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BERNA, 5 (U. P.) REUNIU·SE ONTEM, NO VATICANO, A SAGRADA CONGRESSÃO DE ASSUNTOS ECLESIÁS�JÇ�, .�.

I

TRAORDINÁRIOS, SOB A PRESIDÊNCIA DO CARDEAL MAGLIONE. ACREDITA·SE NOS CíRCULOS: CATÓLICO�:��<Ji'(}.. ·

RAM DISCUTIDOS ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SITUAÇÃO INTERNACIONAL. SOUBE·SE, TAMBÉM� QtJE' FORAMCONVOCADOS PARA UMA REUNIÃO OS 16 CARDIAIS QUE SE ENCONTRAM ATUALMENTE EM ROMA, CONSIDERANDO·
SE TAMBÉM QUE PARA A DISCUSSÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS COM A PAZ.

R.euniões no

Nossa Senhora
de CopacabanaRio, 5 (A. N,) - Conforme
era esperado, chegou hoje pela
manhã a grande comissão de
senhoras bolivianas conduzin
do a imagem de N. Sra. de Co
pacabana, oferta da mulher
boliviana à mulher brasileira.

o
Don Ameche é
portuguêsLisboa, 5 (U. P.) - O jornal

I
"O Século" revelou que o artis
ta Don Ameche, de Hollywood,
é de nacionalidade portuguesa,
tendo frequentado, em 1913, o
licêu de Vila Real, sob o nome
de Rodrigo Nóbrega Medecis.

o lUAIS ANTIGO DIÁRIO DE· SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Comprai na CA SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'Ano XXIX I

�___"_-'-"�-_-J"_,........,..,._.....-.-."..-_....__

BNCARREGUE a "Emprêsá In terme- -----------------�,----,------.
diária", de todos os seus inlerêsses junto la qualquer departamento público civil,
militai', 'bancário e comercial. H. 8887IFlorianópolis-Sexta-feira, 6 de Agosto de 1943

A Suécia deixa passar, ou não? A C8'mp8nba . em SI·CI'),·,a·Estocolmo, 5 (U. P,) - Um funcionário do Ministério das
Relações Exteriores desmentiu que o govêrno sueco tivesse or

denado a suspensão do trânsito de trens alemães através do
território sueco, acrescentando que comboios ferroviários con- CATÂNIA NÃO. SOFREU MUlTO ATAQUE A MESSINA AGORA NA DIREÇÃO DE
tínuam correndo como antigamente, Não obstante, o mesmo Nova Iorque, 6 (U. P.) - O Londres, 5 (U. P. Urgente) - MESSINAinformante disse que hoje ou amanhã se dará a conhecer um d d "N I F I d P Ccomunicado a respeito. Os círculos competentes consideram, correspon ente a a t i o n a orças aéreas a ia as atacaram LONDRES, 5 (U. .) - atâ-
entretanto, que nele será oficialmente anunciada a suspensão Broadcasting Company

"

junto ao intensamente a cidade de Messina, nia encontra-se em poder das
da passagem de trens alemães pela Suécia. Quartel General Aliado na Argélia última posição importante que fôrças do 8° Exército britânico

informa que Catânia não sofreu resta ao "eixo", em Sicília. Du- desde as primeiras horas da ma

muitos danos durante o ataque rante os combates aéreos trava- nhã de hoje. As fôrças do gene
que teve como sua consequência dos ontem em Sicília, foram der- ral Montgomery penetraram em

a sua captura pelos aliados. Acres- rubados 16 aviões eixistas, per- Catânia depois de vencer tenaz
centa que as operações aliadas se dendo os aliados apenas 3 apa- resistência, durante semanas se-

concentraram sobre as instalações relhos. guidas, pelos alemães e italianos.
portuárias e os parques ferroviá- :(. Com a ocupação de Catânia as

nos que se encontram fóra da NÁPOLES BOMBARDEADA fôrças britânicas anularam um dos
cidade. Londres, 5 (U. P.) - Nápoles maiores obstáculos para o avanço

:(. voltou a ser bombardeada ontem aliado sôbre Messina, ao longo da
CANHONEIO NAVAL pelas forças aéreas. aliadas. Intor- costa oriental de Sicília. Salienta-

