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Em perseguição às tropas do eixo
ARGEL, 24 (U. Pe) .. AS FôRÇAS NORTE·AMERICANÀ4.S, QUETOMARAM PALERMO}.�STEti·
DEM RÁPIDAMENTE O SEU DOMíNIO PELA COSTA SETENTRIONAL, NA DIREÇÃO [ÉS·

IE, EM PERSEGUIÇÃO ÀS. TROPAS DO "EIXO", QUE SE RETIRAM EM DE�ORDE'M:'
Mais café para os'

Estados Unidos

o lUAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CA'rARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

INova Iorque, 23 (U. P.) - O
d iúr io "New Mirrar" revelou que,
em vista da di.minuição da ati vid a

de submarina totalitária, brcvernen
te haverá espaço suf ic iente para
aUlllentar o fornecimento de café
brasileiro aos Estados Unidos. Ain-
da segundo o mesmo jornal,
ICIOHsequência dêsse fá to, será
ancntadn a ração de café. Ano XXIX 8875

em

au- I Florianópolis - Sábado, 24 de Julho de 1943 I H.

, • ., ,

�ÃÜPiõcorr·éíâ·NêiõAcha-se nesta capital o sr. dr.
Alipio Correia Neto, famoso cirur
gião paulista e um dos maiores
da América do Sul, que já em fins
do ano passado esteve' aqui, ha
vendo realizado na "Casa de Saú
de S. Sebastião", em presença de
numeroso grupo de médicos desta
cidade, uma importante operação
de toracoplastia.

S. s. veio presentemente em vi
sita ao SEm prezado discípulo e a

migo dr. Roldão Consoni.
O ESTADO sauda o eminente'

cientista patrício.
.......· ...·.·...· ...·.·.w............_�

Farmácia de plantão
Quase '10 mil prisioneiros Estará amanhã de plantão a

Argel, 23 (D. P.) _. O parlo de Palermo, situado na parlenoroeste' Farmácia Rauliveira, à rua Tra-
de Sicília, foi ocupado pelas forças norte-americanas, ontem às 10 horas Londres, ,23 (U. P. Urgente) - Está aumentando de hora jano.·
da manhã. O avanço aliado foi tão rápido, que surpreendeu e frustrou em hora o número de eixistas aprisionados em Sicília, pelos ,._. --••••••••••�

todas as tentativas dc defesa de parte do inimigo. Informações oficiais soldad?s aliados. Acredita-se c;.ue ját setenc°'!1ltramb etm tPOdder COHSTRUtÕES ESCOLARES EM
. 1"

.

,.,. dos aliados entre ses-senta mil e se en a -mi com a en es o �
snlientam que durante o avanço contra Palermo, os a ianos destr UlI am .

t
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ezxo. Durante o avanço nor e-americano so re a ermo, ren-,oitenta e quatro, tanques cix istas, dos quaIS 14 eram e gI an e taman 10. . . . . " . . . _ . .

Além elisso, rendeu-se aos aliados o Décimo Sétimo Regimento de Bersa- deu-se inconâicionalmente a VZf}eSszma Sexta Diuisdc italiana. Rio, 24 ("Estaelo") - Esteve em

glicri. Palermo será base naval aliada visita ao Ins�it�Jto Naci�nal de Es
tudos Pedagógicos o interventor
federal no Estado, de Santa Cata
rina. Nessa visita, o' sr. Nerêu na
mos teve ocasião de expor ao dire
tor elo L N. E. P. o novo plano ele
construcões escolares de várias
municipalidades elo seu Estado e

que levará, dentro de pouco tem
po, a que todas as escolas rur-ai s
dali tenhamsede própr-ia, com con

fortável residência para o prof'es-

Dinheiro para as zonas ocupadas
Washing'ton, 23 (U. P,') - O Departamento da Fazeuda

está imprimindo grande quantidade de notas para ser utllísa
das nas zonas ocupadas. A denominação e as características dos
novos bilhetes de banco não foram divulgadas, por motivos de
ordem militar.

Chegaram quarta ·feira a Palermo
Argel, 23 (U. P.) - As primeiras unidades blindadas ame

ricanas entraram e111_ Palermo na 4a feira ao meio dia e, à tar
de, estava assegurada a conquista da cidade, que foi completada
ontem de manhã, com a chegada das formações de infantaria.
Na opinião dos observadores, a rapidez da queda dêsse porto
constitue a melhor prova de que os italianos não estão dispos
tos a lutar com os aliados, que não encontrarão inconvenientes
para levar a termo a ocupação de toda a zona ocidental.

O valor da lira em Sicília
Londres, 24 (C. r.) - A B. H. C. informou que os governos

aliados fixaram o valor da Iírn, nos terrítôríos ocupados de Si
cília, em cem Iíras por dólar americano e quatrocentas Iiras
}101' Inglesa.

Outras cinco ddades
Argel, 24 (U. P.) - Os aliados ocuparam Bisacquino, Chiu

sa-Sclàtani, Cammarata, Vilalba e Valguarnera.

Quase cercados Em Catãnia
Argel, 23 (U. P.) - As forças aliadas continuam atacando tenaz

mente a cidade ele Catânia, pelo sul e, também, pelo norte. As forças
eixistas encontram-se quasi totalmente cercadas, devendo ser superadas,
dentro de muito pouco tempo, pelos violentos ataques aliados, Entre
mentes, noticiou-se que unidades da esquadra continuaram canhoneando

a zona do porto da cidade, afim de facilitar o avanço elas tropas elo ge
neral Montgomery.

Fulminante golpe contra Palermo

Berlim anuncia a evacuélicão
Londres, 23 (D. P. - Urgente) - A rádio ele Berlim anunciou que

o "eixo" evacuou Marsala, Palermo e Trapani.

Para o assalto finàl
Argel,24 CU. P.) - As informações chegadas ao Q. G. Aliado na Ar

gélia dizem que no setor oriental de Sicília o 8° Exército Britânico se

dispunha a iniciar o assnl to contra () importante porto de Catânia, tendo
arnpl iado as cabeças de ponte ao norte elo rio Simcto que protege a

cidade.

Em 13 dias de operacões
Argel, 23 (U. P.) - Em 13 dias ele operações, os aliados conquista

ram mais ele quatro quintas partes de Sicília e fizeram quase 70 mil pri
sioneiros, tendo agora em seu poder bons aeródromos na ilha, excepção
feita de alguns que ainda restam ao "eixo" na zona de Gerbini.

A invasão em perspectiva
Nova Iorque, 24 (l:. P.) - Os nazistas e fascistas lemem a invasão

da Itúlia, a qual seria realizada imediatamente após a derrota do "eixo"

em Messina. A invasão' seria feita simultaneament.e atra,vés do estreito

ele Messina entre os cabos Spartivento e Colonne e pelo golfo de Taren

to. Dessa f�rma, seria efetuado duplo ataque contra as posições na,ZÍstas

do resto da península.

Novo coma"dante dos Carabineiros
Nova IOJ'llue, 24 (U. P.) - Mussolini de�igl.1f)Ll o ten('n.te-;seperal

Cel'igu para o posto ele comandante dos Carabllle�ros, em substLtmçao elo

genet'al Razon que 'pereceu dllr:mtc o bombardelO d� Homa .. Heeorda:se
que além do general Hazon morreu também o chefe do Estado-MaJOr

fios ç;1rq}JineirQs,

Roosevelt e o ataque a Roma
Washington,24 (U. P. Urgente) - O presidente Roosevelt,

falando a um grupo de jornalistas, reunidos na "Casa Branca"
por ocasião de sua costumeira entrevista, justificou o 'bombar
deio dirigido contra Roma e reiterou seu urgente pedido para
que Roma seja declarada cidade aberta.

*

'Washington, 24 (U. P.) - Durante sua conferência habitual, com os

jornalistas o presidente Roosevelt disse que os Estados Unidos empre
garam todos os argumentos possíveis para que Roma viesse a ser de
clarada cidade aberta. Essas tentativas, no entanto, fracassaram, por
que os eixistas pretendiam manter em Roma, protegidas pela proximi
dade do Vaticano e dos monumentos históricos, suas bases militares.
Expressou que, logo no começo do ataque à Sicília, os aliados compreen
deram ter de agir contra Roma, pois o poderio inimigo alí concentra
do constituia perig-o para as forças invasoras. O bombardeio da capital
italiana, feito à luz do dia, anulou, no máximo possível, êsse perigo,
garantindo a boa marcha das operações aliadas em Sicília. O chefe do
govêrno norte-americano recordou também que os alemães, com o au

xílio dos italianos, destruiram quatro mil igrejas, hospitais e bibliote
cas na Inglaterra; e, apesar disso, os aliados nunca pensaram em re·

correr à represálias.

Almirante fascista capturado
Arçel, 23 (U. P. Urgente) - Os aliados capturaram na 'Si

cília um almirante italiano. Segundo informações oficiais tra
ta-se do almirante Prieto Leonardi, que comandava as fôrças
navais fascistas em Augusta.

Fala o CapHáo Sertorius»
Londres, 24 (C. P.) - Os eixistas oferecerão :l última resistência

no nordcste da Sicília, nos arredores de Catânia e Messina. O comenta
dor da emissora alemã, Capitão Scrtorius, destacou que os totalitários
refluiram para o nordeste fie SiC'í1i8, de acô rdo com os planos traçados.
Adiantou que Marxala e Trapani foram abandonadas, negando, entre
tanto, que os aliados tivessem cercado impor-tantes contingentes eixis
tas. Recorda-se que os aliados isolaram mais de GO mil totalitários ao

oeste ele Palermo, exatamente na zona comprccndidn entre Trapani c

Marsala. Os observadores aliados, por sua parte, dizem que a derr-otn
do "eixo" em Sicília já está assegurada e que, dentro de TiOllCOS dias,
estarão destruidos os baluartes totalitários de Catânia e Messina.

o regresso do
cei. Orozimbo

AHGEL, 24 (U. P.) - A ocupação ele Palermo, obtida pelos norte
americanos sem encontrar quase resistência da, parte das tropas italia
liauas que a defendiam, foi completada ontem pela manhã, e põe nas

mãos dos aliados um dos portos mais importantes da ilha de Sieiliu in
ferior apenas aos de Catânia e Messina. A escassa oposição of'crccirla pelo
inimigo, apesar de em torno de Palermo terem sido construirias excelen
tes defesas por considerar o "eixo" que l'sse seria o primeiro objetivo
dos exércitos aliados ele invasão, faz supor que as instalações portuá
rias dessa base se achem mais ou menos intactas, o mesmo acontecendo
com outros portos tomados nas costas sul e leste. Nesse caso, os aliados,
sem perda de tempo, poderão converter Palermo numa grande base na

vaI para efetuar operações contra a península itálica.

