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Desistiram da ofensiva em larga eS,Qalâ\LONDRES, 20 (U. P.) .. O CAPITÃO LUDWIG SERTORIUS� COMENTARISTA MILITAR ALEMÃO, DECLAROU,�.\�tl!:AV�S DA (\{,
RÁDIO DE BERLIM� QUE o ALTO COMANDO GERMÂNICO DESISTIU DEFINITIVAMENTE DE TENTAR EM.P,l'tEENDE_lt')A1\

QUALQUER OPERAÇ�O OFENSIVA, EM GRANDE ESCALA, NA RúSSIA.

o sr. Salgado Filho
no "Unioo Vlub"

o
Morre um senador
Califór'n.i.a, 20 (U. P.) - Faleceu

aqui o senador Primitivo Crespo,
pertencente aio Partido Conserva
dor.

Proteção aos índios
Rio, 21 (A. N.) - o Serviço de

Proteção aos Indios 3\PJ-esentou ao
mi.n istro da Agricultura o plan o
de instalação e aparelhamento de
inspetorias e postos com a dotação
de um milhão de cruzeir-os. Esse
plano foi agora, aprovado pelo
chefe do govêrrio,

Nova Iorque, 20 (U, P.) - Du
ran te o almôço particular que lhe
foi oferecido pelais autoridades do
terceir-o distrito naval, na séde elo
"Un io n Club", o ministro Salgado
Filho foi muito elogiado pela sua
obra relacionado com o desenvol
vimento da aviacão civil e m iil ita r
brasileira e pelo' papel que a. mes
ma desempenha na cooperação
com comando de transporte aéreo
dos Estados Unidos. Falando, o
min istr-o Salgado Filho agradeceu
a c ooperução dos Estados-Unidos
no desenvolvimento ela aviação
brasi leira, bem como a recepção
que Ik-e foi Feita durante sua visi ta,
'0 que lhe permitiu estudar a pro
dução aeronáutica norte-ameri
cana.

o �IAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'fA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXIX Florianópolis - Quarta-feira, 21 de Julho de 1943 I H. 8872,I
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Conferênda dos desembargadores
Hio, 21 (A. �.) - o desembarga

dor Edgar Costa, presidente da
Côrte ele Apelação, falando ao ves

pertino "O Globo." sôbre a impor-
t ànci a da conferência dos desem-
bar-gadorcs, disse: Trata-se ele fa-
zer a Justiça brasi leiu'a, una, coe-

rente, para servir melhor ao Brasil, Q t d ". t t .•
-

Sôbre as teses a serem discutidas, uase O OS OS pi O OS eram ca o U:OS
em número de -42, informou que CAIRO, 21 (U. P.) - (Especial, por Leon Kay, via rádio-telegráfi-
as pr inc ípa is são em relação [10 ca, para O �STADO) - Não se recebeu I_lenhu�a informação sô bre per
Códi ao Penal - aplicação da pena da de aparelhos que tomaram parte na mcursao contra Roma, embora
mais "'benigna; reajusÚnnento �e vá�io� deles tenham sido obrigados a aterriss�r em b�ses, qu_e 'não eram

'Pena' legítima defesa' suspcnsao p roprras, para o reabastecimento de combustível e ainda n ao regressa
co,ndicional ela pena;' prisâo por ram ,as seu� aeródromos. B?mbardeadores "Liberator" realizaram gr.an
motivo de ordem e segurança; pe-I de voo, de Ida e volta, de cerca de 3.200 kms., para atacar Roma. O fato
na base; superioridade em arma e de ter sido escolhido? maior n.úmero_ possível ?e pilotos católicos para
f'ôrcn: conversão de pena' sedu- os aparelhos que realizaram a mcursao, e considerado como oportuna
ção; �stupw; casamento ti � ofendi-I med�d� p�ra. contrabalan�ar qualquer futura propaganda do" "eixo"; Ro
da' homicídio

í

nfnnt ici d io e \,] 0- ma fOI a última grande cidade Italiana bombardeada pelas forças aereas

lên'cia físioa.
'

aliadas. As linhas de manobras ferroviárias' de Littorio, constituem o

_________--:--,
- "Gargalo de Garrafa", através do qual deve passar todo o tráfego da

P t·U ra Espanha Alemanha e do norte do país em direção ao sul. Essas linhas cobrem

ar I pa I
uma superfície 'de três mil e duzentos por tresentos e sessenta metros
e sua capacidade diária é de 3.000 vagões de carga. Os aviadores estu

Rio, 20 (A. N,) - A..'i últimas ho- daram os alvos em Iotogruf'ias aéreas am p liadas e mapas especiais -de
ras da tarde de 'ontem deixou a Roma, em que os monumentos históricos estavam marcados com legen
Guanabara, rumo a Bilbau, CO!l1 es- das de grandes letras que diziam: "Em hipótese alguma devem ser da
calas em Trinidad, Curaçáo e Lis- nificados". Domingo à noite, realizou-se um exame final, aurante o qual
boa o transatlântico espanhol "Ca- cada aviador teve de identificar todos os pontos militares e não milita
bo ,de Buena Espcranza". 'Cerca ele res sôbre um mapa comum. Antes de os aviadores levantare+ 'o para
150 passageiros emb,arcaram nesta realizar � ataque, se� �oman�l�nte lhes dirigiu .

as sp- palavras:
cap ital com destino a Europa, d en- "Recordai que os objetivos militares se acham sitnac.c..

.

"tre al�uns dos
tre os quais se d'estaca dom Saha lugares mais sagrados do mundo. Antes de tudo, deveis realIza,r um

Sarazola bispo de Urubando, na bombardeio de precisão. Voai a pouca altura, se tiverdes de enfrentar
região a;nazônica do Perú, que se os caças inimigos. Seja qual f'ôr a posição, deveis executar um bombar
destina a Roma. A seu bordo, odeio certeiro ".
"Cabo de Buena Esp,era,nza" con-

cll;Z também os diplomatas italia
nos que serviam em Santiago, bem
como vários residentes fascistas
rnd.lcados no Chile. Pera a Espa
nha, o tra,nsatJIân.tico levou os po
'rões carregaelos de piassava e man

teiga de cacáu.

Mussolini busca o consôlo de Hiller
. Outro ({Dunquerque» em Sicilia
Q. G. A. do Norte da África, 20 (U. P.) � Em-oista da ro

tura quase geral do "[roni" ítalo-germânico de Sicília, muitos
comandantes nazi-fascistas preparam-se para retirar o grosso
de suas fôrças para Messina e Palermo, a-fim-de tentar uma
"Dunquerque". Afirma-se que poderosas fôrças navais e aéreas
aliadas se 'preparam para impedir não só a fuga em .massa dos
soldados italo-alemiies para I aquelas duas cidades bem como
para a Itália continental.

Catânia
Argel', 20 (U. P.) - O assedio de Oatânia já se encontra na fase

Ii'na l, Embora a divisão nazista "Hermann Goering" ainda resista, blo
queando a entrada da cidade, acr-escenta-se que Morutgomery não tar
dará a ordenar o assalto def'im i tivo conera Catânia, aSSli111 que a situa
ção estratégica o permjtir. Informa-se a propósito que as fôrças dia, oi
tavo exército estão a uma distância insí guificante da zona norte de
Catânia.

cairá em breve

Da Rússia para Sicília
Q. G. da Argélia, 21 (U. P_) - Anuncia-se oficialmente

que alguns aviadores alemães procedentes âa frente russa es
tão atuando em Sicília.

Bomba perto da casa de Musso
Londres, 20 (UP.; - Informações fidedignas' dizem que

O encontro da dupla pelo menos mil toneladas de bombas foram lançadas contra

Nova Iorque, 21 CU. P. -erg'ente) - A emissora de Ber- Roma, que teria sido atacada por uns quinherrto s aviões.
Iim anunciou, com base em informações emanadas (lo Q. H. Soube-se que podero,sa bomba caíu a 500 metros da re-.

do Fuehrer, que Hitler e l\'Iu$solini se encontraram numa ci- sidencia de Mussolini. Na base das informações existas, teria
(lade (lo norte da Itália, onde trataram de tIuestões (le caráter sido destruida por uma bomba a basílica de São Lourenço e

militar. avariados o cemitério de Campo Verano e a Cidade Universi
taria.

O incêndio 'do «Pare ,R�yal» O comunicado italiano Regres5at'am todas as «Fortalezas.
Rio, 21. (A. �) - A pohel� r.�- Nova Iorque, 20 (C. P,) - O tcxLo do cDlllunieado (lc guerra do Argel, 20 (U.P:) - Todas as Fortalezas Voadoras qu'!m�teu .hoJe � JUIZ�! s�n;IIÜ\T eI��III-1 comando italiano, lransmiti(lo pela r:idio de Homa, é o ,srgl!il�te,: "Bol1l- \ participaram no ataque contra Roma regressar m salvo àsbm:do a DeClina Pllll1Clra ai <I, o. bardeiros italianos e alelllães aval'iaram diversos nal'IOS mUl1lgos an- '. A � a

processo paTa apurar as causas do corados em Augusta e no porlo de La Valeta. São llluito considerúveis suas bases, sem ter. soffldo danos de lmportancUI_
inc.êndio do �arc Royal, UI!l I!OS os danos causados pelas formações aéreas nOI'te-americanas, que 011-
lllalOres e m,aI� pavorosús 1J1Cl'n-

tem, atacaram Roma durante três horas, com vúrias centenas de aNiões,
dios dêstes ultnllios tempos. EnLre outros foram parcialmente destruidos edifícios culturais, insti

tuições cientificas c bairros �Ie oP,e!'ários. ��oram particularmente ,im
portantes os da,nos cau�ados .�, I�aslilca, de ,S�n Lourenzo, ,ao eenlIt�rJo
de Campo 'Yerano, vános e(llhclOs llTIlyerSüanos, ao rnstltuto Pollcll
nico e casas e apartamentos rle operúrios nos distritos ata.cados. O nú
mero de vítimas entre a população civil, segundo dados de que, até
'I "ora se dis.põem a,tinf.(e a HiG 111ortos e 1.659 fcridos. A população
;l;ant�ve-se disciplÍnada' durante o ataque, tendo sido abatidos pelas
baterias anti-aéreas sete aparelhos e, um outro, pelos nossos caça,,"

Mas ninguem bombardeou o Vaticano ...
Lima, 20 (U.P_) - O primaz do Perú e arcebispo de Li

ma, don Pedro Pascual, referindo-se ao bombardeio de Roma,
disse que tanto o clero como os fiéis estavam com o coração
triturado de dôr. Afirmou, além disso, que os católicos perua
noe, hoje mais do que' nunca, estão unidos ao Papa.

Mantendo posiçõesNova Delhi, 20 (G. P.) - Apesar
das ohuvas torrenciais, as fôrças
hritânicas conhnnam a ma,ntcr
suas posições a sudoéste, da Birm�
l1ia, segundo os c�muJ1lcados 01 l
eiais, atacam ocasIOnalmente as

pat rui has j.aj')<oll!esas.

Ataque justificado
Montevidéu, 20 (U.P.) - As autoridades eclesiásticas re

cusaram-se a comentar o ataque de Roma. Um deputado ca

tólico, entretanto, afirmou que o ataque estava justificado pe
la presença de objetivos militares em Roma.

500 aparelhos atacaram Roma
LONDHES, 20 (U. P.) - Os J1wtlltinos que circulam hoje calculam

que cerca de mil toneladas (le bombas foram lança,das duranle o ataque
contra Homa. O cálculo baseia-st; na informação de que êle constituiu o

mais importante já realizado, à luz do dia, na zona do Mediterrâneo; tlo
que se depreende que a fôrça. utilizada deve ter sido de 500 aparêlhos
pois, foi êsse número que atacou Nápoles, súbaflo. Para o referido dl

cul� se levou em conta ainda a revelação de que só os "Liberators" lan,

çaram 350 toneladas de bombas. O "Daily Telegraph" presume que os

bomba,rdeadores médios, com base na Africa do Norte, e as Fortale7.as
Voadoras lançaram Ullla quantidade de bombas, pelo menos, duas vezes

maior do que a despejada pelos "Liberators".
o �r. (ordeU Hull não sabe

Wlashing1t.on, 21 cc. P. Urgen.te) - O sr. Cordell Hull, numa �'eu
nião com jornalistas, declarou caQ'ecer de informacão rela,tivamentc
aos anúncios de fol1l.tc eixista Ide que () Vatica'no apresenta'fi'a um PI;O
testo podo bombardeio de Roma e pielos danos que, seglmdo se propalaf'oram ca�lsados à ig;reja de San Lorenzo.

'

�Ass rio» vai ser ocupado
Rio, 21 (A. N.) - O conhecid.o

"Cabarel Assírio", um dos maIS

antigos do Hio de Jan,eiro e que
funciona nos baixos do Teatro "Mu
nicipal, vai ser ocupa,elo pelo SAPS,
que ali instalar�l U1l1a e�cola. para
:oficial de copeiros, COZlI1helrOS c

"arcons c ta'l11lbém um re·staurante
,de luxo com refeições a dez cru

zeil'os.

SO('I]WJ\DE j\MIGOS DA Aillf;lUCA

,O general Manoel Rabello" J?residente
da Socieelu,de AmigOS ela A'l11enca, acaba
ele ,nomea,. os 51'S, Vü'gílio Guarb€rto,
Carlos ela Costa Perei�'a e JoaqLüm Ma
cieira ,Ne,'es. para, respectiv�n:ente, pre
sic1ente e vice"presidente dia fl]J.al de Sa.J1�
ta Catal'ina. _ .

A Soci·eclade Amigos ela Amenca, que
vi.sa congregar todos os que desejarem
Pl'llstal' apôio efetivo: pelos l�elo,; no1',
JnMs e legais, aos palses amencal:lOs en

volvidos na conflagraç,ão da gue,:r>:- muno

üial. impost.a pelos pa2ses. totahtal'l�s, es,

tende, a;ssiJm, o seu amblto ele açao ao

território c3Jlar'inense. na pl'opag�nl(l!a e

prática ele seus objetivOS. Nos prtlmelr06
!lLa,s de agõsto próximo, o gene�'al Manoel
l1a1bello virá a esta cidade, a·flm-ele Iil1'S

talaI', ;,;olenemente, .a filial ele Santa Ca-
tal'ina, 'bl' teHoje, às 17 horas, na sal,a ela bl .10 ca

do Depal'tamento de E.statJs�LCa, os ;nem
bras do ConseJ.j1o Dehbera,tlVo se leunl'

rito, Pf.lpa, J;1��!;l�'�n oS cons�lhDs fiscal e

,o,""splp,v!', .. /'

Em Roma está a c:abeca do Fascismo
Washington, 20 (U.P.) - Um embaixador aliado em Was

hingfon declarou que o bombardeio de Roma tinha sido bem
justificado J::ois alí se encontra a séde . do governo fascista.
Ainda segundo o mellmo declarante, a vida humana é mais
importante que os monumentos históricos e, por êsse motivo,
Roma deverá ser bombardeada desde que tais ataques apreso<
sem a captulação da Itália.

Tomaram Enna e vão sobre Catânia
AHGEL, 20 (U. P.) - As tropas norte-americanas" (,��ulllenses �cu

param a cidade de Enll�, situ�,da na parte central de �lcII�a. A 10c�I��a
de conquistada pelos aliados e o maIS Importante �n tt .on�dl1Jent o J ell 0-

viário da zona serrana de Sjcília. Outras informaço�s. 111(l!cam que, ';.5
tropas aliada.s aproximaram-se yapida,l;lente de Gerbllll, a oes,te ge .Cata
nia. Consta" mesmo, CJue os ahados Ja captUl'ar�lll, UI;1 dos aerodl OI�J�S
da região ele Gerbini, depois de vencel� t�naz reslstenCIa o))osta l�elo 1111-

111i"'o, Da parte alemã, por outro lado, Jl1fol"ma-se ([ue os ,al,Jados J edobra
nll�l a intensidade dos seus ataqnes conb'a a pa,rte l�lendlOnal c a .zona
ocidental de Catânia. Tndicaram os informantes n�z,lstas 91](' os allaelos

conseguiram abrir brechas na,s linhas (�e ,defesa _ elxJ,sl,aS, � cust.a d� P?'
sadas perdas. Recorda-se que, segundo mforJ11açoes ah�d�s, as van",ual

das do Oitavo Exército Britânico já ultrapassaram Ca,tal?Ja e, agora, pa
recem convergir sôbre aquele porto, pelo noroest�, a-hm-de cercar e

destruir os defensores eixistas. O Alto Coman_do ahado re,velou. em Ar

gel que prosseguem com tod? ,ê;,ito a� opcraçoes de ofensl va allada em

t9cl9� ('Jli s�t�n�5 dr lpt.;I oç SjC1)lf'lo·

Destróier grego em AugustaLONDHES, 20 (U. P.) - Informou a "B. B. C." que o ministro na
Marinha do govêrno grego 110 exílio, sr. Venizelos, anunciou que o des
tróiel' grego "Canaris" hayia, tomado posse, recentemente, do porto si
ciliano de Augusta, O "Canaris" é um anligo navio britânico.

Catânia quase cercada
Q. G. ALADO ARGtLIA, 20 CU. P.) - As fôrças britâniclls, do S'Cll.

Montgomery chegaram a ponca distância da costa ,norte de Catânia e es
tão a ponto de completar o cerco cm tôrno da cidade, seg1mclo notic�M
r('(.'ehida.� de Sicília,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fala em Nova Iorque o sr. Salgado Fil�oNaya Iorque 1!) (T. P,) - Chc- da guerra, a maior parte dos 111,e1OS

gou a esta êid'afle o ministro Sa1- de transpürte no Brasil serão ae
gado Filho, que roi recebido por re os. Citou o faLo de que, para eh e
altas autorjd adcs civis e militares gar ao

í

crr itóri o do Acre, part in
norte-americanas e por numerosos do do Hi o de Janeiro, seriam ne

Iunci on ár-ins do Consulado do Bra- cessár ios três meses por via fluvial,
si]. O m i n istro Salgado Filho pare- em época normal e q uan do os rios

não esti vessern transbordando; ao
cia estar alegl'e e descansado, ten- passo que, por avião,' essa _Viag,émelo ('OIIH'(;ado i rnerl i a

í

amen le sua

I seria f'e it a apenas em deis di as.
viagem d� i nspcrâo a o aeródromo Com refercncia a (produção bélica
La G�lardJa, onde allllO(:�lll COIll as I dos Estados l'nid'()s declarou:

.

"O
au.to.ndades l1orte�amel'lcanas. O que vi nas Iábr i cas norte-al1le!'lc:l
m in is tr o da Acrnnú ul ica do Brasi l nas não é imauinúvel". A segurr,
rcsidirú no "Hotel Wald orf'" d u- referindo-se ao" papel que as mu

rante, sua pcrmane nria nesta cid a- l hcres d escmpc nhe m na indústria
de. Falando ,lOS [or nal istnx, o sr. aeronáutica, disse que no momento
Salgado Filho declarou que a avia- o sexo feminino do Brasil não cs-

ção brasileira se enconl rn em p lc-
'

no desenvolvimento de progresso, tava trubalhnndn nas fúbric1s. de

I
graças ii c oopc r a çúo rios. Estados :.IYirleS como o Iuzcm as

llllllher.l.'Sl'n i d os. Acrcsccn t ou que a v ia aó- llorle-,Hllel'icanas, embora ,ll'l'l'r!lk

I
rea atualmente (, o ún ico meio de que as f'àbr icux ele avióc s b r.isi lci-
"comunicação

cnt.l'e
(]iYtTSOS

])'OP-II.as.
iráo roccbcu do

.
graclualJ1lente

tos do interior do BrasiJ, d evido às as m ulh cr cs , à medida que cscus
enormes d istâncins e sua s ituacáo sear li mão de nbra masculi ua, em

�eo.grMiea. Predisse que, (lep'ois conscqllencia da gUC1Ta.