Argel, 5 (U. P. Urgente) mações oficiais salientam que fo� se, entretanto que os comanda-
As forças navais aliadas canho- ram atacada especialmente as dos do general Montgomery ain
nearam intensamente as comuni- instalações ferroviárias e portuá- da encontrarão tenaz resistência,

Irregu'ar"ldades no Instl·,t�to d� Ma�e cações da retaguarda inimiga ao rias daquela cidade italiana. de parte do inimigo, ao norte de
I norte de Catânia e a léste de San' :(. Catânia, na estreita faixa de ter-

Rio 5 (A. N.) _ Em virtude de denúncia sobre irregularida- Stefano, em apoio das operações I ROMA INFORMOU reno que separa o monte vulcâni-
,

I d M DASP
A •

t
- de ofensiva das forças aliadas. Argel, 5 (U. P.) - A emisso- co Etna, da praia. Acredita-se,des no Instituto Naciona o ate, o propos a lOS auraçao -

d E t d F
. , :(. ra de Roma informou que aviões contudo, que a oposição inimigade inquérito administrativo nos termos o statu o os unciona-

rios para cabal apuração das irregularidades denunciadas, deveo- NOVOS ATAQUES AÉREOS alemães afundaram, no porto Je será menor do que em Catânia e
,

.

h d M'
.

t d T b Ih Argel 5 (U P Urgente) -- Palermo, um destróier e dois na- em nenhum momento chegará ado o processo ser encamm a o ao lOIS ro o ra a o, para as '

.: ,

t t idênci s Êsle parecer do DASP foi aprovado pelo Poderosas formaçoes aereas an- vios mercantes aliados, com um deter as avalanches mecanizadas
c��pe den

es �rovi encia .

I glo-norte-arriericanas realizaram total de 13 mil toneladas. Ainda de Montgomery. Por outro lado,c e e o governo.
novos ataques, na jornada passa- segundo a mesma fonte de infor- com a ocupação de Catânia, co
da, contra depósitos de abasteci- mação, os aparelhos germânicos meçou dupla ofensiva na direção
mentos e estradas de ferro e de danificaram outras unidades alia- de Messina, respectivamente, pela
rodagem do "eixo" na parte nor- das com um total de mais de 30 costa norte e pela costa oriental
deste de Sicília, mil toneladas. de Sicília. Êsse avanço duplo, ao

•••••H _............... que parece, garantirá a rápida
terminação da resistência inimiga
em Sicília e colocará os aliados
diante de nova etapa da luta: a

invasão do continente italitano.
:(.

Zona estratégica o vale do rio Pó
linha reta 480 kms. Cin
co importantes regiões se
acham ao norte da Itália:
O Piemonte, onde se acha
Turim, limitando com a

França; o Vêneto e a Ve
necia-Giulia que dispõe
dos importantes portos de
Trieste e Eiume, que os
aliados poderiam' utilizar
para invadir a Alemanha,
passando pela Jugoeslá
via e pela Austria. Nr re

gião setentrional dr ró os
exércitos alemães teriam
às suas costas os Alpes.
Há várias rótas que os

germânicos poderiam uti
lizar, no caso de terem de
retirar-se. Alguns cami
nhos cruzam os Alpes,
passando pela Suiça, não
seriam utilizados, mas,
em compensação, há vá
rias linhas férreas a léste
dos Alpes Cárnicos e Julia
nos, que serviriam perfei
tamente aos nazistas, all3m
da ferrovia que penetra
na Austria pelo passo de
]3renner.

A Suécia fechou as portas!
Estocolmo, 6 (U. P.) -- A Chancelaria deu publicidade a um

comunicado, no qual expressa que os governos da Suécia e Alema
nha concordaram em suspender, no curso dêste mês, o trânsito de
tropas alemãs e materiais bélicos através do território sueco. ,

A Córsega contra os italianos
Londres, 5 (U.P.) - Urgente - Surgem na Córsega os

�

t "'''lf aprimeiros sintomas de reaçao con "'. o eIxo,' norma.
E.B.C. que os habitantes daquela Ilha real1zaram manz

festações, em massa, contra os italianos, especialmente
em A;acio, berço de Napoleão.

