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pvepavanão o auião pavaMOSCOU, 4 (U. P-) -- INFORMAÇÕES DA FRENTE DIZEM QUE, EM VIS
EMINENTE QUÉDA DE OREL, PROVAVELME�TE, O GENERAL KLUGE E 11'
O SEU ESTADO-MAIOR ESTEJAM PREPARANDO UM AVIÃO ESPECIAL

FUGIR PARA A ALEMANHA.
A té San Marino era Ifascista ! ...
Londres, 4 (U. P.) - A rá

dio de Berlim anunciou que,
em vista dos acontecimentos
na Itália, o Conselho de Esta
do provisório substituiu o go
verno da República de San
Marino, que tinha caráter fas-
cista.
�.-.-.-".......-�__.-.-..-.__..._.._-.-_._._._.__.1 \

Comprai na Ci'. SA MISCE I Ano XXIX• LÃNEA é saber economizar'

o
fica o resto
na Alemanha

Zurique, 4 (U. P. Urgente)
- Foi paralisado o serviço de
tréns especiais que conduziam,
de regresso à Itália, os operá
rios italianos que trabalhavam
na Alemanha.o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'I'A· CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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,._.._--.._._._..._..-----.....,._._-_._---_- -_-.y
SR. lHO'l'ORISTA: - Leve os documen

tos necessários, para a substituição da
carteira de motorista, a "Emprêsa Inter
mediária", e aguarde. com br-evidade, em
sua residência, o recebimento da nova
carteira.

WASHINGTON, 4 (U. P.) - O DEPARTAll'IENTO DA
GUERRA REVELOU QUE O ATAQUE AÉREO CONTRA

mo, (Yia aérea) - Apresentou- ROll'IA FOI A lUAIOR INCURS.lO ALIADA REALIZADA CON·
se às autor,idades policiais dizendo- TRA "FilIA CIDADE INIlUIGA DURANTE O DIA. PAR'l'ICI·
se autor do assassinio duma mu- PARAltI NO ATAQ"CE 272 B01UBARDEIROS PESADOS E 24\)
Iher, no lugar denominado Favel i- BOJIBARDEIROS lUÉDIOS. APENAS 3 APARELHOS NÃO
nha (lo Cajú, nesta capital Fran- REGRESSARAlt[ AS SUAS llASES. DURANTE O ATAQUE,

tj_s:t.:..:.:.-.-..-.--..-............-.....-.....................-.............--..-.........-........... cisco Freitas Lima. Segundo nar- FORAl\I LANÇADAS 1.101 TONELADAS DE BOl\'[BAS EXPLO-

Nada sabe do «Cabede-Io» r ou Freitas Lima, o crime ocorre- SIVAS E INCENDIÁRIAS.
se ra a 13 de outubro de 1940. A l1111- ---------_------------------( Rio 4 (A. N.) :_ O Loide Brasileiro desmentiu a notícia lher tentúra agredi-lo com uma na- Franco nao quer mudancasde que b navio brasileiro "Cabedelo" teria sido destruido n�m valha e êle, como Ulll desvairado, , .11.

porto de Sicília: Essa uni?ade brasil�ira foi dada c?mo OfiCl�l- matará-a, c, em seguida, fugira. Nova Iorque, 5 (U. P.) - 27 membros das Côrtes Espanholas
mente desaparecida no dia 7 de abril de 1942 e a.te agora x:-ao Agora, perseguido pela lembrança dirigiram, em pricípios de julho passado, um memorial ao generalb d ti teria tomado sendo crença geral ter sido do crime, depois de quasi três anos, F d d b I d Ise sa e que es mo v , ranco, pe in o o resta e ecimento a monarquia. O genera íssimo

t d m corsário do "eixo" em água" do norte Lo- resolvera aprcscutar-sc à prisão.cap ura o por u
. ,.

" .

.. ....., repeliu o pedido e afastou do partido todos os seus sinatários. O me�
go que os aliados invadiram a SIcllla, começaram a correr ru-

mores de que o "Cabed.elo" havia sido surpreendido num porto Atenção ! c�e:�P;��ec�: t� �ori�1 referid? sali:nta. qu� .os regimes pessoais, sem defjnição i�s�siciliano e que seus tnpulantes se enc_ontravam num campo roda com a venda de papel velho. titucional precisa, so se justificam em momentos de transiçao. A eXIS�

de concentração daquela ilha. Compramo� a Cr$ 0;40 o quilo. tência prolongada de tais regimes provoca a falta de segurança
'
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B. Aires, 4 (U. P.) - O govêrno argentino acei:ou o con- agente do Eixo Vai, t�mar «Importante declsao»vite do Comité Inter-governamental sobre os refugiados em
RIO 4 (A 1I.T) I f " {lo._ • • _ ,. h. - n 01l1lcl111 •

Londres, para participar das sessoes da refenda orgamzaçao, Carmo ele Cachoeira, em Minas,.
realizadas a partir de hoje. O embaixador platino junto ao go- que foi preso, na estação daquela
vêrno britânico foi nomeado representante da Argentina. localidade, o alemão Egon "Valter

Müller, considerado perigoso agcn-

M b d g d
II.

t te da quinta-coluna, que trazia

ano ras a propa an a eixrs a ooulta, nl�ll1a �úSISOh,l, grande quan

Nova Iorque, 4 (U. P.) Os propagandistas do "eixo" 1�la
em dll1l:emol, al�Jl1 d� malas

d monstrar que o povo italiano não quer a paz e es- pesadas, cujo .conleudo nao se co-
procurame. h

.

li A
. -

f' f t dtá disposto a continuar a guerra, - � .desp�it.o das gra�des n 'ema au. prisao oi e e ua a

manifestações populares, em toda a Itália, exigindo a paz ime- por investdgadores da Delegacia de

diata. Segundo os propagandistas eixistas, a Itália concorda- Ordem Política de São Paulo.

ria com uma paz honrosa e,nao a gu_alquer preço ..Ao que �a
rece, os eixistas referem-se as condições de Badoglío, de .ac?r- Novo concurso
do com as quais a Itália passaria a ser neutra e nao sena in-

Rio, 4 (A. N.) _ A Caixa de
vadida pelos aliados. Amortização abriu novo con-

---b d d" t d R d
curso para escolher os dese-

Mano ras os ea e es e ezen e ���� Sf����a�S n�O;���� d�� ��:
Rezende 5 (A. N.) - A Escola Militar despachou há dias tas de vinte cruzeiros. No pró

os seus alun�s para efetuarem manobras nas proximidades ximo sábado, encerrar-se-á o

desta cidade. Desde 6.a-feira que os cadetes se acham acampa- praso para a apresentação dos
dos numa frente de 35 kms., entre Pombal e Rezende. Os e:r;er- trabalhos.
cícios transcorrem rigorosamente d�ntr? .dos planos orçatuza- ------------
dos. Os cadetes têm revelado a mais niiida c0Jnpreensao do Nova linha aéreaque êsses exercícios de coroamento de instruçao anual repre
sentam no atual momento. Ontem os alunos da Escola Militar
realizaram uma passeata pela cidade, que. amanhec.e1_f com

ares festivos, tendo o prefeito decretado ferwdo munzczpal.

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

A LO�!��(��!aO ��RO�:;XTE�O?:� Seguirá fôrça expedicionária brasileira
NICO SR ANTH'ONY EDEN FALANDO NA CÂMARA DOS COMUNS RIO, 4 (A. N.) -- Telegrama de te no que é anunciada a remessa de I rações do sr. ministro da Guerra,

, • ,_ L, Nova Iorque, publicado pelos ves- uma fôrça expedicionária brasi lei- recorda-se que presidindo há dias
DESTACOU QUE OS ALIADOS NAO OFERECERAM NENHUMA pertinos locais, informa que causou ra para lutar ao lado dos aliados. a cerimônia de entrega de diplomas
CONDIÇÃO DE PAZ À ITÁLIA CONTINUANDO A MANTER A gran.de sensação a entrevista. hoj,� Nessa entrevista O genel:al Gaspar aos ofic,iais do exército que termi-
_,!

, publicada pelo "New York TImes Dutra declara que os marores perr- na ram este ano o curso do Estado
SUA EXIGENCIA DE RENDlÇAO INCONDICIONAL. A DECLARA- e que lhe foi concedida pelo minis- gos já passaram e que o nordéste Maior, o presidente Getúlio Vargas
çÃO DE EDEN FOI FEITA EM RESPOSTA À PERGUNTA DO DE- tro da guerra, general Euric? Gas- do �rasil está con,�ertido em ':':1'- acentuou que o Brasil cumpr irta es

" _" par Dutra. As palavras do Ilustre dadeira fortaleza. As nossas for- crupu l osam ente seus comprormssos
PUTADO RHYE DAVIES, SOBRE QUAL ERA A IMPORTANCIA chefe do Exército brasileiro -- ças de terra -- concluiu o titular da internacionais. Essa afirmativa do

OFERECIDA PELOS ALIADOS AOS ITALIANOS. O TITULAR DO acrescenta � despacho � .merece- pasta. da. Guer�a � estão pro cu ran- c��f� do govêrno referia-se à pos
_ _ ram expresstvos comentanos por do atingir os Iim ites de nossas pos- SI bi li dad e de remessa duma forçaEXTERIOR DESTACOU QUE A RENDIÇAO INCONDICIONAL NAO parte dos mais abalizados per iod is- sibilidades d� mobilização". brasileira para participar na bata-

PÓDE SER CONSIDERADA DESHONROSA PARA AQUELES QUE tas norte-americanos, p rincipalmen- RIO, 4 (A. N.) -- Sôbre as d ecla- _lh_a_d_a_E_u_ro_p_a_._, _

A ACEITAM. Perseguido O bombordeio de ROIna
Tiveram de descer na Turquia pelo remorso
Istambul, 4 (U. P.) - O jornal "Vatan" informa que 8

bombardeiros norte-americanos, dos que atacaram os poços
petrolíferos de Ploesti, na Rumânia,. domingo passado, efetua
ram aterrissagens forçadas em território turco, sendo que 4
deles desceram na zona de Esmirna e os 4 restantes em Sea-

Nova -Iorque, 4 Cu. P. Urgente) - Informações de Berna in
dicam que o govêrno italiano reunir-se-á amanhã, afim de tomar imo
portante decisão. Acredita-se nos círculos bem informados da Suiça
que essa importante decisão não será a paz, o que interessaria à
Itália e ao mundo simultaneamente.