Calçados e capas para colegiais
Chapéus «Clímax» (tropical)
Capas para militares
Smokings, Sobretudos, Trajes
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o ultimato ao povo
italiano

Washington - julho - (SEHVI
ÇO ESPECIAL DA I�TEH-AME
lUCANA) - O ultimalum que Roo
sevelt e Churchi l l enviaram ao po
vo italiano define bem a i ntencão
das potêuci as democr-áticas de I'ni
darem, desde já, a invasão da Eu
ropa. O assalto contra Si ci l iu, em

bora julgado lW]OS observadores
militares, C0ll10 lima opernçâo iso
lada, com fins e objetivos estratégi
cos locais, dado o sucesso com que
foi cmprcend ído parece ter se tor
nado, ago ra, no primeiro passo pa
ra a aber! ura da segunda frente. ()
ul timatum feito hoje pelos elois
condutores supr-emos das Nacôc-,
Unidas, int imando o povo ital iano
a eseolher o destino que lhe serú
rescrvadü em face dos aconteci
menlos, constitue mais uma indica
ç�ão ele que, após a Sicília, che·gará
a vez da peninsula, Si não existisse
um plano traçado para o prossegui
Inento da luta relacionado com a

qnéda dessa grande ilha, Hoosevelt
e Ch'llrchill não teriam tanta pres
sa em fazer chegar <l Itália a cx

pressãü dos seLls pensamentos rela
tivos à atitude que deve ser toma
da, neste momento, pela pou)ulação
ela península em face da vitória
aliada. A quéda da Sicília, jú não
se discute mais. É UIll fato quc,
mais hoje, mais amanhã, terá de
ser reconhecido meSlllO pelos pró- '

Pl'ios nazistas qlle, neste momenlo,
tocam musica de Belini pelo rúclio
p,ara, em seguida, fazer apelos
d.1'amúticos ao povo dizendo que a

terra do grande musico está sendo
destruida pelos aviões da Delll{)
cdcia. No início dessa grande ope
racào no Mediterrâneo os obs'erva
do'j'es militares, destacados junto
[lO Quartel General aliado, tiveram
fi informaçã{), dada pelos !próprios
comandantes em chefe, de que :JS

opel',ações da Sicília teriam UIll

objetivo limitado ligando-se it ne
cessidade de f·ortalecer H seguran
ça das rotas marítimas aliadas pa
ra o oriente do :\lideterrânco e

aproximar, ainda mais, aS bases
()a sua aviação dos centros indús
tl'Íais 'cio Eixo. Na Sicília existia
uma fôl'ça de defesa poderosa, or
canelo em cêrca de 400 mil hOJllen�
(') número de soldados ali acanto
lHldos. Era de se esperar, pois, que
'a empresa de desembarque em ter
ritório tão poc]erosnlllenle defendi
do constitulsse uma operaeão rIa
lllai OI' envergadura, cujo" sucesso
dependeria das mais variadas cir
cunstâncias, Diante do impeto C0111

que foi feilo êsse ataque e das vi
tilrias que coroaram o esfôr�''() dos
alia.dos, o comando sUlprelllO das
fôrças delllocrMicas parece. que
reSolVel)l ampliar a extensão dessa
investida, levando ate () pró
prio coração da Itália as operações
inidalnlPnte limitadas it conquista
da ilha. Dia e n'oite, os transporles
despejam mais soldados e mais
tanques no território siciliano. A
medida que ·diminue a resistência
elos fascistas, o exército de ocupa
ção cresce em fôrça, reforçado
conlÍliuamente por outras divisões
que chrgam ela África. Essa preocu
pação (Ie formar um grande e po
der,oso exercito na ilha só pó,cle ter
uma expUcaç'ão: a rlar iu;rasãoimediata d::! Itália, feita atraves d.o
estreito de Messina, na direção rIa
Calábria. O ultimaium do presiden,
te Roosevelt e do primeiro minis
tro Chtirchill e!i�itJ.qO \:lI) g9Y9 l.ta.-

Rua Padre Miguelinho, 36

AgradecimentoValmor Martinelli, cumprindo
imperioso dever de sincera gratidão,
vem tornar público seu imenso
agradecimento ao exmo. sr. Dr.
Augusto de Paula, pelo êxito obti
do na difícil e grave operação a

que foi submetido, cujo resultado
pleno e satisfatório deve à indis
cutivel competência profissional,
zelo e dedicação do referido mé
dico. Outrossim, agradece, também,
às exnaas.· Irmães do Hospital de
Caridade o conforto e tratamento
carinhoso que lhe foi dispensado.
Florianópolis, 16/7/943.

"._.--................-�...--...................._--._..-_.

PENSAMENTO DO DIA

--iÓ�9

O
cd calúnia está' em toda a

parte; o caluniador em nenhu
ma». Scribe.

•

A ANEDOTA DO DIA
NA AUSTRALIA

Um soldado queixava-se de
que a sopa estava fria,

- Não admira, replicou a co

peira; estava esperando por você
há dois anos.

•

O PRATO DO DIA
BERINGELAS COM MOLHO

DE TOMATES
Tire a pele violeta das be

ringelas e depois corte-as em

rodelas finas, bem finas e dou
re as em manteiga temperada,
sal e pimenta e em fogo muito
brando.

I
Ll';WAO BH!\Sn,EllU nJ;-; ASSIS'I'1l:I\'Cl.·\ Retire depois da caçarola e

Cen u-o HU!licipal de Laguna sirva com bom molho de toma.A convite elo Centro Municipal ela Lc-,
giâo Bi-asrleu-a de Assistência de Laguna. tes bem coado,
visitou aquela cidade, no preterito sába-
do o aha l isado clínico sr, dr, lLma r Cor·
rêa , rln-e tor-geral elos Cursos de Enfer-
meu-as Socorrtstas e de Alertador'as. CA;\IPAXHA DA nOItR,\CHARecebido fielalgamente pela nobre pre- En tre os telegramas recebidos pelo SI'.

jidenle
elo Centro Mun íc ípal. senhora dr. Elpídio Barbosa, diretor elo Depar ta

"urqueza Tasso e pelo prere íto sr. Gio-. menta de Educarão, destaca-se o do pro
'onda Tasso, teve o sr. dr. Ilmar Cor-rêa fessor Iríneu B, Macedo, diretor elo Gr u
oportunidade de visitar a "Horta ela Vi- po Escolar de Pôrto União, concebido nos
tó ria ", plantaela numa área ele 90 x 30 seguintes têrmos: "Tenho o prazer de co
metros. munícar a v. s. que foi hoje encerrada,
Visitando a seele elo Centro Mu n lc ipa l, neste educandário, festivamente, a cam

teve o elistinto visitante oportunidade de panha ela coleta de borracha usada. Em
constatar a perfeita organização ad m i- colaboração com a comissão encarregada
ntst.rativa nele reinante, sendo irn pecá- da coléta, a instituição pró-língua nacío
veis os fichários. quer o de caráter ge- nal organizou e realizou uma festa esco
ra l, quer o elos convocados. la)' ele fundo cívico e patriótico. Devo
Às l� horas, em sessão solene, a que destacar elois elementos dessa instituiçfio

estiveram presentes as pessoas ele maior pelos seus relevantes serviços: a prof'es
clestaque social. forarn pelo sr. dr, Ilmar sara Clotilde Costa, orientadora, e Rui
Corr-êa fundados os Cursos de Enfermei- Mateus, aluno pioneiro na coléta da bor-
ras Socor rista s e de Alertaeloras, tendo- racha, O Grupo conseguiu 522 quilos, o
se, desde logo, inscrito no primelro, a se- que equivale dizer que está na vanguar
n hora 'I'ui'queza Tasso: e no segundo, a da dos estabelecimentos ele ensino desta
senhora Eugênia Gonzaga ele Oliveira, cidade. Pro Br-asi líu fiant eximia.

SALAO BRASIL
Praça Ouinze,

Missa em acãoA ,

Enio Salva Gentil convida aos parentes e amigos de seus
tios Alberto Brüggemann e Luisa Selva Brüggemann, para a
missa em ação de graças, que será rezada na igreja de Sta.
Teresinha, no dia 25, às 8 horas, pelo 25° aniversário de seu
casamento.

n. 10

de graças

Comunica às distintas f'lmílias que está sempre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeitd, garantida. e
ao gôsto das clientes (permanente curta, m?eia

cabeleira ou bem comprida, etc).

são sempre, os mesmos:
a eletricidade e 25,00 a óleo

Os precos
Cr$ 20,00

vêr... como se criam «porcos»
e «vacas» em Porto Alegreum jorna lde Santa :'vlaria (R G'I Assim, a presen�'a dos dois pares

do Sul), noticia () seguinte: ,de olhos de Hlllendoas não i)oclia
"Dois japolleses de bôa pinta, lu- ,passar despercehida. O inspetor

zindo vistosos ternos de cHselllira jFirlllino Pereiru deteve os dois ni
azul-marinho, foram localizados, pônicos.
,ontem, na cid�de. ,0, fato, �ausolll Levados para a delegacia ali, in
�str�1�,he�a, P(:IS ;1, llll:CO S�ldlto, dOI" terrogados, declararam cha1l1ar-se
I111l?e�JO ,lo Sol l'\aSC(�lte c,uc dqU - .Noholll lamHzaki e .!waso Ioneda.resJ(lw -

lll�l sapatewo. que deu 1\>eclaranllll ser associados da fa
margem a ,boa reportagem - desa- ÚlOsa Cooperativa Aal'icola de Co
parece,l1 ha algum lempo, tomando tia, em São Paulo e �firl11arall1 querumo Igllorado. tinham vindo ao Rio Grande do Sul
,._._-- _._. --_._. -,,/"• ._••_. f'l I

. -

_.j

liano qlle escolhu entn' morrer a·1m (e estuc aI' a CrIaeao ue suinos
com :\1ussolini ou so])rc\'ivcr, como vacuns. Aliús, exibiralil cartas de
naç'ão, após a rendi\'ão ineonclicio- rcct)J11ell<la�'ão (la referida coopera
na] de seu exi'reitu, define a cleci- tiva. E, finalmen.te, declal'allJ que
são dos aliados em nào fazer uma haviam chega elo ante-ontem e pre
para,ela nessa call1panha gloriosa, O tendiam prosseguir, ontem, para
ímpeto inicial da arrellletida con- Porto Alegre.
tra a Sicília sed aproveitado para
desencadear a guerra contra o pró
prio território da penínsllla, trans
formando-se Ullla operação eslraté
gica ele grande envcrgallul'a no

passo decis,ivo para a abertura rIa
·segunda frente. Tudo fndica,"'pois,
que dentro ele poucos dias, o n1llll

do tornará conhecimento de acon
tecimentos sensadonais, e que
a existência elo império de �ll1ss01i
ni póde ser considerada como presa
a um fio de linha contra o qual se

ergue, implacável, a espad.a liberta.
dora cJa Dp1l10Çl'áei!l.

Iam

Os dois japoneses, que são jo
vens, UIll deles aind::! imberbe, fica
rão deli�los, enql1ar�to _aSA al�torida-, Vende se

o predio n' 203
�Ies reallzal'em as sIIlrl.JcaneIas que -

da rua FelipeJulgarem de bom al"Jtre levar a .

efeit.o. Schmtdt: Tratar no mesmo.
MeSlllO pon[ue, os súdibos do "ei- 377 10v-S

xo" não' podem viajar assilll li vre
llleute, E ainda (I Inomento não é
oportuno para estudar a criação de
porcos e vaca, prindpalmente e111
Porto Alegre, para onde se diri·
giam os dois conterrâneos de Ui·
roihl. ,,"

•

v- .2

Agentes Corretores I Um anC? .na chefia de
E .. PoliCia do Rio

Grahnd�d mpres�, de Idoneldade Todos os jo]'nais cari'Ücas l'ec,n)'-
; recon eCl a'A preClsa de moços ou dam que transcorreu no dia J 7 o
moças de �oa con�uta, com algu- primeiro aniversário da adminis
ma capaCldade lI;telectual, �ara tracão cio coronel Alcides Goncal
prestare� seus servlços nest-a CI,d�· ves·' Etcheg'oyen, na chefia de políde ou fo�a _dela, pagando-se oh- cia rio Distrito Federal acentuando
mas cornlssoes e com ordenados "I I d' d

'
..

I d. .

M'
.

f a os c estaca os . e sua atJVIC a e,
e:n casos exCeplOnQlS; aIS ln �rma- corno O restabelecimento das au-

ç�es, com. oI
sr. Jo_sel Fatuch, a rua diências públicas; a energia na reVItor .MeIre les � ,8 �- Sobrado, pressão dos crimes conti'a a inte-sala n 2 -- Flonanopohs. gridadc nacional e a ecoÍlômia do378 5v-4

povo; a remodelado cIas';])elega-
cias de Polkia, sôbretndo expur
gando os quadros da polícia de ele
mentos prejudicais. Recordam
também a campanha contra as ca
sas de tolerancia e de jogo do bi
cho, que assumiram proporções
excepci,ona is.

ImportanteEstá ameaçe.do de gripe ?
SANAGRIPE.

Está atacado de gripe
SANAGRIPE.

"Sanagripe" aborta a influenza
e cura constipações com febre,

tosse, rouquidão e dôres no

corpo.
Encontra-se em todas Farmácias
340 30v-18

E' assim ,•
• ,Respire com desafôgol

� Bastam algumas destas
- gotas em cada narina!

, Acalmam a irritação, des-
VIC IC prendem a mucosidade,

VA-TtrRÓ:italÕL'1
Louco em fúria

Peça, na sua Farmácia, homeo
patia Almeida Cardos6

E depois ?. Depois Não
pedirá outra •..

341 30v-18

Terrenos lotesem
Rio, 19 '(A. N.) - Na Colônia .Ju

liano Moreira, o louco .Tose Moniz
matou a paulaelas, num acesso de
fúria, a Vil'gilino Jose da Silva,
também alienado, qua.ndo ambos se
encontravam no pomar daquela Co
lônia.

Vendem·se 4 lotes de terre·
no, bem situados, proxlmo ao
Balneário da Ponta do Leal.
Tratar à rua Duarte Schu
tel,15. lSv. - 1;

�.-------------------------
"A BandeIra Nacional quando hastea.

da em janela, porta, sacada ou balcllo, fi.cará': ao centro, se isolada; ii direita, se
houver bandeira de outra nação; ao cen.
tro, se figurarem diversas bandeiras,
perfazendo n(,mel'o impar; em posição
que mais se aproxime do centro e à di.
reita deste, se figurando diversas bano
deÍl'as, a soma delas formar nÚlnero par.
As presentes disp·osições são tambe.1l'I
apllcavei. quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa'
tivas de instituições. corporações tln 118.
.ooiações". (Decreto·lei II, 4.345, de 31 dlfJlllho I)tl 1042; - 41't. lá, ·N. 1), ,

As anedotaf!l e piadas aparen·
temente Ingênuas são g:tande�
armas de desagregação mane·

Jadas pela "quinta-coluna".
(LI D. N.),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SR. MOTORISTA: - Leve os documen

tos necessários, para a substituição da
cart��r� de n10torista, a "Elnprêsa Inter

'�''''''''''''''-J'w..''''''''''''._._.''''_''''---''__�
medIana", e aguarde, com brevidade em

• sua .residência, o recebilnento da ;10va
PARA VOCÊ E SUA � carteIra.

FAMILIA � w.........• .............·_...·.·.·_·...._.............._

), Sabonete e Pasta dentifrícia � Editores americanos� • � �ova Iorque, 19 (D. P.) - A de-

� ARAXA .: legação de editores dos Estad'os

'I 'Talco e PÓ de Arroz �. Cnidos, integrada por Georg Park,
'I � Bur Chase, Robert Graff e James

� MALV" � Thompson, partiu de Buenos Aires

;O
,. � rUlIlO ao Hio (le Janeiro. A visita

I! ;O dessa delegação aos países latino-

O; Produtos da "I americanos destinam-se a :1nI1H'n-

I
PERFUMARIA ( tal' o intercãmbio cultural entr� os

MARÇOLLA � países .do ijemisfério ocidenlal.

� """.......-.J'J".....................- ..................._�

...w.............-. ..................._--w.·� Casa à venda

.....................................................

CARTAZES DO DIA
�WCdSlGXJU)QQCti -c:w:xa:auc:a;·��MXJCXXAJCAJ�CIJOCXJDOQ�

HOJE 4a-feira HOJE
�����lCICJDDItIIDIIXoooauoDD\XIOODC'lOQI'.IIODOOCOCOQIX)OCOOOCII'XJQOOO�

Fones 1587 CINE ODEON Sessões às
e 1602 17 e 19,30

Vida Social I
1 que a prostituição é termi-

nantemente proibida por lei
nos Estados Unidos; e que, s6
em 1942, houve alí 4873 conde
nações de contraventoras.

2 que um canal ligando o

Atlântico passando pela Amé
rica Central foi pela primeira
vez projetado no século XVI.
mas que, sôrnerrte em junho de
1920, foi oficialmente inaugurado
o Canal do Panamá.

3 que se tem dado caso de
moedas de determinados paí

ses, depois de recolhidas nestes,
continuarem tendo curso em ou

tros longínquos e sem nenhuma
ligação política com os primei
ros; e que isso se pode verificar
ainda hoje na China, onde cir
culam antigos d6lares mexica
nos, e na Abissínia, onde circu
lam os famosos táleres de Ma
ria Teresa.

4 que, nos Estados Unidos, há
cêrca de mil espécies de ca

ctus, e que, no Arizona, há
uma espécie chamada "saguaro"
que dá um fruto largamente
usado na alimentação dos índios.

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPíRITO SANTO.
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA "O ESTADO").
RIO - Quem nunca militou na im

prensa provinciana não póde cal
cular a soma de sacrifícios e o dis
pêndio de energias que exige a ma

nutenção de um jornal diário, DU

ma cidade distante da metrópole do
país. Tudo é difícil, desde a aquisi
ção de maquinário e demais maté
rias primas até o preparo de mate
rial humano.
Há, ainda, uma série incrível de

questões que nas grandes capitais
não chegam a constituir dificulda
de, mas que se tornam abismais
nas pequenas cidades, onde os in
terêsses das relações de famílias
se entrelaçam, entravando a cada
instante o exercício da profissão.
Falo com conhecimento de causa,
uma vez que tenho praticado 4)

jornalismo, ocupando cargos de di

reção no Rio, como noutras cida
des. Mas, se o jornalista od interior
encontra muitos dêsses tropeços,
tem o prazer, não raro, de consta
tar gestos de solidariedade que
enobrecem a profissão.