---------------------

o senador matou o policialBOGOTÁ, 5 (U. P.) -o sr. José JeramilIo Giraldo, senador
pelo departamento de Caldas, assassinou o sarge�to, da �olíc�a Na
cional José PinilIa, a tiros de revólver. A o,currencl� fOI assmala�a
em

..Casanova", cabaret famoso desta capital. Jose GIraldo devia

seguir com destino a ,5. Paulo, onde. a�sumiria a direção do Consula
do colombiano naquela cidade brasileira,

-----------------------------

. Duelo à espada.
Buenos Aires, 5 (U. P,) - O ex-deputado nac�on�l.. sr.

Raul Damonte Taborda aceitou o d��afio, q�e lhe �Ol dl�lgldo
pelo diretor do jornal "El Pamp�ro, Sa�tIago Diaz �Ieyr_a,
para um duelo à espada. O desafio t�ve origem na p1!bllcaçao
de uma "carta aberta" dirigida aos diretores da refenda folha

portenha. -

'd írit lib 1N. R. _ O deputado Taborda e u� gran e. espm.,o, I era-
democrata, O jornal "El Pampero" e dos muitos díáríos que
faziam o jôgo dos nazi-fascistas_, _

................_ H ...-:

I Congoleuns - Tapetes i
I Stores - Passadeiras i: o maior S'ortimento! . :

I
Os menores precos! •

�_�2§..!E1j_�JI

Washingtón, 5 (U. P.)
De Harru Wilson, pela rá
dio-telegrafia .: - A zona
italiana do rio Po, onde
se afirma que Hitler esta
beleceria a linha de defesa
se os aliados invadirem a
Peninsula itálica, é terri
tório com muitas vanta
gens estratégicas como os

Alpeninos etruscos e o fér
til vale situado entre essas
montanhas e o Pó. Ao pé
dos Alpeninos corre impor
tante ferrovia que parte
de Rimini, no Adriático,
em direção ao noroeste,
Passando por Bolonha e
Turim e, dali, para a Fran
ça. O Pó, que nasce perto
da importante cidade de
Turim e desemboca uns
55 kms. ao sul da Veneza,
sôbre o Adriático, é exce
lente linha iimitroie, por
que corre quase direta
mente de oeste para léste
e sua margem esquerda
póde ser fortificada. Esse
rio tem um curso de 640
kms., representando em

Paternô e 8erbini
Argel, 5 - Informações a u

torizadas dizem que os alia
dos entraram na cidade
de Paternô e ocuparam o

aeródromo de St. di Gerbirii,
respectivamente a 18 kms. a

noroeste e a 23 kms. a oes

te de Catânia.

At - I A despesa com o

ençao . cinema p6de ser ti·
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua F'ro.nclsco Tolentino, 3.
�•• .-••_•••__••_••••••••__••-.__- ......__.J

Voltando do Império
que e vento levou...

I

Gibraltar, 5 (U. P.) - Par
tiram para a Itália os transa
tlântfcos italianos Saturnia e

Vulcânia. Como se recordará
viajam nesses navios os cívís
italianos evacuados da Abíssí ..
nia e da SpmMia.
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TÚPICOS & COMENTAR lOS
A rota da vitória

da RAF
Agora que as, fôrças aliadas na

Tunísia conseguiram a sua grande
vitória, é conveniente registar o

tremendo feito da organização e dcs
hravamontn que tornou possível a

nossas fôrças aércas naquele teatro
de operações elevar-se a seu -grau
de poderio atual.
A história se inicia CIl1 junho de

1942, quando a entrada da Itália na

guerra estabeleceu claruriionto a ne

cessidade de ser doado maior apôio
aéreo às tropas do Oriente Médio,
Foi então que se conceberam pela
primei ra vez os planos pura a Rota i

de Heforço da Africa Ocidental.
Desde então, todos os aviões que

chegaram ao Oitavo Exército foram
entr-egues ao longo dessa rota, que
parte ria Takoradí, na Costa do Ou-
1'0, e percorre G.OOO milhas através
das selvas e dos desertos a té o Egi to,
O primeiro 'grupo avançadoiqnn

se dirigiu 'para a _\1'l'ica Ocidental
em princípios ele junho de 1940, ))8,
ra dar inicio ao plano, consistia de
oito oficiais e quinze homens, sob
o comando elo capitão de grupo
(atualmente cornotloro do Ar), H,
K Thl'old,
Os edifícios necessários no aeró

dromo, tais COlIJO oficinas e acomo

dações adjcionais, foram construi-\ ,

dos com tempo de permitir que ('S-
te' pr+meiro grupo chegasse eHI fins
de agôsto. Durante o 111('S seguinte,
seis "Blcnhcíms' e seis "Hurrica
nes" chegaram ao aeródromo, Au
mesmo tempo, milhares de nativos
estavam sendo empregados para
Jírnpar as densas selvas e florestas, •

anele sedam construidos os campos
de JJOUSO para os aparelhos que che
gariam oportunamente.
Em 20 de setembro, o primeiro