Uma carla do Papa
Mtulrí, 24· (U. P.) - Os vespertinos publicam tem suas primeiras

páginas o texto, na inleqru, duma carta diriqida pelo papa Pio 'XII ao
cardeal ,Marcheii, uiqário geral de Roma. ln [ornuiçôes da (França di
zem que os círculos diplomáticos neutros «lu cttpilnl italiana ipreslum
aiencão especial 00 trecho em que o Sumo Poníiiice se retere às ,suas

nego'ciacões com ambos os .beliqerunies, .oisando eoiiar o 'bombardeio
de Roma. Acrescentam que isso é inierpreiado no sentido de que o Popa
roqana aos aliados que .se abstivessem de bombardear Roma e solici!ava
ao goveJ'l1o i/aliano (jlle evacuasse a capilal de objetivos militares, arim
de .declará-la ,cidade abel'ta.

Abatidos 25 aviões do «eixo»
ARGEL, 23 (U. P.) - As forças aéreas aliadas atacaram Foggia e

Salerno e as principais cOlllunicações ele Sicilia e elo sul da Itália,. Os
aparêlhos aliados derrubaram vinte e cinco aviõcs do "eixo", durante
a jornaela passada, nessas operações e em combates aéreos travados só
bl:e a Sardenha. As perdas aliadas foram de scis a "iões.

o único setor resistente
AHGEL, 23 (U. P.) - Catânia é o único setor onde os aliados en

contram resistência muito enérgica da parte do "eixo", destinaela evi
dentemente a preservar o nordéstc ela ilha e oferecer ali a SllU última
r�sistêncifil pal'fl, jClltgr talve.,z a evqcua�i'ío !)fl\,U fi Pcpí)1s�lla.

Rio, 24 (A. N.) - Tendo chegado
na tarde de ontem, procedente dos
Estados Unidos, onde fora a con

vite especial do Departamento da
Defesa Civil, por intermédio do
coordenador dos Negócios Inter
Americanos, o coronel Orozimbo
Martins Pereira, chefe da Defesa
Passiva Anti-aérea brasileira, ja
pela manhã assumia suas funções
e' entrava em plena atividade. Ini
cialmente, o coronel Orozimbo reu

niu os jornalistas cariocas para
uma entrevista coletiva. Nessa en

trevista suas primeiras palavras
foram de franco entusiásmo e sen

timento de admiração pelos esf'o r
cos norte-americanos em pról da
�'itória das nacões unidas. Em Sê

guida expressou' seu reconhecimento
profundo pelas manifestações de
carinho e que foi alvo durante sua

estada nos Estados Unidos. Decla
rou que os brasileiros nos Estados
Unidos são, por vezes, melhor tra
tados que os próprios norte-ame
ricanos. Os Estados Unidos sabe
que o Brasil se empenhou sincera
mente nesta guerra e tudo quanto
tiver a seu alcance o Brasil fará
para a vitória comum. Aludindo a

defesa civil dos Estados Unidos
disse que é perfeitíssima. Acrescen
tou que alí foi resolvida satisf'ató
riam ente a construção de abrigos
anti-aéreos. Os técnicos amer ican os
entretanto mostraram-se grande
mente admirados e expressaram sua

satisfação pelos sistemas idealizados
no Brasil, como os grandes tuneis
abertos nas montanhas. Terminan
do, disse que o govêrno norte-ame
ricano pôs a sua disposição todo ()

material que julgasse necessário à
defesa das populações civis do nosso

país.

sor.

HOHARIO DAS SANTAS MISSAS PARA
DOUINGO

Catedral: 6 - 7 - 8 - 10 horas.
Novena: às 19 hor-as,
Em dias da semana: Missa: às 7,30

horas.
Igreja de S_ F'runclsco: 7 - 9 horas.
Hospital de Caridade: 6 - 8 horas.
Puríssimo Coração de MarIa (Par to ) :

8 horas.
Igreja de Sto. Antônio: 7 - 8 horas.

Igreja de S_ Sebastião: 6,30 11m-as.

Igreja ele Sta_ Terezinha: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 hor)ls.
Ginásio: 5 - 6 - 7,30 (só alunos -

8,30 horas.
Capela S. Luiz: 7 - 8,30 llm'as.
Capela do Abrigo de Menores: 7 ihm'as

(toclos os dias).
Tl-indade: Matriz: 8 horas.
Tl'indade: Chácara dos Padres: 8 hora�.
João Pessoa (Estreito): 7,30 horas.
São José: 7,3'0 - 9,30 110ras.
Coqueiros: 9,30 ho'ras e ç1ia se�tlil1t�;

i'lr;. 7 40 ..a:>.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOSSAA

A forva aérea e o
moral das popu

lações'Washington � (fNTEH-AMEHI
CANA) � A luta na Sicília veio
sucitar numerosos temas dt' debate,
de caráter militar e01110 político,
'ou ele ambos co njuntamcnt e. "Cm
desses temas é a sempre renovadn
questão do emprego da f'ôrca aé
rea. A exper iência na Sicília vem
confirmar as palavras r-eceutemeu
te pronunciadas pelo g("neral Mars
hall, chefe d-o Estado Maior norte
uruericano, depois tia r cnd ição de
Pantelár ía, "Julgo conveniente � Camisas, Gravatas, Pijames

Meias das melhores, pelos medisse
ê

le -_ f'orruubar uma palavr-a-
<['e advertência contra as conclu- nores preços, só na CASA MIS·

CELANEA - Rua Trajano, 12sões apressa-das ou as con.cepções
de improviso referentes à utiliza
çâo da fôrça aérea ou de qualquer
arma em particular na conduta des
ta guerra. Estou dia fi dia mais con
vencido de que sórnente por uma

coanbinaçâo a-dequada dos meios
de fazer a guerra poderemos conse
guir a vitória no mais curt-o prazo
pcssivel e C0l11 a maior economia ....-----.-.---.---•••-�--.-_..... Jde vidas". Em P�n.telária, acrescel�- bem sucedida, A Luítwaffc ,domi-Ita o general, verificou-se uma SI-I nava os ares. A distância ele Calais
tuação única, pelo car-áter da ilha, a Dever é de 4� quilornetros apepela qualid ade da guarnição, pelo nas, enquanto que agora para inva
contr ôle naval elas aguas ci rcunvi- dir a Sicília os aliados tiveram de
zinhas e pela aproximidade de ae- atravessar l40 qui loruetros de mar.
ródromos aliados, Uma sede ele vitór-ias anteriores

Dessas afirmações do general parecia garantir aos nazistas um
Mial'sala,H se poderia deduzir o que êxito indefinido. Entretanto eles
rele fato aconteceu, isto é, que nas não ousaram. L imitar-am-se aos
operações subsequentes se ver ifi- bombardeios � e perderam a bis
caria o emprego combinado das di- tór ica batalha da Inglatcrr a. Quan
versas armas. Mas, aparte <lesse do a vitória quase lhes sorrda, re
exame puramente tuili tar do 'pro- velou-se lima das mais graves fa
hlema, ocorrem outras consídera- lhas do caráter germânico, que se
�'õles que der ivarn do moral e do manifesta também 110 terreno rnili
.uuímo de resistê.nciu da população lar, embor-a a primeira vista se te
nos pontos submetidos aos bom- nha a impr essáo enn h-árí n. Esta
hardeios aéreos. Em contraposlcâo falha foi a ausência de imaginação'.
no raso de Pantelúria, podem os A sua "blitzkrieg", eOl11 efeito, se
aliados citar o exemplo cle Malta. baseava num conhecimento ciên
Esta ilha foi submetida a um dos tif'ico das deficiências do inimigo,
bombardeios mais rigor osos de Quando se tratava de enfrentar o
que bit memória. De sua capital, desconhecido. () imponderável, is
Lavaletta, se pó de dizer .que qua- to e, de criar realmente novas situa
se não ficou pedra sôhre pedra. A ções estratégicas, (JS alemães Ira
população civil recebia os ataques cassaram f'und amenlnhnente. Ê
com estoicismo, e já considerava também por êslc motivo, devido ao
corno seu qlJi.n-lilão de todo dia, a Seu engal1'Ü inicial, que eles jál1lais
lJ(}ILga �)erJllanê-nc.ja '!lOS alH'igos au- dominarão a Cni[io Sovietica.
11-aéreos. Mas nunca se falou el1l Foi o moral da popu]al,'ão de
ren.dição, e por seu tUrll() os ale- Malta, como da de Lnndt'es, ql1e
mães não se atreveram a cOl11ple- 101'noll ,inlfPossi\,c,1 a conquista pe
tal' a tal'efar elos bombardeios CDill Ia fôrça ae1'ea sÓll1eníe. Peja sua
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês c-s
Número avulso Cr$

No Lnterior :
Cr$
Cr$
Cr$

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

II ;:���:;;�o�:�;�e;;i��:::�;;:dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS

•

um deselllbal'que.
Em Lonch'es tam,béll1 fi co II

monsll'ada a ,ineficic,llcia da arma

aérea, pül' si só, pa;ra submeter uma
pC_YJ)u.Jação � sól)l'et.udn quando es

ta possue llma fibra COlllo a dos he
róÍeos habi1alltes da c\ldplitaJ ingle
s'a. Houve um lT!omenlo, em setem
bro, de 1940, em que talvez uma

�;�l!-a(�iya de in_yasão alemã fôss�

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

Seccão de Eletricidade,

Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessórios, etc.
Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)

Fone - 1595.

o PENSAMENTO iDO DIA
«Receber benefício é vender

a liberdade». Mimo Publio.
•

A ANEDO�A DO DIA
cERSATZ»

- E se o tal bife de madeira,
consumido na Alemanha como
carne artificial, não alimentar
suficientemente?
- Completa-se a refeição co

mendo os palitos, ..