Evacuação geral dos italianosLondres, 5 (U. P.) - Urgente - A B. B. C. diz estar as-.
sumindo proporções de evacuação geral o êxodo de tropas ita
lianas da Grécia. A mesma emissora acrescenta que os italia
nos também se retiraram do Montenegro e que na Albânia
êles se estão concentrando para embarcar.

Chega ao
Rio, 4 (A. N.) - Procedente

de Santana do Livramento e
S. Paulo, chega hoje a esta ca

pital, em carro especial, a sra.

espôsa do presidente da Repú�
plica do Uru�uai.

Rio

Para «trancar» os italianosLondres, 5 (ti. P.) - Despachos de Istambul informam
que os alemães se apoderaram dos navios destinados à repa
triação das tropas italianas que se achavam no litoral Iéste do
Adriático, para impedir que possam regressar à Península.

Niterói, 5 (A. N.) - O comanda.nte Amaral Peixoto acaba" de re

ceber do prefeito do Rio Claro exp.ressivo telegrama. No referido des
pacho, aquela autoridade colora à dis})<olsição do� intervent�'r ao Esta
do do 'Rio uma ál'ca de t�rl'eno pai'}! a constnlçao, 110 penllletro drn
futura Lídice brasileira, em Vila Par9'(k" de 11lna escoh pública. O

pl'efeit,(JI do Rio Claro cientificou ainda o comandante Amaral Peixoto
ele CJue havia com o engenheino urbanista Osmã Marinho o es'tud,o de
um !plano ,de urbanizaçã-o da localidade, CJue constituirá eloquente de

l110'l1s.kacão da Sloilida-rieda'Cle brasileira ii clôr do povo chéco, ao mes

mo tempo que inequivoco grÍtoo de revolba e de 1ll'dignação üontra n

»lll'bãrill totnlítár.1a.

o Papa quer a pazBerna, 5 (U. P.) - A intervenção da Santa Sé, no sentido
de que a Itália em breve volte à paz, acaba de ser confirmada,
por uma publicação católica de Milão, o diário "Italia". Numa
das páginas dêsse jornal foi publicado um editorial que diz não
poder o Vaticano permanecer indiferente perante a solução do
atual e('ltado-de·coisas. Mais adiante, expressa o editorial que
a Itália, que o sumo-pontífice muitas vezes chama de "amada
nação católica", está mais próxima do coração do papa Pio
XII, do que qualquer outro país.

A futura Lídice brasileira

Baía, 5 (A. N.) - Noticia-se
que a empresa "Serviço Aéreo
Cruzeiro do Sul" está estudan
do a possibilidade de estabele
cer uma linha entre esta capi
tal e Ilhéus, com escalas em

Jequié, Conquista e Canas
vieiras.

A guerra consome bilhões
Washington, 4 (U. P.) - Os EE. UU. gastaram no mês de ju

lho, cêrca de ,6 bilhões e 430 milhões de dólares com a guerra. Se� .

gundo revelou o Ministério da Fazenda, essa cifra é inferior em cem

milhões de dólares à das despesas com a guerra no mês �!!t�r!or.,·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Encerrou-se a conferência �1�Ê��n1:�d��v�i,�o�;ção vil de farsan te, de tratante

dos dosom'bargadoros
ou

d: :;;;i�T��·D�:hl.V V V - Não te parece que há quin
ta coluna nos sismógrafos nor

te- americanos?
- Por que?
- Registaram um tremor de

terra no Japão •..

lHO (Copyright da PRESS I Costa, foi uma grande e i n estim á- Estas duas discussões são de ca. Tome um pão de fôrma, co r-

I PARGA, especial para "O EST_\· vel obra de patriotismo. pital importância, mas não creio te-o em fatias, unte essas -corn

DO") - Disse-nos o desembargador A Conferência resolveu a qu es- que a divergência fique morta, por. manteiga e arrume entre cada
Anúncios mediante contráto f ti di dOlívio Câmara, vice-presidente do tão da fixação da pena, que é, na que todo jurista é cioso de suas a la, iver sas pastas, sen o que

\ Tribunal de Apelação do Ceará. sistemática do Código Penal, a mais opiniões até prova convincente do umas de creme de camarões,
A conferência dos desembargado- importante. Aceitou:.: interpretação êrro. outra de queijo esmagado e rnis-

res, já encerrada, constituiu um dada pelo professor Nelson Hun- Foi também causa de grande dis- turado com gemas cozidas e

acontecimento de alto r e lêv o social gria no sentido de que, individu a lí- cussão o dispositivo processual que leite, presunto com ovos cozi
e ao mesmo tempo de marcante zada a pena, a pena base, como se os tribunais ad quem sómente po. dos e folhas de alface, peixe
significação na vida judiciária do chama, será feita o exame das cir- dem reformar a decisão do júri desfiado com mayonaise e final
I)Ms, não sómente por ser a pr imei- cunstâncias que sempre agravam quando não tiver algum aporo na mente cubra o pão todo com

ra que se realizou entre nós, pois ou atenuam a pena e depois as call'[ prova dos autos. Sôbre isto houve molho de mayonaise, enfeite
que os juizes brasileiros nunca se sas de especial aumento e .di- I unanimidade de opiniões, mas com ovos cozidos, tomates e

reuniram em conclave para estudar minuicão. (quanto à fixado do que viria a ser salsa crespa -.

lo direito. Iegisf'erado, como porque É e� a ambém a oprm ao do de-I êsse al)OIO os congressistas diver-
e

O PRECEITO DO DIA
veio demonstrar o interêsse da ma- sem bargador .José Duarte e seguida giram. E'

.

IA h d
' murto po ssive que as nos-

mare a a gistratura na aplicação das novas por mim. Venceu afinal a opinião do re- sas mãos estejam contaminadasleis penais, no seu caráter substan- Resolveu também a aplicação da presentante de Santa Catarina. de pelo micróbio da febre tifóide.
. guerra tivo e adjetivo. pena de infanticídio quanto ao ter- que o Tribinal sómente poderá r e- A boa prática sanitâria de la.
HESE;'\i'HA DOS ACONTECllYIEN- O código penal é, inegavelmente, ceiro que toma parte no crime. formar a decisão do júri, se fôr var as mãos antes de qualquerTOS pon ,'\IAHQl:ES RlBEIHO uma lei brasileira para as necessi- Houve larga discussão a respeito, contrária à evidência da prova. refeição deve ser intensificada
Enquanto os japoneses er.am der- dades brasileiras c atesta a eleva- porque, outros, entre os quais es· O ponto de vista que sustentei foi quando está grassando essa do.

rolados no sud oéstc do Pacífico e ção da cultura jurídica do país. As- tavam os representantes do Tr i bu- o mesmo do desembargador Oliveira eriça. S.N E.S.
os russos desbaratavam a of'ensiva sim sendo, e bem compreendendo a nal de Apelação do Ceará, euten- Sobrinho, expr-essado em brilhante --�------------

alemã no setor de Orel-Cursc , o necessidade de uma apl icaçjo quau- diam que a pena para o terceiro de- acórdão grandemente divulgado de
mundo roi abalado por um acon!e- to possível uniforme, foi extrao rdi- v e ser a do homicídio, pela razão que é preciso um apô io firme.
c imento extraordí nm-í o. �o dia 25 nariamente feliz a idéia do em i n en-} de que no conceito moderno do Isso importa .em apreciar a pro-
de [ulho, a rúdi o de 110ma i nf'or- te desembargador Edgar Costa,con- crime, dado pelo prúprio código pe- va em que se fundou o júri.
mou que Musso l i n i havia resignado gregando nesta capital os represeu- nal, é condição essencial do estado Muitas outras téses valiosas f'o
e que () rei nomcarn o marechal tantes dos Tribunais Estaduais para puerperal, condição individual que ram discutidas e resolvidas, de mo

Pich-o Badóglio para ch cf'iur () no- um entendimento acerca das dúvi- não se comunica aos demais agen- do que a conferência prestou grau
vo govêrn» italiano. Essa noticia das por ventura surgidas, na inter- tes ativos do delito. de contribuição aos intérpretes do
const i tui li a melhor de todas as que pretaç ão dos novos têxtos penais, Houve linda discussão a respeito, assunto codificado.
até hoje foram irradiadas d e Ho- para melhor garantia dos direitos

I
como .no.ticiarão os Anais da con-I Aliás, nêsse tocante, a responsabi-

ma. O ridiculo ditador que destrui- individuais.

Iferêncla.
!idade dos congressistas é enorme.

ra () Parlamento, os partidos polít i- A unificação, cada vez mais per-
c.os e as liberdades dcmoc rá t i cas feita, da justiça; é não sómente uma

:�S:�:;:;:�"::';,':::,:',,:'ÓP::: I ·A . de- O II-ve ,"" fa & (,-a .'c.ilia, orid c os norte-americanos já impusémos, foi um encontro e um

ocuparam a importante cidade de consolo para o espírito do jurista,
Palermo. assistir a demonstração dêsse iute-
A qué da dc Mussolini significa rêsse por parte de todas as delega

praticamente a capitulação da Itá- ções, tratando ao sabor dos melhu
lia, até () ponto em que os alemães res prin cíp ios do direito, os vários
o perrnilr-eru. O povo italiano aban- problemas submetidos à

.:donou o trabalho para festejar '0 rência.
fim da tirania. Em Horna ,

.

