) - O
daquele militar com uma tropa na- Marinha canadense existe mais

jdiVa
como meio de ajudar a In- Parlamento australiano en

zista dentro de uma caverna, nas
uma prova da presteza tradi- glaterra, na proteção dos com- cerrou suas atuais atividades,

montanhas servias. Findo êsse eu- cíonal da Inglaterra em apoiar boios destinados ao seu terri- dissolvendo as casas do Con
contro Mihailovich, que estava os Dominios por todos os meios tório. gresso, que voltarão a reunir-
acompanhado de cinco outros guer- ------------- se nas proximidades do dia 27
rilheiros, foi mandado em paz visto

CARTAZES DO DIA de setembro.
não ter sido descoberta a sua iden- -----.---------

tidade. Muito suspeito êsse encon- Conselho estudantil
troo Principalmente por haver con-. -'HÕ·JE ·.....,...._...,.".,.,...,'4a.têira

.......-HOJ',.,.,._ I
--

tra MihaHovich graves acusações, _""""""",��IlIODCXlCX»_ Rio, S (B. P.) - Falando a

partidas de fontes autorizadas co-
-_.....

U"o"]·""em-ÕOEON HOJ·e respeito do 6° Conselho Nado-
:mo seja o govêrno russo. nal de Estudantes, o qual se

Ainda recentemente a revista A'� 4 1/2 e 7 1/2 horas instalará a 19 do corrente, o

"Futuro", editada no México, pu- Um programa espetacular acadêmico Adelmar Campos
'bJlcotl substanciosa reportagem as- Uma verdadeira torrente de riso, com Clovis Slinger, em: declarou: "Estaremos vígilan-
sinada por Tehodor Balk, jornalista U g I UI! tes contra as manobras da sa.

jugoslávo, sôbre a personalidade m O pe S JO coluna e contribuiremos para
daquele oficial. Divulgando detalhes, Ray Milland, William Holden, Wayne Mor ris e Veronica Lake a edificação da união nado-

citando fatos, arrolando testemu- em: nal". Disse ainda que o Conse-

mhas, aquele jornalista mostra que

A d d
II lho será o congresso da luta

Mihailovich está trabalhando para revoa a as aguías pela defesa da pátria e o con-

o Eixo, chegando, mesmo, a comba- I gresso da vitória.
ter 08 verdadeiros patriotas [ugoes- COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Jornal

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jor.)
'lavoso Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Censura Livre
, O artigo divulgado pela grande
revista mexicana é dêsses que mere

c'em ser meditados, tão fortes são

as.·acusações, tão grande a soma de

detalhes, tão convincentes oS rela

tos. Póde Mihailovieh. não estar a

serviço do Eixo como· assegura
Theodor Balk, mas as suspeitas exis

tentes contra êle eram bastantes pa

:ta evitar que ° seu nome fôsse in

cluído entre os' nOVoS ministros de

um govêrno exilado. Aliás, o 'go
"êrno de Moscou não avançaria em

acusação tão grave se ,não tivesse

certeza de poder provar q·uanto di

zia. Mihailovich, até pri)va o con

tádo, cl>utinua a ser para mim u:m

!'9:ui�linlÍ" e nada mal••

IVida
ADJ-verllárlo81
Faz anos ontem o menino João

Alves da Oliveira, filho do sr. José
Almeida de Oliveira, praça da For
ça Polícia!.

•

Festeja hoje seu aniversário na

talício d srita. Lígea Marcelos
Moura.

•

O sr. João Atanásio, comercian
te recehel'á, hoje, muitas felicita

!tõ�s, por motivo *de seu nat"aHcio.

Fazem anos boje:
Srs. ten, Alcides Marques e Do

minqos ',Garcia Junior;
jovem Valmor Prates Gonçalves;
meninos Henrique-José, filho do

sr. Luiz Euqênio Beirão, contador
e mario-Inácio' filho do sr. Jorge
PoUbio Co elho, funcionário da I,
O. E.

� .

Genésio Leocádio da Cunha Ie Josina Martins da (unha

Icasai.�N� &>UsA
sr.

I
Fpolis., Julho 1943 j

\

................ ft ..

. participam a seus parentes e

pessoas de sua amizade que
sua filha NAIR contratou

Camisas, Gravatas. Pij arnes
Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA MIS·
CELANEA - Rua Traiano. I:!