•
O PRATO DO DIA

BOLINHOS DE QUEIJO
Ponha de molho, em um copo

de leite, um pão de vinte sen

tavos. Passe-o peja peneira, ado
ce à vontade, junte quatro ge
mas, uma clara, canela em pó
e 250 grs. de queijo de Minas
ralado. Misture bem, adicione
uma colher de café de mantei
ga e frite às colheradas.
Sirva polvilhados com açúcar

de baunilha'
•

o PRECEITO DO DIA
Facilitam a digestão e evitam

a prisão de ventre as refeições
feitas com calma e tranquili
dade, em ambiente alegre, cons
tituidas de alimentos naturais e

pouco condimentados, mas de
sabor e aspecto agradáveis.

o pOderio japonês ESTE AlUNO

2v-l

lheiro da ilustraçii.O ,.·oima. oftJrooar.
lhe, em amavaI gesto, um clIlice cio
excelente aperítrvo KNOT, lembleo
oe v, Si", de acrescentar, 80 a.grad8o
oe. • gentileza,Ef1EE' 1A1f-
stn O l1iu APERITIVO

PREDILETO!

Washington (Inter-America
na) - O sr. Joseph Grew, ex
embaixador americano no Ja
pão, desde seu regresso aos Es
tados Unidos, tem procurado
sempre ressaltar a gravidade
da tarefa das nações democrá
ticas, antes que possamos im
por aos japoneses os termos da
rendição incondicional. "Qual
quer esperança d€ um colapso

Ibreve dos japoneses poderá re
sultar numa grande decepção"
1- declarou o sr. Joseph Grew,
'em recente discurso.

I "A nação japonesa está uni
lda como um só homem na !

Ilcrença de que a aventura em Ique foi lançada pela sua cama-1

rilha militar resultará na vitó
ria - acrescentou o diplomata
americano. "Os soldados e
marinheiros japoneses são ver-

!dadeiramente fanáticos. F.elizmente, porém, o inimigo apre.

senta também seus pontos fra-
cos. Seus recursos navais são
limitados, e êles não podem ter
a esperança de substituir mais
do que uma pequena fração da
tonelagem mercante e naval
afundada pelos submarinos e
avioes americanos, E, além
disso, a indústria japonesa ja
mais conseguirá alcançar o
meS1110 nível de produção aero-
náutica atingido pelas indús
trias britânica e americana".

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

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 escritório

Romances modernos e livros.
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc .Tem anexa uma

TOl1�,KN�T

VIUVA JOSEFA MIROSKI

t

{//'f PROD(lTO DA KnOT$A./l1b. (0/1, � SMVRM
� IT�JAi �

PERDEU-SE
Um recibo em branco com a

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

tregá lo nesta r�dação. 3 v.' 2

Comprai ná CA SA M-ISCB
LÂNEA é saber economizar'
A CONCI��NCIA CRISTÃ REPUG

NAM: AS DOUTRINAS
RACISTAS �"

Londres (B. N. S.) .i: O .corres
pondente em Roma do jornal sue
co "Stocholm Tedningen" informa
que o famoso professor italiano
Orestano fez um vigoroso ataque
às doutrinas do nacional-socialis
mo. Em dezembro último apare
ceu um artigo de Orestano na re
vista de Mussolini "Gerarchia"
expressando que o temor do pa
ganismo nazista provocava um
vasto comentário no mundo intei
ro. No seu último protesto, Ores
tano declara que o nacional sócia
lismo "revela um espirita ímpró
prio para: ser aceito pela conciên·
cia cristã". E prossegue: "As dou·
trinas raciais sôbre o casamento �

voluntário ou compulsório � por
causa de conside-rações eugênicas,
é uma subordinação de tudo quan·
to é humano ao poder do Estado.
Isto é a opressão da conciência pe
lo Estado são fenomenos e corren·
tes que a Itália, permanecendo
ainda católica, deve fazer abordar
para sua própria salvação". O tem
po atual e os seus movimentos -

diz ainda Orestano estão satura·
dos e envenados com o espírito elo
Anti-Cristo, Sómente regressando
ao Cristianismo pode a cultura oci
dental ser restaurada .

Vanda Miroski e irmãos, profundamente cons
ternados com o falecimento de sua querida mãe, JO
SEFA MIROSKI, agradecem a todos, que, com sua

presença, ou, por meio de carta, cartão, telegrama e

flores, generosamente os confortaram no doloroso transe.
Fazem ainda o convite aos parentes e pessoas de

suas relações para assistirem à missa que, por alma de sua

inesquecive, mãe, mandam celebrar na Igreja de Santo Antô
nio, segunda-feira, dia 26, às 7 horas, antecipando agradeci
mentos aos que pràticarem êsse ato de fé caridade.
383

\

AgentesGrande Empresa, de idoneidade
reconhecida, precisa de moços ou

moças de bôa conduta, com algu
ma capacidade intelectual, para
prestarem seus serviços nesta cida
de ou fóra dela. pagando-se óti
mas corn rssoes e com ordenados
em casos excepionais. Mais informa
ções, com o sr. José Fatuch. à rua
Vítor Meirelles n.' 18 -- Sobrado.
sala n" 2 .- Florianópolis.

.

378 5v-5

Corretores

M�ssa em ação de graçasEnio Selva 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.

CreditoMútuoPredial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado
\

Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado

Sort= tos nos dias 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO' MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas boníücacões e inscrições de pagamentos.

Médico gra tis

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum-

,

nre íncontínenre. Não existe igual. Não reflita e Dão
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coítança, que, quando menos esperar, 8
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias 4 e 18
-----

Hoje
SÁBADO

Hoje

SÁBADO

3

A's 19,30 horas
Programa duplo

COMPLEMENTO NACIONAL
OLIMPC JORNAL, 119 (Atualidades)

marinheiros na chuva

de-

Uma verdadeira chuva de

Balas
gargalhadas, Tommy Tindl@rcom

-

assassinas
Com Robert Kent

Preço único: 2,00. Ce�sura até 10 anos

DOMINGO: Mickey Rooney e Freddie Bartholomew em:

De carlola e calcas l.isladas,

experiência nesses casüs, C01110 em

outl'OS, talvez Hitler possa concluÍr
que as nações ele liberdade, de de
mO{'.l'::wia e de j.ustj�'a 115'0 são me
ras palavl'as ocas na bo('a dos alia
dos. Elas emprestam nos h01nens
uma fôrca sobrehumana, e se {l'all�
formam" assim, em última análise,
num preciso fator militar, tanto
qUanto l'olíHco.

,

..--....._-.-_.....-.-.-.-_..-.-...- .......-."--.-....-_......-....-.-.-....-.-.-.-.--":'-_..-.---...---.---_...."":"'"
THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

COMPANY LIMITED
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

J CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
THE LONDON ASSURANCE

L, ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19
........

- - ",. - - .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NEM TODOS

Sábado, 31 - PRIMEIRA NOITE MARTlNELlNA no Clube 12 de Agosto
«Soírée- -- Concursos de densos-Prêmios-surpresos
Reserve sua :mesa na Secrelaria do Clube 12.

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

O ESTADO EsportivoVIRÁ DA BAiA O FOGO SIMBóL!- compromisso fTente ao poderoso
CO DA PÁTRIA conjunto do Hercílio Luz, o Figueí-

No dia cinco do mês próximo ini- rense &<irá realizar, amanhã, com

ciar·se-á na cidade do Salvador fi início às 8 horas, rigor-oso ensaio
maior corrida a pé jamais realiza- de conjunto.
da no mundo, da qual participarão O "apronto" dos alvi-negros será
1I1gUllS milhares de atlétas de oito efetuado no gramado do Ipir'angu,
grandes Estados da Federação, COIl- da vizinha cidade de São José.
duúndo o archote ínffamado com o

Fogo Simbólico da Pátria, para FESTIVAL DO FIGUEIRENSE
itcendcr, em Pôrto Alegre, a zero Promete se revestir de raro br-i-
hora de lQ de s-etembro, o Altar da lhantismo o grandioso festival dan
Pátria. sante que o simpático grêmio dos
Partindo dacapítal da Baía, o Fo- calções pretos, promoverá em a. noi

. gü Simbólico percorrerá, além do te de 7 do mês de agôsto vindouro,
:. ínterio� da Boa Terra, os Estados nos amplos salões do "C lube 15 de
\ te Minks Gerais, Rio de Janeiro, s. Outubro".
fl'alllo, Paraná, Santa Catarina e Rio Nessa ocasião Iar-sc-á a escolha
Vlrande do Sul e o Distrito Federal. da "Rainha do Figueirense".

O Fog� Simbólico entrará no ter- As dansas serão abrilhantadas por
rít 'ório catarinense pelo município duas ótimas orquestras. 3 que o famoso educador Irem-
de Joinvile passando depois pelos A numerosa família alvi-negra cês Louis Braille, criador do

ocrrheoídc alfabeto para cegosde \Ja.raguá, Blurnenau, Gaspar, Ita- aguarda, com desusado interêsse, a que tomou o seu norne, era tam-
ja!, ,\ Camboriú, Tijuc.as Bíguassú, S. tealjzação do formidável festival, bém cego desde u idade de três

Jos� í, Florianópolis, Palhoça, Bom que marcará época nos anais 50. anos.

Relu "O ·c Laies, de onde seguirá pa- ciais e esportivos f'lortanopolitanos.
1'11 V 'acari� no Rio Grande do Sul.