Milão, I As discussões pr imaram pela ló
Turim, Gênova, Veneza, 'I'rj cs le , gica e, sobretudo, pelo desejo de

Nápoles e Flor-ença, as multidões acertar. É claro que houve vencidos,
vibraram dc entusiasmo. Os ernble- mas isto não era possível evitar,
mas Fascistas [oram destruidos e porque o direito, como bem disse
os chefes elos camisas-pretas foram o desembargador Ivaír Nogueira,
caçados C0!110 bandidos. Os parti- não é energia parada.
dos democráticos, que viviam há A vida do direito depende do en·

vinte anos na ilegalidade, ressurgi- trechoque das idéias, da agitação
ram oficialmente e exigem a paz do pensamento, para que melhor se

imediata com os aliados. Em '1'l1- ja revelado pela jurisprudência,
rim, os chefes fascistas foram IU- concretizando asnirações, dando vi
zilados. Em Milâo, U111 irmão do da aos têxtos legais.
mártir socialista Amen dola falou ao A maior tendência da época é a

povo, Em Roma,' o povo homena- humanização do direito; a aplica-
geou a memória de Matteoí i. O ção, hoje, da lei, não se faz sem a

"Popolo D'Hal ia" foi e111j)as[eh�do investigação do fim social do têxto,
P. os direl,ores da OV1"a (policia se- humanização que, entretanto, não
er·eta) e da Agência Sl.efani suici- dHe chegar ao excesso, pOI'que as

dilUam-se. O paradeiro de "Jlussoli· sim seria investigar contra a pró
ni é �oillda ignorado. O g1ovêrno pria lei para aplicá·la, sob êste as·

Budóglio (]ilssolven o Partido Fas- pecto, muita vez, e.{Il. desharmonia
cista. Eslão sendo entaboladas ne- com o que resultou do que quís o

gociações entre a Itália e os a1ia- legislador.
dos. :Mas, as democracias exigem a O espírito de bem servir à justi·
rondido i!lc.onclici<QInal flas fôrç-us ça pela melhor aplicação da lei
al'malcJas i laJi.ana's, a prisão cios é a preocupação máxima' da magis
chefes fa,scislas e o rompimenlo tratura brasileira, corno ficou evi
com a A.lema,nha. denciado na Conferência dos de-
A CJuédla de ;\111ssolini é o C01l1e- sembargadores, na qual tomei pari

co do fim. O primei/r,o ditadot' fas· te como um dos representantes do
�i,sta foi o primeiro a cair. Em brc- Tribunal de Apelação do Ceará.
ve, t;c1os os ditadores serão derru- Essa preocupação é uma garantia
bacIas pelas armas das Nações Uni· para ordem social e é feliz a' socie-
-{la,s. dade em que domina o direito e

im-,péra a justiça.
Voltamos todos orgulhosos da

nossa profissão de mag'istrados e

também dispostos a continuar a

exercê·la com o mesmo amôr ao di
reito, sentindo-o e verificando-o,
como temos feito atê hoje.
A concretização da idéia de Edg'ar

Venceu a opinião do representante
de Sento Catarina
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End. Tf:legráfico: PAULICO

Florianópolis 8ta. Catarina

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Hepresentante: L. ALMEIDA

Ru.a Vidal Ramos. 19

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & (ia.

O ffiil.ior e IDflis acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado.

Sortplos nos dias 4 e 18 oe cadll IDê�.
PRÊMIO M�IOR CR.$ 6.250,00
Muitas bonUicacões e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todaR estas vflDtRgens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
pre iDcontinp.nte. :t\ão t>xiste igual. Não reflita e não
du.i'1e um só instante. ConC'Hra para o próximo
surteio. tenha cofiançA, que, quundo menos eiiperar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

As autoridacfes responsáveis pell
fiel execução das Estatísticls Mili·
tares podem exigir, sempre ,ue bog·

• ver dúvida quanto à veraCIdade d.
qualquer informação, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a ...

cpnnça llaelonaJ. (D•.1, ".), ............................----..--�----------....-------

•
O PRATO DO DIA

SANDWICHES GIGATE

Quando alguém, tr.l como o ca:va

lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT. lembre
ee V. Sia. de acrescentar, ao agrade-
ce, a gentileza:E$íE.i 1.4.l'1-
BEi'1 O NEU APEJ7JTIVO

PREDI!.ETO!
TOl1EK·N0T

\

(//'1 »ooooro DA KI10rS.A./IIO. (011. E SE6UROS
'-- IT.I••'Aí _

MAIS UMA INVESTIDA DOS
NAZISTAS

Londr-es (B. N. S.) - O novo

"ersatz " germânico para p Cr ist i a
nismo acaba de ser aprcsentad o

na Holanda, segundo irtforma o

lornal católico "The-Tabfet". As
si,tn é que foi elaborado o "Evan
gelie I.'n Volk", co,pUa'rlo por uma

organização nazista ela Ho·lunda, es
pecialmeMe destinaldo aos seus

membros que sentem grandes di-
fi.cuIda.des em romper definitiva
mente com a fé cristã. O "Evan
geIie en Volk" organiza- serviços
esp.edais para os jovens nazistas,
o's quais a êles podem; assistir mes

mo uniformizados.
A propósito, o .iOl'na,I nazista

"Algemeen HanclelabIacl" escreve:
"Tais serviços são levados a efeito,
afim de que os na.cionais socialis
tas ip'ossa,m seguir um crédo expur
gado da politica, pois a atitude
men,taI da juventucle nazista é mui
to superior à de muitos minist1'oS
e reve.rend os cris,tãos".

I

..,

"A Bandelt'a Nacional quando em pI'és.
ti to ou pro�issão. nâo serlÍ conduzida em

posição horizontal. e h-á ao centro (la
testa da coluna. se isolada; â direita da
t.esta da coluna. se houver outra bandei
ra; à frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros adiante da Unha pelas
<lemals formadas, se concorrerem trê"
ou mais bandeiras", (Decreto-leI n. 4.:1411,
(III 31 fie Julho de t94�: - Art. 18, N. II),

\
'.

+ ..
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o ESTADO-Qu inla.feira, 5 de Agosto d. 1943 3

o gral. Casimiro S�s�kows�i tU:'(']'1'k1 :��:;,�i;f&i������:):��:.Vida Social INovo comandante do exercito polones ., • ras da nossa sociedade_e altas_autoriela-o Presidente da Hepúhl ica da Polônia resurccta o careta de Mi- 1 • rles. Grande era, tambem, o numero _dec: -. 1 ,;:, 'Leglonal'laf:l, que se ancontravam na sedePolônia acaba de nomear o Gene- nistr o da Guerra, de 1920 à 1924; da Legião. Quando alí chegaram o Co-
,

•

h " '

.t d mandante Amar-al Peixoto e senhora Al-ral Casiuu ir-o Sosnkowski paoa O de 192" a 19�6, ocupou o pos o c

Çop.s .... zira Vargas do Amaral Peixoto, rorarn
posto de Chefe das Fôrças Arma- Oomarudamta da Hegião Miditar do recebidos con} palmas calorosas pela,

�ftE"_ grande asststenc ía.das Polonesas, em substituição do Poznan; em 1927, nomeado um dos '" �
Reunidas as principais figuras da Le-

S T, I E" êl g ião. teve lugar no Gabinete da Presi-Gen. iik orsk i, morto t ragicamcn- nspectores (10 �xerclÍo, e e 1 que, ao contrário da crença dência a cerimon ia ela transmissão elo
te, em 4 de Jnrlho crt, O'CU>pOll êst€ posto até os principios geral, Albert Einstein, o fa- cargo, que foi realiz,:do pelo Scctetãr!o

moso criador da teoria da re- geral dr. Rodrigo Otáv io Filho, em no-O Gen, Sosnkowsk i nasceu em ela guer-ra atual. Durante a luta da me ela senhora Darcí Vargas. profer!n-
1885 A ri PIA

"

t . AI';- " latividade, não nasceu na Ale- do vibrante discurso, realçando o apóio, ntes "a pnimeirn guerra .(J orna oo.n ra os emaes, coman- manha, mas sim na Suiça. com que o Chefe da Nação sempre pres-
l11UIJ1Idia.l, êle foi chefe do Estado dou a fren.te Sul tendo elüiojelo.a tigvou a Legião e faZe!1do votos ,para, t1 qll�, ent.regue a in tel igêncta e mocidadeMaio!' ela "Associação do Tiro", or- sangrenta batalha nos arredores de 2 que o tubarão nunca dorme elo sua nova presidente, a Legião prosi-

f I T (I 1) i 14 I S te
, ou deixa de nadar, desde o ga na sua trajetória brilhante, aguardan-gan izução patriótica mhlitar, UI1l a- ÁWow .eopc ( c (C, e em-

nascimento até à morte; e que
elo o clia feliz cio retor-no ela sua presi.da I)O!' Pilsndsk i, c tra nsf'ormad a bro «Ie 1939, duran.te a qnal foi cIente fundadora, senhora Darcí Var-gasé tal a voracidade dêsse peixe á dir-ccáo suprema ela Legião.da sociedade clandestina "Organi- Ienido. Reouan do diante das fôrças que, mesmo ferido mortalmen- A sen hoi a Alzira Vargas, agradecendo

zaçâo ele Luta ativa". () ex.. ti nto superiores germânicas, as armas te, êle trata de devorar a prêsa a saudação, profer-iu brilhante ímprov í-, '" so que foi bastante aplaudido, acentuan-
na mão, atravessou a f'r o ntci ru da antes de morrer, elo a cooper-ação que o Si'. Rodrigo Otá

vio Filho, elesele a primeira hora deraHungr-ia, seguindo depois para a EdU d <Í Legião, agradecendo, então, em nome
c: 3 que, nos sta os ni os. ela fundadora ela obra, senhora Darcieram membros de destaque dessa França. onde foi membro do \.l0- morre anualmente maior rrú- Vargas, essa dedicada e silenciosa cola-vê rno Polonês rcconst i tui-d o, sen- mero de pessoas vitimadas por bot-ar-ão. Salientou que a Legião é hoje

acidentes de veículos do que
uma instituição com caráter definitivodo nomeado pelo Presidente da por porque n inguorn mais poelerá surtar ó