"comboio", formado por seis "Hur
ríncanes" dirigidos por um "BIc
nhril11", iniciou sua longa .i o I' Ilfl. d a
em direção ao Oriente Médio, Des·
sa épocu em dia,nte, os comboios co

meçaram a chegar a Takoradi, eq

coltados por "Sllnderlanrls" e"Hw1-
sons" do Comando da África Oci
dental da, H, A, F., e gradualmente
() serviço de transportes começou :J.

operar, Cada _ caça ou caças eram

dirigidos por um bombardeador
equipado com aparelhalllento de
lUl"egação de rádio-telegra.fia, A
princípjo, os comboios da Grã-Bre
tanha e da América ehega \'am duas
ou 11'(-s "ezes por semana, mas logo
sna ehrgada COlll.eçou a ser: aconte
cimento dIário,
r t11 grupo de pilotos de 1l'ans-

. porte, posteriormente reforça,do POi'
pilotos poloncses, conduzia os

aviões de todos os tipos, através da
Af1'iCil, para Khartolllll e €ai1'o, l',
em seguida, voltavil para Takoradi
eJ!l transportes aéreos pron tos pa,1'a
realizar nova travessia. A medida
<jlle crescia o pessoal dr te1'1'a e as

jaci!hladcs; de de,sembal'qul: 1\0 por-

As pessoas atacadas de febre
tifóide podem transmitir a do
ença aos sãos. Podem tr ans
mití-Ia, de igual modo, ccnva

lescentes, curados e até indi
víduos que nunca a tiveram sob
forma _ típica (<<portadores de
gerrnes» ) Assim se explicam

I d d d (I h J
r

d p
muitos casos da doença em pe s-

rman a e o lleu or esus os assos soas que j arnais estiveram em
, contacto ccrn t ifóidicos,

As medidas de proteção e

defesa individual, portanto, de
vem ser tomadas sem distinção.
Para tal efeito, em tempo de
epidemia tífica, toda a gente
deve ser tida como suspeita.

S.N.E S.

o trabalhador
convocado

Rio, (via aérea) - O delegado
TiegjonL1,1 do 'J'rubulho, nesse Esta
do, consultou o Min ist éri o do Tra
balho SL' ()

í rahalhudor convocado
r para o serviço do Exército �acio-

Ill.
al pôde dispensar a percepção do

salário mensal cstubclccido pelo.
decr-eto-h-i -1-,9()�, de 31 de outubro
de 19-1-�, afim de raze'I' maior van ta

I gem u o poslo (Ip cabo que vai ocu-

/' par
na corporução onde serve, e se'

a pretendida opçúo constitue direi
to que assiste' ao convocado, Soln

I clonando essa ronxu l l n , aquele ti-
tular decidiu: "O decreto-lei ,1.902,

: tem por objeto ssscgurar o cmp re
gado co n vucado a ucrsistênc ia do

r conl rato de trabalho. () trabalhado!'
con vocarlo, pois, não pode d ispcu
sal' fi pelTCjJç'ÚO nu-nsu l estabeleci
da nesse del'1'l'lo·lc-i, ,\ opção prv-

I'
Icn d itla sl'rviria,.:�Pl'IIU5, pura 011<:'-

Irar
o Estado, que se veria na ohr i

gação de pagar i 11 tegra 1111en te o

soldo mi l itu r, quando o dccrcl o-Io i
·l.H02 visa U ('olaIJoraçiio de todas
as c le.sscs para a defesa do país.
A presente consulta encontra, pois,
solução cquiraf I'H no parúgrafo .J"
do artigo I" do cilado decrcto-lei,
com as allcl'<tçe)l'S ud vi nrlns do de
creto-lei 5,(j12, de 2,( de junho de
19-1-3: "Quandrl :I importância cor

respondente :l ;íWj do vencimento.
ordenado ou s,',lúrio, de que tratu
este a r l igo , rôr inf'eriur ao total dos
vencimentos ou vantr.gcns a que ()

convocado tenha direito pelo Exér
cito, Armada ou Aeronáutica, perco
herú em f'ol ha cspceiu I pela res

pectiva unidade admin isj rati va, Ú
conta da dotação orçamentár!a fi-
xada para esse fim, a parte qUE'
constituir a dif'crcnça cn l re aquela
remuneração civil e o cilada total
de vencimentos ou van tagens.