Sal: emo� que as autoridades cara- CATARlNENSES X PARANAENSES
rlnen: es estão dellgenciando para
que a recepção do archote em nos
so Es·!· ado se revista de raro bri
lhantís. 10, superando o êxito alcan
çado n 8 anos anteriores.
Em P 'ôrt1o Alegre o Fogo Simbóli

<:0 arde rá no Altar da Pátria de 1°
a 7 de setembro, simbolizando o

ardente íeseio de sobrevivência, li
vre c in ependente '.da Raça Brasi-
lelra.

.

"A Bandetra Nacional deve ser hastea·
da de sol a sol, sendo permitido o sen
uso à noite, uma vez que se ache conve-
nientemente iluminada". (Dect-eto-Ieí n.

-

_

4.;;45. de 31 de Julho <le,,1942. art. ·12),
de 1942; - Art. 18. N. 5).'

f'Recebemos gentil comuni
cação do sr: ten. cel . Hugo Dr. ARAUJO.,

.

Silva, que nos participou
haver assumido o comando Olhos.- ouvidos '- nariz -' gal'ganta
da Guarnição Militar de REASSUMIU SUA CUtUCA
Florianópolis e do 14.0 Beta- Rua VItor Meirelles 2ft
lhão de Caçadores. .Grat.os, Diariamente: 10 às 12; 3 às 6 hs.

V·d...............................eea..................· I iiCARlAZES DO DIA
-HOJE"

._-sAãiDo�_,.,...HõJÊ- A.nll'ersárloll

�-'õi8-0DfõNliõ�-�A'E 4 1/2 e 7 1/2 horas
Giganstesco programa

Atwill e Melvyn Donglas, numa película horri�ilante. e
cheia de mistérios:

O
,.

vampiro
Um Far-west dos me1'hores. com Bill Helfiott:

Justiça da fronteira
Chaney J r. e Helen Parrish, no 11 e 12 episódios·de:

Diligência vitoriosa
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Imp. (?) anos

4 que. o famoso Big-Ben, rnon-
. tado na torre de Westminis-
ter, no edifício do Poelcrmervto,
em Londres. pesa a bagatela de
treze e meia toneladas; e que
êsse rel6gio, cujas badaladas são
diariamente ouvidas no mundo

Iinteiro através do rádio, foi
inaugurado em 1856.

. _

A\GENTES'. E REPRESENTANTES

�..
�. 1IMJIIWI._IIIMN._

Bater-se-ão amanhã, à tarde,
partida amistosa, os conjuntos
Perí Ferroviário, de Mafra, c

Atlético, de Curitiba.
O encontro será disputado na pra

ça de esportes do grêmio ma

frense.

1 que há um conhecido escri
tor norte-americano chamudo

Winston ChurchilI; e que, por
causa da identidade de seu nome

com o do célebre estadista in
glês, não são poucos os cômicos
quiproqu6s em que se tem visto
êle envolvido,

2 que a cdação de osb'as para
q. alimentaçã.o foi urna das

maiores indústrias dos romanos

até mais ou menos o ano 100
cintes de Cristo.

DIA 25

O CLÁSSICO DO FUTEBóL
PARANAENSE

Em jogo oficial do certame curi
tibano, enírentar-se-ão amanhã, á
tarde, os clássicos rivais do futeból
paranácnse - Atlético e Curitiba.

O FIGUEI .ENSE NOS CERTAMES
ESTADUAIS

---�O":'·",-,u...!·jt..,(j.",:"j so Figueirense, além de
possuir O honroso título de trl-cam

pe-ão barriga-verde, é o recordista
na conquista do citro máximo do
futeból catarinease.
Damós a seguir os "onze'.' do Fi ..

gueirensc que se sagraram cam-

peões do Estado: TEMENTE-(ORONEL HUGO SILVA
1992 � Carvalho, Anú e Zêqui

nha: Perú, Procópio e Diamantino;
Pavan, Paraná, Caldeira, Beck e

Calico. 1935 - Pereira, Arnaldo c

Fred; Carlos, Carioca e Haroldo;
Pijon, Paraná, Beck, Tião e Calico.

193.5 - Pereira, Arnaldo e Fred;
Carlos, Carioca e Haroldo; Píion;
Paraná, Beck, Tião c Calico.

1936 - Pereira, Fred e Carioca;
Carlos, Procópio e"Berreta.Chocola
te, Paraná, Ivo, Anterior e Calico.

1937 - Renato, Fred e Antenor ;
Carlos, Beck e Godinho; Sabino, Os
car, Ivo, Dico e Calico.

1939 - SUa Damiani e Décio, GO-I
.

dinho, Beck e Sidnei; Evan, Azeve- , 1·C· N' Llone
do, Ivu; a11co e erI. .

1941 - Vadico, Pé de Ferro e Dé

do; 8iguá, Cbocolate e Sideni; Se

(-'Ufa, Calic:o. Wilson, .Fornerolli c

�eri.

EM JOINVILLE
EIÍl disputa do certame [cinvillen

se preliarão amanhã, as turmas re

presentativas dos clubes América e

Atlético São Luiz.

em

do
do

6 que o tubarão é um dos pou
.

cos animais não incluidos
na teoria da evolução das espê
cíes, pois há 400 milhões de

. anos, segundo autorizados aoô-
logos, a familia daquele peixe
permanece inalterada .

Desejando homenagear c lu
nos do. Escola de Engenha
ria do Distrito Federal, o

Lira resolveu transf,erir. a
soirée de sábado, para,
domingo às 21 horas.

'l'EM N.OV/I. DIRETORIA O AFON
SO PENA, DE JOINVILLE

:Foi. eleita e já tomou posse·a no

'Vá diretoria do Afonso Pena Espor
te Clube, de Joinvillt', a qual ficou
assim constituida: presidente, Luiz
Santana dá Fonseca.; vice..presiden·
ie Arnaldo Maia Machado; 1° se

c:etário, Júlio Ramos; 2° secretário,
Dunal Fagundes dos Reis; secretá
rio social, Heinz Seiffer; 1° tesou

reiro, .furací Carvalho; conselho fis

cal, nemcrval }<'lores, Ad, Rodrigues
Hodo1fo Ladwig.

Sigrid Gurie
-

Ruas'

5 que um legitimo violino
«Stradivarius» se compõe,

aproximadamente, de 70 peças
de madeira, valendo, atualmen
te, êsse instrumento, 70.000 dô
lares, ou seja, 1 milhão e 400
mil cruzeiros.

•

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.

Wayne
Colossal programa duplo

MorTis, Brenda Marshall e Alexis

Fantasma risonho
Smith em:

o IN'fERMUNICIPAL DE AMANH,\,
À TARDE

Realiza.r.se-á amanhã, it tarde, no

estádio "Adolfo Konder", o anun

dado encontro interJ1lunicipal enlre
os quadros representativos dos du·

bes Tamandaré, desta capital,. é do

Cip, de Itajai.

.

e Rilph Byrd em:

do Oriente
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
MATINÉE A' MEIA-NOITE (Desenho)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
Preços: 2,00 e 1,50. Impr. até 14 anos

.....

-

cançao
o l' prêmio do ano: James Cagney

da vitória
Domingo,

A

Pessoas que trabalharam ou trabalhem para Cios.
de sorteios ou. que queiram uma boa representação
com grandes possibilidades,· escrevam à Caixa Posta",
3717 - S. Paulo. Concedemos melhores condições e.
exclusividade.

Anemia?

Tonifique-se com

Lon

RIGOROSO ENSAIO DO
FrotrEfRENSE

fr�v.1I1·lmdo-$e pau o seil pl'ÓlÇh11O ____,."._

em

Atividade . aéreaCrianças desnutridas?
Raquitismo? Londres, 23 CU. P.) - - Os Minis�

rios da Aviação ,e Segurança interna
comunicaram: «A noite, houve ativi·
dade aérea inimiga a sudeste da In
glaterra e ao sul de Galles. Não .. se

. � têm notteic.
Em U L 5 Ã O D E 5 [ O T t t:Z::i�O:�:

rojadas
bornbea em
nenhuma
cidade».

a maneira mais fadl e segura de tomar-se
o legítimo óleo de fígado de bacalhau

,

I'
"A Bandeü-a Nacional quando hastea-

. da � Janela, porta, sacada ou balcão, fi.
e cara: ao centro, se isolada; à direita, se

SOCial houver- .ba.�<!eira de outra naçAo; ao een
tro, se figurarem diversas bandeirasperfazendo número Impar-; em .P08içã�que mais se aproxime do centro e à dí-
l'e�ta deste, se figurando diversas bano
deíras, a soma delas formar número P8l'As presentes disposições são tambe�. nplicaveJs quando fiKurem ao lado daBandeira Nacional, bandeira� l'epr_tatlvas �e instituições, corporações 011 as.
�q,ciaçoes". (Decreto·lel D. 4.544, de 31 deJulho de 1942: - Art. 18. N. 1).

r····
....· ...· ..···..···..· ..··...····.............··........._

PARA vocz E SUA �FAMILIA i'

Sabonete e Pasta dentifrícia �
ARAXÁ �

Talco e ?ó de Arroz �

i .

MALVA !
�

-

Produtos da '!í
PERFUMARIA �
MARÇOLLA �

..._ - .._-.._ ' .......!

Passa hoje o aniversarlO natalí
cio da srita. Rute Costa, filha do
sr. Mário Costa.

•

Pelo tr.anscurso, hoje, de seu

aniversarlo natalício, deverá ser

muito cumprimentado o engenhei
ro sr. José Born.

•

Faz anos. nesta data o jovem
Nilson, filho do �r. Elias Paulo.

Assinala-se hoje a data
sário do jovem Trogílio,
sr. Acácio Melo.

oniver
filho do

· .

Festeja hoje seu primeiro ani·
versário a garotinha Regina-Iara,
filha do sr. prof. Osni Régis, lente
do Instituto de Educação de Lajes,
e neta do sr. Paulino Silva, re

presentante dêste diário no distin
to de João Pessoa.

•

Transcorre amanhã o natalício
do sr. Euclides Pereira, proprieta
rio do Café "Rio Branco" e pessôa
geralmente estimada.