39

/ 'I,

Centro Acadêtnico «XI de Fevereiro»
Fundado em 2 de setembro de 1932

CONVOCACÃO
Convoco, de ocôrdo com o art. 15, item I, dos Estatutoa

o Diret.ônío Acadêmico da Faculdade de Direitb de Santa Cata�
rina, para uma reunião, a realizar-se na sala de sellsões do
Centro, no dia 7 do corrente, às 17,30 horas, a-fim-de deliberar
sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:

Escêlha de dois (2) representantes do corpo discente da
Faculdade, ao VI CONSELHO NACIONAL DOS ESTUDANTES.
que se reunirá na Capital Federal, em 19 do mês em curso.

Florian6polis, 6 de julho de 1943.

,
ATALIBA CABRAL NEVES. Presidente

.J

t
I

Jorge Miguel Malty e
(Iêlia dos Santos Malty

Ludovico Metzker e
Amalia Metzker

união

�----------------------------------------------------------

militanca para a i(ieogral.a ...
Madrí, 5 (LI. P.) - o gene

ral Yague, que acaba de ser
afastado do comando das tro
pas espanholas na parte oci
dental do Marrocos, vai de
sempenhar as funções de pre
sidente do Conselho Superior
Geográfico.

Nova Iorque, - junho de
1943 - (Serviço especial da
Inter-Americana) - O tradi
cional bom humor dos trance
ses não desaparece a-pesar-de
todos os sofrimentos impostos
pelos monstros nazistas que
ocupam Paris e todas as cida
des francesas. Notícias que
chegam por vias clandestinas
sempre trazem uma pilheria
interessante, que, muitas ve

zes, os otícíaís alemães nem si
quer compreendem.
A última destas pilherias é

a seguinte:
Um francês procurou as au

toridades alemães, de ocupa
ção, pedindo para se alistar en
tre os que desejam ser cidadãos
alemães. Os nazistas pergun
.am, todo satisfeitos, as razões
para aquela demonstração de
earinho com a sua Pátria:

- Bem, os senhores toma
ram todo o vinho, todos os ví
veres e todas as roupas da
França, Acho que se eu fôr ale
mão posso conseguir tudo isto
oara mim.
- Muito bem, mas se o SEr:'

nhor tornar-se um cidadão ale
mão será mandado para a
frente russa, e, provavelmente
lerá morto.

- Excelente, senhor oficial,
será um alemão a menos no
mundo.
� -

..
- J'

o bom humor
franceses

dos

t�m o prazer de comunicar
a V. S. e exma. familia o

contrato de casamento de seu
filho Alberto com a senho-
rinha Clélia Lety Malty

têm o prazer d. comunicar
a V. S. e .xma. familia o

contrato de casamento de sua

filha Clélia Lety com o sr.

.Alberto Metzker.

firme
Camberra, S (U. P.) - Nu

I ma transmissão dirigida aos

Ii Estados Unidos, por motivo da
passagem de mais um aníver

i sárío da independência norte
'americana, o "premier" Cur
'tin prometeu que haverá uma

�_---------------------,--..1! lunião inquebrantável entre a

C d
' b d tré

�

d Austrália e os Estados-Unidos,
ana a rece e es rOleres a contra o inimigo comum, e ex-

Gra--Bret h
pressou sua ardente esperança

an a de que, na paz, ambos os paí-
ses colaborarão decisivamente
nos assuntos do Pacífico.
,. _ ....--.

ALBERTO e LETY
confirmam

João Pessôo , 23-6-1943 Ponta Grossa, 23-6-1943.

o

MOTOCICLETA - vende-se
uma, por motivo de viagem.
Tipo DKV. Com um litro de
gasolina faz 20 quilometros;
4 HP. Tratar com o sr. Miran.
da, proximo ao Grupo Escolar
«GETULIO VARGAS», no
Saco dos Limões, n. 257.

3 V. alt.-l

Dr_ Remígíe
comunica o. seus amigos' •

e clientes ter transferido suo.
residência paro. o Largo Ben
jamin Constant (antiga Chá.

cara Livramento).

Regressou a esposa
do marechal

Clumg-Kírig, 5 (U. P.) - D� re
gresso dos Estados Unidos chegou
a capital da China a esposa do·
mar-echal Chiang-Kai-Shek. A ilus
tre dama chinesa viajou a bordo de
um avião quadrimotor de trans
porte.
.....-.. _. _._ -;...- ..,...