HA Bandeira Nacional quando hastea
da eru janela, porta, sacada ou balcão, fi
cará: ao centro, se isolada; à direita, se
houver bandeira de outra nação; ao cen
tro, se. fígu rnr-em diversas bandeiras,
perfazendo nlÍ1l1Cl'O Impar; em posição
que mais se apr-oxtme do centro e à di
reita deste, se figurando diversas bano
deu-as. a sorna delas Ior-mm- número par.
As presentes disposições são tarnbern
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Xacional, bandeh-as r-epresenta
tivas de instituições, cor-por-ações 011 as

sociações", (Decreto-lei 11, 4,545, de :11 d�
Julho de 1942: - Art. IH. N, n_

=:p====

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Aviões bl'ilânic()� t' node-á,lnerj· Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
canos, pel'fritallH'nte armados, fo- Entrega a domicílio
ram entregues pelo l11esmo pl'ocesso...1I·•••••••• ��iiiíIi-.-iil••-iii-ii1-••••-----iii------�As primitivas condiç-ôes de 1940, I.:. ____

haviam sido desde 11ú lIll1i to tempo I
substituidas pOI' lIllIa sél'ie de aeró
dromos 'modernos e, nas principais
bases, havialll sido ('onstruidos ('al11-

pos de criekel c f\1[('])óI e quadros
de tênis. Em Takora,di ex.istem faei-

o PENSAMENTO DO DIA
«A amizade perfeita apenas

póde existir entre os bons». -

Aristóteles.

lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do
excalente aperitivo KNOT, lembre-
86 V, Sia, de acrescentar, ao agrade
ce' .. gentileza,ESíEE' 7.411-
BEi'1 () l"1EI/ APElUilVO

I'í?EiJ/!.Ei(JI

Sábado
GRANDIOSA

(7)
SOIR�E

•

A
.

ANEDOTA DO DIA
AMÔR

ELA - Amar-me-ias como

agora, se eu morresse?
.

ÊLE - Muito mais
querida. Muito mais!

ainda,

fB�(//'1 p/lODUrO DA KII'Ors.A, 1/10.,(011. é St6l1/l0S
� IT�••J.I.. I ....

Início às 21 horas.

•
o PRATo DO DIA

BACALHAU COBERTO
Deite de molho, ce véspera,

um pedaço de bace lb âu brm
alto e , no dia seguinte, lave-o
e cozinhe-o com azeite, onde
já fritou um alho e pedaços de

, cebola.
Desfie em seguida todo baca·

lháu, arrume-o em prato que
vá ao forno e cubra cem o se

guinte:
Bata duas claras em neve,

junte uma colher de sopa (rasa)
de farinha de trigo, meia co.
lher-de-chá de sal, quatro ge
mas e uma colher de sobre.
mesa de manteiga derretida.
Polvilhe com queijo e leve ao
forno.

•

o PRECEITO DO DIA

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

to, aumentava tatllbenl a

.velocidaclC ICOl1l que os a viôes eraI1l despacha
dos para (I COJll<il1rl0 rio Ol'Íente
:Médio,

lidades para banhos de 111ar cinell1!l
e um hospital de primeil'a classe.
Ao longo da rola, as facilidades
I'ftdio-telegl'áfieas C' lllelereológicas
são excelentes, e gl'ande C[u[lntidfi,
de cll' malei'ial sobl'C'ssalente pôde
ser conseguida.
Muitos dos pilolos de ln\nsporte

conquistara1ll a n, F, C, e a D, F, M.
por seu incansável tl'abaJ 110 nesta
linha, que foi apropriadl11[lente de
nominda,da de "Rota da Vitória da
R. A. F,". � (P. L). '

x

i'UTJSSOLINI SEIU l\IÁSrAnA
WASHINGTON, agôsto

(Inter-Americana) - O "Was-

[hington
Post", comentando

em editorial á renúncia do di
tador Benito Mussolini, obser
va que os teutouícos destrui