I rb ' qualquer moléstia, seu trabalho toelo êle dedicado á bene-:{Clpll líca da Polonia, sucessor merência c á filantl'Opia, Dessa fórma,de,�t,e úbtirno, conforme a Constitui- 4 h' t t
' assurn índo a presidêncía ela entidadeque, a se en a anos, 19no- onde militavam com tanta ded icacão o�1,a Br ígada de Legionár ios Polone- ção Polonesa cm vigor. rava-se inteiramente crue as elementos ele maior destaque 11a" sacie.

ses, De 1917 à 1918, foi internado, Transfer i ndo-sc para a Inglater- doenças infecciosas são d�vidas elaele e na administração, estava certa,

a parasitas vivos; e que a bacte- de que contaria com a colaboração de
todas as legionárias, porque a Legiãoriologia não existe há mais tem- não representava uma obra pessoal mas

po do que o da duração de uma uma reaüzação de toelos que ali se es·

vida humana. forçam por cumprir o seu programa so
cial, atendendo a milhares de patricios
que precisam de assistência, Por todas
essas razões, diz a senhora Alzira Var
gas, que se obtiver êxito em sua atua.
cão, isso constituirá 11l11a vitória para a
coletividaele, Jlão corresponder 1\ con·
fiança - conclúe - que lhe perelõem
pOI'que agil'á sempre com toda a bõa
vontade e o mais firme desejo de acer.
tal'. sem poupar sacrificios nem energias.

A_ nova presidente da Legião recebeu,entao, duas cestas ele flores ofel'ecidas
pelas legionárias, uma das quais destj.,
naela á senhol'a Darcí Vargas, e, em se·
guida, acompanhada dos pl'esentes, per·
COrTeu várias elependências ela Legião, Festeja seu aniversário de nasci-trocando Impressões com os seus direto· ,. Marl'a Eunl'ceres e colaboraelores, menta hOJe a srlta.
.....................J'..._J'••••••••J'.......-_..._._."'.,... Veiga Pamplona. \

OB�pJ��P�P 3t:�R�Cit::i I ve�:��i:r��:�:;S::rdem��od�����:�trazido para esta capital o cofre mentado, hoje, o sr, Celso Costa
de bordo do vapor "gaiola" MOA. Moellmm.
CIR, naufragado, em junho p. p"
no rio Amazonas, Depositadas no Faz anos hOje o jovem Mário
mesmo, foram encontradas quantia Costa, filho do sr. Mário Costa.
superior a 100 mil cruzeiros e joias
avaliadas em 800 mil cruzeiros que
pertenciam aos passageiros.
• _-.-.- - _••-J' _

- .....

c�������· n��;::'�O!�y�:.���;�; , r:::�F·�A·:M-:I;L
..

I

..

A;··::�--�papel masculino na versão cine- � �matográfica do obra teatral deno-

� Sabonete e Pasta dentifrícia)"minada "The wife pirate", espe- �rando'se que Green Carson aceda •
�

em desempenhar a figura central � ARAXA �Baía, 3 (Agência Vitória) -

feminina, ..

�
Talco e ?ó de Arroz �Faleceu o Comendador Antô-:f. J

nio José da Silva Costa, dire- Hollywood. 5 _·U, P.-. A atriz MALV" ':t d C h· d T' 'd �.. ,l_ar a ompan la e eCI os argentina Mona Maris assinou I-Valença, deixando á família cantrato para tomar parte na fil- �-

d l' 1 "T

"!
Produtos da I_uma fortuna superior a vinte mogem a pe lCU a ampico, ..

com Edward Robinson, Lin Barri PERFUMARIA �milhões de cruzeiros, O extin- e Victor Mac Laglen nos demais MARÇOLLA �: to vivia modestamente. papéis importantes. ..

f��}so,d1���: {�eui:�:��1�::d�:}i��: ·C···AR
..

··T·
..

A····Z····E·
..

S Õ
..

O·······D··
..

I-A-·
-
. ._ - � _

- .._ _ _..-;.
"Liberator" das bases britânicas e I CASA MISCELANEA. distri-
d I IA d' f s en I O I buidora dos Rádios R. C. ,A.a s an la oram em eu ca ç

'j_"""""""'acoooaoaDCJ<XlOUQO""""""'"
", ••lOtXX"''''''''''''''''''''''''''""""""""""""""",,coooc.oXlDllCOOCa<Foi tal a ação da escolta, que. ne- HOJE 5a ..feira HOJE Victor, Vávulas e Dsicos. -

nhum desses 25 ou 30 su bmannús, OODOCDOD�__"""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,ooo,,,,ua,,_w,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ Rua Trajano, 12.conseguiu atacar um só navio do

ODI:'ONcomboio. Em compensação foi cons- L
tatado o afundamento de 3 subma- Malinée infantil às 15 horas

IMPRENSA ANIMAIIA CINEAC (2x6 DFB)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
BRINCANDO COM NEPTUNO (Short)

O JARDIM DE DONALD (Deser,ho Colorido)
Ultima e definitiva exibição do tecnicolor falando em portu

guês, com o Pato Donald e Zé Carioca:

ALô, AMIGOS, Aquarela do Brasil
Preços: Crian� 2,00 Estudante 1,50 e Geral 1,00, Livre

Crianças maiores de 5 anos poderão entrar sozinhas.

A's 5, 7 e 9' hocas, amelhor "bola" da dupla n' I, o Gordo e

o Magro, numa verdadeira tempestade de gargalhadas. em:

2 fantasmas vivos
CINE JORNAL BRASILEIRO (N. 175)

O JARDIM DE DONALD (Desenho Colorido)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Livre de Censura

geri, Sikorsk.i e o atual ministro da
Def'esa Nacional, Mar-iano Kuk i el

organização.
Durante a pr-imeh-a guerra mun

dial, de 1914 a 191G, o gen. Sosnko
wsk i foi chefe do Estado Maior da

[un+amentc com o Marechal Pilsu- ra, d epo is do colapso da França,
dsk i, na pnisão alemã em Magde- recebeu () título de :.\I,inislro sem

burgo, ambos, como chefes respon- pasta.
sáveis pela recusa f'eita pelos Le- Eis alguns traços d a biografia cio
gionár-íos Poloneses, de prestarem novo Chefe das Fôrças Armadas
juramento de fidelidade à Alema- Polonesas, que conhece perfeita
J1Iha, Dc,po'is do Trataido ele Ve,rs,a-I mente a sua organização,
lhes, o gen, Sosnkowski exerce, na

-

SALAO
'

BRASIL
Praça Quinze, n. 10

Comunica às distintos f':lmílias que está sijmpre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

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

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

Os p're�osCr$ 20,00
V-14

o PACTO DEFUNTO
Londres, 4 CU. P.) - O novo ministro do Exterior <la Itália ainda

acredita no pacto "tripartite e, por isso, telegrafou a seu colega japo
nês, Shigmitu, n_o,dia p.rim,eiro, ��ia?,d?-lhe, cord�ais sa�daçõ�s: Nessa
mensagem, o mmIstro Itahano Guarngha dIsse amda: A Itaha con

sidera alta honra poder colaborar com o Japão, de acôrdo com o espí.
rito do pacto tripartite". Foi a emissora de Tóquio que irradiou a no-

,

tícia dessa colaboração... espiritual.
----------_.----

Notável façanha marítima
Londres, 4 (U. P.) - Foi divul

gada umas das mais notáveis faça
nhas da marinha aliada, vigorosa
mente apoiada pela aviação_ 'Infor
ma·se oficialmente que grande e

valioso comboio aliado conseguiu
chegar a seu destino, anulando a

ação de urna frota de 25 a 30 sub
marinos alemães, O comunicado ho
je eXlledido dá os pormenores da
ação aérea e naval dos aliados que
disllersaram os traiçoeiros subma- rinos.

A comissão I"romotor� da quermes
se, que, em benetício do Natal das cri
anças pobres do,; Coqueiros, se realizará,

na Praia da Saudade, nos dias 7 e 8 do corrente, convida os

clubes Martinelli, Riachuelo, Aldo Luz e Iate Clube, para aque·
la festa de caridade, c(Jntando com o comparecimento de suas

Convite
'guarnições.

Reuniões frequentesLondres, 3 (U, P.) - Infor
mações colhidas em fontes au
torizadas revelam que o gabi-Londres, 3

� (D, P,) - O co- nete de guerra britânico este
�ando d!1s forças nort:-ame-I ve reunido na �oite de ontem
ncanas no teatro europeu, da

para considerar o desenvolvi
guerra revelou que um �llo�o menta dos últimos aconteci
de prova? chego� a atmglr mentos particularmente a no
uma velOCIdade maIOr ?e 1.250 va ofensiva aliada em Sicília.
kms, por hora, ao realIzar um Acrescentam os informantesvôo de mergulho com um P-48

_que se esperam frequentesem setembro de �942 e com ,reuniões do gabinete de guer
um P-47 em fevereIro de 1943,

ra, mesmo várias vezes porAmbas as provas foram efetua- d'1 t t la,
das na Inglaterra pe o enen e- -------

coronel Cass Houg'h, de 38 REQUERIMENTOS sôbre qualquer as·
sunto público? Proc�tre a "Emprêsa In·

anos de idade, termediária",

Velocidade
fantástica!

I THE LONDON & I..ANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Séde : em Londr,es, Fundos de Reserva excenell1:

1-
Cr$ 1,200.000.000,00,

. .S.I.lb•.A.h_re�•••A.L.M..E.I.D.A..
R

..u.a.v.i.d.al..R.a.m.O.S.,.l�t .

5 que o grande lago de Utah,
nos Estados Unidos, é o ma

ior depósito mediterrâneo de
água salgada existente no mun

do; e que o professor Adams,
da universidade local, calculou
que o total de sal contido na

quele lago ultrapassa a cifra de
seis bilhões de toneladas, quan
tidade suficiente para abastecer
cada habitante dos: Estados Uni
dos com 50,000 quilos de sal.