Continuação do esmagtldor sucesso de domingo, com ErroI FJynn
e Olivia de Havilland em:

intrépido general Custer
FILME JORNAL N 141 (DFB)
IDADE DA PEDRA (Desenho)

Preços: 2,00 e 1.50. lmpr. até 10 anos

Amanhã, no ODEON
A célebre novela de Jack London, com Glenn Ford e

Claire Trevor:

As aventuras de Martin Eden

"A Bandeh-a Nacional quando apal'e:
eer em sala 011 salão, por motivo de ren.

níões, oonfer-ênclas ou solenídades, fica
rá estendida ao longo da parede, por d�
traz da cadeira da pr-esidêncla Oll <lo lo·
cal da f.!';bnnn. �!'mp,.e ncimll <la eabe<;a
<10 respectivo ocupnnte e rolo('ada d(:>
modo que o Indo mil!or <lo retângulo
esteja em sentido horizontal, e a es·
trela isolaila em cima". (Decreto-Iel n.
4.545. de 31 de jtLlho de 1942; - Art. 18.

Ãvisõ·
..

àos··'rancê-ses
....

Londres, 5 (U. P.) - A
BBC avisou novamente os
franceses de que evitem os 10- ..........,.... .

cais onde se encontram edifí- Catroux em Beirutecios militares alemães ou fá-
o o Al'Igel, 5 (U. P.) - Chegou a Bei·bncas que trabalhem. para o j,'ute o alto cOTIussário da Argélia,

esforço de guerra nazlst:;t. Se- i gen..Catro�lx. O <;h,e,fe do· govêil'l1o
gundo o. porta-voz da emIssora argeh,?o fOl recebld10 no aeródromo

inglesa êsses lugares serão de BemIte pelo �r: Jean U,:llev,, deleglado geral fran{!{'s na Sina ti

bo�ba�deado,s cada vez com no Líbano e também por repIlesen-
m�uor mtemadaçle. �!ln1es l.l1tl!(ulmll!lo§ �. l!rURlll'cQ\t

CINE IMPERIAL Sessao às
19.30 hs.

Fones 1587
e 1602

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o EST.DO�Quarta.feira, 7 de Julho da '943 5

Hitler despojou a Alemanha 1

dos .seus gêniosROBERT NORTON -

(EX-l tores famosos. O Brasil tam-
CLUSIVIDADE DO C. E. C. recebera� ?ordia�ment� o bém, por sua vez foi contem-
PARA O ESTADO) grande Einstein, cuja teoria da plado com a c o n t r ib u i ç ã o
Uma das mais c<;mclud.ent.es relatividade alargou os horí- da fugura de Stefan Zweif,

provas do antagonismo exis- zontes do pensamento huma- o saudoso historiador austría
tente.entre,a i�telectual.ida�e. e no; Thom� Mann,. um d�s co, que deixou valioso legado
o nazismo e o exodo obrigatórto poucos gigantes intelectuais aos brasileiros com a sua obra
das �a�ores sumidades a1emã:s a�têntiços de l;0je e o dr. Sieg- "Brasil, país de futuro". A Ale
dos últimos tempos, q�e emI- rríed Soewe1 celebre pelos. seus manha de hoje fanatizada pe
graram para o estrangeiro. As- trabalhos sobre o hormonío se- las loucuras hitIerianas acha
sim ,:,ários �ises europeus e xu�l m�s�ulino. À Inglaterra, se completamente de;pojada
americanos VIram enriquecidos hoje o umco baluarte da cul- de qualquer valor cultural e
0.8 seus padrões culturais, gra- tura na Europa, foram ter mi- caminha irresistivelmente para
ças à política desagregadora Ihares desses emigrados, na seu completo escurecimento
de Hitler. Os Estados Unidos sua totalidade cientistas e au- científico.
�--------------------------------------------------------------------------------

Declaração
o. abaixo assinados, ex-arrendatários da Padaria Central

comunicam i1 sua distinta fregueiSia que transferiram sua,resi
dênéia para Capoeiras, municS:pio de São José, ondefundaram a

"Pa.daria Arnê.rica", e onde continuam a atender m a máxima
preàtezQ QOS que lhes derem Q preferência. O fornecimento de
pae. aerá feito no mesmo horário e condições de costume.