1
"O Povo", êsse vibrante jornal

cearense que Demócrito Rocha di

rige com largo des,c�rtíni�, vêm de
atravessar uma seria crrse provo
cada pela guerra a ateada pelo bano
ditismo fascista. Faltou-lhe papel
durante algum tempo, obrtgando-o
a mudar o formato, eom enorme sa

crifício para o seu noticiário. En
tretanto, valeu-lhe essa crise. Deu-

,lhe ensejo de comprovar que conta
com o apôio do público, e que a so

lidariedade da classe é um fato, se

bem que ainda existam jornalistas
cheios de egoísmo, que se esque
cem que o mal que ataca um vizi
nho pode também fazer-lhe uma vi
sita. Enquanto "O Povo" via um

jornal que se diz critão f'eehar-lhe
as portas, dentro da própria cida
de de Fortaleza, teve o- prazer de
ver outro jornal, de uma cidade vi
zinha capital maranhense -

fornecer-lhe e enviar-lhe, por via
aérea, bobinas de papel.
"O Estado", outro jornal cearen

se, dividiu com êle seu resumido
"stock", contraíndo sua própria
circulação, e um jornal de urna ca

pital vizinha - "O Imparcial", do
Maranhão - sabendo da situação
trabalhou sem descanso para de
sembaraçar o papel destinado ao

"O Povo" e que fôra desembarcado
no pôrto de S. Luiz, encamínhan
do-o por terra para Fortaleza. A

cooperação de esfôrços dos abnt!
gados jornalistas nortistas tornou
se conhecida em todo o país, inte
ressando mesmo os ministérios e

as companhias de aviação. A "Cru
zeiro do Sul" prontificou-se a le
var algumas bobinas por via aérea,
para ganhar tempo, C'ltquanto o

resto seguia por terra, a-,fim-de "O
Povo" não' suspender sua circula
<;ão.
Hoje, o brilhante jornal cearen·

se volta a circular em seu formato
normal e, ciente do fato auspicio
so, não quís deixar de salientá-lo,
para deixar patente êsse esfôrço,
essa têmpera, essa tenacidade dos
homens de imprensa quando lu
tam por um ideal alevantado corno

êsse que é o programa do grande
vespertino cearense.

Hi) quanto. tempo .nüo "uv(amos falar nismo", vão dar a êste "donjuanismo"
em "srilcen"! ... Não' 'foram nem os 1'0- que é menos a insaciedade (lo que a in

mãntíeos, nem os stmbotístas os últimos satisfação.,. Porque o que os impele
poetas .que trataram da garoa e do outo- como aqui e como no mito medieval é a

no ... ;>'_1als para cá, rataram tambem des-
I unidade impossível, a írnpossivcl iusão

sas coisas, da chuva e dos poentes, aqu&- da carne e do espírito e a revelaoão do

les "peul1mb!'lstas", reunidos no "Jardim mistério q.ue arranca brados com� êste:

(.Ias Confidências" .. , Quanto ao quot.idia- "Quem di .. ia, afinal, ao <1"(' o amor Sf'

no do .amor, nós o t ívernos, por último, reduz 't"

nos que foram "mussettanos", como Olé- ·x- « .. ;�
•

gál-io ),�ai'iano, ou nos que flzer:am admi- "Eterno Mot ívo" é uma coleção de POQ- Faz anos nes�a �a.ta ,o sr. Osvo.l-

.raveimente, como' Godofredo Teles e Gui- mas ele tom lírico-erótIco, na boa tradi- do Dutra, funclO�arlo .ederal.

lh,:rm�", de Almeida, o intimismo, ês,,,, cão da poesia brasileira, d isseruos. A par I"j.�o" pel'fltllladO como.. um ':soutlen" de. suas aguar-elas galantes e de suas Certamente, será muito felicita

rnanchadc de "baton", .que .nos legou o sanguíneas, estudos de nú que adquirem da pela passagem de seu natalício

"'1'0:1 '"t' Moi", há perto.. de vinte anos... certas vezes lima pujanca de obra-prima, que hoje transcorre, a exma. ilra.

" .,; ;:. encontramos algumas páginas de grande d. DUma Silva, esposa do lU'. Osni

p.:ste, "Etcrno Motivo", de J. G. de poesia, de verdadeira granrle poesia. Po- Regis, lente subtituto do Instituto

Araújo .Iorge.. que 'ac,aba' de. aparecer, 'é díamos, eibr aquí, eritr'e outras, "A tar- de Educação de Lages,
tombem .um Ilvro de ,pOemas manchados ele cai,. enquanto te despes", Bom dia, •

de "baton"... Quer dlzer que estes ver- amigo sei-. "Prece", "Esphitualtdadc", A menina Zen i Lourdas, filha do

Eú9 nos trazem poesia nova dêsse eter- a matoría dos poemas ela segunda parte se. ten. Orion Platt. da F.F.E_, vai

no assunto que rrão. .envelhece, nem mor, do livro. oferecer às suas amiguinhas, hoje,
re _ Q' '\éteru() moU�io" dos 'poetas e da data de seu aniversário, uma lau-

vida eni'Cgeral, que é Q' amor.
"

ta mesa de doces.

IEmbÓra' II 'designação que aí deixamos
e

possa ilal' idéia de f.t'lvoUdade, a poesia BÔ(1llS:
de ArllÜ.:'� Jorge, eminentemente iWca e d

. ,,, Completaram suas bo as de pra-

araorosa
"

eomo aqui, se liga à melhor J Ita, ontem, o sr. oão Opuska e

tl'adlç:i!iv bN$l1eú� que, no gênero de Cas- sra. l'.'Iaria Lepalc.
tI'O AlVLo;\ e' casimiro de Abreu, passando O casal teve seia filhos vivos e

IpaI' Bll1\c - no qil� 'tem de sensualidade dcinco mortos, sen o os seguintes
e paloranlsmo - até os grandes Jí-r;icoo de os nomes daqueles: Apolônio, Ve-
nosso tempo, como sejam Raul de Leoní, rônica, Anita, João, lsac e Anta-

.olegário,' Guilherme de Almeida, para só nieta.
citar os parentes pr-óximos do jovem
cantor do. "lj;_terno Motivo". E, o que é
mais curioso' notai, a propósito de Araú
jo Jorge, é que êle, mantendo contacto

com todos os seus gl-oriosos antecessores
_ pois encontramos nêle desde a Tem

branca eastrnír-íana até o seu parentesco
eom o Jorge de Lima, da "Nega Fulô",
(J.e8de ó lirisrno em meias-tintas, de Má

rio pederneiras, até os reflexos da glo-
1'IOSll "Luz Mediterrânea" - apesar disso

é um poeta original a que mesmo as in

fluências, as boas e poderosas influên- Mas, o que saudamos principalmente
eia.g, ([1.1e pe.r'çebemos - a ele Leoní, que Il'csta poesia s�o as suas páginas man'u

("ílle estadeia, e a de Guilherme, que sel;in
I
das de "baton", aquelas mais femininas

i"neyltAvel,.,.,.-' não preJudicam, nem favo- e íntimas, em que sentimos como o ca

l'ecen-i:' como seria .) caso. E isto porqut' r iol' de mãos febrís ele mulhel', susurros

Araújo Jorg€ é um poeta eril' toda a ex-I ele beijos no fundo da noite - "são tão

tellsilo do têrmo, E como todo verdadei- curtas as noites quando se é feliz ... " -

1'0 poeta, êle está ligado ao·s gl'andes ar- um perfume de alcova 0111 desalinho na

tí81\l's ele sua raça e de sua língua que o meia-luz ela manhã ... É por êste aspecto

Pl'fCeelél'am, e se ligará aos que. vierem que silnpatizamos com esta poesia que

de-!)Ois, mas constitue um elo da cadeia volta a ferir as notàs;'amigas que com

t) nilo O simples epígono, que é o m�ro puseram velhas orquestrações e que àgo
ilcldente na hlstóriá literária elas naçõe's. ra retol:nam renov'adás no lil'ismo cle

* * •.
.

um verdadeiro poeta... É êste beijo -

Citamo� propositadamente toclos êsses "o beijo que procuro e recordo em tua

nomes ]Y<ll'a mostrar a alta estirpe poéti- ]Joca" .. , É esta inquietude, esta ânsia -

Cá de Araújo Jorge e, ao mesmo tempo. "hoje, por mais que venhas, sempre es

l� autonomia do seu estro. ll':le é um poe- tou sozinho"... É egta notação Ul'bana

t.a do amor dêste tempo, e sua voz, que - "há qualquer coi,a estranha num

há pouco entoava aquele emocionante oihár sob um véu" ... · São êstes gostos:
"Cântico do Homem Pl'Isioneiro", onde "tive desejos ele apanhar aquela mulher

enconlramo's lampejos de música beeto- morena que passou". , .

Veniana, num neo-condoreiro que lhe clá '''l'omarei Mia cabe�'a cni I'" as mãos

O 10m nacionai - sua voz volta ao t.0111 como. uma taça,
Itle.nO'l', ao "s'll1orzanClo" confldencial, ao c tl'allsb()I.'llal'<Í o loh'o "dulIllllagllc" dos

ro,jol'ido 110tul'110 da músic.a de Chopin, . , teus cabelos

l!: ête retoma a históI'ia no ponto em que súbl'e meus dedos"•..

\ fi del)l;o,l e segue o seu caminho, fatali- Finalmente, é aquele piano solitário

"zado como "Don Juan", a passear pelos que "parece acompanhar ao longe a tar

;j"âI'rlll1s florídos de flores humanas ,e de que definha" ... Aqueles - "dias de

como Do.m Juan, soiuçando a sua t.ra- ehllva que encheram minha alma ele mo·

gé:t!r(\ tivos sem cor fi! de gostos cle espUm ... "

"Ji1.n <li:H'll'O ltlltito lllai�••• eu qllet'o lI11d- Aquela - "tarde de chuva ensimesmada
to 1I1als: ... " e triste" ... E aqueles - "desejoS ele es

'rodc:rs OS po'etas do a11101" quando es· ent.al' Chopin, enquanto a chuva choyc,
j;:.I:,p:,m à morbidez romaJ1t.ica fi! ao "sata, I enquanto o vento venta" ...

Dlnção de Perelrel Caltado Elores.
W-">-..._._....���.,..,.._.........- ••_----....-_._�

Os poemas manchados de .bâtOh - Por Edmundo lys.
Espedal para, «NOVidades literc1rias))

!lnl...er.árlo81
Festeja hoje seu aniversário na

talício o sr. Ari Machado, cirurgião
dentista 8 pessoa geralmente esti
mada.

Passa hoje a data natalícia da
gracil srita. Célíc Brognoli, aluna
do Colégio Coração de Jesús e filha
do ar, Adolfo Brognoli.

e

Pelo transcurso, hoje, de sua

data aniversário deverá receber nu
merosa. provas de estima de suas

amizades a exma. sra. d. Ivone
B. Leal, esposa do sr. dr. Leoberto
Leal.

5 que, a-posar-da valsa famosa,
as águas do Danúbio nunca

Eorcirn azuis; que sãe barrentas,
escuras, quase negras; e que é
o negro o signo daquele famoso
rio europeu, pois êle nasce na

Floresta Negra e desemboca no

Mar Negro.

o
Um fili.Jle misterioso e horripilante, e que provóca estrepitosas

gargalhadas:

fantasma risonho
Brenda Marshall, Alexis Smith,

que correndo do susto,
cavalo.

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
MATINÉE Á MEIA-NOITE (Desenho)

ATUALIDADES RKO PÀTHE' NEWS (Jomal)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00-. Impr. até 14 anoa

6 que Sir Henry Morgan, nobi-
litado e feito governador da

ilha de Jamáica, em 1669, pelo
rei Carlos II, da Inglaterra, foi
na mocidade um simples pirata
que por diversas vezes escapou
de ser enforcado na verga de

. seu navio.

Vende-se a casa n' 62 à rua Fer
nando Machado. O motivo da ven

da é por achar-se o proprietário
residindo f6ra do Estado. Informa
ções nesta redação. 15v·1

Alan
vencen

Fones 1587
e 1602

. CINE IMPERIAL Sessão às
19.30 hs.

Ultima Exibição de'

As namoradas da marinha
Com Ann Sheridao, Jack Oakie e Jack

TERRA CARIOCA (DFB)
O HOMEM' DE NEVE (Desenho)
Preços: 2,00 e 1,50. Censura Livre

o Diretor e a Doe�neia do Grupo Escolar
Arq; «S. 10sá», t�mdo promovido missC1 ·de
I �,requiern" pela sa.udosa prafessora MARIA Com Wayne Morri s ,

,��M"'� DA GLÓRIA SILVA, o. qUd.I, por espaço de Hale ce Willy Best, O

�inte e quatro anos exerceu, com verda.deiro
Clspírito de a.bneqàção e sacrifício, admirú�el
atividade no referido educandúrio, convidam
0$ parentes, coletas e pessAas amigas da

utint.C1 para assistirem àquele ato, que se realizCirá a Z3 do corrente

.(HJtta.ieira), às oito hordS, nel igreja de Santo Ant6nio, pelo que,

Clntecipadarnente, se confessam gratos. 2 v. -- I

•

Haley

AMANHÃ:

dos amores

Não tenhas dü ... lda em de
nunciar um "qulnta-coluna�,
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
t.raldor da Pátria. (L. D. N.).
Centro Social de Aposentados

e Reformados
o Centro Social de Aposentados

e Reformados de Santa Catarina
pagou à exma. viuVel do desembar
gador Antero F. de Assis, recentü •

mente falecido neste Estado e à.
família do sr. Ant6nio Eli.iario
Taboas, há pouco falecido no Pa
raná, os pecúlios que ambos os

extintos deixaram, na qualidade de
s6cios do referido Centro.
"A Bandeira Nacional deve ser hal!ltea.

da d,e 8�1 a sol, sendo permitido o Ileu
uso " nOIte, ·uma vez que se ache conve
nientemente iluminada". (DeCl'et-o-lei B
'1.Il45. de 31 de julho de 111"2. !!_rt. UI)

•

!\e 1942; - AJ.'t. ts. N. �),.
•

�--_-.-••_·_·.·_·_..-.·.-.·.:-.-.r...-.-.-.·.-.-....
- ..-.-A-.-.-'.·...

·

.....- •..,..-......-....,-••�

Grupo Escolar Arq. «São José»
�ONVITE DE MISSA

Sinistro marítimo
REQVJi1RJMli:NTOS, sôbre qualqu,er as

: stltl ta púbUco? Procuré a "Emprêsa In
termedIária".

J� Rio, 19 (A. N.) - Desde a� pd- Em luta com os
c(wiras horas da manhã, qe sabad,o guerrilheiros
"ii>.(l1ecou a correr a notIcIa rio tra- 19 U P), ·A f"

"

..
1

••
istro marítimo com () bar- YIo��COll,. ( . .

- S. 01. ças
t cOd Sll1

"S n"
.

10" pertencen- alemaes atacaram os guernlhell'OS
te ' e pe� a "fi I •

't' 't· Z n 1
,

.

C I' '. Z-? conduzi ndo \) trio' SOVle ICOS que opel � n na o a (e

fU r tO ()�\�J1l�I:;;'cnOI' filho'do mes- i Leningrado. Os nazIstas ah�cara!lI,
r:e an es

I -o O local do si-j qpowdos piOr tanéjues e aI'tdh'ana,
nlS Ida rC�l1 }arcaçaa· largo (10 Cabo! e os guerrilheiros enf'I'entaram o

Fd ro 01 a zona o ... I . t "" l' ta lançaram
,')1 nde se enc-OJ1tral1l varias.! a aque ,e, em . S",,,l]( '.
:I lO °t' o

d l�'_' t ,das O oi ni srro " contra-ataques qne custaral1l, ao

f)CO > as es llUtl a,. '"

I'"
'.1 80 't " D s

,. I
,. d ois do dia 5 do corren- !I1Ilmgo l\lalS, ue .

1110r os;. e·

:1��� \1 b�rc�Psinistrado era dos luais trl!il'al1l f�l1�benr U�lS !anqup� 'l]�
.,', I

Ct'llOS é havia custado a impor-Il.mies e VUrl?S. call1J11hocs
•.tmÇI :;\ de 100 mil cl'ulI;eiros, dos de ml).mçQc�.

1 r--
.

Clnbes:
Para comemorar o 71' aniversá

rio de sua fundação, o Clube 12
de Agosto está em febrís prepara
tivos, destinados, com absoluta
unidade de vistas, a dar àquela
cIáta o maior brilhantismo. O bai
le que vai realizar se deverá 'reves

tir-se de alto esplendor e inesque
cível encanto. Agradecemos o con

vite que, por ordem de seu presí
dente, nos endereçou o sr. Orlando
Filomeno, secretário.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos' me
nores preços, s6 na CASA MIS·
CELANEA - Rua Tntiano, 12

"preto"
um

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ca e Iéié, o famoso "pé de ouro" do
futebol catar i n ense , apresenta" tam
bém, bons pr-edicados.

Esportivo
O TRIO·FINAL DO. FIGUEIRENSE
A diretoria do Figueirense, pre

sidida pelo dedicado esportista Or
lando Scarpelli, vem desenvolvendo
intensa ati vidade no sentido de
apresentar um quadro poderoso pa
ra a temporada deste ano.

Entre os defensores do glorioso
pavilhão branco-e-preto, destacam
se os excelentes craques Marona,
Chinês e Iéié, que formarão o "tri
ângulo de ferro" da retaguarda 0-

� .BQ/LIIQ,.Ii1/l enCAnTa.

CALICO, o "VELHO·MOÇO"
FUTEBóL ILHÉO

DO: que não é possível prescindir do
concurso dêsse grande jogador, que
atravessa atualmente, uma bôa f'áse
de jogador cor-reto e disciplinado, e

gueirense,
Marona, o conhecido arqueiro

"colored", possue grandes qualida
des para o posto que imortalizou o

saudoso Tuffi. Chinês, o "Stalin
grado", ostenta ótima forma técn i-

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAfJS

.

Moje e alllaoh'A serã a sua pref61·l-d.
Urog88 naeíonels e estranaetras - Homéopatiàs - PtIl'fumal'1as _

Arttgos de lIorracJra.
G'arante,se a exata:ol)slll'l'llneJa 11';, reeeltulÍrte médIco.

PREÇOS l\fÓDICOS. - '.' ,

nua Coftsell,elra Mafra. " fi 3 (edlfído do Mercado)' - FONE 1..44'

Calieo, o "velho-moço". Expres
sáo que define melhor que qual
quer outra _ a, sua brilhante carreira
rle jogador. Há bem uns onze anos,
no Figueirense, o clube de seu cora

ção, Calico, com 18 anos, experi
mentava, então UI11 período de ou

.1'0 na sua vida esportiva. Era um

dos pontos mais alto daquele fa
moso "esquadrão" que os alví-nc
gros formaram naquela época com

Caldeira, Procópio, Diamantino, Pa
raná, Anú, Beck, Perú, etc. Na ex

h'ema canhota, constitue-se um

dos mais positivos entre os rivais
(Ia posição. E com Beck formou uma TEM NOVA DIRETORIA O AMÉ-

.