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.

A secretária
Mickey Rooney, apresentando a sensacional descoberta (Kath.
ryn Grayson) na melhor aventura da família do Juiz Hardy:

de Andy HardyCARRIÇO FILME 99 (DFB)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS ,(Jornal)

Preços: 2,00 e 1,50. Censura Livre

6 que há pouco tempo, nos

Estados Unidos, um cidadão
com a mania de despertar o

atenção, mandou pintar o seu

automóvel com as cores azul e

vermelho; e que, ao tentar o

primeiro passeio. foi preso ,pela
polícia sob a alegação de estar
violando as disposições sôbre o

uso das côras nacionais norte-
americanas,

•

Domingo, Walter Pidgeon, Joan Bennett e George Sanders em:

O homem que quis matar a Hitler

SAUDADE
Quem inventou a saudade
não soube bem o que fez;
fez a palavras mais triste�
que tem o amor portuguall,

FORJAZ SAMPAIO
•

&.nlversárlo81
Dr. IVO D'AQUINO

Transcorre hoje o dia natalício
do exrno , sr , dr. Ivo d'Aquino. se

cretório do Interior e Justiça, pre
senteme;nte no desempenho inte
rino do cargo de interventor fede·
rol no Estado.
Espírito culto, abeberado nas

fontes mo.is altas e puras do pen
samento e da arte franceses,
com que sempre se identificaram,
por fundamentais razões de ordem
pricológica, os cérebros latinos, -

e "doublé" de um nacionalismo
consentâneo às presentes aspira
ções do Brasil, s. s. ficou sendo
uma das mais vigorosas intelig�n
cios catarinenses, honrando as

nossas letras com uma prosa cor

reta e translúscida e a nossa tri
buna com um verbo sonoro, pre
ciso e empolgante.
"O Estado" saúda-a, nesta data,

com real simpatia e apreço.
*

Dr. MANOEL PEDRO DA SILVEIRA
Faz anos hoje o nosso distinto

conterr6.neo e provecto advoqado
sr. dr. Manoel Pedro da Silveira,
que, depois de 1930. já desempe
nhou cargos da maior saliência na

administração pública, "O Estado"
saúda-o cordialmente.

:f.

•

•

Passa hoje o aniversário natalí-
cio do engenheiro 1!11'. d, Humberto
Pederneiras .

Comprai na Cl SA MlSCE
LÀNEA é saber t!conomizar'

Deixa mais de
co,nlos20 mil

45 náufragosRio,4 (A. N,) - Notícias de Recife
informam que chegou àquele porto,
procedente de Lisboa, o navio por·
tuguês "Inhambane", que, em meio
do Atlântico, recolheu 45 náufragos
dum navio torpedeado, Entre os so

breviventes, está o capitão Raul
Scott, comandante do navio afunda·
do, o qual era de nacionalidade bri
tânica. Os náufragos ficaram aos
cuidados do consulado inglês, não ..
tend os mesmos prestado quais
quer declarações a imprensa.
........ _ - -.- _ �

JOÃO MEYER e

DIHÁ AREÃO MEYER
participam aos seus amigos
o nascimento de sua primo.
gênito, MARIA-APARECIDA,
ocorrido no dia 19 de Julho
de 1943, em Urussanga.

3 v. 2

Dr. ARAUJOOlhos •• ouvidos .• nariz·· garganta
REASSUMIU SUA CUHICA

Rua Vitor Meirelles 2ft
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.
•
__._-_-.._w_-_-_-_._-.._-.-_-_.... .•-_-....._-....
Ao tentar esqulvar·se às determi.

nacóes dos órJ!.'ãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para 08 inimt.
'os do Brasil,. lei é infJe�iv!IJ.(D� � M.). _
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Figueirense x América, a sensacional peleja
intermunicipal do próximo domingo

Grande espectativa em t�rno da apresentücão do esquadrão
joinvilense.-Homenagens ao comandante da Guar.,i(ão

Militar . de F:or§anõpoUs.
Prcutl c (J olcnçii« do público es- 1° lugar - Fhnuengo, 3 pon tos ; Juvcntus x Portuguesa

portiuo d« cidade (/ parlid« int e r- :!O lugar - América, Flununr-usr-, Palmeiras x Ipira ngu.
rnunicipol que será trovada, nu lar- c Silo Cr istó vâo, -! pontos; :lo lugar

pense vem cuidourlo seriamente de
seu preparo, sob a eiicierüe 'clire
ção de Durio l.etona.

Os alvi-negros, que deverão en-

UMA GRANDE ESTR}>�A NO QUA
DRO DO AMÉRICA

Possivclmente, () dr. Armando
Co!'(!eiro, o falllOSO ll1cia-es(jllcrda
paulista, Al'mandinbo, integrará o

"onze" do América no prélio com

o Fip;ueirensp.
() ex·<lefensor das cores do Süo

Paulo e do Col'inlians, reside atual
mente em .Toinvile, sel'vindo no

corpo 1l1edico do 130 Batalhão de
Caçariol'es.

O conhecido esportista exerce 11;i·

ql1ela prúspel'a cidade, oS cargos de
Presidenle do Conselho Técnico da,
Liga .Toillvilcnse de Dcsportos e di
retol'-esporti 1'0 do América.
A sua possh'c! exibição em nossos.

gramados, constitniní, por ('el'tn,
um rlos grandes atrativos do formi
dável choque intermunicipal de do
;uJingo próx imo.

CAMPEONATO CARIOCA
]� a segninte a tabela de coloca

ções <lo call1peonato carioca, por
FOI1 tos p�l'di5Jo$: '.' -

Sant istn

San+ista. �2 pontos; e 8° lugar
Jabaquarn, 2� pontos.

- A próxima, rodaria:
Jabaquaru, São Paulo x

de Esportes, Santos x

c Sábado (7)
GRANDIOSA SOIR�E

I Início

L_-
às 21 boras.

x

de de d oniirujo próximo, no est«: - Vasco, 5 ponlos; -l': lugar � Ban- SANTAMARIA NO JUVENTUS
dio "Ailolto Konder", entre o Fi- gú e Botuf'ogo. lO po nl os ; 5° lugar O Ju vcntus, da capital paulista
geiJ'ense e o nete run o Amprica, de - Ca nto do Hio, 13 poril os ; (i" Iu- está Iruba lhando ativam ente no scn

Loinuile, gal' - Madureira, l:l pontos e 7" tido de cont ratúr o médio argentino
O clube que domingo p roximo lugar - Bonsuccsso. 1(j pontos. Santamaria, atualmente no Botafo-

inii se exibir em nossa capital, é - A rorlarla do pt'ó ximo domino go, rio Hio ..
1/111 dos mais ouiioo do Estado. go: América x Vasco .. Bungú x FI:l,-

O seu carla : é rios melhores, os- me ngo, Bo nsucesso x Fluminense, A diretoria do Campinas F. (.
lenta o honroso titulo de campeão Madureira x Botafogo (' São Cristó- II _Recebemos ,a. seguinte con;unica-inuiclo, de 1!J'l2 e no certame deste vâo x C:11110 do Rio. çoo , em of�cl0: --- «De oro.en; do

.

I senhor Pres iden te do «CampInas,ano tnarcha na unrujuurda. sem -

\ F. C.», tenho a honra de parti.
pontos perdidos. CA..'I,n)EO�ATO PAULISTA cipar a V.S., que na eleição efe-

d d 25 d Ih _ N8e ....A turma dos "Diabos-Rubros" A colocação dos concoricntes ao tua a no ia e ju o p.p., foi

I d d d S h J
·

d Pda linda cidade de Joinnile acha-se carnpconuto bandeirante. pOI' pon-
eleita a, sequ irrte Diretori� para re- rman � e o eu or esus os assos. ,." . o -r o-or- •..

'.

,
ger os destí nos desta Soc+e do.de , de II •

em plena [otmu, deslocando-se eu- tos perdidos: 1 JU",dJ - Corin+ians, 4 de agosto a 27 de novembro do I

H·t I d C ·d dtre os seus inieqranie« os Jogadores, 4 pontos; 2° lugar - São Paulo, 15 corrente ano: Presidentes de Hori- e osPI a e arl a eCocada, Piuzer«, Lulinha, Bira, 11a-! pontos; 3°. lugar - Palmeiras, 7[ r�, .
Arquimedes Milton Silv.a, Mário M ISS Adé co e m uitos outros de nome lei- pontos, .10 lugar _ Portuguesa de VIel�a da Rosa e.Dante �Ilome.no;,

, ". I Preaiderrte, ·GentIl Sc.nd í.n ; V,ce,lo no cenário esporliuo borriqa- Esportes, 1 () pon los; ;)0 lugar - .1u- Magno Carriço; l
'

Secretário, Ja.cíverde. vcntus, 11 porrtos ; 6° lugnr -, TpÍ- Domingues; 2' dito, Cecilínio Do-
Para eujrcniur, ('om O exilo que rangu c Sanlos, 12 ponlos; 70 lugar mingues; l

'

Tesoureiro, João Ma
se espera, os ioinuilenses, o Fiouei- _ Corncrr ial. S. P. R. (' Portuguesa tos; 2' di:o, Pedro Destri; e Di�etor-esportivo, Abelardo Sousa. SIr-

vo-me da oportunidade que se me

apresenta para reiterar-vos os meus

S. P. R. X protestos de alta estima e distinta
Portuguesa con.sider-Elção. _.- São José, 4 de

agosto de 1943. (a) Jací Dorrun
Corintiaus, gues, I: Secretário».

De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital.
tenho a honra de convidar a exma. família do finado Irmão Benfei
tor e Provedor Antero Francisco de Assis, todos os irmãos, amigos do
extinto e mais fieis a assistirem à missa que, pelo descanso eterno
daquele scudcso Irmão, fará esta instituição celebrar sábado dia 7
do corrente mês, às 8 horas, na Igreja do Menino Deus, sendo a mis
sa celebrada por Sua ExcelêncialReverendíssima D. Joaquim iDomingues
de Oliveira. Arcebispo Metropolitano.