Florian6polis. 15 de junho de 1943.
GOULART & NUNES. 15v-9

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Comprai na CA SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

·---·_"·�";;::;����;�i�l:�i:;-;;;;��-"---W��eOIUPANmA DE SEGUROS "SAGRES"
CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO sm>

THE LONDON ASSURANCE
L. AL�IEIDA - RIJa Villal Ramos, 19

�",-,-*-""""-,-,,,,_-.-.......-_·..-.-�_-.,,..,,,,,,,_,,,_w_"....__·.,.....,._-.,.....,."""""_....�

CONFEn�NCIA S6BRE A
GUEnRA

Rio, 6 (A. N.) - A propósito da
conferência .que o general Pedro
Cavalcanti Albuquerque vai reali
zar em São Paulo sôbre a situacâo
da guerra e as possibilidades

.

de
invasão do continente europeu e

I
outros palpitantes aspectos do con

flito, aquele general adiantou al
guns pontos de sua palestra, di

. zendo que a invasão da Itália se
rú de grande efeit.o de ordem po
lítica e que não acredita que a Itá-
lia possa suportar por muito tem
po o embate das armas, após o de
sembarque aliado. Aludindo a se

guir â missão dos exércitos rus

sos, o general Cavalcanti declarou
que há mÍ1 fatal' relevante e im
portante a considerar, 110 plano
gerrd da invasão : o papel que ca
hcrá aos exércitos flj,SSOS. Impor
ta não esquecer que a coordena
ção dos lances da operação em

vista, implica na existência duma
discreção geral, o que significa

•---------------------- __ .- dizer: "comando único".30vs 27

Cal�ados e capas para colegiaiS
Chapéus «Clímax» (tropical)
Capas· para militares
Smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENNER
Rua Padre Miguelinho, 36

f
�

..... � <ov··· .. --....., ...... _ ...... ""�f.�.c..:. .�� .�.IVIA� também ri rXATO ...�
.

ror/ando ou COSf!ndo!

W. M. D]A��(la.ia,t�� ,e. ,<'

R. Omselbeiro }1�a.,· .(.

Livraria e Papelaria NOVA
de

'

Espindola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular. � ao

público, em &_'ral.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
cientificos. Livros em branco•

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas. lustres, abat-jours, acessôrioe, etc.

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1595.

Quem sonegar Informaç6ee ...
tatística Militar, trabalha em ,r.1
de pais inimigo. E. n...e e..o,
será julgado, militarmente. ee••
iuimilro do Brasll (D. B. M.).

Prestigia o Govêrno f) a!
classes armadas, - ou ser'!
um "quinta. eotanísta", (Lo
D. N.).

Alguns PREÇOS que constituem a causa do ESTUPENDO
SUCESSO que está obtendo a LlQUlDacão

da

MODELAR"
Capas de gabardine pura.
lã, forro inteiro de seda, Q 0r$
Pullovers de pura lã » Cr$
Capas duplas impermeaveis Cr$
Sobretudos finissimos. cujo
valor é de Cr$ 310,00 por Cr$

218.00
33,00
245,00

215,00

Manteaux superiares de pura lã,
forro de seda, moderno ii

Casacos· curtos de pura lã, alta
moda, só o feitio vale
Cr$ 100,00 - por

Blusas de pura lã a

Boleros de pél. a

Capas e casacos de pél. por
preços va.ntajosos.

_.

Tôpetes Cruzeiro
1,20 x LSO a

1,40 x 2,00 »

1,60 x 2,30 »

2.001xI'3,00 I:» :i?:i1ItII

Cr$ ·139,00
Cr$ 173,00
Cr$ 237,00

.Cr$ 396,00

Cr$ 175,00

Cr$ 130.00
Cr$ 37,00
Cr$ 345,00

Finíssimos tapetes de quarto a CrS 23,00

�.
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6 o EstADO-Quaria-felr.1 "1 de lu.ho de 1943

IJONDRES, 7 (U. P.) _ URGENTE _ AS AUTORIDADES FRANCESAS DA ILH� D� MARTINICA, SOB A CH�FIA DO AL.
MIRANTE ROBERT, ACABAM DE ADERIR AO COMITÉ FRANCÊS DE LIBERfAÇAO NACIONAL. ESTA NOTICIA VEM DE

SER DIVULGADA PELA DIFUSORA DE MARROCOS.
______________________________________________________________�����::�:_ 1...aSR�,...M...I-----------------------------------------------------------------------