C0l110 se vê, o Figueirense, gra-
das melhor-es alas esquerda de San- RICA DE JOINVILLE ças à dedicação de seu digno pre-
ta, Catarina. O seu jogo uniforme, Em sessão rcaliznda quarta-f'ei ra sidenl e, conseguiu formar 11m tr-io-
vigoroso, eficiente, não teve oscila- última, tomou posse a nova direto- final ele respeito.
ções mar-cantes em todo êsse perio- ria do veterano América, de Joinvil-
do que vem de 32 para cá. Podia le, a qual está assim constituída: A PRóXIMA RODADA CARIOCA
fraquejar numa ou noutra partida, presidente Bubcns Lobo; vice-pre- América x São Cristóvão, Vasco
porém, ao fracasso [ámais chegou. sídente, Antônio Falkauy ; secretá- x Botaf'ogo. Flamengo x Bonsucesso,
J� certo, pois, 'que a sua carreira as-

I
rio-geral, Álvaro :\Iaia; 1° secretá- Bangú x Madureira e Fluminense x

sinala um "recorri" de equilíbrio e rio, sub-tenente Pedro Hafaél da Canto do Rio.
uniformidade de ação. Silva; 2° secr-etário, João Pinto; te-
Hoje. onze anos depois, Calico é sour-eiro-geral. Rubens Barutan ; lu CAMPEONATO PAULISTA

n mesmo valor. Ou melhor, as suas tesoureiro, Fausto Bocha; 2° tesou- A tabela do campeonato bandeí-
últímas exibições, quer como pontei- reiro, João Pereira; Comissão fiscal, rante marca para o proxuno do-
1'0, quer como "meia", foram extra-I Júlio Diogo Filho e Arlindo Bo- mingo, os seguintes jogos: COI'in
ordinárias. Têm sido o "número rowski; diretor de íuteból, 1° te- tians x Portuguesa de Esportes, São
um" do seu quadro em. todos os nente dr. Armando Cordeiro; e di-I Paulo x Jabaquar a, Palmeiras x

jogos qUo
e o "esquadrão de alço" dis- reto.r de bola ao cesto, Levino

I
s. P. R. e Santos x Comercial.

putou êste ano. Qual o segredo da Dressel. - Eis a classificação, por pontos
longevidade esportiva de Calico? Continua na presidência do ste-: perdidos, do certame paulista: Co
Frieza-se que Calico, está hoje com rioso grêmio rubro da encantadora rintians 4; São Paulo e Portuguesa
seus 29 anos, idade, e-m que geral- cidade de Joinville, o distinto es- de Esportes 6; Palmeiras 7; Santos
mente todos começam a m�n�festar I p�rtista, Rubens Lobo, .figma sim- I

e Ipirang�� 10; JUyelÜUS 11; S. P. �.
cansaço e consequente declínio. O pática dos esportes barriga-verde e e Comercial 18; Portuguesa Santís
valoroso capitão da, turma f'iguei- elemento dest.acado da "velha-guar- ta 20 e Jabaquara 22.
rense maneja li pelota- de couro des- da" americana. - O campeonato paulista até I)

de 1930. São treze anos, portanto, de presen te, rendeu a importância de
atividade ininterrupta e brilhante. DEPARTAMENTO ESPORTIVO DO' 2.963.221 cruzeiros.

]�, certamente, continuidade de FIGUEIRENSE

ação a causa da "performance" Assumiu as funções de diretor do

llHlgnifica elo elemento alvi-negro, Departamento Esportivo do Figuet

(.�!diCO, e.fe.tivamente, esteve sempre

I I':nse, .0 distinto espo�·tista sr. �a�i
em atividade. Jogou quase todos os tao Atila Barroso, brilhante oficial

domingos, numa regularidade Cfua�el do 14° B. C.
de exceçâo. Daí, a sna façanha brí- -

Jante, JALMO CONTINUARÁ NO GREMIO
ALVI-NEGRO

que Integrou com real sucesso, o

"onze" campeão de 1932, 35, 36, 37
39 e ·H.
Aos 29 anos, portanto, Calico, gt:a

ças à sua perseverança, dedicação e

vontade própria, alinha-se entre os

jovens de 21 anos e demonstra a

mesma disposição de luta" a mesma

resistência e o mesmo vigor.
'Cm grande valor do futeból bar

r iga-verde l

CAMPEONATO CARIOCA

--..-........-.-.-.-.---..--�.,....."..��.-.-.......--.�w�.....�

� THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
� CO�IP."NY LIMITED

!
COMPANHIll. DE SEGUROS "SAGRES"
CIA. SEGUROS "CRUZEmO DO SlJL"

'fIlE LONDON ASSURANCE
L. AL1\:(_JiJIDA - Rua Vidàl Ramos, 19

�_'_·""_'_-"-""'fJ'�""""_""-.·.-'w.-_·__....we.-......,-.·.._�........-.·�....��

Eis a classificação. por pontos
perdidos. do campeonato carioca:
América, Flamengo e São Cristo
vão 2; Fluminense e Vasco 4; Ban
gú 7; Botafogo 8; Canto do Rio 10;
Madureíra 11 e Bonsucesso 12,

No momento em que II esforçada
('J.il'(�toria do Figueirense está' viva- O popular médio Jalmo, urna das SÃO PAULO X FLAMENGO
.me.ute empenhada e111 injetar "san- grandes esperanças do futeból ca- Jogarão hoje, à noite, no estadia

gue novo" no seu quadro principal, tarinense, firmou compromisso cOlllI de Pacaernbú, os quadros do Silo
a Slfa- direção técnica concordou em: o Figueirense. Paulo e Flamengo.

alguns PRECOS que constituem a causa do ESTUPENDO
SUCESSO que está. obtendo a LIQUIDAÇãO

da

"A MODELAR"
Capas de gabardine pura
lã, fotro inteiro de s.eda, a tJr$
Pullove.rs de pura la » Cr$
Capas duplas impermeaveia Cr$
Solnetudos flnis-simos, cujo
vaI'ar • de Cr$ 310,00 por Cr$

218.00
33,00

245,00

215,00

Tapetes Cruzeiro
l,aO x 1.80 a

1,40 x 2,00 ]o)

1,60 x 2,30 »

2.00 JC 3,00 ,.

o-s 139,00
o-s 113,09
c-s 231.00
o-s 39'S,00 � '.,

", .. ;, �.,

Mo.nteaux superiores de pura lã,
forro de seda, moderno ii.

Cas·acos c.urtos de pura lã, alta
moda, .6 o feitio vale
Cr$ 100,00 - por

Blusas de pura lã a

Boleros de péle a

Capas e caaaCos de péle por
pre�os vantajosos.

Cr$ 176,00

Cr$ 130,00
Cr,$ 37,00
Cr$ 345,00

Finissimos tapetes de quarto a Cr$ 23,00, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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j
DR. M'ADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfeí ..oamento e Lo nga Prática no Rio de !l".beiro
CONBUUrAS - Pela manhã: <liariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUJ,TóRIO: Rua João Pinto n, 7, sobr-ado -

l<'one: 1.461 - Residência: Rna Presidente Continho, 23.

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

Ex-interno do Serviço de Clímíca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamento de Saúde

CUNICA �IÉDICA - JUoléstias Inter-nas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:
Rua J<'elipe 8clunidt n, 38 - Tel. 1426 - RESIDli:NCIA: Rua Visconde de Ouro
1'.'eto n. 70 - 'l'el. 1523 - HORAIUO - Das 15 às 18 horas - Ii'J,OI�IANÓPOJ,IS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON --- MÉDICA
DOENÇAS DE SENHORA� E CRIANÇAS

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 11 às 17 horas - Rua Felipe Schmidt, 39 (sobr.)

DR. SAVAS LACERDA

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO,
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Uníversídade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

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

urinário do homem e da mulher
Assll!te. Técnico:·DR. PAULO TAVARES
Ourso de Radíologta Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
Ioê , Espeeíalízado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de J'a
neíro, - Gabinete de Raio X - Electra

eardtogr-aría clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros
copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, af'e
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da 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. Infrazen-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
CIRURGIÃO - DIRETOR DO HOS·

PITAL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - Operações -

DIatermia - Infi'a-Vermelho - ULtra
Violeta

Rua Vise, de Ouro Preto, 51. Tel. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
Tratamento das dores e inflamações nas

senhoras para evitar operações

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
,1LTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURG!A PLASTICA
00 PERfNEO - Hérnias, hiclrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroídes e varizes - Fracturas:
aparelhos de ll:êsso. Opéra nos Hospitais

de ·Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.0il9.
HOl'ál'io: Das 14 às 16 horas, diariamente.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

C.onsultas das 17
horas em diante

Dr. Ntawton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
V i 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.

DR. REMIGIO
CLÍNICA MÉDICA

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas, RE-
Moléstias internas, de Senhoras e Crt-

8ID:f::NCIA: Av. H, Luz, 186. Fone 1392.
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

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

Tel, 1461
Homens e SeIl1horas - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante

DR. ANTôNIO MONIZ HELENA CHAVES SOUSA
ENFERl\mIRA OBSTÉTRICA

DE ARAGÃO
Cirurgia e Ortopedia. CHniea e Cirurgia
do torax, Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO:R. João Pinto 7 Diá
ríamente das 15 ·às 17 horas. RESID:t!JN-
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

(Parteira)
Diplomada pela l\faternldade

de Florianópolis
Ateude chamados a qnalquee

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
(Antlao Largo 13 de Maio)

A libertação de SicíliaPOR W. EVANS ESPECIAL O comentarista italiano, porém,
PARA A INTER·AMERICANA E achou de bom alvitre esquecer, o fa
"O ESTADO"). to de que, a-fim-de abastecer os

É curioso que, embora os govêr- exércitos aliados na África do Nor·
nos nazista e fazista continuem te, os navios aliados tinham de con

em sua política de ignorar a opí- tornar .o Cabo da Bôa Esperança,
nião pública, no fundo êles conhe- enquanto que a travessia entre a

cem a sua importância. A opinião África e a Sicília é feita em apenas
pública é uma fôrça, mesmo nos algumas horas. Esquece-se o "sig
países totalitários. O filósofo ameri- nor" Massino que a "pequena ilha
carro Emerson dizia: "T'oraa cui- siciliana" é uma posição chave no

dado com o que pensas, pois nís- Mediterrâneo; que foi mandada for
so tu te transformarás". Essa ver- ti ficar e considerada como invulne
dade aplica-se tanto aos indivíduos rável" pelo "perito" militar Mus
como às nações, do que nos forne- solini.
cem um exemplo terrível os r esul- Entrementes, os sicilianos, os ita
tados dos métodos educacionais" lianos, e todo o mundo podem tão
adotados para inculcar um novo sómente esperar que a Sicília seja
espírito agressivo na mentalidade inteiramente libertada o mais cêdo
da juventude alemã. Como disse possível. A população siciliana po
certa vez Abrahan Lincoln, "não derá pntão lavrar os seus campos
se póde enganar um !lOVO durante sem receio das requisições das auto
todo o tempo". Parte do povo ita- riades alemãs.
Jiano foi enganado "durante al-
gum tempo", mas a maioria da opi
nião pública começa a perceber a

realidade, o que se demonstra pelo
alivio com que os soldados italia
nos se deixam aprisionar; bem co

mo pela maneira cordial com que
os sicilianos vêm recebendo as

fôrças ang lo-amer icanas.
Um secular axioma diz que se

deve tirar o melhor partido possí
vel das· situações dificeis, e está e Ia norma que um "sign or " Fábio
Massin o vem seguindo. Falando
atra�és da rádio de Roma, num

inútil esfôrço para manter elevado
o prestígio do facismo ante os

olhos do povo italiano, disse o

referido comentarista italiano:
"Os acontecimentos da Sicília não
são de importância fundamental
para o desenvolvimento da guer
ra. É uma pequena ilha que, se fôr
capturada, não alterará muito o

panorama da situação". Certamen
te não é a Sicília uma ilha tão
grande como a Austrália, mas ap e

sal' disso, conta com 'uma popula
ção de 4.500.000 habitantes. Será
uma pesada perda de mão de obra
para • trabalho forçado destinado
� aumentar a produção bélica do
Eixo. O "signor" Massino não se

referiu à maneira amistosa como ()

povo italiano tem recebido os sol
dados aliados. Não se poderia for
necer argumento mais convincente
:Ia justiça da causa aliada. A atitu
de do povo italiano, além disso, in
dica o que será a atitude das popu
lações dos paises oprimidos, quan
do os exércitos das Nações Unidas
invadirem o continente europeu.
011 italianos poderão apenas de

sempenhar um papel passivo, não
obstante sua pátria estar em guer
ra contra os alia(!os. Será d if'eren
te, porém, quando a Grécia, a No
ruéga, a Yugoslávia, a Checoslová
quia a Polônia, a França e a Bél
gica forem invadidas. O papel de
seus habitantes será ativo. Os ale
mães não terão apenas de lutar
contra os exércitos anglo-amer ica
nos, mas terão igualmente de com

bater desesperadamente para con

trolar as populações escravisadas,
desde que, com exceção apenas ele
alguns traidores, a sua maioria
aguarda tão sómente Q momento
sportuno para atacar os soldados

\e as autoridades nazistas.
O· "signor" Massino mencionou

também em seu comentário radiof'ô
nico que, segundo as expenencias
da África do Norte, os aliados ne

cessitariam de um milhão de ho
mens e de um ano de prazo para
expulsar os fascistas da Sicília.

�.. __ .c__ or. _ • ooror_ oor_ .. __ .ror__ ora - - __ .. .............. .......... ""'.__-_-_-._.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CO)jSlJ"UrAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Ex-interno do Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços
do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

Chefe do Servi�o de Oftalmol.gia do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade
Clinlca médíeo-cn-ürgfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUI,TóRIO: Rua Felipe Sehmídt, 8, Fone 1259 - CONSUI,TAS: Das 15,30

As.18 horas - RJ<JSIDENCIA: C.nselhfliJ'o Maf':a, 77 - FJ,OHIANóPOUS.

SE�AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do pais, são encontradas nos halcões da

Oasa SANTA BOSA
Diariamente recebernoa novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Qun nelo alguém, tal como o cifl,va.
lheiro da tlustração .. -címa, oferecer
lhe, em amável gesto. um oálice do
excelente aperitivo KNOT, Iemtrre
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade
ce... gentileza:ESTEE TA1'1.
tun O NElI APEiUTIVO

i'nEIJ/!ETlJ!
Quem sonegar informações à Es

tatística Militar, trabalha em pró}
de país inimigo. E, nesse caso,

Iserá julgado, militarmente, como
inimi20 do Brasil (D. E. M.).

(/1'1 »ooooro [JA KI10TfA./IfO. (0/'1. éSétiUROS
� ITA�Aí �

AD de Oliveifa & (ia.
(fundada em 1930)

Representantes de tecidos de algodão,
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de máquinas de escrever,
somar e calcular.

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. T�legrãfico: PAULICO

Florianópolis 8ta. Catarina

também ri EXATO
cortando ou cosendo/

-.---"

().K.STutHO'

Livraria e Papelaria NOVA
de

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

público, em geral.
Artigos para escolares e escrilório

Romances modern6s e livros
cientificas. Livros em branco.

El�gantes artigos para presentes, etc.. Tem anexa uma

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

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1595.
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o ESTADO-Quarla ..'eira, 21 de' Julho de 19436

A luta pela libertação da· Itália
Esperam:.. que o Papa proteste

Londres, ,20 (U, PJ - 11 "D, X, J]," tronsmitiii inlornuiciies, pro
cedentes do Vaticano, dizendo que, poucas horas depois do aloque aé
reo contra Roma, o monsenhor' Moniini, chefe da Secretaria de Esta
do de Santa-Sé, conierenciou com o representante nortc-tnncricano, sr,
Tilman, As oaêncios do "eixo" propultun. esperar-se qiu: o Papa pro
teste contra o bombardeio de ROlH(l.

ElIZABETH ARDEN OFERECE, GRA
CIOSAMENTE, DURANTE O PERIODO
DE 26 À 30 DE JULHO, CONSUL
TAS SOBRE "BELEZA E NOVAS
CÔRES DE MAQUILLAGE" NA CASA
MACEDONIA À RUA TRAJANO, 8.

Novo e grande ataque a Nápoles
CAlHO, 20 (U. P.) - Nápoles voltou :1 ser atacurla, na noite de 011-

tem, pelos bombardeiros aliados. Jnforrnuçóes radiofônicas de Hom� in
dicam que as bombas aliarias causaram enormes danos e elevado numc
ro de vítimas.

Nas imediacões de Ramacca
LONDHES, 20 (C. P,) - A "]3, B, C." doclarou ser possível que al

guns dos aeródromos de Gcrbi 11i. cslciruu nas mãos dos a I iH,dos, Por ou

Ira parte o boletim informativo de última hora disse que as trovas alin
das se ac'ha\'anl nas imcrl iacócs de Hnnl<I,(,C':1. )1 sudocsl c do aeródrol1lo de
Ger-bin i. Essas tropas súo bri tànica» e canadenses,

Morto o diretor do "POppOIO! i,t<�Jianas,. Salic ntu-sc que l+oma l!)i,)

d'It 'I' ,. ,101 c ouxi d e rud a zona de guerra,
? , la . Rccorrla-sc que, a n l es d<, i n vasúoLondres, _1 (L, P,) - A el111S- de Si cí lia. sórne ntc as provínciassora de Roma l:lformoll que" �Iu- do sul da [hília [oram con si d cru- ,

9 9'
r-ante o ataque aereo,o.n-�ell1 d.)!'l.gl- das zonas de oj)t'l'ac()cs milil are», li 8�talh� dO Pacl'fl"'CO, ate 1 4 IULTIUA HORAdo contra a capital i í a li an a, lWl'l" ..

f.I u S II II 1�
c:eu, o dir�tol' do ':Pop]')olo <['Il:í- O bombardeio não foi " , '- , , ESPORTIVAliu '

, s r. Mário BUZZlChl1ll,
"d terror" Washingtnn, 2] (U. P.) - A batalha do Pacífico .n a o estará term i-

• , • T, •

'

"
e

') 1 � ", . nada antes de ]949. Esta foi a declaração vice-almirante Horn, iend os-
__Lutam, para libertar a Ita_ha .\\d�h�l:�tOll" -�)(l : _I ': -

[l)(�,OS sada pela própria armada dos EE. UU_ que vem traçando planos de. JOI •Washington, 21 (C. P.) - ') Ser- os jorn ais noi te-cllllulcdl:OS :1]) 0- acão de, pelo menos. dez anos mais. O coronel Kuox, mmistro da Ma-j "orrlda a gasoneUlovico Norte-americano de Infl)rllla-IY�lll, calorosamente, a in i c iu l iva r(nha fez a seu turno declaracões não menos sensacionais, condenando \Icõcs radiofônicas para o exter-ior aliada de bombardear a cidade de rizo r nsarnente o exao:erado otimismo diante dos êxitos militares dos. P. Alegre, 20 (A. N,) ,_ Realizouanunciou que o general Eiso nho- Rorn a. Os c()llle'2tadOl'('� all�'l,���I'�;�l aliados. "Xão há nada mais insensato do que êsse otimismo" _ Iri- se aqui lima corrida de automóveiswer deu a púbhi co lima proclruua- que o ataque nao [OI de ,'�r: OI , sou o coronel Knox, O ministro da Marinha dirigiu também um apêlo acionad-os a gasogênio. Venceu-ação, na qual assegurou que os alia- s�gundo Rrocuraram fazer cve r ,:)S I ao !l0\'0 no rte-amer icano exortando a intensifiear o vigor da produção Cal arino Andreata, que fez a velados e�tií(� procurando liI�erh�r o el.:.-t�L�S,,] J,oat,a-se de, �lllla i!!�'��':S,:t') bélica. Ponderou ainda que Sicília era apenas um poso to avançado !l.ara cidade média de 76 kms, e 200 me-povo ltal,l�no do regime !��clsta e de,s�ll1�tclà a dl1lq�"Lll <);� I),bn·>los a destruição do inimigo. Referindo-se ao Pacífico .acrescentou: "_Ve]a� tros por hora. ,que a Halla um dia seru uvre. lJll.It��les �e l:onld, () Cf L,; ,'S:. p�e: I simplesmente o que recup eraruos e o que temos ai n da a reconqUlstar'.1 __