•

Fazem anos hoje:
Srita. Nice Farias. filha do far

maceutico sr. José A. de Faria.s;
Srs. dr. Cesa.r Avila, Oscar Sch

midt, Luiz Crespo, dr. Danilo Car
neiro Ribeiro e Emilio Menezes.
Jovens Tiago Grumiché e Luiz

Fernando Machado.
•

parativos que as L_
-

-�oraçõss do
IZ de Agosto estão desperta.ndo
atualmente;' fa:aem crer venh�
estas a alcanço.r especial destaque.al!lsinalando surpreendente êxito.
O magnifico baile que àquele

dia se efetuará em meio a ambi
ente sem dúvida dos mais seletos
a que emprestarão singular brith�
as personalidade... de maior relêvo
nos círculos administrativos e cul
turais da cidade, contará com a

apresentação de dezoito excelentes
figuras orquestrais.
Coroando os festejos. possiveI ..

Clubes: mente na data em que O velho
Segundo nos foi comunicado, o clube oompleto.rá setenta e um

"Clube Doze de Agosto" . pretende o.nos 'de útil existência aerô. solene
festejar de maneira excepcional, .mente lançada a pedra fundameno �

êste ano, o transcurso de sua data tal de sua 'suntuosa séde. a erquel"
aniverscíria. se em 6timo loçCll sito à. AvoniQ�);:;otivqmente. os c:uic;lt;\dosos l?rQ Horemo I.a'l.\iiilo-

....... --_ .. _- ... _ ....._-. --- .. _.--- _-;-"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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111185 PREÇOS qle constituem a causa do ESTUPENDa:
SUCESSO que está obtendo a LIQUIDAÇÃO•

"A MODELAR"

o SOTAQlTE ALEMÃO ESTRA
GA O AMBIENTE ITALIANO
Londres (B. N. S.) - O "Daily

Sketch" informa sôbre uma ocur
rêncía títíca servindo para abrir
ainda mais a brecha existente en
tre a Alemanha e o seu parceiro
italiano. Depois da derrota do Eixo
na África, - escreve o jornal -

Hitler prometeu a Mussolini man
dai: novos tipos de tanks alemães
para defender o sul da Itália. Os

. tanks chegaram para uso do exér
cito italiano, mas ficou provado
que eram velhos tanks readapta
dos procedentes da frente .russa,
Agora os tanks foram todos reser
vados para os alemães estaciona
dos na Itália. Isto foi causa de
muito ressentimento entre as for
ças italianas que vêm no caso
mais uma prova de abandono par
parte elo aliado alemão. Um sinto
ma disto é a crescente tensão nas
relacões entre os alemães e ita
lianós relatada na carta ele um cor

respondente sueco na Itália e pu
blicada por um jornal de Estocol
mo, dizendo o seguinte: "Não é na
da agradável falar sueco em Roma,
porque sôa como a lernão. E' me
lhor falar inglês. Não estraga a
atmosfera tanto como o alemão".

Seja
•

sua p�op"la
. � �NFER�ElJA� '/

-_.._ .. _

Interessa a 8 tmIre 10 11mHwff;S:
Na adoles<encia, na

idade adulta, na "idade
(riU<a", a's irregularida·
des no lundonamento do
Ofgclaismo acarrétam para
a mtdher uma Jn'midide
de dore� e (olttratem
pOSo Ha, porém, as que
se litertam disso: são as

que 115am A, SAUOE DA

,�MUUffR. '

A SÁUDE DÁ MULHER-

Resuledor, tônico,
anti-doloroso, A SA UDE
DA M U l H E:� representa
uma garantia de nor

malidade para a seude
femilliRa.

. A SAUDE DA MULHER

carxues NIPô;\,"ICOS CONTRA A
IGREJA CRISTA N_" CHINA
Londres (B. N. S.l - Segundo

informa o "Herald Tribune" de
Nova-York, monsenhor Paul Yupin,
vigário apostólico de Nanking,
acaba ele revelar como a Igreja
Cristã, na China está sendo ímpíe
dosamente estrangulada pelos ni
pônicos.
Monsenhor Yupin teve ainda

oportunidade de falar das condi
ções reinantes nas regiões ocupa
das da China como "verdadeira
mente desesperadoras". tendo ain
da há pouco chegado' ao seu co
nhecimento detalhes em torno da
prisão e consequente internamen
to num campo de concentração de
cêrca de 450 padres e 150 freiras,
de nacionalidade inglesa, america
na, holandesa e belga, na província
de Shantung.
Por outro lado, os padres e mis

sionários de nacionalidade italiana,
alemã e francesa estão sendo cons
tantemente embaraçados e cons

trangidos em sua missão evangéli
ca. Ainda em sua política de des
truição da Igreja Cristã, os japo
neses transformam as igrejas. em

alojamentos, teatros e cavalariças,
além de colocar entraves e mesmo

paralisar o funcionamento dos se
miuârios e colégios religiosos.

é O remédio que traz no
nome o resumo de suas

virtudes.

-

SALAO BRASIL
Prata Quinze, u. 10

Comunica às distintos f-:Imíliali que está sempre à
di.poeição dos exmas, Senhor(1s e Senhoritas que
desejem uma "permanenteN perfeita, garantida e

ao g6.to das eliftntes (permanente ourta, meio
cabeleira o� bern comprida, etc).

são semllre os mesmos:
a eletrfddade e 25,00 a óleo

Os preços
os 20,00

v- ,6
CASA MlSCELAN�A, distri'l 9uelB lIo!,�gar informações 1 ...

awdora doe. R"diO$' R. C. A tahstiea, �!Iü;ar, trllbalha elll pról
V· ." -

.. I de par, JIlIDl·lI�· a Bel., eu.o,
reter, ':'livu�& e DSlCOil. �

1ft'. jJfl...do, ",iIltaF:me,,�" e�DlCl
Rpa TrsJano, 12. '-tarip d&- lIra.iI (D. :B. M.).

,

.

ENCARREGUE a "Emprêsa Interme
di&rla", de todos os 8e\}S interêssns jynto
a qualquer departamento pllblieo Ilvil,
mtlitar, lumctlrio e eomereía l,

da

Copas de
.

gabardine pUl'a
la, forro inteiro de sedo, a t_;r$
Pullovers de pura lã » Cr$
Capas duplas imperm,.Qveis Cr$
Sebl'etudo9 {iniBimo!!, cujo
valor é de Cr$ 310,00 por Cr$

218.00
33,00

245,00

215,00
•

• Manteaux. sup,eriores de pura lã,
forro de Ieda, moderno i

Cn.acos. curtos de pura la, alta
moda, só o feitio vale
Cr$ 100,00 - por

Blu1fQS da. pura lã a

Bol&roB de pêle a

Capas e casacos de pele por
pre�s vantajosos.

Cr$ 115,0'0

o-s 136,0.0
c-s 37,00
c-s 345,00

64-5VAGAS
No HOTEL QUITANDINH.A

Já se encontram abertaa a.. in8<:rigp.o.
para os candídatcs a, emprego.! no iIoú�i
Quita�dinha, em Petropolês, a ser em
parte inaugurado no próximo m� de:

.

Novembro.
, AI. inscrições não serão feÍt,à8. pe�JOII:I
mente, mas por escrito, acompanhadas
de duas fotografias 3:r: 4, e dirigidas em
carta iechada ao Departamento do

. Pessoal do Hotel Quitándinba.
Edificio Bras;Ha (Av.. lHo Brauco,
'llI, 9.°). Rio de .Janeiro. .

.

O. candidatos deverão prestar �s Uiuinte,j!
informações: nome, endereço, (&i poasível
telefônico), nacionalidade, idade.• estadc
civil, prof'issãc e.ordenado atUaia.,!tf.a,u de,
instrução e posição pretendida no Hotel.
Todos os candidatos aprovados f..rão
imediatamente um, contrato de tu.b.,Hl.o
com o Hotel Quitandi:nha e Irequentarão;
(2 vezes pOF semana) o. Cuno cié
'_perfei.;oamcnto Técnico,' para o s�u
treinamento profissional. O CUra1> men
terá' aulas diurnas e no.tumn de. �ada
especialidade.

* Porteiros
* Jardineiros
* Telefonistas
* Valetes
* Arrumadeiras
* Cosinheiras
* Garçons
* Comis
* Vigias
* Contadores
* Escriturarios
* Cabeleireiros
* Barbeiros
* Ele.tricisfas
* Platineiros
*., Lavadores
* Roupeir�
* Mecanicos
* As'censaristCls
* Inte,.pr�tes

OS EMPREGADOS DO H0"7"EL QUlfANDINHA
SfRÃO OS MELHORES E OS MAIS BEM
PAGOS PROFISSIONAIS, DA SUA CLASSE.

FARMAClA ESPE'RA.NçA-·
�-T""

do F,armaeêutieo NILO LAUS
llfo.je- e amanhA eerá a .ua prérUla

DrQjf88 Blltllouau e MtrllJlceirll.lt - Romeopattae. -, I'édualtl"fll. _,
.&rtlg.ol de llCil'r:atllut.

.

G.ar.lJJ!teo�e, " tinta obserl"itJlma 110 reeeltBárlo Qlj1U:�.

PREÇOS MÓiDICQS. '
ROA OIRlMilheÍl'e Mafra... e I (edlfle10,do MermlJ) -+.: J!ONa 1""""

I
,

Tapete. Cruzeiro
1,2.0 x ),80 a

1,40 x 2,00 »

1,60 x 2,30 lt

2.00 JC 3,00 lt

c-s 139.,00
o-s 1'13,00
Cr$ �a1.00
Cr$ 39S.lOD

,

�Fjnissimos tapetes de quarto a Cr$ 23,00
"

." .. �. - "_ -- -.- -
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o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mente anormal dos rins.
É importante conservar os
rins em perfeito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteração do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho
importantissimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros.
cada movimento respiratorio
ou batimento cardiaco, mais
ainda. cada pensamento e erno-

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina,
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes
possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são fil
trados e eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

friameritos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os tóxicos. Estes tóxicos e prin
cipalmente ° acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são resporisaveis pelas
dôres Intensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e pela' sensação de "ve
lhice". Os primeiros sintomas
são em geral as torturantes
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terriveis
dôres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ler à séde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos 05 casos de:

DÔRES NA CINTURA -

REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRICS NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

ção concorrem para a

produção desses toxicos.
Quando sãos. os rins
filtram esses elementos PARA Os

BEXIGA RIN.S E A

Pilulas D(-WITTo vidro �rande de Pilulas DE Witt. contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno. custa proporcionalmente muito menos.