Não pode' enviar torvas para, a G,é�ia'O ESTADO Esportivo OB���OAg���i(e�a��ci-Londres} 6 (U. P.) Urgente da França, r�cehldHs ,aquI, dIzem.
--

mente de Credito Coopcrat ivista
O tuios brit inicos do que o Alto Comando it ali ano COl1- Feitos que honram tãô conhecido nesta praca, resol-- sconl,a•• a j'

-

1"njl\'I'OrforçaslYls -

'Bl 'I "B' �(A" V'I") 11', . cssou nuo PO( el, c � ": '\, ,:'
-

Não 50 muenau, a progressrs a veu, em consequência de autor iz a- a.Ia,;) gcncia uorra laOriente proxznw �ealzzararr: tuntes para o i n tcrior da Grécia, comuna do Norte catar-i nense, se cão eui Assernbléa Geral, tra nsf'or- poucos dias noticiamos detalhada
outra audaz opeTaçao na noz- "fim de impedir (�es�mba!'q,lles orgulha de possuir um clube das i'lIar o seu sistema bancário, para mente a trama nazista de Caírú,
te de ontem desembarcando aliados. Segundo as l',et�l'I(h:s 1111or� proporções <1<1 Sociedade Espcrt í- uma sociedade Anonima, município fronteiro ao Morro de.
na ilha de éO'eta Númerosoe maçoes, SI as g,u<ll'nlço:s ítalianas va Blumcuuuense, mas t od o o es- COl1l esse objetivo, estava a sua São Paulo, lugar onde, em agosto do '
". I,

, da costa grega, turcm atacadas pc ..

porte barri''''J-verde que nele tem diretoria em entendimento com ano último, ocorreram os trniçoei-aeroplanos do "eixo" toram las tropas de invnsâo aliarias, os encontrudo �;ll1n ala'vanca firme d o Capitalistas do IUo, reprcscu lados 1'05 torpedeamentos do "Itagiba" e
destruidos e seus aeródromos, italianos se encontrarão em posi- progresso, um esi imulo do apor- pelo sr. Gerson Lustosa , que, elei- "Arará". Na diligência efetuada a

pelas tropas especializadas bri- çilo, desesperada ,;. aC,�nl�Ia�S�, a:lt f'ciçoamcnto da raça, Jiél cumpri- to pr-esidente do Banco, linha jú Polícia veio a encontrar UI11 álbum
tânicas. Cumprida a missiio, lllaJs: (lu:, () l���'It7() <I<� I cta",<.Hl� �':� dOI' portun lo , de �udo (jIWnlt� vem ulbimud o todas as negociações pa- na cela de Frei Aleixo, no qual es-

"
"

" ..
- os guci r i llu II os - \ oltou � III c Iazcnclo c deí crmi n and o o (,o"er- ri! que a S, A, proletuda, ficasse fi- lava uma fotografia. da genitora do

cr:nsegunam os britânicos re- ponderar diante da aürrnação de no Federal, para o alcance desse liada a UI1l Banco daquela p rara. religioso, fazendo a saudação nn-:
tirar suas tropas a salvo, nue o seu cuman-Io paSSOlI para os ob icl i \'0 H a via, porém, urna grande aspira- z ista, ante lima. "swastica ".
Madrid, 7 CC, r,) - A expedição brilâni(�()s riu Orir-utc �[édio, ,E,ty b "IÚulllenilllense", cujo quadro cão «l ax classe Conservnd orus de DESMONTADA A l\'lÃQUINA NA-

ciD'; "coIl1[1J](los" britânicos ir Cret.: rcvcluçâo, IClt�1 oliciahuen tccTndi- social, talvez uáo seja igualado Ff or ianópolls, para que o Banco ZISTA DE CAIRú
vulí ou a atrair a atenção geral para ca que os put r iol as g,regos csiúo r c- e!1l número p or oul ro qualquer de Agricol a fizesse a sua tra n sf'orm a- Baía, 5 (Agencia Vitória) - Pó-
I> :\fedilcrrftneo Oriental, pr-coisa- cchendo, por v i a ncrcu, grandes todo () Estado, pois que apresenta ç'iio com elementos Catarine nses. de-se dizer que está desmontada a
IIJelllL' !lO momento em que notlClaS quanlldades de malerIal bél ico. a r-cspcitáve! so m a de quasi mil dotando assim a Capital elo Esla.lo máquinas que o nazismo armou em

assocraclns ; jamn is contando COIII de seu Banco pró'pr io. Cairú e que é apontada como res-

V g nh �as deserções nazistas auxilio oficial; jamais recebendo Essa tendencia prevaleceu, l cn- ponsável pelos torpedeamentos que
er O O..:" oU (: a:.;, das autoridades o menor auxilio do sido d esf'ei tos os comprumissns se verificaram frente ao Morro de.