:�<alll.ente [ust ificarlo J].JS IClllP)S Se bem as coisas tenham melhorado ultimamente! tanto. o coronel Knox I O São Paulo está em vias de con-Mortos �m Roma atuais.
I como o vice-almirante Horn declararam ser muito mais sensato calcu-1 tratar o famoso craque Moreno,Londres, 20 (L. P,) - O general lar, sem exagero, o poderio do inimigo, do que subestimá-lo. meia-esquerda do solecionado ar-Hnzon, comandante supremo rias O Papa no refúgio anti-aéreo gentino.tropas policiuis ital�anas, c �o co- Berna, 20 (C P,) - O Papa Pio

S b t f d
-- O prélio Botafogo x Vasco foiron el Marengo, chefe do Estado XI[ dignou-se descer ao rdúgi.) an- a' o af�enl ao es orço e "Uerra antecipado para'a noite de sábadoMaior das releri das fôrças, uurucc- L!-aéreo durante _0 bombardeio rCH- 9 n ' 'U 9 próximo.ram durante O bombardeio atirulo l izad o na manha de ontem contra

P r 1,° ')1,° ') (A '1.') ()"., °L·· I" I "F 'I' I' T' °1" -- O Vasco rescindiu o contratoR r
'.

f Horma. o Pon l ifi cc pc rmuncr-cu na I.
. A.J J(lh .". -o i, ,', - \ esper m o Qca otna c cl, aI c ec()ntr�, orna, '01.0 que ln armou

capela "1'Z.1·1111;t ',I() s' ('11 d.orm il ó ri o. diz c,[ue acaba dI.' seI' des(',f)berla luna quadnlha dc ('ontrabanc,llstas de do profissional Alfredo, por motivoa ellllsso-ra de Roma, • a - •

( 1 I I I t I I t àe ordem disciplinar.rezanclo enqllanto os <l"iôes alia- arte ,atos I e JOIT<1C la, prll1CIpa 1�H'n e (e pneus, o que COIlS l ue, "er-
Amotinam-se soldados cios clcs')e'avam as bOlllbas 1I0S nb- d�delr() alo. (le s,:!Jotagel,ll ao e�lol'ço, de .gucrnt do, Brasil: Dep�)js de

-- Galego, excelente centro-médio,
'etivos IlIlllitares situados em no- varias C'oIlSI(!erll,çoes, o Jornal lez apelo li pOJ)ulaçao da ,fronjel�:a d_o que milLava no futeból de Sant'a-italianos.l Hio Grandc do Slll nl) scntj(lo de colaborar COIll as autOrIdades llscals na do Livramento, ingressará noArgel, 20 (�. p, Urg_ente) -- o,51ma, , " 'I 'I 'f. o.... afim de evilar () c;mlrabando, que é um verdadeiro atentado contra os Santos.

solda,dos Italtanos esta.o-se amotl- ,Apos O alaque, o (,u (e,1 ," .1,,1,10" interesses do Brasil.
-- Em jogo do campeonato baía-nando em Sicília, De acordo ('Ol11 111 ll1{,orlllO'l1 ao Papa quc a 13.lsIItC'1 no, o Botafogo venceu o Galíciainf,orlllações oficiais, há illdicios de San Lorenzo fô;oa !4r:tvclllcnll'

Q
lO

N d' t por 3 a I.
de que inúmeros contingentes fas- [lv,alolada pelas bOlllDas :tklda';, SlIa I�er�anl voar para o or es e -- Em partida do certame do RiocisLas res{)lve.ram não r,esislir mais Santidade, aC'olllpanhado pelo C:1),- ii • Grande do Norte, o América derro-aos aliados e estão sendo atacados elea<l :\faglioni, rumou d� aulol1ll)- tou o Maguari por 5 a O.pelos seus p["('�prios cOlllpanbl'irds vel para a basílica.. con \'(','i i,h CI1, Rio, 20 (A, N.) -- O SupTerno Tribunal Militar, em sessão -- A diretoria do Figueirense reu-ete armas. rllinas, onde se aJoelhou e rezou de hoje, manteve a prisão pTeventiva .dos soldados Aldo Medei- ne-se hoje, à noite, em sessão extrad11rante ci.nco minulos, -\0 levan- TOS e Edison Valongo, da Base Aérea de S, Paulo, que procura- ordinária.

tar-se o Papa abençoou os fiéis, ram apropriar-se de um avião de bombardeio com o propósito
-- A peleja amistosa realizadaque tambéJIl se enc()ntl'�\Y:tI1I, de

d t f f ontem, à noite, no estádio de Paca-joelhos, rezando. enll',e as paredes de se dirigirem para o Nor es e, con OTme con essaram. embú, entre o São Paulo e o Fla- .

�.I�I����çadals da basíJi,ca cle Slll1 Lo-

11 hOUO aos funnionários catarinenses ::��' !�����u ;�;n3ao V�:Ó��:t��II de Luizinho (2) e Sastre. Os pon
tos do rubro-negro carioca foram
assinalados por Perácio e Zizinho.
Renda 64.196 cruzeiros.

Mais 21 zonas de guerra
Londres, 20 (U, P,) - A emí,,

&ora de Homa anunciou Cjue o Dil
e,e assi,nou decreto, considerando
zo:na de guerra mais 21 pr'Ül'Íncias

RIO, 20 (A. N,) - A Comissão ele Estudos dos Negócios
Estaduais opinou pela aprovação do projeto lei da interven
toria federal de Santa Catarina, concedendo o abono familiar
aos funcionários civís e aos militares do Estado.Estão os alemães alucinados! PERDEU-SE1IOSCOC, 20 (U, P,) - Gn:ndes extensões do terl'il()rio foram re

conquistados pelos russos nas últimas 2-1. hOl'a�, [l1fO],IIIaÇ'()�'S mais rc

centes, vindas da frente, situam as tropas naclyllalS em lllnslvo�'e, oa

seja, a 11 quilômetros ao norte da estrada de ferro. ele Orel-BrJank e

elJl Mailovo, 19 quilômetros a lésk ela ferrovia elc, Briank-?üosC'ou, As
forças estabelecidas ao norte ele Ol'cl ocUparaI,ll tr('$ quartas partes do
tel'!·itório compreendido cntre as esLradas-de-.1 eITO (rUe n11 ele OreI a

Tula e de Briank a Suchimichi,

_N()VA l\lAROA Um recibo em branco com a

respectiva ficha da Empresa
Força e Luz Santa Catarina,
�oc. Anônima. Pede-se; por
obséquio, a quem o achou, en

tregá lo nesta redação. 3 v .. 1

Moscou, 20 (U. P,) - O comuni- eonquista-r111l1 llinslwye e prosse
cado especial russo informa quC' as gyen,l _avançando, a'pe�al' da resis-
tro!)as soviéticas ay,ançaram nas tcncJa tenaz ([-o 1l1JllllgO.
últimas 24 horas seis a dez klllS.,
:11-a frenLe de OreI, aniquilando

:'Ú-jVOLTAM
OS RUSSOS A ATACAR

rios milhares ele solela.dos alc:maes Londres, 19 (C, P,).
_ Os russ(')s

des.tr.o-c-al1do espantosa quanLJdade ".

de tarlqucs, canhõ'es (' aviões na- voltal'alll a atacar Jl1lensalllente as

zistas, posiç'ties alemãcs 110 rio .Mius, no
*

Donetz cenlral, na l'egiüo de Biel-
Moscou, 20 (D. P.) - o's russos gorod e na zona de OreI. Foi o queconseguiram intrüdnzír profunda informou a emissora (le Berlim. Secunha entre OreI e a retaguarda

,dos exércitos alemães, cortando a gundo os mesmos informantes os

f.elTüvi·a ele Bryansk-Orel. ataques soviéticos foram repelidos,

RITZHOJE
.

4a.-feira HOJE
A's 19 horas

Formidável programa duplo:
Complemento Nacional

BALAS ASSASSINAS, com
Anne Neagle e Robert Kent.
Apedido, em última exibição
FESTA EM HOLLYWOOD

(7' e 8' episódios) do
O TREM CICLONE, com

John Wayne
Censura: Proibido até 10 anos

Preço: único 2,00
}Ioscou, 20 (U, P,) - As linhas

e posi�'ões ah�I�lães na frenLe de
OreI estão-se ,desorganizando perI
gosamente, pois gioan.cIes fôrças rus

sas penetraram na retaguarda na

zisrta, em eliversos pontos. Os ale
mães parecem alucJllados, em vis
ta de esta'rem .sendo. atacados p.or
todos os la.dos.

Moscou, 20 (U, P.) _- Os russos

encontralll-se a meu.os de dez lons,
,da estralda Orel-Briansk, úníca via
férrea qu.e os alemães pOSSUe]!1
p.ara abastecer as suas tl'opas Se1ll1-

cercadas em OreI. Souhe-se oficial
mente que as tropas s'Üyiétlcas

É mIA OOENÇA
lIUITO PERIGOSA
P.A.lU À FAMÍLIA
E PAlLA A 1lA.ÇA

Amanhã: PRIMAVERA
�..,.--.._-.-.-.-------.._--..---.-...............-.-.-.-."

TelegramaS retidos
Na Estação do Telégrato Na

cional estão retidos telegramas
�ara: Júlia. Ferreira da Silva,
Milton Pimentel, Cecília Gou
lart, Mário Oliveira, Carlos
Sperança, Maria Belo, João
Francisco Lemos-, Dalmolim.

I Sindicato de Indústria: de Fia
ção e Tecelagem, Lucas,: Auro.
ra Costa, Dr. Edelvito Araujo
e Carlos Hugos.

EJ\"Cl\ RHEGUE a "Emprêsa Interme
diária", de todos os seus inlel'êsses junto
a qualquer departamento público civil,
militar, 'bancário e comerciaL

Menor de 6 anos amarrado pelo pai !
i RIO, 21 (A N.) - A Polícia foí avisada, por moradores da
rua Ana Nery, de que no prédio n. 730 havia uma criança algemada.
Imediatamente, o comissário se dirigiu ao local, encontrando, presa
a uma cama, manietado, um menino de 6 anos de idade. Fôra seu

pai, o carpinteiro Valdemar de Almeida Longo que o amarrára. O
menor apresentava excoriaçõe:s em uma das pernas. A autoridade li
per!ou º �e!!�r � tomou as providências que o caso exigia.

"A Bandeira Nacional .quando etn prés.tito 011 procissão, não será condnzida em
posição horizontal, e irá ao centl'o da
testa d" coluna, se Isolada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bandeio
ra; " i'rente e ao centro da testa da coo
luna, dois metros adiante da linha .pelasdemais formadas, se concorrerem três
ou mais bandeiras". (DeeretOolei n. 4.545, �-----------------...,..---,------------ ele 31 de Julho de 19�; - Art, 18, N. z).
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o HTADO:":'Q�inla·feira. 22 de Julho de: '943

ft Fundação da Companhia Nacional
de Papel e Celulose

Dentro em breve todo o Papel será de Fabricação Nacional,
libertando-nos assim do Mercado Estrangeiro

A NOSSA

Aos· sofredores' .

São Paulo, é incgavelrucntsa' Ita Pereira, ex-diretor da Caixa Eco,
terra das grandes realizações, cada depositam nessa organização que nôiu ica Federal de S. Paulo, Iazen-
d ia G[ue se passa, mais uma inicia- se propõe taurbem a solucionar o de.iro, banqueiro e presidente da
tiva, mais LIma p romcxsa de algo problema do papel em bobinas. I Companhia de Arruazcns Gerais Ja-
granel ioso em prúl rlo nosso pro- A Assembléia aprovou os segu i 11- raguá ; Sal vador Comodo, banquei-
grosso. tes nomes para in regrar as var-ias '1'0; Eugênio Augusto Mon teiro de
Agora nu-sm o. assisti mos na ler- comissões e conselhos que or icu- Burr-os, ex-deputado federal, presi

ra bandeirante, urnu dessas arr-oja- taráo a Companhia -"acionai de Pa- dente da Navegaçáo Santa Catar ina ;
das arrancadas, muito p r óp rias do pel e Celulose até a eleição eh], di- c coronel Carlos Frederico Oher
Iaborioso povo paulista, que se co- retoria def in it iva : Iacndcr, dir-etor-presidente da Ter-
loca sem pre na vanguarda d os Conselho Jurídico: dr. Spencer ri torial e Consl rutcra Companhia
'grandes empreendimentos. Vumpró, jurista e catedrático da Parque Paulistano.

Os originais, mesmo não pu. I A organiznç'ão da Companhia Fucu ldad« de Direito da Ln ivcrsi- Comissão Incorporadora: Enéas
i �c.ioJlal ele Papel e Celulose é, rlade de S. Paulo; dr. Paulo La- Solbiati, Iavrudor e banqueir o ; Jo-

I·
hlicaríos, não serão devolvi. : pnís, um dl'sses acontec hucntos barthe, advogado do Min istét-io da sé Pereira Tinoco, membro da in-

dos. :r(lignos de registro especial, porque Fuzenda ; dr. Adolfo Nardy Filho, terventor!a elo Banco Francês l'

I marcará UJlJa época, na história da advogado t' capil alista ; rir. Nestor ltuliano para a América do Sul r
A direção não se responsa-

in dústria brasi leira. Alberto de Macedo, advogado e dr. membro do Banco de Crédito da

biliza pelos conceitos emiti. I l ncorporn ndo importn ntcs pro- Luciano Hibeiro Pinto, advogado e Borr-acha ; Gabriel Corbislcr, pr-o-'
"pr ierlades, reunindo lima riqueza fazendeiro. pr ietúr io e comerciante; :\Iartins

I
dos nos artigos assinados iuegualável, poderá com certczu Conselho Consultivo: dr. Floriano Pontes, membro da Junta Comercial

'colocar o nosso país num plano ele- Nunes Pereira, ex-cônsul do Brasil do Estado ele S. Paulo, e .Hamiru
iiílC----- .a 1 vado entre os fabricantes dc pa- crn Changai l' presidente da Socic- Barbato de S. Giorgio, industrial.

Ipel, êsse material indispensável à dade Fluminense' de Combustíveis; São estes, pois, os nomes res-

Iodos os povos; e a celulose hoje sts. Osvaldo G. Aranha, ex-diretor peitáveis que decididamente se pu-
TOPICOS & COMENTARIOS empregada em múltiplos ramos da dos "Diár-ios Associados" e direto)' serum a frente dos destinos dessa,

indústria universal. da Agência OGA Ltda., Mário 11i- já vitoriosa organização que abran-
Para 'que se possa avaliar o mo- runda Vai "e I'lJ e, diretor da União ge o nosso vasto país de Norte a

do altamente significativo e a re- Jornalisticu Brasi le ir a ; Fernando Sul, num esfôrço conjunto e hércu
percussão .que leve em todas as Getúlio Costa, diretor da Rádio ni- leo que por certo muito contribui
classes sociais o lancame nto da Iusoru S. Paulo e Luiz Hcrrnannv rú para a nossa tão desejada ernan

Companhia Nacional Úe Papel e Filho indust rial c comerciante. cipaçâo econômica" levando-se em

Celulose, é bastante 'mencionar al- Conselho Técnico: Ccl Américo conta as fabulosas somas constan-

Em recentes declarações a propó guns dos muitos nomes portadores etlc i\!rnezd'·es, leld1te daOs escolas mili- temente canalizada para o est ran-
,

.

de títulos e de remarcado prestí- ar E' car eles, rs. scar Ferrei- geiro em troca do impressendivel
sito do poderio aliado no Mediter- gio na indústria, no alto comércio, ra de Sonsa Pinto, engenheiro, ban- para todos os fins que sempre im-
1'1111eo, o marechal do Ar "sir" Ar- na lavoura, 'no mundo das f'i n an- queira e capital ista iMat-iano de Ol i- portamos.

.

thur Tedder disse que lima das ças e enfim, em todas as classes v�i�'a 'Vellde�, engenheiro, ex-secre- A Companhia Nacional de Papel
perguntas mais repetidas I' . _Isociais que figuram C0l110 in<;ol:po- t�rJo da A�P',Icll!tlll'a e �x�Ient� da e Celulosc, é pois lima iniciativa

� 11 tJma radares ,des\a' Importantlsslllla Escola PolttecnIC:l, da 1.;IllversIdade dessas merecedoras do mais franco
tellE'nte era sóbre porque a, fórça aé- cOlllpanhia. I de S, Panlo; Anlúnio Severino Coe- apóio de todos os que desejam real
l"ei! germânica não ofereceu resis- Essa pleiade de figuras proellli- lho, engenheiro e fazendeiro em n1('.nte o nosso progresso; é dever
!t'ncia nos estúgios finais da campa- nentes compareceu ii Assembléia Cberaba; Alfl'crlo 'V. Martins, enge- ajudá-Ia C0ll10 também impatriótico
uila tunisiana' Q d' t.. d el� ,Fundação, que se realizou em n11ell'o;.e Jorge Augusto Martins, combatê,la, desprestigiá-la, ali mes

,', ',"
uan o ln el, [oga o

11 � do. con�ente no. "Clube CO<Jller- engenheiro e proprietário em São mo. desc.rer de �lma promessa lã_osol�1 e. () lIlC�lllO assunto pOl seus
I clal" d.e Sao Paul·o, tomando parte Hoque.. cheIa de garantia e com as maJS

propnos pilotos de caça, Tedder

Ill?S ,de,?ates a

que. elegeram
a atual Conselho FIscal: srs, ,João Batis- absollltas probabilidades de êxito.

lhes disséra que o inimigo é <[ue dlreto.rJ<;'. .

me,lhor poderia r d' . • ArtIstIcamente OI'nHlllentacla com

M- d.. espon el a eS8,t flores naturais, "ia-se a mesa des- ,ssa em açao e graçaspergunta. tina,da aos trabalhos a qual foi pre- _ _

O fato eyidente é que a fôrça aé- sidida pela figura respeitável do sr. Enio Selva Gentil convida aos parentes e amigos de seus
re.a alemã foi derrotada. As perdas prof. Speneer Yalllpré, que convi- t' Alb t B" L' S I B

.

dou para secretúl'io () SI'. CaI'los Ias er o ruggemann e ulsa e va rüggemann, para a
aérea,� na Tunísia haviam sido pe- 'dSerpa Duarte, venelo-se ainda os missa em ação e graças, que será rezada na igreja de Sta.sadas e as devastações foram terrÍ- srs. Ernesto Palay, cônsul do Uru- T 'h d' 25 8 h I 25veis. Até agora foram contados 520 gllai; general Assis Brasil, dr. Er- eresm a, no la I às oras, pe o . o aniversário de seu

aétoplanos do "Eixo" captllrado.S nest Kunt; H. Leal, representante casamento,
_ 250 no aeródromo de El Quina, do interventor Álvaro ;Vhlia; Má- ----------------

rio Gonça}ves, representante do
90 elJl Sidi Ahmed e IRO nos aeró- major Vieira de -'lélo, sllperinten
aromos do Cabo BOIl. MnHos dês- (lente da Ordem Política e Social;
ses apa,relhos estavam em ótimas drs. Jorge :\<lartins, AdolJo Nardy
eondiçôes. Filho, Salvado!' Conrado e Ernes-

to Solhiati.
A respeito da ampla' questão dc Após à leitura do expediente e'

,"aber-se se os alemães estavam Sl'll- 'pelo secretá!'i.o da mesa foi dada!
tindo escassez de aviões, "sir" Ar- a palavra ao S!'. ?\ino Casale, SLlpe- '.

rintendente da COlll])anhia Nacio- I
Um!' Tedder sugeriu ([Ul' êlcs esta- nal 'de Papel e Celulose, que leu n
vam "sentindo a pressão". Con· manifesto dessa organiz11çâo . .Mos-
cOl'doll abertamente qlle o moral ria trando os ponlos vil ais dessa elll

fôrça aérea germâniea está se j)rêsa ([ ue se i 11 ie ia alls1) i ci osam en

deteriorando e d.isse que não havia Ite, o Illal:if.e�to deixou hem claras

rl"d I ". I as POSSibilidades enormes da
U�'I a r � ([ue a força aerea do Companhia Nacional de Papel e

He10h sena a primeira a ruir. Celulose, que já incorporoll UJll pa-
O marechal considerou que esta. trimô_ni<? de �xtr�oJ'(lin:'lrio valor,

vamos inclinados a, sobre-eslimar cons�ltllldo nao SOJlleI�l.e de ,gran-
.