Diplomados pelo Instituto Politécnico de FiorialfópolisProcurem ou escrevam fi 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 .

•����••••••••••••••••••••• f�••••����n
� �

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

: Casa Macedonia :
• •

: Desejando brindar a aassa numerosa e distinta :
: clientela, oferecemos-lhe :
: DESCONTOS ESPEC,IAIS EM TODOS OS ARTIGOS :
• •
• Tecidos, sedas, pertumarias, jersey, 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 crianças, •
• flores, écharpes, enfim, todo o n osso maravilhoso sortimento com •

: PRECOS ESPECIAIS! \ :
: Aproveitem os pre(os de aniversário da :
[I CASA MACEDONIA I
11.1 RUA TRAIANO, 8 �
III

.

li1
.����•......•..•............••..����.

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANlA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514

Este aluno hobl
litou-se em es

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugu�s pratico,II'};;""""--
direito comer

cial, correspon
dencio, em sua

casa com estes 4 livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma Iocih
dade jamais visto. A verdade Jeja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas �lUnca vi isto, é verdadeiramente formidovel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brondo, R. Costa Jr.
n.O 194, Coixo 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: hobilitou já uma gera.
ção de alunos e todos estõo trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicos e em pe-
quenas prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro' Se
habilitaró em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certii4cado de cornpetencio com o qual, de conformidade
com a lei bem clara, poderó comprovar a sua alta habilitaçõo.

·_-....__.... .._.. Q.,..-.-.-.-_._-_-_....· ·D·.._-�-.. ·_-_......_-_·_._....._.._.............._._._•.�

Auxílio americano à Rússia
para a Rússia, em 1943, do que
a Grã-Bretanha.
Acrescentou ainda o sr. Stet

tinius que 8 fábricas america
nas foram transferidas com to
das as suas instalações para a

Rússia, a-fim-de desempenha
rem um importante papel na

produção de guerra russa, re
duzindo assim os transportes
marítimos. A maior dessas fá
bricas foi a Ford, no valor de
160 milhões de cruzeiros, que
foi embarcada para a Rússia,
onde deverá produzir anual
mente 1.000.000 de pneumáti
cos militares.

Washington (Inter-America
na) - Com referência à situa
ção alimentar na Rússia, o sr.

Edward Stettinius, administra
dor da Lei de Empréstimo e Ar
rendamento, declarou recente
mente que a Rússia muito pou
cos benefícios imediatos pode
rá esperar das áreas recaptura
das durante a sua grande ofen
siva de inverno. A situação ali
mentar na Rússia é crítica, e

poderá ficar ainda mais crítica
nos meses vindouros. Urge que
os Estados Unidos enviem
maior quantidade de alimentos

OHIBUS para as Caldas
'I'o dos os domingos e feriados, a AUTO-VIAÇÃO

COQUEIROS fará partir um ônibus. a gasog@nio, 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: Praça da Alfândega.
BILHETES DE PASSAGEM, à venda na Ag@ncia do

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

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. T�legrãfico: PAULICO

Florianópolis 8ta. Catarina

Os órgãos da . Estatístiea Milita.
têm apôio legal. quando 'iltimam
o produtor e o vendedor a mostraI
o que possuem em seus estabelec"
Qlel!�o8. (D, � tI.h

"A Bandeira Nacional quando em flo
rão, sobre escudo ou outra qualquer pe
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa
rá o centro, não podendo ser menor do
que ali 0l1t1'a8, nem colocada abaixo de
III.", (De!lref9·��i a, 4,545, fie ;11 <lll J11lho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OESTADO-Sãbado, 24 de JulhO de 1943

Par�[� �� ir ira mui � r�v�· i IU� i � r�
Lond. res, 23 (D .. P.) - Já

C0l1.1e- frente. de Leningrado. Foi? que

I' Moscou, 24 (D. P.) =: Os

rl.ISSOS
I de assalto dia marechal Timoshen-

<:(JU a batalha d ecis i va pela posse i nfIQ,I'J1lo u, a emissora gerrnamca. amcraram o assalto Ií n al contra k o,
de Orel. �a opinião dos observado- Segundo os nazistas, os russos es- Ore l, pelo leste e nordeste, tendo *

rcs aliados Orel deverá cair em po- tão empregando cm seus ataques ultrapassado as defesas que circun
der dos russos, nas próximas horas, grandes fôrças de i nfa ntaria, tan- damo aquela praça e seus exércitos Londres, 24 (D. P.) - A batalha
uma vez que os soviéticos conti- ques e aviões. contimuum avançando contra Biel- entre alemães e russos alcancou
nuam avaneando ao norte ao sul goroel. Jntcnsidadc nunca vista, Informam
c ao Iésto Úa cidade. Outros despa- Londres, 23 (C. P,) - Os russos os germân icos que as fôrças sovié-
chos salientam que russos e alemães estão ampliando a novos setores a

í icas realizam gr-andes esforços para
jú estão lutando a pequena distftn-j sua grande ofensiva, iniciada ao Londros. 24 (1'. P.) - Os ale- obter resultados decisívos, pr inci-
cia do centro de Orcl. Acredita-se i norte de Or cl. A emissora de Ber- mães ad nridem ser sumamente gra- paluncnte na região de OreI. In for
que, com a co nqui sta Bolkhov, Ilim acaba de anunciar que na zona ve a situação de suas Fôrças na zo- marn ao mesmo tempo de Moscou
ocupada ontem pelos russos, foi do Kuban, no Cáucuso, os russos na de Orei, em r-onscquê ncia dos que começou a batalha decisiva
vencida a mais importante fortifi- passaram ao ataque, depois de ca- úll i m os êxitos obtidos pelos russos. pela posse de Ore l. Os russos, que
�aç'ão que d ifi cul lava o ataque

I1h.on�al'
vi o lon t.uuon

í

c as posiç'ô'es l.fnforIllac"ões so\'ié,ticas ad ian tum

I'
ai acau I aquele importante centro

j rontal niSSO contra uq uc!n Cidade, germ<lnlea,>. . por sua vez que l'oram quebradas Iort ifi cn d o, pelo norte e nordeste,
Enquanto as notícias aliadas falam I

.

las principais d el'csas de Orel que avançaram mais ele 4 a (i quilôrne-
,súbre_ a illl,ine.nte quéd a de Orcl, os Londrc;s, 24 (T. �.). - () come n- já está sendo atacada nelas Iôrças I tros, a despeito da tenaz resistên-
alemães afirrnam que Orei n ao se- tad or rn i li tur da rúrl in de Berlim
'1' Ú Ulll a se gu ndaS I a] in g r a li o . De - c a I c uI a que 11 a I'r é' 11 t e o r i c n la 1 ex i s- ".._....• ..........• .........w..-........�..• ...................·..'Y Y">h........_...._••-_...............,"'-.J'..........o"I-.J'........._"'._......_"'-.J'-....-...o"I-...,.-....-"".""• ..,_-.......- •.I'-"'_·...N"'·_.".-..._-..._J"·'-'......"'-_.".·....."...._.1"-_'-'-..."'••.1'-'-'_.""."'...".-....-.....1"-UJI

<luz-se da afirmação gerlllHlllca
í

ern, c n l r e ruubns os advcrsár ios,
que' o Alvo Comando nuz i s l a p r c- umas (jOO d ivisôcs, acrescentando
tende aham do.n ar aquela cidade, que, segundo parece, os russos, com
afim de impedir que sejam cerca- sua ofensiva em grande escala e Hro, 24 ("[�slado") _ Nnli ci a-«los c aniquilados os seus duz cnt os e�-1Peciallllente C011l sua enorme SI(' que aparecerá em breve o "Lie cinquenta m i l de ícus orcs. Ainda conccnu-acüo de Ianques e outros. vrn Verde", mandado o r an n izarde parte aliada, revelou-se que as equipame nt os ból i cos. intentam de- �

pelo mi ni st ro Osvaldo Aranha, l)
tropas de chóques soviélic'ls estão cidir '\ sorte Ih "·UCIT�1. ,..

desorn'allizando r�pidall1enle todas '-
. c

': qu.al tra.r� ao conheCJ!llento do pu-
t "'t I' I

.

t"
.

t LI')' (l' I» ,. I' bhco vanas Clrcullstanclas e afir-as en,a I\'as (e resls ellcl.a nazIs a one l:es, _"t ... -.'>. n\(lO macões da nossa "ida di ]olllÚticae contll1Ualll avancando dlretamen- de BerLJm reprodUZIU uma decla-I ·c· • .

110 PI"'b
.'

1
.

I I O
- .

I
e e [ue so os clrcu ,s lllalS )em Jn-1e so re o

.. c�ntr� (�\ �I( ,1( e. raçao do porta-voz nnlsla, segun- forma,dos do ""ovel'no tinham co-
a�anç'o SOvIetlco e IllUltlplo, acre- do a. qual a lllt� na frente. russa nheciJllenlo�. S�rá acentuada a in(IItando-se Cj;l}e dentro P()l.IC_O .lem- e�legOu ,a �lllla Inlensldade .JamaIs lensa atividade desenvolvida pelopo OreI sera totallllente sJlwda, a "lsta alnlerlOrJllentc, acrescentando

I IL 11 � ,tO o e' (I( s t', .

b t I
a l"n. 1 n s p no ) an 'erJores

menos qlle os germanl('ios a a an- que os russos procuram, a 0(.0 '1 "'l.erra,don0111 apressadamcnle, custo, conseguir resullados deci�i-Ic__0_1
•

_

*

vos, Adiantou que as perdas 1'l1S-!