Desde já agredece esta Instituição a todos quantos comperece-
rem a êsse ato de religião e caridade.

'

Consistr6io, 4 de agosto de 1943.
JuLIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.

Diariamente recebemos novidaaes
RUA FELIPE SCHM!DT, 54 - FONE 1514

COLôNIA, A FORTALEZA
ARRAZADA

Londres (B. N. S.) - Colónia é
a cidade mais bombardeada em to
da a Alemanha, c, para citar o Bae
clekel', "uma f.ortaleza de primcira
clrusse, co,m quinhenlos mil habi
tantes, inclusive a guarnição dc
oito mil homens".
A principal parte da cj,daele jaz

ii margem esquerda do Heno, com o

sllburbio Delltz, altamente indus
trializado, situa,do na margem di
reita. Por oulro lado, Goblçnza,
Mainz e P'J',fil1kflll'l, apenas para ci- "A Bandeira Nacional quando hastea.
tal' as três mais importantes cicla- da em janela, porta, sacada ou balcl!o, fi.cará: ao centro, se isolada; à direita, se

I des" estão em intima dependência houvel' bandeira de outra nação; ao cen.

J do rio e das cOl1lunicacõ'es ferro- tro, se figurarem diversas bandeiras,
., .

"

•. perfazendo número impar; em posiçãoVJ<!Plas que passam por Colollla.

l'Iue
mais se aproxime do centro e à di.

D ., f
.

, 0-1.
. reita deste, se figurandQ diversas bano,essa OI ma, esma"an< o as J 0- deiras, a soma delas formal' número pai'.

Las de comunicacão nàJo apenas 110 As .presentes disposições são tambem
" aphcaveis quando figurem, ao lado IlaRuhr, mas ao longo de todas as es- Bandeira Nacional, bandeiras represeuta.

tl"1dals de evacu'lcão o marechal tiv,!s �e iustitJtições, corporações ou as·, "

<"'. SOClaçoes". (Decreto·lei u. 4.545, de 31 de
do ar Sir Arlhut' Hal'l'is está desfe- Julho de 1942; - Art. 18. N. O.

•

chando terrlveis go,lpes contra
potencial béli,co do R,eich.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor ,Meireles, 18

HEMORROIDIS&Jte eip,rifiru, .

tclivitl ed dÔ''les
e eflite., 4!
.iHfecfiJeJ.

cernir amonhã os seus treituune n
tos, com ii reolizaçiio de um prouei-

::����� �m:��l����I���������;S�����������t�I�-;-��·����������������-�·�·��-;A;;;;;�;-;-;\��;S���������;�;-�����-�-�-�-:�-�-n-��-�-�-!-����níões, conferências ou solenidades, fica-
uel [orma técnica. "á estendida ao longo da parede, por de

traz da cadeir-a da presidência ou do Io
cal da tribuna, sempre acima da cabeça

ri embaixada do .·1mérica Fttle- do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retângulobál Clulre, da qual fará parte urna esteja em sentido horizontal, e a es-

numerosa caranana de torcedores. d
-

'Ih f"
, "

b t d Ih
t".,I" isolada em cima". (Deoi-eto-Iel n,

pa roes maraVl OSOS. lnlSSlmO aca amen O as me ores �.545, de 31 de Julho de 1942;-Art.18.
deverá cheqar ti capiial, 1111 farde fábricas do país, são encontradas nos balcões dado próximo súbado.

Oasa SANIA BOSAA gl'al!diosa peleja enlre j'loria
llopolilallos e joinvi/enses const{
tllini uzna sincel'o homenagem ql1e
os alvi-negros vão prestar ao exmo.

81', tenente-coronel dr. Hllgo Silva,
digno comandanle da Guarnição

Mi�:�I(:'lI���ç l:;�:"\��;��l�:�s'inforJl1adOS Diplomados pelo Instituto Politécnico de Fiorianópolisde qlle o ilustre militar, III11U das Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta prÇ1ça à
maiN expressivas figul'IIs do nosso Rua João Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal, que está habilitada a regulariza roseu

B:x:é1'cilo. comparecerá pessoalmen-' DIPLOMA, em face do Decreto-lei n. 5.545. de 4 de junho de 1943,
-------------------------- ---------------_ ..

_----_._----------

te ao estádio, bem assim olltms al-
Ias allltoridades civis e mililares.
que serão especialmente convida
das,

Pa]'(/ o jogo Figlleil'ense X rlmé- [1'ica, /)igoJ'fÍ fi seguinte tabela de
preços:
Cadeirlt Cr.$ 7,00
AJ'lfllibllll('(/da Cr$ .5,00
Ge.]'aZ , .. , .. Cr$ 8,00

'A ação benéfica da Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hemor

..: ....."........ roides, é imediata, alivia

""IIIl'!':J!II!I
as dôres e 08 pruridos,

"" acalma e evita as compli
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hemor
roi dais, A venda em t.das
as Farmacias em bisnagai
com canúla especiai para
facilitar a aplicação.

MIL

"A lJaD!leil'a Nacional quando e1l1 fio
rão, sobre escudo ou ouu'a qualquel' pe
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa·
rá O centro, nao podendo ser menor do
que as outrlls. nem colocada abaixo de
Ips". (D�ilret().lel Il. 4,545, qe 31 de Julho

f"ARMACIA ESPERANÇA
_ A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
�ntre,a • domicílio

MAN ZAN
PARA HEMORROIDtS
Um produto De Wht

o

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex.

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co
munica a mudança do seu
consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro., onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhodamente·
nome, idade, endereç,o e en

velope selado para a rei·
posta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lI
OESTADO-Qulntail'eira, 5 de Alosto de 1943

A Austrália e a guerra
Acaba de ser urgentemente recomendado ao govêrno aus- E' assim !

iraliano, pela comissão parlamentar de obras públicas, um aLi-I Peç sua Farmáci a, horneo-
menta da produção nos campos vetrolíferos de Shale, de cerca

a, nt·a>' pa la Almeida Cardoso
de quarenta por cento mais do que as quotas de 1942. A referi- E d .? D' N
da comissão apresentou ainda um esquema de trabalho que

epors
'd'" eiols... ão

atrave's dos temposprevê um maquinário no valor de quinhentas mil libras ester- 341
pe na ou ra ."

Zinas, O qual seria fornecido pelos Estados Unidos, de acôrdo 30V-26!com a "lei de empréstimo e arrendamento". Essa notícia ga- R A O I O �ova. IO�'q�le - (SIPA) - O pri- mo é feita com a penugem que fi-
nha ainda muito vigor, ao sabermos que uma missão de técm- melro refúgio do homem foi pro- ca nas sementes do algodão, depois
cos norte-americanos visitou a Austrália muito recentemente, '\:avelmenle o t�on�o de uma árvo- de retiradas as fibras longas, pró-
De qualquer forma, porém, tudo teoa a crer que a execução do Vende-se um, RCA Victor, 5 val- I c, C a sua prrmeiru arma, decer- prras para 'a indústria de fiacão c

, '

l vulas. Preço Cr$ 1.200,00. Tratar à 10,.l11lJ. r�mo solto de árvore, A ma- teciríos ; mas a procura é taf de-
plano delineado pela comissão de obras publicas exigira a guns Praça da Bandeira 37, depois das �lell"a fOI � matéria-prima de que vidio à guerra, que foi preciso' Ian-
anos. 17 horas. el,,: se .se,rvlU ��ara manufaturar suas çar mão também da celnlosa de

Falando para os Estados Unidos, por ocasião do "Iruie- prrmetr as bujigangas. E no milhão [polpa de madeira.

petuience Day", O sr. Curtin reuetou que o Japão iria em breve Terrenos em lotes
de a�os, pouco ma!s ou menos, de- Muitos outros elos infiniLos arti-

A' c?rndos desde o di a �1l1 que, b�an- gos hoje empregados na guerra se

sentir os mais terríveis golpes, desferidos pelas forças america- dindo se�l garrote, saiu da cavidu- fazem com a celulosa extraída da
nas holandesas e australianas o que certamente teria as mais

1
Vendem-se 4 lotes de terre- de que t,ll1ha escavado no tronco madeira ou do algodão. Citemos

fundas repercussões no próprio. coração �G: metrópole .4.s�im é no, b�� situados, próximo ao de uma arvore, o homem aprendeu apenas alguns ...

que a primeira metade do coniliio no Paciiico estava terminada Balneafl� da Ponta do Leal. a �onverter em r oupas, e cd i Iíci os, O rayon, cujo tipo de máxima re

e agora era chegada a época de levar a ação ao territorio muni- Tratar a rua Duarte Schu- veículos, etc., muitos dos prudul os sistência se aplica ao fabrico de te-

I 15 1 natlll�ais que o rodei.am. , .
Ias de grande robustez, que formam

go, para a consecução da vitória. te. . 5 v. -14 A ep?ca em que V1YCl��OS tem Sl- a base 011 aldcerce dos pneumáticos
O sr. Curtin acentuou ainda que esta situação só pouâe ser

B
,do des ignad a como Idade (lo para aviões de bombardeio dos ca-

conseguida em virtude da brilhante atuação da poderosa ma- 1111Clt;cletas aç�", por causa do u�.o que rlamos minhões e dos automóveis 'de cuer-

Tinha dos Estados Unidos,. a qual apoderou-se [irmemenie do
a ('�te produto metálico. Mas na r'a, e também ao fabrico da seela de

. realidade. C?,nlIl1iu� sendo a "ida.de pára-quedas, forro de uniformes, e

comando dos mares e dos ares. Vendem se 3, em ótimas con da lllal�elra � pois
.
(como mmt o (outros artigos miditares.