- ., - . des areas de reservas floresta·iS co-

CARTAZES DO DIAos alemaes, pOIS eles nao haViam mo também de indÍlstrifls em fran-
.

sabido utilizar-se cio ar, porque não lea pro·rlucão capazes de mostrar
o compreenrleram realmente. Indi- U]Il reslIlt'ado compensador sob ........... �..... "'"

vidualmente e técnicamellte êles ullIa únic� �rÍenta9ã(� e, dirigidas HOJE 5a·feira HOJE
,

. , .' para o ObjetIVO prllllordlal da 11'0- """""""' _
eram hons, mnda que tecnIcamente vel organização. H

·

ODEON H·fossem derrotaclo,s tanto pelos br1- Foi tamhl'll1 salien'tarla nessa lei- O]e O]etônicos como pelos americanos. A tura a elogiável intenção nacionfl- A's S. 7 e 9 horas
disputa, técnica ainda prosseguia, lista da .�:olllpanhja Nacional

.

de PrI'mel·ra. vI'stas, esmerald'a II'quI'da dasPapel e Celulose qut' se uproveJta- � fotografadas em côres, da
mas, até agora, os britânicos e ame- ní de todas as.' fihras

nacionais co-I grutas do Mar das Bahamas, Um romance enternecedor de
dCflllOS mantém-se na dianteira. Es,- JIl{) Illatéria 'prima. ))0 norte ao sul ódio e pa;xão, filmado em côres naturais, com Madeleine Car-
s.e falo el'a muito (lifel'ente elo que rto Brasil desde o caroú das

caa'lin-j
roll e Stirltng Hayden:

sucedeu na primeira guerra 1l11111- gas nordestinas ao pinhü sulista,

Ih
'

estende-se um manancial de maté- A· ddial, quando o desenvolvimento rias básicas a es�a indústria que ,) a os amores
técnico era realizado por súbitos certamente agol'<l ganhará incre-,sa.ltos, com adiantamentos rÍlpid.)s menta enorme entre nós. E às CINE JORNAL BRASILEIRO (173)
�j,e um lado e, em seguida, rIo ou- grandes fúbricas de ;pasta Illecâni- DONALD FOTOGRAFO (Desenho Colorido)

,ea já incorporildas, rellnir-se-ão A VOZ DO MUNDO (Atualidades)troo "Sir" Arthur Tedrlel' julga qne outras, para () aproveitamento ime-
os aliados já feriram agora a potêll- diato e intenso dessa riqueza. Preços: 3 00, 2,00 e 1.00.
cia aérea do inimigo suficientemell- Terminada a leitura do :\1anifes
'Ie para permitir-nos passar C0111- to, () sr. Nino Casale cOllv.idou os

spnhores acionistas a cxaminarelll
hoio.s através do estreito da Sicília, os documentos comprobatúrios das
·a.inda que possam haver perdas. incorporações e avaliações feitas do
(P. I.). patrimônio. Um

A seguir o dr. Spencer VampI'é
cOl1yidou o sr. Carlos Serpa Duar
te a ler o Projeto dos Estatutos,
que foi submetido à Assembléia
para aprovação. Após ligeiras
emendas; êsse Projeto elos Estatu
los foi aprovado.
Procedeu-se depois à leitura cios

nomes dos jornais do Brasil que
subscreveram ações da, Companhifl
Nacional de Papel e Celulose, cujo
número extraOl'diná1'Íamente ele'
vado vem mostt'ar a confiança que
I.'J� 6r.�ã�1l da ünl'lrensa �ra$i1eira

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

Q PENSAMENTO DO·; DIA
«Os grandes são como o fogo,

de que convém não se :ic�re8r
muito, nem afastar-se defuais�.
Diógenes.

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Ano 8.0,00
45,00
25,00

•

A ANEDOTA DO DIA;;
O ILUSTRE ENFERM.O
- Eu acho que devi�mos

recorrer aos ensinamentoeijde
Freud,

- Sim, mas Freud não
judeu?

era

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contrálo

4 «Luftwaffe» ruirá
primeiro

•

o PRATO DO' DIA
PUDIM DE CARNE COZIDA
Deite na caçarola um pouco

de banha de porco e uma boa
colher de manteiga.
Passe pela maquina a carne

cozida, 100 grs. de presunto e

cinco batatas cozidas, tempere
com sal e pimenta, deite na
caçarola onde estão as gorduras,
junte dois copos de leite, tem
pere com sal e pimenta e deixe
ferver um pouco.

Tire da caçarola, deixe es

friar, misture quatro ovos bati
dos, queijo ralado e deite na
fôrma untada levando ao forno.

o PRECEITO DO DIA
Durante muito tempo, a. pri- 'lo

são de ventre pôde ser o .únieo
sintoma do cancer do reto. Por
tanto, toda Prisão de ventre
exige exame médico imediato,
porque é certa a cura do cano
cer precocemente descoberto.,

S.N.E.S.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

"A Bandeira Nacional quando bastea'
dll em janela, porta, saca ela ou balcão, fi
em'á: ao Ctlntt''',' se isolada; li direita, se
hiluver bandeira· de outra nação; ao cen·

,tr,o, se flKurarem diversas bandeiras,
pel'fazendo n(tnt�l'o tmpar; ctn posição
gtlé JllOls se aprox�me do cootro e li di,
l'cita deste, se,. figurando diversas bano
.leil'as·. a 80Rla delas fot'mar número par;
As presentes disIWslç6es são tambem
apJ:imveis quando fijturem. ao lado da
Balldell'B Naelo�aJ. bandeirllll repr_nte.
tlV8S de illlIt1tuiÇÕU, c.orpOl'a!).Õef .ou ali,

II�C6es"· (.,creto-lei B. 4.145. de ,li. 411'
�I!nw M J'�I; ..... �" JI, Jj. 1,).

� -

OS ALEMÃES INSTIT�UE�f O
"ROUBO LEGAL"

Londres - (B. N. S.) - Os Olé.
I�os subtis, p$r meio. dos quais os
dIram seus dois gi'gantescos "lrus
ts" industriais - �s Uzinas lIt'r
mann Goering e o trust I. G. Far-
ben Dyestuffs - tornando-os o ins
trulllento por meio/'do qual Iri!hl�
ri,am de impor a hegemônia iIH]us.
Irial ,da Alemanha em todo ,.) llnUl-'
d'o foram anali,sados 'peJ.o eOIi1('I11.a-

I
rista financeirb do "News C11!"ol'li
ele" Oscar Hobson. As ,UziJias Her
rnann Goering contrólam HS prin
cíp�is _indústriais caI'honiferas,' si
derurgIcas, armamentIstas e de ma-
quinários do cbntinenle europeu ('
uma parte de seus transportes" ,ao
lXh�S() que I. G. Earb.en .controla
quasi todo o resto da,Indúst.rja; Os
nanazistas têm nas mão.s, desse mó
rio,. toda fi indústria eur'O:Péia, pOl'
melO desses dois polvos gígant�s
COS, mas o seu, domínio é exel'ci'do
da ,J1lanei_ra ruais hipocrita pos��vêl,pOIS, mUltas vezes, são "observadas
as. dete!'minaçães da lei no" qtw \;e
refere as sociedades anônirüas. Os
métod�}'s. de saque des�mbllçado' fo
r�lll -dIsfa.rçados, pois os proprietú
nos das ernprezas confiscads· 'foram
obrigados, por. meío de. diferentes
maneiras de pressão,' a 1ransl'l�rit·
suas ações para as duas gr.lI1des
companhias lemães. ESS0/Jl,l'OCesso
- observa - Hobson � t'bl,uou-sc
téc,nicHmente efi.cien_!! na 'r:ilr{{pa
e e claro que os nazistas tinham
intenção de adotá-los em quaisquer
outros territórios por ventura
Dellpaclos.

Atelier de Pintura
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 Permanente
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sali 'n' 3

..----------..---------------' ..

SR, MOTORISTA: - Leve os dOQlnnel1-
,os necessários, para a

.

substitulçiio da
'arteIra de motorista, a "EJllprêsa lnter
nediária:',.e 1!guarde, com previdatie, em
<\la reSldencJa, o recebimento da nova
'arteira. . : .

MACHADO & CIA�
AG1i:NCIAS E REPRESENTAÇõES,.

Caixa posta) - 37. Rua Jollo' Phlto - ·11.
Florianópolis

.'

Sub·agentes nos Jirinclpais Di_lefplol do
.ESTADOSessão às

19.30 hs.CINE IM-PERIALFones 1587
e 1602

Ultima Exibição de'
mar cheio de sereias e ambiente de mUSicas, romance

amor, com Ann Sheridan, Jack Oakie e Jack Haley

As namoradas ,da marinha
e Dra. L. GALHARDO-Ex
médica 150 Centro Espirita
Luz, Caridade e Amof, co
munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue·
.,nos' Aires, 220 - 1° andar.
Rio de Janeiro, onde pa••�p aoferecer os seus pr�stimb.�.
Escreva detalhadamente �

nome, idade, endereço e en

velope •• lado para Cl r...

J)QlltQ,

TERRA CARIOCA (DFB)
O HOMEM DE NEVE (Desenho)
Preços: 2,00 e 1,50. Censura Livre

o l' prêmi do ano: James Cagney

da vitória
Domingo,

A
em

-

cançao
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'momento, mas imprescindível. Sem
a mocidade das escolas não teria si- O propósito de Lupe Velez
do possivel a independência da Re- Hollywood, 20 (U. P.) - A atriz
pública nem a abolição da escrava- oi nematógráf'ica Lup e Velez anun

tura, nem a revolução de outubro. ciou seu propósito de retir-ar-se da
tela,' porque se acha "enamorada".

11.: do seio da mocidade que partem ----.-----------

geralmente os grandes movimentos .
As autor�da�8 respo�8�veil!l pela

nacionais quer seja no Brasil ou fíel execuçao �a� Estatístieas Mm·
,

I
tares podem extgrr, sempre que bon

em qualquer outra parte do mundo. ver dúvida quanto à veracidade d.
E em ação, toda idéia estaria des- qualquer informação, que cada tn

tinada a inevitável !fracasso se não formante prove o que declarou. A

se contasse com o apôio dos moços. mi-fé constitue crime contra a ...

h
C'Uranca nacional. (D. E. II.).

Todas as grandes páginas de e·

roismo têm o sêlo da mocidade. Os
feitos gloriosos da RAF, as vitórias
sem par dos russos, os triunfos dos

'norte-americanos, foram em quase
a totalidade, alcançadas por solda-
dos de vinte anos. O d· hO Brasil não teria talvez assumi- seu la'C egou ....
do a atitude varonil que o colocou PORTO ALEGRE, 20 (A. N.) - A "sorte grande" de 500entr�· as Nações Unidas, se não fos-
se o pronunciamento dos moços mil cruzeiros foi vendida a pessoas pobres, que se achavam recolhi-
que di_ficultou a ação desagregadora

.

das ao Hospital da Santa Casa do Rio Grande. O porteiro da mesma

da "quinta-coluna". E a juventude foi também beneficiado.
brasileira de hoje é a mesma que

tanta bravura demonstrou em ou- Dando Iorte DOS J-aponesestras épocas, quando tinha para con- .I

duzí-Ia o verbo de Rúi, a ação de Q. G. A. NA AUSTRÁLIA, 20 (U. P.) -- As fôrças aliarias realizaram
avanços a léste de Munda, na ilha de Nova Geórgia, com () objetivo de

Elor iauo, a bravura de Siqueira alargar a cabeceira, de ponte estabelecida em Lilio, e mataram 178 [apo
Campos e o desprendimento de Ben- neses. Entrementes, os bomhar-deadores ele mergulho e aviões torpedei
jamitn. Apenas outros são os con- ros atacaram intensamente as posições japonesas nas zonas de Munda e

dutores. Os ideais continuam os Baikoko. Por outro lado, ver-if'icaram-sc intensos combates terrestres na

região de Komíatum em Nova Guiné, onde morreram 82 japoneses. A
mesmos: liberdade, fraternidade e aviação aliada continuou sua intensa ofensiva contra os aeródromos e

justiça. Grande é a influência que bases japonesas a sudoeste do Pacifico e realizou devastadora incursão

póde e deve ter o Congresso dos contra Macassar, nas Celebes, onde irromperam incêndios visiveis a 130

d brasíl
. quilômetros.estu antes rasi erros. • ....

, Os brasileiros têm o dever de
trabalhar pela união nacional. O

congresso que reune os estudantes
de todo Q Brasil não póde deixar de
contribuir para essa união que, pa
ra ser perfeita, deve ser escoimada
de adesões suspeitas. Não caiamos
nos mesmos êrros que fizeram a

desgraça da França.Façamos a União
Nacional, mas sem a possibilidade
de abrigar no seu seio os "quis
lings" patrícios, cujo verdor ainda
-illão está de todo apagado. E aos

'moços compete a tarefa de separar
o joio do -trtgo.

.)

11

Lira Tênis Clube
-Sábado, dia 24-
Grande Soirée

'-----�Ix
----��------------------------------------------------.

O PROFESSOR EDUARDO
DE MORAISNOTA CARIOCA I MORRE. DE VITOR DO ESPíRITO SANTO.' Baía, 20 (A. N.) - A imprensa

(COPYRIGHT DA PRESS PARGA 'dedÍlCa extenso noticiário e deplo
ESPECIAL PARA "O ESTADO"):I

ra sen.ti�damente a morte. d.o -pro
,

.., . , . f'essor- Eduardo de Morais, ressal-
RIO, (Crônica rádio-telegráfica) : tando sua atuação como cientista,

- Instalou-se no dia 19 o Congres- político e cidadão. O comércio fe-
80 Nacional dos Estudantes. Quise-

I
chará as portas na ocasião do en

ram alguns jovens patrícios que eu
terraimento.

::::�::�t: ae::���t��i:::of:::red: �---Ciandesiriío-.Y
situação anormal do mundo, bem Rio, 21 (A, N,) - O guarda
como à utilidade da sua colaboração aduaneiro Otacílio Tinoco, desta-

cado no armaz.em oi to do cais do
no esfôrço de guerra do Brasil. porto, deteve a bordo do navio es-

Que posso eu dizer senão repetir panhol "Generaltssimo ", a Amelio
aquilo que venho dizendo há tanto Ribeiro, passageiro clandestino,
tempo? A colaboração da mocidade que pretendia seguir viagem par-a

estudantil não é apenas .útil neste a Europa, o qual foi apresentado
às autoridades policiais.

NEM ,TODOS

� ......
�..'.__..

1 que a única escultura origi-
nal de Praxíteles existente

no mundo é a denominada' 'Her
mes com o Infante Dionísio"; e
que essa preciosa obra de arte
foi encontrada nas ruinas de
Olímpia, em 1877.

2 que o industrial norte-ame-
ricano Henry Ford �á inver

teu até agora cêrca de 200 mi
lhões de cruzeiros em plantações
de borracha no vale amazonico:
e que, atualmente, a borracha
é a única matéria prima em

pregada por Ford que não é pro
duzida por êle próprio.

3 que George Bernard Shaw,
ao terminar seu drama "Ce

sar e Cleópatra", declarou cini
camente aos críticos que não
sabia ter Shakespeare também
escrito uma peça tendo por tema
a vida amorosa daquela famosa
rainha do Egito.

4 que foi Júlio Agrícola. gover-
nador da Britânia no ano

87 de nossa éra, o primeiro
romano que verificou o fato de
que a Inglaterra era uma ilha.

5 que o percevejo das batatas
é uma das pragas mais de

vastadoras que se conhece, pois
a fêmea dêsse inseto tem uerio

espantosa capacidade reprodu
tora, podendo originar 31 mi
lhões de individuos no curto
periodo de sua existência.

6 que a grande epidemia de
gripe que grassou em todo o

mundo em 1918 vitimou perto
de 22 milhões de pessoas; e que
esse número ultrapassou o do
bro dos soldados mortos na pri
meira guerra mundial.

t1üiicli:OÔi;·'i1arêiàiRio, 20 (A. N.) - A Dir-etor-ia
de Defesa Passiva Anti-Aérea rea
Iizará hoje, entre as 21 e 22 horas,
um exerckcio de "black-out" par
dal em Copacabana, para efeito de
exper iê.nc ia da defesa civil no Ii
toral da cidade.

"A. Bnndeh-a Nacional quando em prés
tito ou procissão, não será conduzida em

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

luna, dois metros adiante <la linha pelas
dentais formadas, se concorrerem três
ou mais haudeh-as", (Decreto-Ieí n. 4.545,
ii" 31 d", julho de 1942: - Art. J8. N. 2).