JJ�n�ll:es, 23 (U. P,) � O�" rus- sas são "exorbilantes" e o inimigo
,sos IniCIaram novas operaçoes de som·ente conseguiu, na frente de
.ofensiva ao sul cio Lago Lácloga, na I OreI, ôxüos locais.

da nazista. Nos meios bem i nf'or
mudos, salienta-se que os nazistas
Lerão. de abandonar Or el, para evi
tar ser cercados e destr-uidos, com
o que repetir-se-ia o dcsast re de
Stal ingrado.

Moscou, 24 (U. P.) - As fôrças
russas avançam sôbre Bie lgorod,
em mei o um cemitério de destroces
de "tigres" e "panteras", os 111::1is
famosos tanques germánicos. Mes-
1110 os russos veteranos da batalha
de Stalingrado niostrum-so surpre
sos, pois nunca vir-am tanto m al e
ri al de guerra inimigo dc stru i do
em um único campo de batalha.

«Livro verde» de 'crocodiloLágrimasRio, :;!.,{. L-\. x.) - Sob o título "A Hstat ístlca do .l\1inistl'o :llol'l'ison", a

.r\gi'nC'ia íXacional d isfr-Ibu
í

u a sr-gumte ci-õnica de a u toria <lo .jol�11alista AlIU)·
ufo Bento: "Os nazi-fascistas no UIUIHI(! ín teh-o estão devr-auumdo nbundan tfs-
sinlas lúgl'ill1HS de cl'ocodilo 11("10 bOluhal'(leio de JtOllHl. Enl 11ê:ltlu'al que isso
i1contel'CSf"t". Qnalquer pl'etexio ou Hl'g'lllllento por .lfHtis hU:ii,e:nificante que se·

.ia Sf'J'\'C aos desígl1ios da J)]'o!laganda eixista. É O que acolltf'Ce COUl o bOInhar
eleio da capital italia.llêl (jlle \,("111 Sl·ndo <lll(1nHS apl'esen1ada COU10 a cidade
"Santa dos eatóJicos" lHas a Yf'l'dade {. que ROllla, antes de turlo, é uln obje-
tivo Iniliíal' de eno)"nlf-' jlllJ)ol'tfincia aillahllente, tendo elll vista o desenvol-
vhl1ento da batalhn de Sicília.. -\ êlyiação inglesa lloderia tel' l)OlnbardC".4Hlo
BonIa dC"sde o cOllle�:o da Ig'l1elT<.l 011 :-;('ja desde quando l\lllss,*liui suplicou a

lIHlcl' que lhe cOllcedesbe a grande houl'a. de tparticipcH' da .fbütz·' (!outl'a :L011'
(li·C's. ll.í dois 011 tl'f-S anos l{OllHl lIão era objetiyo lnilital' e só vor !isso foi
pOUIJada. A. .HcH,:ões lI.uülas nüo ataC-êllll cidades jniJnigas él'llenas, Jj1êll'U fa�eL'
if"ITOI'islllo. Qunndo, no tl'an!-iC'IlI'SO dCl hatalha da Jnglatel'L'Cl, o po\'o illglês,
cheio (le justa iudig'J[a�:ão, 11Iedia (IUe Chul'chill lualldasse a .RAli' bOlnbal1deal'

EM

SR. :liO'J'ORTS'L'\: - Leve os documen·
tos neceSScll'jos, para a substituição ela
carteira de motorista, a "Emprôsa Intel"
lnediál'ia", e aguarele, con1 brevidade. em
sua residê.nc:ia, o recebinlento da nova
carteira.

8('I'I11n, (,le respondeu inVH-l'javf'huC'n1f", "Nossos ataques aéreos obedeceuL a

rHZõ('S (1(. ol'delIl C�1Tai('gifa. 8() nos in1el'essa O bOluhardpio 'de objetivos lllili·
tares" .. -\ conouta Jla;.r;ista (:; oposta .�I conduta britânicCl. :.!\_ 'única pl'eOClll1a<::áOJ
elH Yarsó"ia, notel'dê-lo, Londres, ('OYf"l1U':\' e Belgrado, l)a1'€1 só falar )las ci�
daürs IlJ<:trs -visadas IH"'la cJ'ut"ldnde dos hunos nazistas, os quais cOllsegulrélln
tIa Luftwaffe el':.l atet'l'OL'ÍZ,CII' as POI1UIê-l(:fJes civís. �ão só ,atel'rorizal', COlHO as·

sassinal' lIIilhal'es de \"('.Ihos, IlIulh('l'es e cl'ianç'as, a eXl"1nplo do que acollteCf>ll
sei' lIwis fero�es que os soldados de '1ILHlclI(}<wfí "0 filósofo da gnel'l'a total",
o qual sustentava a dOlLtl'jll:-l .segn�ld() a qual a g;uel'l'a quanto luais bÚl'bal"H
nwis hUIlIHlla se tOI'na-s(�. Só por essa Jel'ocidade inerente ,ao g'eJ'Juâll.ico é que
se explica o IIlOtlstL'UOSO tOI"]JC(lf-'HUlt'Uto tlos navios llH.·l"Ci:l'11tes bl'asileil'os n:'lS

llossas costas, O assassinato frio f" CovêH'de (1(' cf"lltenas de uJ111hel.'es e cI'ülncas
dUlll ])aís 11('1J1.._·0 é OUÜ'O ato de rotina para o banditislllo 'nazista, of)Ue, agora,
t'si�l procurando CO.'lIove�· a opiniflo lHulHlial pelos estragos que a, avia�ão a1l1e�

l'icêllla fez na basílica de Hão LonJ'enç:(), Ol'a, segundo a decléu'a<_:ão autol'i1ia�
da I"pita ante-ontelll na Cfi.1H<.Il'a (los ('011)11118 p'elo IllIillistl'o 31ol'l'ison, o llílll1el'O
(lf� igt'eja, nlos1eil'os, COIIYentos c· ontr'os edifícios rplig'iosos, an'azados ou (la
nifi(',Hlos 'nos lHllses ('lIrolleu!>; pelos b(unbardeios j)l(lisciplinados da avia�ão
dos eixishlS, ating'(' a cifrél de 1.:;.89:). Xenl se diga, <}11(·. se trata de afiI'1l1ath'Cl
SeJll fInHla1nellto, pois, cabe, ao luinbh'o do Interior (.10 gO\IêI'IlO inglês a es�

fatístic(1 dos cl'imf's do jninlig'o ll<1"1'a flue todos os l'espolls,íveis sejanl ,iulga{los
apús êl gue.l"I"<l'. De tudo isso, se conchl0 (]Uf' o dano sofL'ido 1101' UI11 ítnico
templo, �lll l{ollla, 1.)1'0\"<) (jU<' a Rviar;[Ío aliada ablca s.opnente objetivos luilitn·
)'("s. A oumha (IUe caíu na basílka dr Sfto IJouJ'enço foi, asshn, UUIU eSI)écic
(le f":,;{.'('(:iío, que vejo confil'I1HU' fi I'CgTéI g;el'nJ. Quando a guerra atual· ('OlHe·

('011, u IH'hnf"il'o a levantar·SiC' para !l{'dh' aOs g-ovêrnos beligel'antes (JlH." pOll�
paSSPlll as populações ci\'ís, foi o 1)l'('�i<1elltC' Roosevelt, a cujo colllovente
ap{'Jo fit'an.lllt surdo!'; os fhtadorf's do ·'eixo'·. A �n,ja<:ão anlel'ica-na, ao atacHr
Homa, ft'Vf' apenas CIH "\'bta m'I'aZHI' as fcHll'icas d& IHluli('ões f" os rnt1'ollcn.
lllf'lltos ft'I"J'O\'üírios, a-fÍ1n-de Que o exército ítalo-gel'nlânieo de Sicília não
)"(-'('eha )'cfol'<:os e él.l)ê-l�ieC'illIC'n1os atl'CI\'t'S da fel'l'ovia (IUe df"see da {,<lllHa.1
l'OlHana pal'a a "ponta-de-bóta" italiana, f� essa ·a yel'<1adei"a 11islól'ia. 'J�IHl0 O
Jllais (' 1)111'0 cinisnlo da l)l'opag'anda nazi-fascista:

lorpedeado em nossas águas° "Correio do Povo", ontem che- do qual o rumo a sel!,'uir para atin
gado por via aérea, de Portu Ale.' gir a terra, pedindo-lhe, ainda, que
gre, diz que 26 sobreviventes, de lhe fossem fornecidos cigarros .. ,

um navio norte-americano, torpe- Logo ao prim\!iro disl>aro, foram
deado no Atlântico Sul, foram te- arriadas duas baleeiras e três jan
colhidos pelo vapor argentino "Mé- gadas com todos os tripulantes, al
xico" e desembarcados no porto do guns dos quais, os que se encontra
Uio Grande. 'iam na casa das máquinas, recebe-
o mesmo jornal reproduz o se-I ram ferimentos pal'a poderem sal-

,guinte telegrama: "ar-se. O navio afundou pela prôa
"Rio Grande, 22 (pelo telefone) e imediatamente ao lanc:amento do

- Hoje, conseguimos obter algu- segundo torpedo. Momentos após,
mas declarações sôbre o torpedea- (I submarino desaparecia e os nau

mento do vapor norte-americano, fragos se encontravam entregues à
([ue, com um carregamento de car- [Jrópria sorte.
ue, se dirigia de Buenos Aires para As duas baleeiras foram encon
os Estados Unidos, com escalas pe- tradas na altura da ilha do Arvo
los I>ortos de Santos e Uio de Ja- redo, em Santa Catarina, tendo o

neiro. vapor "México" levado quase dois
No dia 16 do corrente, naveg'ava dias para atingir o porto do Rio

êle ao largo da costa do Brasil, en- Grande. Os tripulantes dizem que
tre Santa Catarina e Paraná, quan- foram colhidos de surpresa. Acres
do foi atacado por um submarino centam ê!cs que não há noticias dos
alemão, o qual lançou dois 'torpe- colegas que se encontram nas jan
dos, um que atingiu a meia náu e gadas, presumindo-se que tenham
outro a prôa. O comandante do morrido. ° comandante do navio
submarino, logo após, I>or meio de I informou qUe o submarino atual
sinais, comunicou-se com O imedia- � mente operando no Atlã.ntico Sul é
to do barco torpedeado, illforman-I alemão".