) "I b'" t L São Paulo e pela morte de dezenas
)

, ,-

'bl' índ
_ 1 arn ocar () arco e.sl III ur o anteriormente assumidos IW!o Ban � � - "

� Estocolmo, 7 (D. P. - A 0IJlmaO IJU ica am a nao se Iazen d o C()111 �110r e sacriíi I' s de bt-as i le iros. Frel Aleixo e -seus«.' , c 1ll.S .. " c O.', co Agricola, . com scu COJlgenel'l'
"

refez do espanto causado pela recente proclamação do general !J0SSllt' LIma praça esportiva, q1le, do Hio. cOlllpanheiros de espionagem estão
alemão von Falkenhorst, É esta a primeira vez em que um ge- pocle-se cOllsiderar Ullla das mc- Assim, rlepois do pedido ele de. presos' sob palavra. no Convelilo tlc
neral alemão admite francamente o aumento das disercões lhores e das mais completas do Es- 1l1iSS:lO (lo sr, Lustosa de Prpsiden, São Francisco e jil foram derniti-

-' , ,
'

'

Ilado.
Conta com ótimo gI'amado te do Banco Agricola, foi esse 1Je

dos o prefeito e o delegaclo impli-nas flleIras nazIs�as, , " para a pratica do futeból; exce' did(� aceito e o ca:rgo vago f'iCOll cados na trama. Dm,pachando com
A proclamaçao ademaIS, apresenta outros aspectos cuno- lente pisla para corridas rasas, em reuni:lO de 2 eh corrente, pl'l"

o General Henato Aleixo, o sr, Al'-
SOS, como.a afirmativa de que a Suécia fomentava a fuga de saltos, hln�'JJllelllos d� �Iiscos e ou- enchida pelO nome do dr, A(I('rnH lur Berenguer apresentou dois de
oficiais e soldados nazistas da Noruega, asilando-os como os toras lll�}dahdadcs alletlcas e con- Halllos da Silva, personalidade alll cretos, um de deniissào de 'Haul )fi-
'1' t t 1 F lk h t " fortavcls quadras de b?squete e vo- pIamente conhecida CIll n,)sso

randa e outro �le n<?l11eaçiio do Te-
aSI aVa' DIsse em cer a par e o genera_ a en ors ,qu� era lei, allll�as ilul11i'naclas 'Á luz elctri- meios sociais e financeiros, capaz'

nente DurvaL Ca,rnelI'O pam u cm'-
uma coisa vergonhosa o caso de diserçao das tropas nazIstas", ca, -de, por si só, garantir tI nova fase go de Prefei to de Cail'ú. Por SUil

A Suécia não respondeu à velada advertência do general A S�ta rapaziada não se cansa de do B, Agricola um franco desen- vez o :VIajor Rocha Pulchédo apre·
nazista, nem o fará antes de ser oficialmente notificada, exercI tar,-se ,el,lI todos �lS esportes volvimento. Havia ainda uma va-

sentou Ulll decreto demitindo do
qlle () sllllpallco grem!O mantem,. ga no Conselho Fiscal que ficou cargo de dclegado Arquias Costal i-

Q bl
.'

b I
Ao.. para bem Illais ele\'ar o nome do I pr,eenchida pelo sr. Hypolito Pe-

no. O novo Prefeito de CaÍl'ú é Te-
uerem um oco a caolco clube, reIl'a, nenteD, ,da: Força PlolicidaI e Baclhlarel,

,

' f: a Sociedadc Esporliva Blume- As atribl' -,. d D', t,' I
em IreI to, ten( o eselllpen ad-o