Os bancários querem aumento
P. ALEGRE, 20 (A. N.) -- O Sindica to dos Bancúr ios fez apelo aos

estabelecimentos bancários, solicitando o reajustamento de salários
para seus associados, em virtude de considerar os vencimentos dos
mesmos em antagonismo com a alta do preço de vida,

Sa.-Feira

Hoje Hoje

5a.-Feira

A'� 4 1/2 e 7 1/2 horas
Uma repr ise maior que qualquer lançamento:

P r i m a' ver a
Com Jeanette Mac Donald e Nelson Eddy
DOCUMENTARIO n' 12 (Nacional)
NOTICIARIO UNIVERSAL 186/87

Preço: único 2,00. Censura: Proibido até 14 anos

DOMINGO: Mickey Rooney e Freddie Bortholomew em:

De cartola e calças listadas
Qu_em lIonegar informaçõell 1 E..

tatiséica :Militar, trabalha em pró)
Ile palll hthisigo.· E, neue e••o,

�." '1I1,.do, .iUt.rmeat-, co••

"",I;e C...atll (D, lo .,),r

pi

lih� a IJEAL/DADE

III'1A6/I'IAÇ.40 J
.em. Bll/lllO,mn en(AflTa.

o.•.
.61"'1110

CRíTICA A SITUAÇÃO BÉLLCA DO
JAPÃO

Londres, - (B. N. S.) - As fen
das na frente interna do Japão,
agora publicarnente admifidas co
mo críticas, obr-igaram Tojo a con
vocar uma sessão extraordinária

I da Dieta - .info rma para o ·"News
&ulviersárlo81 ve de Sydney. A produção bélica
Decorre hoje o natalício do sr, Ch,ronicle" de Londres o cor

prof. Estani.láu Traple, competente r-espondente Patr-ick Maitland,
regente da cadeira de desenho, do que escreve de Sidney. A pro
Instituto de Educacão. Artista de dução bélica do Japão ainda
grandes recursos estéticos e fina' está aquém das necessidades. O
sensibilidade, tem sabido transpor- I horário d-os que trabalham nas

tar para sua li telas as paisagens fábricas de aviões foi ultimamente
mais encantadcros da nossa terra. aumentado. O presidente Mítsubis-

* hi, na Companhia de Aviação, dls-
Faz anos hoje a gentil srita. Ma- se aos trabalhadores - numa das

ria E. Kotzias, filha do sr. Este- organizações: "Sei que o trabalho
fano Kotzias, do alto comércio muitas vezes cairá de cansado.
local. Mesmo assim, eu devo ser rude e

dizer-lhe que precisa continuar o
trabalho. A produção atual não nos
basta. O espírito da 'guerra está aÍJ
sente de muitas fábricas e os ira
balhadores agem como no tempo

do de paz". Exista também desenten
dimento. entre os serviços e o Mi
nistério da Grande Ásia Oriental
que emprega não menos de 173.000

r·-·--------
......-----·...----·--·-....---.-·---......;; ��rf:· a!o;'�ogl�:�n�ftu��lrís����c:di

I'
PARA VOCÊ E SUA � crjtica. O povo japonês foi preve-

FAMILIA nido de que os raids aéreos podem
Sabonete e Pasta dentifrícia se tornar frequentes, mas isto é

compensado pelas promessas de

AR IIlXA· raids japoneses contra a América,
� .. embora não se declare de onde se

� Talco e ?ó de Arroz tornarão possiveis tais ratds. O

�
mais significante é que não se pro-

� MALVA metem maIs 'novas vItOrIas.

� P�i���taA I p.r.�ou!�!y.�9.
�
i' REASSUM.IU SUA (UNI(A

._....-_w_-_._._-_·._-.-_._._._.......-M·_._-.-......... Rua Vitor MeirelIes 2�
Diariamente: 10 às 12; 3 às 6 hs.

Vida Social
---

e

Transcorre hoje o aniversarla do
sr. dr. Mário Gottardi, ex-secretá
rio da Segurança,

•

Nesta data passa o natalício
jovem Leon Grams.

Camisas; Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

Dores preços, só na CASA MIS·
CELANEA - Rua Trajano, IJ

"A Bandeira Nacional deve ser hasteá
da de sol a. sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se ache conve
nientemente iluminadá". (Decreto-Iel n,
4.545. de 31 de julho de 1942, ert. 12).
de 1942: - Art. 18, N. 5).

ONIBUS para as Caldas
"'{'odos os domingos e feriados. a AUTO-VIAÇAo

C09UEIROS fará partir um ônibus, Q gasogênio. desta
capItal para o aprazivel Hotel das Caldas da Imperatriz
onde começou a «estação de águas» de 1943. .

'

Preço (ida e volta): Cr $ tO,OOPONTO DE PARTIDA: Pr.aça da Alfândega.
BILHETES DE PASSAGEM, à venda na Agência do

sr. Mário Moura. à Praça Quinze.
Reserve o seu lugar para o pitoresco passeio!

i·····--Ff(R-MACIA····-ESl5-E-R]rNÇA�A SUA FARMÁCIA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.64Z

�DtreJa a domi�iliC!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO--Quinla.feira, 22 de Julho de 1943

O Diretor e a Docêneia do Grupo Escolar
Arq. «S. José», tendo promovido missa de
"requiem" pela saudosa professora MARIA

"A..�IIIUDA GLÓRIA SILVA, a qual, por espaço de
vinte e quatro anos exerceu, com verdadeiro
espírito de abnegação e sacrifício, admirável
atividade no referido educandário, convidam
os parentes, colegas e pessôas amigas' da

-

extinta para ossis+irem àquele ato, que se realizará a 23 do corrente I

(sexta-feira), às oito horas, na igreja de Santo Antônio, pelo que,
antecipadamente, se confessam gratos. 2 v.

-- 2

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CIA. WETZEJ_J IND'USTRIAL-JOINVILLE (Merce regtsr.)
POIS CONSEUVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

REMEDIU
ANTiSEPTICO

as

PASTI LHAS'

l A
evitam e combatem as TOSSES ,

CATARROS. as dôres de GARGANTA
as laringités, as Bronquites.
"O 'Licença do D. N. S. P. N0 186
r", • de �6 de Feverei rc '16'"•

i'.teflll" •
de i935 OOOS ç-

OlO.002. Eucalyplo\ O,

Grupo Escolar
, CONVITE Arq.DE

«São José»
MISSA

Dois vibrantes discursos
mo, 20 (A. ?\.) - Onl cm, por ocasião da i nslalaçào do Congres

so Nacional de Estudantes. () general Manuc! Habc!o, aclamado pela
assistência, fez 11SO da pn lavra, exaltando o patri nt ismo dos estudan
Ics brasileiros e afi rmando sua confiança na hravnrn e na ação dos jo
vens universitários, dizendo estur certo de que' tais pr-edicados ser-iam
reafirmados, quando os moços fossem chamados a cumprir seus sa

grados deveres para com a Pátr-ia. A certa altura do S�lI discurso, disse
o general Rabelo: "Ao despedi r-me dos moços da minha terra, neste
momento, faço os mais ardentes votos para que C111 breve ocupem o

lugar que lhes cabe 110 exército nacional, lutando nos campos da Eu
r(lpa". Também por aclamação, usou da palavra () coronel Etche
goyen , chefe de policia. Q discur�o d? ,cl;tefe. de polícia foi "!". hi!lO
de fé no civismo ela mocidade un i ve rsi tár ia. a qual hipotecou sua m

leira solidariedade.

l\10ÇO OU MOÇA
Precisa-se de uma passôo que tenha conhe

cimentos de dactilografia, escrituração mercantil.
correspondencia comercial e boa caligrafiar Não se

exige diploma,
Ordenado a combinar.
Informações à rua Trajano, 13 (sobrado) com

o diretor do Boletim Comercial.

o Sabão,�\\r..o VlltCI:>.J ...-G:lDA �ç�(� !fErZEL INDUSTRIAIJOINV/lLf
.

Comunica às distintas f':lmílias que está sempre à
disposição das exrn o s , Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

ao gôsto das clientes (permanente curta, meia
cabeleira ou bem comprida, etc).

são sempre os mesmos:
a eletricidade e 25,00 a óleo 341

�
_________V_--s,_ Terrenos I tF"ARMACIA ESPERANÇA Vendem- se 4 l��' de �e��

do Farmacêutico NILO LAUS no •.bem situados, próximo ao
Balneário dá Ponta d�' �eal.
Tratar à rua Duarte' SchJ.
tel, IS, 15 v. - 6

A. de Oliveira & (ia.
(fundada em 1930)

Representantes de tecidos de algodão,
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de máquinas de escrever,
somar e calcular.

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. Telegráfico: PAULlCO

Florianó'pOlis 8ta. Catarina

r�.·� ..

SAlAO BRASIL
Praça Quinze, n. 10

lheiro da i\ustraç!lo a-eíma, oferecar
lhe, em amável gesto, um cll.lice do
excelente aperttívo K NOT. lembre
... V, Sia. �e acrescentar, ao agrade-
0'" a gentiJeza:E$1EE 1A11-
BEN O J1EU APEI1IT/VO

PREDIlETO!

Os prevos
(r$ 20,00

loilE KN0T

•

:r.Ioje e amanhã será a sua preferida,
Drogas nacionais e estrangeiras -r-- Homeopatias - Perfumarias -

Artigos de borracha.
Garante'se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS MÓDICOS.
Rua Conselheiro �Iafra. 4 e II (edifício do Mercado) - FONE 1.642

-;--.-.-.._w.-.",,-"_..�_........-_- ..·.,._..-_._..·.-.-.-....• ........-..-_,.•••-_.,..,.

I
THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

COMPANY LIMITED
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
CIA. SEGUROS "CRUZEiRO DO' SUL"

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos. 19

I_-_- a.,.._ � _ _ _ -_ ._ -.-_...

orr »ooooro DII KI1OTS.A,/110••COI1. é iE6U1l0!l
� ITI••J.I.I oII

�""".�J".....""",.""�,,..-J

RJ"QUERIMENTOS, sôbre qualquer as
sunto público? Procure a "Emprêsa In
termediária".
..............................................----

, PERDEU'-SE
Um recibo em branco com a

respectiva ficha da Empresa
Força e Luz . Santa Catarina.
Soe. Anônima. Pede-se. por
obséquio, a quem o achou. en

tregá 10 nesta redação. 3 v .: 1

Agentes Corretores
Grande Empresa, de idoneidade

reconhecida, .preciac de moços ou

moças de bôo conduta, com algu
ma capacidade intelectual, para
prestarem seus serviços nesta cida
de ou fóra dela, pagando-se óti
mas comissões e com .ordenodca
em casos excepionaia. Maia informa
ções, com o sr. José Fatuch, à ruCl
Vítor Meirelles n' 18 -- Sobrado',
sala n' 2 -- Florianópolis,
378 5v-5

ImportanteEstá ameaçado de gripe ?
, SANAGRIPE.

Está atacado de gripe
SANAGRIPE.

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

I
corpo.

'

,

Encontra-se em todas Farmácias.
340 ' " ,30v: 19

,
•

Peça, na sua Farmácia, homeo
patia Almeida, Cardoso'

E depois ?, Depois ... Não
pedirá outra ...

30v-19

\

Vende-se o predio n
'

2.03da rua Felipe
Schmidt: Tratar na mesmo.

377 lOv-6

Casa ,.

a venda,
Vende-se a casc1 n' 62 à" �ua "Fer"

nando Machndc. O motivo da ven
da é por ,achar-se o proprietário
residindo fóra do Estado, Informa
ções nest.a redação. 15v 2

c:,�����:RCf", ,Esp ECIAltOADE
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DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerreíeoamento e Longa Prática no Rio de '!l!tneiro
CONSUU1'AS - Pela manhã: dtartamente das 10' 12 h 't d t,

as s., a ar e, excep o aos
.ábado8, dos 16,30 às 18 horas - CONSUIJTóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado _

)
(

Diplomados pelo Instituto Politécnico de FlorianópolisProcurem ou, escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praça à
Rua João Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal, que está habilitada a regulariza roseu

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

i
\.I._.l O..E.S.T.A.D�O�-.;Q;u.i.n;la;.�fe�l�ra:,�2;2.:de:.J:u:lh:O�d:.�1:9�4�3� �·�5�· ..

I DR. ARAÚJO
i OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSú"'Lf:'AS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

PRESS INFORMATION SERVICE I heirn,
e castigaram-na com bom- Rússia Czarista nunca se recobrou

_ POR WALT,ER DURANTY - bardeadores em mergulho, tanques, i ntebramente e sofreu uma hurni
EXCLUSIVO PARA ESTA FOLHA. concentrações de artilharia e, por Ihante derrota.
O AUTOR D:E:STE A�TIGO, QUE último, não menos importante, Eles se 'lembram também da (leu

JÁ R'ECEBEC O "PR:E:Ml()__]JULlT- com a infantar-ia, que ainda é a pação japonesa de Vladivostok e

ZER", FOI, DUHANTE VINTE vencedora das batalhas, pois ocupa áreas adjacentes, no período ....

A:t'l'OS, COHHESPONDEiNTE DE.o terreno que as outras armas tor- 1918-22, quando, a despeito da pre
CM JORNAL EM MOSCOU. \VAL- na.ram fáceis ou "amaciaram", co- sença de tropas americanas, a po
TER DURANTY, QUE VIVE ATU- mo dizemos ultimamente. pulação russa foi submetida pelos
ALMENTE EM LOS ANGELES,:E: Existiam alguns defeitos e falta Japoneses aos maiores ultrajes.
AUTOR DE "ESCREVO COMO ME de coordenacão no Exército Ver- A U. R. S. S. tem tido natural
AGRADA" E "O KREMLIN E O melho, comoficou demonstrado na mente o cuidado de manter a neu

Dr .. Newton L. d'Avila rovo-; DOIS LlVROS GHANDE- campanha fino-russa. Mas essas fo- tralildade com o Japão, durante o

ME;-.ITE DISCUTIDOS. lhas foram reparadas. E em junho (p,eríodo de pressão alemã e en-
- Médico -

A quarta coisa que Sta:lin fez foi de 1941, quando Hitler invadiu a quanto os americanos não estive-
Ex-int�rno da AsSistência Municipal a maior de todas e a menos conhe- I Rússia, os russos estavam prepara- rem preparados para dar muito
e do Serviço de Clínica Cirúrgica c i da nas nacões do ocirlente. dos para enfrentar os alemães, com auxílio material. Podemos estar
a cargo do Prof. Castro Araujo, Ele tomou

o

a Polônia oriental, os maiores fôrças do que "fuebrer" certos, no entanto, que ambos os
do Rio de Janeiro. Estados Bálticos e Bassarabia, co- pensava. Hitler foi enganado, com obstáculos desaparecerão num Iu-

V i as urinárias - Operações '1110 estados defensivos externos, tantos outros peritos militares, pe- turo muito próximo.
Consult: Vitor Meireles, 28. afim de diminuir a rapidez da la primeira parte da guerra fino- O que a Rússia fará depois da

Atende diariamente às 11.30 hs. e, "bli tz" alemã. Tornou, também, o russo, pois não perceberam que a guerra depende de como, e o.nde
à tarde, das 16 hs. em diante sul da Finlândia, o. que constituiu conquista da Iinha Mannerheim pe- obterá a vitória. Por outro lado

Resid: Vidal Ramos, 66.
o mais severo golpe sofrido pela lo. general Stern era um aconteci- haja ou não um grande revoll1cio�

Fone: 1067. .reputaçâo da Rússia perante o monto htstórico. O "fuehrer" pen- nárío na Europa, parecem existir
munido ocidental. Mas quando per- s-ou, como numerosas outras pes- poucas r-azões para se acreditar
cuntei aos russos o. motivo deste soas, d iplornatas e jornalistas, que que os !uss.Qs _não cooperarão com

�taque, responderam-me : "Bem, e somente dois golpes seriam neces- �s Nações Unidas no sentido de
o que pensa você? Gostariam. vo- sários .n a guerra-germano-russa, formar um mundo melhor para °

cês, americanos, de ter o centro de Um golpe dos nazistas, atacando os l futuro.

Lorig Isl'and, a trinta milhas de No- russos, ontro dos russos, recuando :P()?e-�e di�er abertamente que a

va Iorque, ou Bnrlington, na Cali- para sua retaguarda nas

monta-I
Rússia e muito grande para ter

Iórnda, próxima a São Fr-ancisco, nhas Urais em qualquer outra par- qualquer ambição terrftorlai, seja
nas mãos de um sstado f'raco que te. no ocidente ou no oriente, exceto,
poder-la" (como sucedeu COI11 o de- Eu não compartilhei essa op_i,nião I tal:v,ez, coI? re�erência a sel� pró
sen rolar dos aconfecimentos ) , e, felizmente, tive a oportunddade prros e ha muito tempo disputa

DR. AGRIPA DE FARIA "cair sob a dominarão de uma for- de o dizer na ler-ça-Iei ra seguinte dos portos de Port Artaur e Dai
te potência mlmiga ? Precisamos ao domingo em que Hitler inva- ren, no extremo sul da Coréia.
f-azer recuar a Irontcira ". diu a Rússia. Eu conhecia os pre- Quanto a estes, creio que a União
E assim fizer,am. Trouxeram do parativos feitos pelos russos con- Sovié.ttica fará a �ua reivindicação.

Oriente, sob o comando cto gene- tra 'o a.taque al,emão e a coragem N. R. - Este e o segundo e úl
ral Stern, quatro divisões "panzer" que existia no coração do povo- timo al'ti;go. d� "Qu' aI seJ"á o tutu
e duas divi'sões mecanizadas, e russo. 1'0 da RussI·a , .oDe·recido aios leit,o
,r.oJTwemm a linha Mannerheim em Mas, permanece a questão: Que res de O ESTADO, em exclusi.vida-
17 dias, pm' meio (le uma "bHtz- nos reserva o futuro.? Primeiro, (�e ab�o,lnta !palra o Es.tado d,e Sant'a

________________ krieg". concordarão os russos em n'O's au- Catamna, piela conceltuada "Press

HELENA CHAVES SOUSA OS .russos tin�a;;1 aprendido a xi1iar wntra os j3iPoneses? Seglln- Information", dle Sã.o Paulo.

res'PeLto de "bhtz n'a Espanha. do, qual o papel que d'esempenha-
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA Não tinham tido nesse país tanta rão os russos qlla,n<lo a guerra es-

(Parteira) tropa quanto os alemães ou i ta- tiver terminada e na paz que se se-

Diplomada pela Maternidade Hanos mas lá tiveram comandan- guir? No que se refere ao Japão,
de Florianópolis tes, sdldados de ta'nques, aviadores Ipode-se ter confiança em que, eli-

Atende chamados a qnalque. e honrens dos serviços de transpor- minada, ou meSIlLO grandemente
bora te e lá aprenderam a respeito a tá- diminui da, os russos se disporão a

Praça da Bandeira, 53 - sob. ti�a. Usaram êsse conhecimento na cooperar com as tropas e os a.viões
(Anti&'o Lar&,o 13 de Maio) Flinlândia, couipa a linha Manner- aliadlos no ataque ao Japão, parti n-

do da Sibéri,a oriental.
Temos razão para crer que o Ja

pão pó:(Le ser graÚ'demente enfra
queci.do po.r ataques realiz.ados
contra as áreas externas que con

quistou, desde as ilhas Sa,lomão
até a Rirmânia. Mas o melhor meio
de matar um povo nã,o é cortar
seus tentáculos, mas ferÍ-'lo na ca

beça e no coração. Is10 póde ser

feito ,da melhor forma, no caso do
.ra,pã,o, partindo, como já ficou di·
lo, da Sihéri'a continental.
Os russos não têm amor pelos

.iaponeses. El'rs se l'ecordam da
guerra de 1904-5, que se 1l1lCIOU

I
com o traiç'Oeino, assalto j-aponês a

Port Arthur, exatamente compará
ve'f ao golpe desferlido contra Pearl

__... ------...--------------..-------- Harbo'\lrl com 3 diferen�a que 3,

DR. BEZERRA LEITE

.���� ����.
� . . �

I Durante o mês de Julho ... I• Grande aniversário da •

I Casa. Macedonia I: Desejando brindar a nossa numerosa e distinta :
: clientela, oferecemos-lhe :
: DESCONTOS ESPECIAIS EM TODOS OS ARTIGOS !• Tecidos, sedas, pertumarias, jersev, bijuterias, bôlsas e cintos, roupinhas •
• para crianças, lãs em novelos (o maior sortimento), roupas brancas •
• para senhoras, lenços, meias de algodão e seda, meias para crian�as, •
• flores, écharpes, enfim, todo o nosso maravilhoso sortimento com •

: PRECOS ESPECIAIS 1 :
: Aproveitem os pre(os de aniversário da :
(t] CASA MACEDONIA III

I RUA TRAIANO. 8 I.����.............•.............����.