Em outro trecho de seu discurso, o sr. Curiin disse iex- dições. Ver e tratar no Arma h�m d��_ a Companhia D.u �o.nt) I Películas foto e cinematográf'i
tualmente "Olhamos para o futuro com grande confiança, zem Bom Fim. No Estreito. s�o .leg180 as. coisas que

JUSLlflCa-1
cas, em cujo fabrico

i.ntervêlll
o n i-

Pois Churchill e Roosevelt nos asseguram de que a çuerra se- 390 15v-11J na111. que a�slJll co�üll1uas�emos � trato de celulosa e o acetado de,
apelida-Ia. Com efeito, a arvore e cclulosa, e une se destinam a mi s-

ria desenvolvida no Pacífico, com o mesmo vigor que será leva- um fator importantíssimo não só I' sões de exploracão de euerr a e à
da ã efeito na Europa. Assim, nenhum momento seria perdi- ReprOdutor de ra�a

na construção de nossas casas, mas iustrucâo de soldados,
b ,

do, nenhum esforço negligenciado e nenhum recurso deixado \) também no fabric� de nos�as al:- Películas de acetado de cclulosa

de lado, até que o "Independence Day" pudesse ser um dia Nesta redação se informa quem mas, que decerto distam hoje .n�ollJ- para radiografias destinadas à ex-

d
-

'f
possue um ótimo reprodutor de to do cacete, ou �arr9te pr-imitivo, ploração dos ferimentos recebidos

universal para to a a regiao do Pacz ico. raça "Jersey". mestiçado com "Ho- de nosso remoto irmao elas caver- em combate, e à localizacão de de-
landês", com 3 anos de idade, e nas. feitos ocultos nos moldes de aco

que o quer vender, ou trocar por A celuJos.a, sem a qual o reino para íundição de canhões e divc'r
uma novilha, ou vaca dando leite. vegetal sena uma pura quimera, sos artãgos de material de guerra.
3.95 15-v 9 obtem-se quer nos bosques, .. quer I A mi cropelícula, que serve para

nns al;�oclom.s, para. s�r utibiznda I reproduzir em pequeníssima esca
C0l110 i ngr cd i cn le p rincip al ela pól-j ln fotografias de documentos im
vara sem flll"llO. E e�la e nada me-I' 1J1�r�antes, planos e projétos inclus
n,os. qu� a força ptopulsora dos, tr iaís, ele., é também feita de ace
projeteis (].a guerra moderna ... Em lad-o de celulosa
tempos normais, a pólvora sem fu- I

•

Caldas "�!'!-�n�-�= Rf�?�249, com 5 quartos, todos venti-
lados, amplas salas de visita e jan
tar, copa, cozinha, um quarto de
banho com todas as instalações
porão habitavel e quintal. Trata;
na mesma casa. 5 v. - 4

"VIRGEM ESPECIALIDADE",
ClÃ. WETZEJ...4 INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regi SI.)

� POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

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

Seccão de Eletricidade,

Lâmpadas, lustres, abato jours, acessórios, etc.

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

De Iodos os formatos,
tamanhos e pesos.

IND. FERRAM. A6RICOLAS «FOICE»
LARANJAL

E. F. Sorocabana Estado de São Paulo

OHIBUS para as
"rodos os domingos' e feriados, a AUTO-VIAÇÃO

COQUEIROS fará par.tir um ônibus, a 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,OO
PONTO DE PARTIDA: Pl'laça da Alfândega.
BILHETES DE PASSAGEM, à venda na Agência do

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

o Sabão

MACHADO & CIA.

,

Seja de que
\

origem fôr -+.._ �

é sel'l'lpre aliviado
com o uso dasAG1l:NClb..S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

Florianópolis '"

Sub-agentes nos príncípaís muntcípíos do

ESTADO
VERDADEIRAS.,

PASTILHAS ;�"VALD·A
\ ,�� o'

vendidas só em c o i.x o s
ImportanteEstá ameaçado de gripe ?

SANAGRIPE.
Está atacado de gripe

SANAGRIPE.

com o nome -

..-t

VA_L_DA"Sanagripe" aborta a intluenza
e cura constipações com febre,
tosse, rouquidão e dôr es no

corpo
Encontra-se em todas Farmácias.
340 30v·26

licença do D. N. S. �. N0 �86 \.
� de 26 de Feve relr-o Q.6�:

"-1.0Ih de 1935 OOO:'�·
.

0/0.002, fucalyplOl O.

A
.

importância :da madeira

6%
7%
as Reparti-

OFERECE SEUS SERVICOS
Moço sem colocação oferece-se

para trabalhar em qualquer ser

viço, especialmente em hotel ou
café. Residência: rua Crispim Mira
n, 29. 5 v.-5

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda .•QUARTOS BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA
DE SANTA CATARINA

Alugam-se quartos,
Maria, n. 58 (fundos).
ma-se no local.

à. Rita
Infor-
5 v.-5

. ,.
(Em trans�orl1lação para, Sociedade Anonima)'

.

Rua 'I raJano n. 16 - Sede própria - Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setembro de 1938
Endereço telegráfico: BANCREPOLA

.

Códigos usados: MASCOTTE la. e 28• edição
FLORIANóPOLIS

,B�evcmente: Agências em várias cidades do Estado.
EmprestImos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos

Tem c!)rres_pon�en.te em todós os Municípios do Estado - Representanteda Caixa, ECOn0l111Ca Federal 'para a venda das Apólices elo Estado de
Pernambuco, com sorteIO semestral em Maio e Novembro

l'aga todos os COUl)ons das apólices Federai� e dos 'Estados de São paltlo.
Minas Gerais e Pernambuco

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe di�heiro. em depósito pelas melhores taxas:

c/c à dlsposlçao (retuada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C Aviso pré��;·::::::".·::::::::::::::::::::::::::::::::
C/C Prazo Fixo .

_ Ac�it� procuração para receber vencimentos em todas
çoes PublIcas Federais, Estaduais e Mun,icipais.

DIRETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva
DlreLor-Gerente - Cel. Pedro Lopes Vieira
Diretor-Procurador - Florênl!:io T. da Costa
Diretor-Secretário - Lourival Maia de Almeida

I1.SA com 3 quartos,' alo�
VII jamento para empre·
gada, jardim ou quintal, prefe·
re-se com garage. Informes, por
obsequio, no Cabo Submarino à
rua João Pinto 26.

Casa
,

a venda
Vende-se a casa n' 62 à rua Fer·

nando Machado. O motivo da ven

da é por achar-se o proprietário
residindo fóra do Estado: Informa
ções nesta redação. 15v'14

, S��Ã���RCfAtEsp (CIAlI DADE

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l'USSO sobre Orél

6 o ESTADO�Quinla.feira. 5 de Agosto da t943

Pela libertação da França
LONDRES,4 ru. P) ... - OS GENERAIS GIRAUD E DE GAULLE DIRIGINDO-SE
AOS SEUS COMANDADOS, PEDIRAM-LHES QUE LUTEM, COM o MAXIMO

VIGOR, PELA LIBERTAÇÃO DA FRANÇA.
-----------------------------

UM DESPACHO DAQUELES ••• O

Embarcou hoje em S.ão Paulo, C b s
- - -I 1-com destino à nossa capital, o co- om as

.

a es navaIs I.a IftDaSnhecido ponteiro direito Xavier,
que aqui firmará contrato com o

Figueirense.
-- A interessante tarde esportiva

do próximo domingo será abrilhan
tada pela harmoniosa banda de
música do 14' B.C.

-- A preliminar do sensacional en
. contro intermunicipal Figueirense x

I
América será travada entre a tur-

Um telegrama procedente de São Paulo, divulgado no Rio por ma secundária do grêmio o.lví-ne
,

'd' d "D' , d N"" 'f f I M'I- I gro
e o esquadrão principal domterme 10 O iarro a oite ", In .orma que a eceu, em I ao, Caxias, considerado um dos mais

trucidado pelo povo, Jogo após a quéda de Mussolini, o sr. Andréa fortes conjuntos da nossa várzea..
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.

d I 'd d h d d d F·
-- Procedente de Porto Alegre,IpO ito, C e e ascista aque a ti a e e cun a o o con e rances- deverá chegar hoje a esta capital

co Matarazzo. Centenas de pessoas da colônia italiana na sua maio- o centro-médio Guedes,' que atua·
. .

f
.

d d
' . 'd I"

va no Nacional, da capital gaúchr1.na, antigos ascistas em ver a eIra romana, tem .esta o no pa acto -- O técnico Adernar Pimenta foi
da Avenida Paulista, afim de significar à família Matarazzo os seus convidado para dirigir o Departa-

,

d menta de Educação Física e Espor-sentimentos e pezar. tes do Estado do Espírito So rrto,
:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;_;;;;;;;;;;;-;;-;;;;;;;;; -- O téc n ieo argentino Velasquez

firmou compromisso com o Fluo M Ih d -t dminense, recebendo 40 mil cruzei- U er esquI a a
rolO de «luvos».

-- O São Paulo rescindiu, Clmi. Rio, 4 (A. N.) - ACamara
gavalmente, o oontrato do médio de Previdência Social do ConLaIa.

-- O major dr, Paula SOClres dei- selho Nacional do TrabqJho,
ltou a presidência da Federaçdo julgando um processo, decidiu
Paranàens ... de Desportos. que "a mulher desquitada que
ENCARREGU:rn a "BmprÉ'sa Interme. na sentença de desquite não

diárla", de todos os seus interêsses junto tenha sido julgada a percep-a qualquer departamento público civil, �

militar, banclll'lo e comercial. cão de alimentos, nao tem di-

O processo de
_ �fá��).a pensão legada pelo ma-

Stefan Swelg
Petropolis, 4 (A. N.) - Está Faleceu em Londres

em andamento, no cartório do
4.0 Oficio, desta comarca, °
processo de Stefan Sweig e
Elizabeth Charlotte Sweig. O
juiz mandou ouvir os interes·
sados sôbre as declarações fi
nais,

o Lóide representando o papel
de esquadra italiana ....