Angof'a, 7 CC P,) - Os clrclllns pressa-se ademaIS, que ell1 sua COll- ,nuuense Illotiyo de OJ'gulho paI'a
,', llçoes a II e OI la (O recentemente em São Paulo impol'-diplomáticos locais interpretam a f�rencia, com :\111ssolini, Anlolle�c!l' Blllll1enau, pois que tudo faz tuclo Ban<:o, ��esta sua fase de trans[or- i tante missão 'de paJ·te da Sdcretaria"ial.!elll d(l vice-IJresirlcnte <lu 0"1 I cllssera Jrancamentc "OS alema('" I

' macao fIcm'am aSSIIll detel'lll111a- d SOl' t D I,,- �',-I
' <

c.' "
_ C"', ., a cança, porque tem a seu leme das': Diretor-Presidente DJ' Adrr-

e e�urança. enen e ur;�hinete l'lImellO, sr, AntOl1eSCll, ,a i que a BlIlgan,u Ilao lutara contn,l uma pleiade de verdadeiros espor- b'l] Ramos I S'l 'D'r t
"

G CarneIro que se encontra CI11 }el-
Itúl.ia,.' como lIma confirmação ,as os anglo'alllel',ICanOs e se l,II1l!la�'a i'J'stc'IS, Cllle Jlllf.iI1,'lIll, Cllle ellf'I'eI1-

' c (a 1 va, I e OI e- ra de Santana J'," foi chamado com
B I f I I

-

" rente, Cte, p, Lapes Vieira' Dire-
c

, ,

f'
<

d' ".1�()tlCIG8 de ucarest d� que os lla- apcnas a l e ,:'n.( er-se c a 1l1\'3SaO tam o a-dversúrio, para ver triún- tOI' Pro I 1'1
' 'F 'I llrgenCIa a Im e assumIr o Impor-Iltll10S P}'o,curam organizaI' �llH blu- rus�a, A proposJto" sa�e-sc que Si.!

I fante o seu valoroso cl,ube que é
cura{ OI', 'orenclo '. (a tante car"O

�') balcal1lco, Ao que :�e, dlvulgo�l, esta cOlls!ry1l1do tebr;dmcntc �ll1l:t'l bem o "cartno de visi.ta" da cida- Costa; DiretoI' Secretário, LOllri-
'

__

"'
__

.

_

e!<se bloco sena constli.ludo peja iJllha fortdlcada ell1 Obessa, sobre, dc
\'al Almeida,

D'r. ARAUJOJ t '1'
"

B la" I' "0 'n te I
. Com tars cJ.elllcntos, nno se ])0_',ungniJ" I.U1l1anJa e II ",ana, .�x- o r!o . nlcS r, E ludo isso o "Blumen<1!lense" ,

dera duvidar de que o B. Agricola,

V
-

d""d· d
· faz selll o menor auxilio oficial. ClljO (apitaI MinÍmo p:Jra a sua

a,o, IV! Ir os eSpO)OS Que não faria ele si contasse tI'ansfol'mação, de Cr!3 2.000.000,00
-

com a ajuda dos poderes cOlllpe- jú se acha garantirlo, serú dentro
Siio Francisco, 7 (C. r,l A os e51ados de Perlis, Kedha, KeJau- len�e;,? , em breve Ulll grande propulsor ao

(Illisso]'<] de Tóql1io noticiou que o Um e Trengg:1nll, situados na par- FlbL E,fREI\:SE x :\L�HÇILIO DIAS progresso Catarinense.
elIde do gO\'erno japonês, general te' setentrional da :\1al<1c<1 e os de I .l;'(l:sl\'elll)cnt� sera dJsputado no

Toju, r o primeiro ministro da Tai- Keniung e :\funglung, nos Estados prO,Xtlll0 d0Il11l1go
.. U1l1�1 lJartida

landia, sr. Songran, chegaram a federados de Shan, Acrescentou a anlJst.o�a eJ,ltre o Flg�l�ll'ense e o

um "eompleto acôrdo" para, a in- referida difusora que a entrcvist�l :l\Ial'c.�I�o D!as, ,d� Itajal.. .,.

corporação de '* Estados não con- entre Tojo e SOl)gl':tn, se rea,lizoll DLl AHl �;\H�NTO" JlJVE� fL
i'rderados de :\'[alaca e de dois de e111 Bankok e COllsUtlIC o primeiro ,

f:. INFANIIL�, ,

Slwn, lla Birmània, ao territÓrio passo importante lla política do Ja-. A
.. preSl(lenCla do, FIgueirense

da Tailan(lia, Segundo a em isso!';] pão para di\'idiJ' lelTiiório conquis,' c<_)n h C_>ll ao SI', Agaptlo Veloso ú
nipônica, o cOJ1\'enio comprecnde lado, I (IIr�çao ele S�ll Departamenlo Jn-
______________________,__________________ ven 1l e Infantd,