I"one: J.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Br-asil )

'Ex-intemo do Serviço de C1íinlca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLtNICA �1É:DICA - Moléstias Internns de adultos e crianças. CONSUIJTÓRiO:

Rua l<'ellpe Schmidt n. 38 - Tel. 1426 - RESIDj);NCIA: Rua Visconde de Ouro

..t. I"'éto n. 70 - Tel. 1523 - RORARIO - nas 15 às ]8 horas - FI,OIUANóPOLIS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON --- MÉDICA
DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS

CONSULTAS: Das lU às 12 e dos 14 {IS 17 1101·0S - Rua Felipe Schmldt, 39 (sobr.)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Servíços

do ell'. Gabr íel de Andrade (Rio) e dr. Pereira GOITles (S. Paulo)
Chefo do Servl�o de Oftalmol.gia do Departamento de Sande e'Rospital de Carídade

CIiJllca m6dieo:cirírrglca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRJO: Rua Felipe Scbmidt, 8, Fone 12á9 - CONSUVI'AS: Das 15,30

6s 18 horas - RESID.fi:NClA.: Ceuselhetro l\lof...-a, 77 - FLORIANóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO·
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS
Espectalfsta em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOIUINAL: estõ

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, hldrocele, ve

rtcocele, Tratamento sem dor e operação
de Hemorr-oídes e varizes - Fracturas:

aparelhos de Uêsso. Opéra nos Hospitais
de Floriímópolls.

Praça Pereira e Oliveh'a, li). Fone, 1.0il9.
Rorál'lo: Das 14 às 16 horas, dial'iamente.

I

� o oro a ú��ia 1
Formado pela Universidade de Genebra
cOm prática nos hospítaís europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urknário do homem e da mulher

A8Bt!t�. Técnico: DR. PAULO TAVARES
OUirso de Rad!ologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanaclo (São Pau

lal). Espeeial!213do em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de ia
neíro. - Gabinete de Raio X - Electro-

�rdiOgrafía eltníca - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratórto de micros

eopia e anãüse clinica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

Clínica Médica
Tratamento das Doenças

Pulmonares
RAIOS X

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurtrlão - Parteiro

RAIOS-X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-tórax artificiaJ
para o tratamento da 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. Inírazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

I Telefone 1.475

Consultório-R. João Pinto, 7
, Telefone: 1461
Consultas das 17
horos em diante

DR .. REMIGIO

_.�--------------------------

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-
Moléstias internas, de Senhoras e Cri

SIDJ1:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

F'elípe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

CLíNICA MÉDICA

ctinica médieo-cirúrgica de

DR"! AUGUS-TO DE PAULA

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

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

CfBunOIA.O - DIRETOR DO ROg·

I PITAL DE CARIDADE
--'. Doenças de l!euhoras - OperaçOes -

Zl:i:atermia - Infra-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua VIse. do.e Ouro Preto, 51. Te!. 1.644

CO-NSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 hbra"

Tl'atamento das dores e inflam'llçOes nas

senhoras para evitar opei'açOes

Consnltos diárias da. 5
horas em diante

DR. \ ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do tol'ax. Partos e doenças de senhoras.

éoNSUt.TóRIO: R. João Pinto 7 Diá
r'iamelltre das 15 às 17 horas. RESID1i:N·
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

SE�AS
padrões maravílhosos, finíssimo acabamento das melhores

, fábricas do país. são encontradas noS balcões da

Oasa SANIA
.

BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHM1DT, 54 - FONE 1514

li
\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 OESTADO-Quinla.feíra, 22 de Julho de 1943

..

:\Io�cou, 21 (I,'. P,) - In ío rmn
cõcs chegadas da lrcntc, inf'ormam I
une os russos domiuarn Ilinskovu,

cle nkovo. situada a 1"� k rns. ao n o r- situada somr-n l c :I 11 krns, ao' norte
te da via Iérrea Bri ausk-Ot'cl e a da fCI']'o\'ia Orcl-Brvansk. As tl'<)-

48 kms. ao noroeste de Orcl. Su- pus comandadas peto marechal Ti
moshruko prcparnm-s« para UIl1

assalto geral destinado a cortar css»

Iinh». f'crrcu. Espera-se que as tro
pas russns se' desviem para o sul
llUI1W m.mobru tendente a cercar

as tropas alemãs que guarneccm o

setor de Oie]. :\lais pa ra leste, ou

Ira vanguurtlu, esl,II';1 chegou até
:\foi l o vo.
'�.fi�•••••�•••••ft••••••�••

Benzendo espadas Baia��:�.�i�), _n��}(IO in-
Hi o , 21_ C\, X,) Celebrou-se Formu m os jornais, o governo do

viárias entre Tnnga rog e a bacia do na manha de hojc. na igreja da Estado cogita de suspender a exe

Do n cí z. Salienta-se qUE', con: esse Can d e lá ri a, a missa e111 ação de

jCUCãO
(lo contrato, celcbrado com

êx il o , os russos inlerroll1peral1! uniu gruçus e a solenidade da bênção unia firma construtora, para a

das espadas dos noves guardas- consu-urâo do Estádio Baiano, A
das mais importantes vias de r.o- marinha, Of'i c iou ,1 cerimônia () xusp c nxáo <lu referido contraio jus
mun lcação do inimigo para o rca- bispo d om �Ial1l('de, servindo C'()!l10 í i li ca-sc, cru virtude cio encareci-
bastec imen lo ele 'I'angarog. (or�cl?r monsenhor HenriQ.1ue �a- m(.'lllo do material de consu-uç ão,

n h ta, M at' b ,Igalnaes que eluquentemente ,exdl- ncarrc tad o pr-la gucr ra , obr iganrlo campan a con InDa UI o em:\Ioscou,. 22 (C, p'.)
- Os

\xér-I t(�U aOS,llO\'<;S,_asP,lrante,� o: ,lllenlos os, c.on:ralantes �Ia obra, a pleitear _. ._c il os nacionais aUl11enÍ<I111, na [ren- da nOSS.l mari nhu de guerra. o aUI1!cnl�) de vmte'pOl cent� no • ,

"
te sul, a i n lcnsidadc de sua primci- . f prc.<;o, e�llpulad(), [ntOl'lllall,l ,�ll)(l,a P. Alegre, 21 (A. N.) - Continua aqui a. Campa�ha da Bor-
rn of'cnsi va <Ie Y�'l'a() l' avançam

n!,!
ESMAGADA PErlA VELH� p�RED_ ��, .l�)1 Jl:llS �Jl!e,� ]1]�Jl1en,1� esta e:l-' racha Usada. Os alunos do grupo escolar Flonano Peixoto conse�

pidamente atraves da bacIa do Do- RIO, 21 (A, �,) - Impl eSSlOnan- ",1.1(10 .l PI et�l (]1C,I,1 pala ?utJas. • �

'1 '1 di'
, . .

netz, ameaçando isolar cOll1pJeh, te ocurl'cncia vcrificou-se à rua obras ,de earater lnaclwvel, ligadas gUlram mais tres mi qUI os aque a precIOsa matena prima.
1'1°11Ie '1 C'I'(I'l(le (In T'lIl"aro'" ()<; I 'I }) I I t '1 I

ao es[orco de guerra do paiS,
-----

, c • , c. '" "" '�aLll'ln( o 'c lC o, nes a capl 11 ,

.,'

R I
-

d Ch h-II CIanques russos a\'ançalll por lodo, I "
"" , ,,, ., , eve 3p.ao e urc I aos« omuu·sparle, gencralizando seus ataques l:llld ]).lI.C(1( de UIl1.1 caSd, abando- Rio, 22' (A, :\,,) - COJ1lllnic:am ele Bue- \I

»

ao longo da frente que se estende I nada desabou inesperadamente, nos Aires que o famoso ponta direila Londl'es, 22 (C, P,) - O minis-' sim o deseja a Câmara ·em gerai".
elas proximidades cle Tangarog ai!: atingindo uma eri�1lJça oe 7 anos Banias, perlencente ao Boca J'uniors ela· tI'O \Vins1on ClJurchill revelou, ]J\'-I O "premieI''' fez essa declaraçüo
Briansk, na frente cenlral e em 10- ele idade, que se cnconlrava n9,S quel" capilal. está em negociações c!ire- rante a Câ1J1ara dos COJllUllS, quc

I
cm resposta a uma pergnnta do de-

das fi,S partes as Iropas nacionais tas com o siío Puulo F. c, da capital êle jlrúpl-io tinha redigido o do, pl1tado Boothby, que 'o interrogou
continuam n\',ll1çanc,to, causando imediaçc)es c a qual leve morte paulisUl. Aquele jogador confirmou quP cU:llcnto, no. qual C':,pressa a op!- ii cêrca rias !'eferônc,ias ao documen-
f'norl11es perdas 80 inill1igo, inslantünea, l'ealn�enlp est" em entendimentos com 11IHO do governo bntallleo a respel- to, publica,das na Imprensa ]1'orte-

«< aquele clube paulista, aCl'pscentanelo que tu do general De Gaulle, docull1cn- americana, O mesmo parlalllenü�r
:\Ioscou, 22 (C, P,) - Os c:\.érci ,.--------------: o ,'1', Décio Peúrosa, cliretor elo São Pau- 1'0 que deu origem a controvérsia; perguntou ao "premier" se l.}ào

los de Tillloshcnko jú ocuparam as FRACOS e lo F. (', hal'ia conferenciado telefonica, )]],lS, ncgou-se a intervir no debate ach8va que podia ser inconveniente
principais defesas inlerl1lediál'ias ANÊMICOS mente. onte111 ii tarcle. com o diretor rio sôbre () assunto, a não ser em ses- <l eontinuidarle dos ataques jorna-
que protegem as I'ol'lific:lçôes in- TOMEM Boca .Juniol" e que ngunl'Cla ,solução até süo secreta, Churchill declarou: líslieos contra De Gaulle e se esla-
1t'I'nas de OreI. Todos os despachos amanh", Adianta,se que o passe de Bal'- "Assumo toda, a responsabilidade \'<1 disposto a, utilizHr sua influênch
recebidos ela linh9, de frente indi- Vin�o Creosota�o rios ('llslani a i1111)onância (le 1.')0 mil jJor êsse documento secreto, l' nÚi) llOS Estados Cnidos, para' aumentar,
cam que os' ataques russos, pela "SILVEIRA" ('l'uzeiro,;, estoll disposto a disC'uli·lo, cxcel,] e não para reduzil" o prestígio dI)
sua "iolencia, inutilizaram todos us lnfol'ma-'e ainda Cjue o jogado}' al'gen- el11 sessão secre1a e seJmente se as- Comité Nacional Francês,
contra-ataquC's nazistas, Os russos Grande Tónico tino lll\'CI'l1izi, que "ai ingl'eSS81' no Flu-

alafalll intensamente os alemães em mincn . ..;e F. c, ca1'ioc8, não pal'tir8 esla
todos os 720 kms, que vão de Orel semana, )lor não te,' ainela lllUmac]o seus

ao l\ü:.1' de Azov, afim de illlpedir Não tenhas dtivida em de·
que o Alto Comando (,er11lúnic,) ullnciar um "qulnta-coinna�,
en vil' para a zon:� de OreI. [)or mais que pareça teu aml·

go; não merece tua estima um

traIdor da Pátria. (L. D. N.).

250 mil soldados alemães em
risco de serem emquttedesMoscou, 22 (U, P,) - Duzentas mcnto mais i mpor l n n lc do dia Ioi o

P oi nco en la mil soldados alemães comeco de uma ['ranca rrí írada ale-
mã ai) norte de Bielgol'od, Um jor

correm o risco de ser cercados e nul russo ",firma que na zona ele
d esf ru idos pelas fôrs'as soviéticas Bi('lrwr(ld os alL'llIÜeS sofreram uma

no selor ele Ore1. Informações fi- das mais eSllwgadoras derrotas des

d o d igria» r cvelum que os russos já les últimos tempos, :\íais ao sul rus-
, , ' sus e alcmâcs l'stüo ompcnbndns em

cortaram a lin h.a ferrea Bl'J<111Sk- Iu r iusu batulhu, L'mn força russa,

Ore l em dois pontos. Hccordu-sc

I forçou
a pasSagelll atravcs <lo Do

que essa via de comunicação cru nrlz superior, no xudcst c de K�l.a�'"
a última que restava aos alemães 1\0\', enquanto ,outra coluna sovíéti-

, ca vadeou () ri o (' luuçuu-sc 8111e11.-
para () r'cubastncimcn lo, em grande çadOr�1l1Jelltc ao oeste de Voro lo
escala, de suas tropas encurr-aladas vigrad.
em Orei. antros despachos ud ian
í

am que as fôrças de T'imoshe nk o
captururam a locali dade rle Sdu-

li e n la-sc nos círculos militar",
aliados que a ocupação de Orcl
n âo xómcntc significaria a dcs lr u i

ção de um grande bolsão inimigo,
mas, I ambém, seria ti primeira
grande vitória de YCl'ÜO dos r-x

é

r

oilos sovieti cos. Ainda d e :\IoSCOl1
snl íentatu que no ex l remn sul da
frente de batalha, as Iór ças !'USS,I:;

cortarm as comunicuçõcs Icrr o-

Moscou, 22 (C, P,) - Segundo
a emissora de l\Ioscou, o aconteci-

.NOVA MA-ROAI

ELlZABETH ARDEN OFERECE, GRA
CIOSAMENTE, DURANTE O PERIODO
DE 26 À 30 DE JULHO, CONSUL
TAS SOBRE "BELEZA E NOVAS
CÔRES DE MAQUILLAGE" NA CASA
MAC�DONIA À RUA TRAJANO, 8.

ULTIMA HORA Trigo argentino para o Brasil
EspnoYIVA Rio, 22 (A, N.) - A propósito da notícia sõbre a vinda ao

� UK Brasil de um navio mercante argentino com grande carrega-
mento de trigo para os moínhos locais, o sr, embaixador da
Argentina confirmou a. aludida notícia, afirmando que o ço
uêrno do seu país está processando tal objetivação com o inte
resse particularíssimo de colaboração mútua dentro do melhor
espírito continental, afim de atender as necessidades brasilei
TaS do momento, O navio argentino transportando 4 mil tone
ladhs de trigo argentino para o nosso país deverá chegcii ao
Rio ainda nesta semana,

vapéi:-;, Quer ver o filme,
i'Jova Iorque, 22 (C, P,) - O

ministro Salgado Filho manifeslon
interêssc em assis1ir ii ]lelíeula de
\Valt Disncy "A vitória pela fôrça
�lérea", razão ]leia quill a empresa
prOfll1TOra, que é a "Cnited Artists",
fa,r:'l uma e�ibiç'ão especi81, ama
nhã, Q

Ao tentar esquivar-se às determi.
!lacões dos óre:ãos de Estatística' Mi.
litar, uma pessoa' revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os ll,liml•
�os do Brasil, a lei é inflexiveL
ID. E. M.}.

Compra! na CP SAMISCE
LÁNEA é saber economizar'

Junta de ConciliaçãoRio, 21 --A,N -- A 20 Junta de
Conciliação e Jvlgamento desta
capital acaba de decidir que "são
competentes as Juntas de Concilia
ção e Julgamento para conciliar e

julgar os dissídios oriundos da lo' lvlAHGA REGISTRADA.
cação de serviços agrícolas",

.

R,������uay�o !� rl�J.� I I·��'t:.(GI:Jr..c!
�1�.}�io, dl'ixara:ll esta ,�icl�d,e ;111 A SI.FI�IS ATA.CA TODO O ORGANISMO
d� [dO, os senhOl es AI�d! e Ca: azzo- (J FluÜOL " H<tl"" O cora ção o Est

A

m
!lI, ("retor da "A NOlte", Casper _.

_

.. : "'" yU,
�

O ago,: os

Líbc'ro, diretor-proprietario da Pu::moes li PeJe. Produz Dores de Cabeça, Dores
"A (;aze[a" de São Paulo, e l\Iola- nos 08808, Reumatismo, Ct'gueira, Queda do Ca-
:\L1ChD,do, d�relor do "O Diario" belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
de Belo Honzonte, Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.

O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratRmento da Sífilis e Reu-
matismo da IDf>RmR origem'. . ..

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�». dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra� vezes o ELIXIR «91�» obtendo
tamento da Sifilis principalmen· sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- no trelamento da Sífilis·

.

cal é a única possivel.
.

.

(a) Dr. Benedito TaloSil. (ii) Dr. Rafael Darlolelll

DTRRTOIU.\ mWIO.\'.\L ])OS rOltREIOFl
]C 'l'r;[,(,GH.\POS DR SX:\'L\ CA'l'.-\Ul:\.-\

Torno' público que os exan1es p:::n'u as

pI'O\·<.1S de habilit<.1('ÚO à obten('<1o de cer
tifil'ClC10 de l'clcliu-telegrafi.sta serão real i
zaua.__ . n€.'·;ta ('apitaI. no dia 2G (,-inte e

Se.1�) elo corrente 111ê.s. estando inSC1'ltos
0:-; scgaintes ('andidatos: � Ráclio-telegTa
fi�têlS de 1 a elnsS"0: Ahercio \\TCl'l1Cr. Al
elo Di Hel'nal'fli. Aurélio Seál'a, P.Olíl·Cl'
Goc1ofl'edo Bou�'oll, T-lei1l'ique ele A'Zc\"rrlo
l�lingeJfw .. :, .Jaime Xilson Diogo, K_arl
H·einz \Yilly ]{atllel'� )Ianoel Orávio J\T<)
('haclo. OI'lmlr1o l\loLo Espezin1, OS111úr

. \'lac:iel e Valdemar i\'aspolini,
Rádio-telegrafistas de 2a classe: Alber

to Edmunclo Alves, AI tino Camargo ele
Oliveira, Antenol' Pereira Lapolli, Antô
n ia Pedro Ko\\'alsky. Camiro :'vro1'ga, Clo
c10111il'o Anlaral. Dionísio Dan,iani, Eutá
lio dos Rei..;, Heral de Sousa. I1'an (le
Sena Vaz,· .João Batista da Costa, José Ido. Reis ::\[atos, José Leôncio ele :'Irene
zes, .T(t]io ele OIÍ\'eil'a e Silva. Luiz :-i'u
nes \'eran, ::\[81'inl1o Alfredo :\Iatias, 1\1i\
rio elo,.: Santos, ::\1all1'O José Bessa ela Vei
ga, Nelson ele Azeveelo Coutinho. Osvaldo
Tant'1'edo de Oliveira, Os"aldo Luiz
Când ido e Sebastião Laurinda dos San
tos.

Florianópolis, 21 ele julho d 1')43,
.

João ,\Icântara (la ('l1l1ha
O Djretor Regjonal

BANQUETE AO sr. SAL(jADO FILHO
FOI'll1ing, Long [sland, 22 cc, P,)

- o ministro da Aeronúulica do

GOlpe dos patriotasCairo, 22 (C, P, Urgente) - Os

Brasil, sr, Salgado Filho, visitou
uma fábrica de aviões Fairchild, O
sr, Salgado Filho e a sua comitiva
pel'COI'l'el'alll as instalações da
grancle fúbrica de aviôes, Durante
a lloite, a direção da "FaiJ'clüld"
ofereceu llm banquete ao titular da
él'viação lJralsileira.

patriotas .Jugoeslm'Ü's 8Ipodera�'aJ1l
se de várias povoações de impor
tância no centro ela Bósnia, entre
as quais figuram Klaldanj e Vlasen
nica, Os patl'io,ta,s, dirigidos pelo
sou chefe, iluiciaram grande ofensi-

.
Vil neSSa região.

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·
SULTAOO O, POPU.
LAR DEPURATlVO.

SANGUEDO

II
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