ABRIGOS ANTI·AÉREOS
TODA A ESPANHA

:'IIadrí, �4 (r. P.) - O Boletim
Oficial do Estadlo puhlica Ulll de
creto da presidência do govêrno
sôbre a consll'li�'ão de refúgios an
U-aéreos nas d,dades de mais de
20.000 hahitantes. A parte disposi
Uva consta de 11 artigos, !lOS Cjuilis
se l'st<lbelecl'1ll as normas que de
verão ser obsC'rvadas para a oons

truçào dos rcl'cri elos refúgios.

e

11 volta de Giraud
AIH�EL, 2R (l'. P.) - Crgente -

o ,g�·Ill:I·'l,l. (;iruud, presidente :10 CO-,ll11te i'\aclon�Il de Libertaçao 11:1
França, chegou hojc' à Africa, PJ'()
cedente da Inglaterra, sendo espe
rado esta tarde eltl Argel.
�_._- ....- -...-..........__...• ..__......�·__.WJ

O SR. LlCURGO COSTA PARTIU
PARA O MÉXICO

RIO, 23 (U, P.) - Com destino
ao l\'IéxÍco. �'ia Buenos Aires, seguiu I
hoje com sua família o sr. Licurgo I

Costa, novo chefe do Escritório ne i
Propaganda e Expansão Comerciall s .....
do Brasil, no México. IN. R. - ° sr. Licurgo Costa é Inosso conterrâneo. Nasceu em La"
jes. Até há pouco ocupou alto cargo
no Dep. de Imprensa e Propaganda.
IUDQUEIUl\lENTOS, sôbre qualquer as·

sunto público? Procure a "Emprêsa In
termediária" ,

Sicília corlada em duas
A noticia da queda de Palermo

lVladrí, 24 (C. P.) - Noticias de Vichí, com base cm informações
ita lianas, reyelam que a notícia, da ocupação de Palermo pelas forças
aliadas causou profundo pesar Das principais cidades italianas, onde se

pel'cebe que a resistência do "eixo" está limitaria, heste mOlllento, itS
regiõe$ de Messina, e Catânia, mas que não poderá durar por muito
tempo.

ARGEL, 23 (C. P.) - Ao chegarelll à costa setentrion�:,I, mediante
a conquista dc Palermo, os aliados ('ortaram a ilha de Sicília em duas
partes e, neste momento, prol:edel1l à eliminação, COIll rapidez, da pou
ca resistôncia que oferece o inillligo no setor ocidcnt:Jl, espera,nelo-se ,je
um momenLo a Otltro <[ue se produza a (jueda ele :'I1m'sala e TI'apani, úni
cos portos importantes dessa região que, ao ser expedido ° último co

municado oficial, ainda se encontravam em poder do "eixo".

Vai reconstruir o <'Pare Royal»)lHO, 23 (A. N.) - o sr. José Fe!Tpira Barcelos, súcio do "Parc
Royal", preso e atuado em f1agra,nte como incendiúrio, deu hoje, elepois
de sollo, uma longa entrc\"ista ao vespertino "O Globo", declal'ando, em
síntese: "Tndo foi obra da fatalidade. Eu estava a queimar, num lugar
rúr8, de perigo, cartas intimas, depois de haver salvo, em lll.çio ús lab:1-
rcdas, documentos que valiam mais de 1 milhão de cruzeirt)s. Não pC'1'
dí porém, a calma, nem a confiança na justi.ça. Tanto isso é ('el'lo, que
estou aqui, solto. Provci abundantemente que seria () maior dos crimes
incendiar lima ca,sa cuja situação financeira era das melhores de quan
tas existem no Hio. Agora que tudo está encerrado, espero reconslruir <J

edifício e res1abelecer ° "Parc Hoyal", que é uma tradição da cidade
(lo Iiio".

MILHARES DE APAREHOS DE
GASOGÊHIO

S. Paulo, 24 (A. N.) - O tolal
ele aparelhos de gasogênilo cons
truidos j)Cila indústria paulisla ele
,"a-se ri c�rca de 12 mil até a pl'e
sente data, dos Cjua.is mais de mil
f.oram acometidos para ont,ros Es
tad os. Pela com i ssão es bel ua I ti e
gasogê,nio, desde 1° de janeiro a BO
<de junho, floram visados 5840 veí
culos a gasogên io, só na capital; o

que cJorre,.ponde Ú média lllensal
de 970 veículos on mais de 30 por
dia.

Três belonaves nipônicas alacadas
MELBOURNE, 23 (U. P.) - Bombardeiros pesados norte-america

nos atacaram, intensamente, três navios de guerra jal>Olleses em águas
do estreito de Bougainville, ao norte das ilhas Salomão. As condições
atmosféricas desfavoráveis dificultaram a observacão dos resultados do
ataque. Soube-se, porém, que várias bombas acertaram nos alvos, uma

vez que de bórdo dos navios atacados elevaram-se intensas colunas de
fumaça.

A embaixada norte-americana
cede três navios ao Brasil
RIO, 24 (A. N.) - Em entrevista à imprensa o ministro João Alber

to teve oportunidade de Se referir aos seus constantes entendimentos
com a Embaixada Americana, onde o coordenador encontrou um alto
espírito de colaboração, principalmente nas providências relacionadas
com as dificuldades de transllorte. Ag'ora mesmo, a Embaixada America
na acaba de colocar à disposit:ão do go\'êrno brasileiro, por intermédio
de S.8. um navio de 10 mil toneladas e dois outrQs perfazendo o total de
15 mil\oneladas. ° primeiro será utilizado no transl>orte de sal, enquan
to os dois últimos serão empregados no transporte de trigo.

ânimo dos soldados
a1eInães

o estado de
m.arinheiros

Estocollllo, 24 «(1, P.) - ESj)e- os ,io\:ens, na sua maiori,a, a,inda I não ,lutar. O infi().r�l1ante, citou ca

ciallllente, pela radiotelegrafia, de I acredItam. na .\)l'olpagaJ:d� d'e (yoeb- sos lso!a,c].os, �eferm�lo j I��ses de
Folkl' \Valllsleal!, para "O Estado". bels relallva, a. destnl,�a? .de 1ll0- s.ol.drudos a.lelllaes aSSllll: Esperai;
_ Os (levastHt!'ores ataques aliados, numenlos artls!Jcos e 11lstOrtCOS, na pOIS, uma vez chegado o momento,

TI-nba a dentadura no puln"a-o '. l)elo ar, contra o Reich, d,eprimell1 destruição de bairros r�sid�n�iais fuúlm'elllos os piore:; ,�Hz�istas e
L. ó ânilllo dos soldados e mar,inhei- e na morte da populaçao CIV<ll .. , faremos ullla revoluçao . Entretall-

RIO, 24 (A. �.) _ Hú côrca de um mês, o comerciário Seba,slião da ros alemães que se encontram na A vitória aliada na Tunísia c'()ns- to, o cerlo é que a maioria têm ver

Rosa e Silva foi yitimado por um mal súbito, em sua residência, no bair- Noruega, sobretuclo os de mais ida- tituil� amarga cle�epção para os <iatdeiro pa�or da "Gestapo", cujos
]'0 de S. Cristóvão. Acometido de yi01e'.tas eOI1Yulsões, enguliu fi denta- ,ele - segundo informou um norue- alel�laes estabeleCIdos na ;\!orll'ega, a&e�ltes es<tao em loda parle. A pro

dura, que foi alojar-se·lhe no pulmão direito. COl1valecendo daquele ln- o'llês chen'ado recentemente do seu porem, essa penJa afeta menos do :pos.tto, destacou 'o caso de um sol
cômodo convulsivo, iniciou, sem demora, seyero tratamento para, curar- país. 1\'ão"obstante, essa informação que poderi� par·ecer de.vido à c.en- dado alemão, ql�e, escrevendo a

.se da tuberculose pulmonar, que pensava haver eontraido. Na realicLl- não deve ser recehida com exces- Sllra elos chngentes naZIstas. O 11ll- seus parentes, dIsse haver tratado
de pOI'cm, tratava-se do fato ele a dentadura se lhe ter a.lojado naquele sivo ent.usiasmo ou otimismo, pois formanl:e paJ'tiu ela Noruega antes p.essoalmente c<om prisioneiros rus

óro'ão. Eis, porém, que há dias, o paciente procurou o serviço de ol:o-ri- 10,S soldados mais jovens, espccial- da invasão de SicilJa, acreditando sos, ficando hem impressionado.
l1o�la]'ingologia do Hospital de Pr?nto Socorro, onde, fci:o ? competen· mente entre 25 e 30 anos conti- que é decorr.ente diss'o o estado de Nada, porém, o,correll durante um

te exame por meio de broncoscoPia, constatou-se a eXIstencIa da denta· nuam sendlo tão nazistas C�l110 dan- ânimo dos alemães. mês, mas, finalmente, o soldado foi
dura a.lojada no pulmão direito. teso Os mais velhos sentem-se afe- Os s01drudos veteranos acreditam c�lam�do à presença de seus supe-

Foi então levada a efeito 111lla intervenção cirúrgica, tendo sido o {adas pelas notícias nas qua,is se que, a Alemal?ha perderá a gU'erra, 1'101'eS, sen?o severamente adverti
corpo estranho retirado. O paciente experimentou inH'diahl11lC'nte sensí.! relatam,. CO]l!- tortos os p_ormenDl;es, I P9rem, P��Slv<C�l11:nte, sabel.H que do e, depOIS, preso por uma sema-

Yl?is melhoras, sc;ndo pom o seu estadp, . ,,-,._ ataques as Cidades alemaes; p,o,rem, llao poder ao fazer outra COISa se- na.
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