HIO, (Yia aérea4. -- Numa a�'ão ido seguro, ú disposição do Luide,
de c().nsignaçiioO. em pag�lllento q�Je jseguro rr-Iercntc a vida do inditoso
trans itu. na Primc irn \ ar a da

I<a-j
comandnutr- do nu vro nacional

zen d» Pú bl i ca, em que é autor o "Pion c". Torna-sr- i mp rcsc indi vcl
Lo i.Ic ::'\'aciollaJ, alravós ela organi- ii i ns

í

rt.çã« em cauxa que o dilo
zaçào Henrique Lago -- Pa l.r i m ó- Loide, saindo do ancoradouro on

n io Nacional e réus Ligia Ferreira. de quer ficar abrigado, aprcsenta
Silva (' outros, o juiz Ribus Carnoi- se 110 feito, lrnzcnd o - (' nssi rn o

IJ'O deu o seguinte dcspacho : "Náo entendo - os rua is mí nudcntcs es-:

pórl c () Loide Xacionul , organiza- cl arcri m cn los e os mais perfeitos Içüo Henrique Lagc, fazer nesse comprovantes a respeito da espé
processo o papel da csquad ra i la- ci e de S('gJllro que 'fez pura cobrir
Iiana. qual o de permanecer misto- os r-iscos d a vida do comantlante vi
riosamenle, ii distância ... Foi o tiniad o. Assim dou ao Loirlc () }1,':1-
Loirle Nacional que promoveu a zo de dois dias para cumprir a

presente ação de consignação em ordem cnns.ignnrln neste despacho,'
pagamento, por não estar C(lI1YC!1- c, para não haver dúvidas, rlcn-r
cido acerca do direito du vi uva, mino a intimaçã« do Loirle na peso
da i.nrl i tosa vitima, elo comandante soa do seu consp icuo renrcscn tan
Renato Silva, em face da pretensão Ite nos autos".
do seu pai, no receber importância

Vai carne para o estrangeiroPorto Alegre, 5 (A. N.) _. Os "Frigorificos Nacionais"
embarcaram para o porto elo Rio Grande, de onde seguirão
para o estrangeiro quase 300 toneladas de carnes em conser
va, sendo êsse o primeiro embarque da presente safra efetua
do pelos referidos estabelecimentos.

CURSO DE HUMaNIDaDES
(TRAJANO, 36)

Concurso de Oficial Administrativo
o Curso de Humanidades iniciará, no próximo dia

S de Agosto, mercê de curso regular, cuja duração será
de sessenta dias, o preparo de candidatos ao concurso
de Oficial Administrativo (quadro estadual). Duas
aulas d iar icirnerrte , das 7 às 9 horas (manhã). A

í

ns

crição deverá ser feita até 4 de Agosto, na Secretaria
do Curso de Humanidades, das 7,30 às 10,30 horas de
cada dia útil. FaÍ'-se-õ o pagamento da mensalidade
(Cr $ 100,00) no ato da inscrição.

PROFESSORES:
Lourival Câmara

. Vilmar Dias

João Bonassis
José J. Brasil

Português e Estatística
Direito Administrativo, Direito
Constitucional, Penal e Civil,
Geografia.
Matemática e História do Brasil.

- Contabilidade Pública.

Trucidado pelo
do conde

povo um cunhado
Mattarazzo

SANGTTEN()I_Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniafo de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depp.uperlidos,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Rtlquitieas rece·
berão a tonificação gera)

do organismo com o
1 .I

1--.---�

:vrOSCOU, 4 (U. P.) -- Diz, lentamente para impedir que
um comunicado especial que as conquistando mais 50 localída- 'os russos completassem a ma

fôrças do marechal Timoshen- des habitadas, entre elas a es- nobra envolvente. As forças de
ko avançaram seis a dez kms . tação ferroviária de Sticll. Timoshenko entretanto se-

na direção de OreI, ontem, 1'e-
,;:' 1 guem avançando e estão a pon-

MOSCOU, 4 (U. P.) Os to de sitiar toda a guarniçãoalemães estão recuando em to- alemã que se encontra em
dos os setores de batalha na Orel.
frente de OreI, enquanto as .;«

forças soviéticas iniciam a ma- Moscou,4 (U. P. Urgente)
nobra final para cercar total- O avanço russo em OreI é ago
mente aquela importante pra- ra tão rápido, que o inimigo
ça forte. Os soldados russos e3- começou a abandonar todo o
tão avançando principalmente equipamento pesado, afim ele
do noroeste de Orel na direção poder recuar mais rapidamen
sul. A infantaria e os tanques te e evitar ser cercado pelosalemães contra-atacaram vio- soviéticos.
......................................................

I Luta-se encarnivadamente em SicíliaArgel, 4 (U. P.) -- As for-' entre Regalbuto e Centuripe,
ças aliadas conquistaram mais londe as posições eixistas f'o
três localidades sicilianas, de-Iram atacadas por poderosas
pois de violentos combates, em i forças aliadas.
que foram causadas pesadas *

perdas aos eixistas. Informa- Argel, 4 (U. P.) -- As forçasções oficiais salientam que ro- navais aliadas canhonearam as
.rarn ocupadas as cidades de comunicações ferroviárias e
Agira, Catenanuova e Carouia, outros objetivos militares si
situadas na parte central e no tuados na costa de Sicília, na
norte da Sicília. zona do cabo Orlando e nas

'i.' proximidades de Taormina.

a V311C(),

Argel, 4 (U. P.) -- Despa
chos vindos de Sicília infor
mam que as forças de Montgo
mery melhoraram as suas po
sições a sul de Catânia, onde o

inimigo continua a resistir com
incrível violência. Em alguns
setores do centro e do norte de
Sicília o avanço aliado chegon
a ultrapassar dez quilômetros
em menos de 24 horas. Ao re
ferir-se às operações terrestres
o comunicado oficial aliado re
velou que as mesmas estão se
desenvolvendo de forma muit.o
satisfatória,

*

Argel, 4 (U. P.) -- De Sicí
lia comunicam que unidades
costeiras britânicas trávararn
violenta· batalha com lanchas
torpedeiras italianas, ao largo
do cabo Arrní. Uma lancha ini
miga foi gravemente avariada
pelos aliados.

"

Argel, 4 (U. P.) -- A cidade
de Nápoles voltou a ser bom
bardeada pelas forças aéreas
aliadas durante a jornada pas
sada. Foram atacadas, espe
cialmente, as linhas férreas e
a zona . portuária. Soube-se,
também, oficialmente, que os
aviões aliados atacaram a ci
dade de Adano, situada nas vi
zinhanças do vulcão Etna.

CAMPANHA CO�TRA MENO
RES VAmos ENCONTRADOS

NA VIA PlJBLICA
Do juizo de Menores recebe

lllOS a seguinte nota:
"O Juizo de Menor-es da Co

marca desta Capital, cm cola
boração COl1l a Delegacia Hcgio
n a l ele Policia. cslú exercendo
enérgica campanha contra me

nores el1COl1 I rados "adiando e

mendigando nas ruas da cidade.
Tal pruvidôucia, tão oportuna
quanto necr-ssúriu , virá pôr cõ
Irro aos abusos praticados por
menores, rle hú muito. Todos
quantos fOl'el11 "apanhados" se

râo encaminhados ao Juizo de
Xleuorcs c'. ali. entregues <lOS

respectivos pais ou responsá
veis, COIll a advertência de que,
em caso de reincidência, serão
processados de acôrrlo com 'Os

artigos 133 (' 142 do Código de
Menores e 24(; do Código Pe
nal" .

Argel, 4 (U. P.) -- A emis
sora de Roma, por sua vez, re
velou que a batalha de Sicíl!a
assumiu aspectos de inaudi
ta violêncía principalmente

�...............

A - I A despesa com o

tençao . cinema póde ser ti·
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.
..........................

FRACOS e

ANÊMICOS

Moscou, 5 (U. P. -- Urgente) -- A emissora desta capitaltransmitiu um despacho do seu correspondente em Istambul,anunciando que, entre os italianos estacionados na costa da
Dalmácia, circulam persistentes rumores de que os alemães
se propõem a tomar inteiramente a seu cargo, dentro de pou
cos dias, da base naval de Spalato e outras,

•••••••••v•••••••••••�.o••

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

FUTEBOL

O sr. Noel Charles
foi operado

".ti Bandeira ·Naclonal deve ser hnstea
nientemente lIuminada". (Decreto-ler n,
4.545, de :U de ju.lho de 1942. ar-r, 12).
da de sol a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se ache conve-

Rio, 4 (A. N.) ._ O embaixa- d.e 1942: - Art. 18. N. 5).

dor Noel Charles, da Inglater-,
ra, foi operado, hoje, ao meio ÚLT IMA HORAdia, no hospital dos Estrangei-

'.

ros, sendo seu estado de saú-
E

.

-

O Ide satisfatório. O embaixador vacuaram rebritânico tivera, ante-ontem,
uma crise de apendicite.

Londres. 5 ·-U.P.-- A rádio de
Berlim transmitiu o seguinte co.
municado do alto comando alemão;"O bolsõ.o de OreI foi evacuado pelCls tropas alemãs, de acordo com
os planos traçados. Antes da. eva'
cuação foram retiradas as instCl
lações militares e os materiais de
abastecimen tos" .

A informaçao indicCl que as for
ças alemãs 59 retiraram de toda.
a região que formava o bolsão da
frente de OreI, e não apenas da
cidade propriamente dita,

Caiu Catânia
Londres, 5 CU.P,) •• Catania, for.

te ;,aluarte eixista em Sicília, foi
ontem à tarde ocupada pelo 8'
Exército Britânico, no mando do
gro.l, Montgomery,Londres, 4 (U, P.) -- Faleceu

ontem com 48 anos de idade o
cOlllodoro do AI' A. W. Orle
bar, detentor temporário do
recorde mundial de velocidade

Em (arônla
Lortdres, 5 (U.P.) -. As tropas nor

te-americnnas. que avançam ao'
longo do litoral norte de Sicília
IIntraram em Carlinia e no ras
lP8Ct�vo porto cJ.e �a.l'inf ,di Cal'QnlQfnos Qres,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