OBRIGAÇõES DE GUERRA
O sr, Interventor in,terino. dr

Ivo d'Aqui no, recebeu os seg�li ntestelegramas: Arll'eI, (U P) B I I' 1 I' d- De Camboriú: Tenho a honra ' ",
' ,

-

oJll'J,an elros pesae os a ,la os alacaram ontem
de comunicar a v. excia. ter-se reH- Ger!Jll1, Llcata, :\farsala e SCla<::a, d.errubando trlllta aparelhos de caca
lizaclo uma rCllniüo, sábado úLtimo, ,do "eixo" que tentaram impedir o ataque aéreo aliado. Em outras h�das princip�is pe�soas (�a localida .. talhas travadas no Mediterrâmeo foram destruidos mais doze a!JaI'c.de, com () flln de or"anlza,r a sub- II t t l't: " , (' b',

.

,_ ..
. -

I
.

"', d I B
,lOS ,o a J ,l!lOS o que az Sll II para 42 o total de aVlOes Clxlstas dereonllssao f e propagan a (e onus , .',

'
'

.-
de gucna. rubados nestas ultImas 24 horas. Olltras informações aerescentani que

A referida reunião estiveram a eidaife portuarla de Messina, na Sicília, tambem foi ataca,da ontem
11l'esentes as autoridades. repre.sen- pelos bomhardeiros aliados.
talljes das indÚstrias, comércio, �...._..J"w.• .-_....,........_--_........__...__- ....................
clt�J'o e classes liberais.
De ac(n'do com as instruções, fo

ram aclamados os seguintes melll
bros: Antônio FadeL Filho, comer
ciante; Múrio de OliYCira Góleldner,diretor do Grupo Escolar; Glly An
gelino Yieira, cscrivão de paz; e
como sl'crelúrio o reverendo' Antlj
!lio Luiz Dias, vigário. da paróquia,
fstc, na missa de ontem, fez lIma
expl i.cação do ('"so ao povo, em ll'r
mos cla,ros, afirman,do o deveI' de
('lida Ulll, elll auxiliar [ào patrióti
ca calnpanha.
Todos se encon tram dispostos,

como bons hrasileiros, para auxi
liaI' essa causa tào nóbre C0l110 pa
triólica" Hcspeitosas saudações. (a,)Aurélio José Frallcisco, prefeito,'

IDe Concórdia: Comunico a Vos�
sência que, em sessão solene reali
zada ontelll, quatro do corrente, f

O-I
ram �,clalllarlos e empossados os
IrIcmbro.s da sllb-eomissão ele pr()
paganda das Obrigações de Guerra,
dêste lllllnicípio. Atenciosas sauda-

" . _:_ç_õ_es_',_:(_H:_)_D_o...:_l,::.'elo Góes, prefeito. ���������������������-""---.........--

MADRí, 7 (U. P.) - URGENTE - A ALEMANHA ESTA EXIGINDO QUE O GOVÊRNO FRANCÊS SE TRANSFIRÃ PARA PA.
RiS E QUE O MARECHAL PÉTAIN VÁ PARA VERSAILLES. AO QUE INFORMAM DE VICHt, HITLER PRETENDE COM ISTO,-

.

.

MELHOR �R�TEGER O' GqVÊRNO DE PÉTAIN, NO CASO DA "ABERTURA DA SEGUNDA FRENTE.
'-

..

\

1·-

É mu. DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PAR.A A. FAMÍLIA
E PilA. A. UÇA

Fazia a saudacio
nazista .'

Olhos -. ouvidos '. nariz _. Ul1'uanta
REASSUMIU SUA' (LlNI(A

Rua Vitor MeireUes 2ft
Diariamente: 10 às 12: 3 as 6 hs.

MANTE8UX DE LA! ...
Lãs modernas ! Veludos!
Enormes' variedades está recebendo a
CASA ROMANOSRua Conselheiro Mafra •• 26

8_1-\ NGTJEJN(_)I_Contém oito �fementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadafo e

A rseniato de
Sódio, etc.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