I ram o Império Romano e os

Is e u s descendentes nazistas
"destruíram o império de areia,
de Mussolini", Os italianos vi-
ram afinal Mussolini sem más
cara, um lacáio da Alemanha
enquanto Hitler fazia o papel
de chacal, sendo depois incapaz
de defender sua pátria COr.1
outra cousa senão sua voz es
tridente, Mussolini

�
esteve du

rante 20 anos no cartaz inter
nacional. Deixou-o {g:nominio
samente, tendo expandido àté
explodir e seu desaparecimen
to é um sinal evidente de qEe
a Itália está madura para a paz.
Enquanto isso, a batalha deve
continuar, até que a Itália seja
obrigada a aceitar a rendição
incondicional "', - conclúe o
editorial do "Washington
Post" •

CASA MlSCELANEA, distri
buidora dos . Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.
AUXÍLIO ÁS POPULj.Çõ}�S

DE l\LlRTINICA E
GUADALUPE

WASHINGTON, agôsto
(Inter-Americana) - O sr.
Stettinius, administrador da
Lei de Empréstimo e Arrenda
mento, anunciou. que a priniei
ra remesc;a de 62 tOnêl-adas de
alimentos destinados à popula'"
ção civil chegou à Martinica e
Guadalupe.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida! Ramos, 19

e Hospital de Caridade
-MISSA

De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital.
tenho a honra de convidar a exrn o., 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 saudoso Irmão, fará esta instituição celebrar sábado dia 7
do corrente mês, às 8 horas, na Igreja do Menino Deus, sendo a rn ís
sa celebrada por Sua Excelência!Reverendíssima D. Joaquim 'Domingues
de Oliveira, Arcebispo Metropolitano,

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

Consistróio, 4 de agosto de 1943_
JuLIO PEREIRA VIEIRA, Secretário,

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

'Representantes de tecidos àe algodão,
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de máquinas oe escrever,
somar e calcular.

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

Florianópolis 8t8. Catarina
- ma

FARMACIA

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O m�ior e IDflis acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado

Sortpio� 008 dias 4 e 18 de cada mêíl.
PRÊ:MIO M�IOR CR $'6.250,00
Muitas bonificaçõps e inscriçõeE de pagamentos.

Médico grafis

NOTE 8fM todas A"tl\8 vantflgflns por apenas
n ,Cr $ 1,00, Tudo que promete cum·

vre i[JcontinPDte. Não exil'te igual. Não reflita e não
du.i 1e um só instante. Conc')rra para o· próximo
sorteio, tenha cofiançA, que, qUtlndo menos esperar, a

sorte virá 80 spu encontro
Conserve bem na memória os dias " e 18

......................................_�I..---
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Direção de Percival Callado Elores
"..,.,..,... • -._- __ _ _.-.- WJ"o1'o

,-Cleópatra e seus dois amores».-Romance.
Paul Reboux· Colecão «Amores ímortais».··

Editora Vecchi.··Rio, 1943.
"CLE6PATRil E SEUS DOIS Morte não quer estar só, dirige-se

ao muusoléu de Moreo Ant ànio,
que a adorou até O derradeiro sus-

piro, e as áspitles (/ livram da tier

gonhosa escravidão que lhe reser

vava Otávio.
Claudel/e Colberl , 11'arren Wil

liam e Henry H'ilcoxon inierpreta
ram, tut tela, o romance de amor
de Cleópatra.

AMORES" se intitula o ronuuu:e,
mundialmente célebre, de Paul
Reboiix, que melhor evoca c reile
te fi [osciuonie [itinra ria sereia do
Nilá, tâo astuta quão [orniosa,

O mais engenhoso e célebre de
seus ardis .é aquele de que se valeu

Cleópatra para chegar à presença
de César, que evitava enfrentá-la,
quiçá temeroso de ser seduzido.
Cleopalra socorreu-se ao genúal

Aquilas, Este, como rico presente,
ofereceu a César um magnifico la

pi z, E, ao ser desenrolado is/e,!
apareceu lima criotnro [orniosissi
ma, Cleópatra, rainli« de bele::a'.
mais que minha do Egito.
Foi esta sereia que adormeceu.

com seus cantos de (Imo)', com suas

paradisíacas carícias, o guapo e

tO{/OSO Marco Antônio.
me ttulo esqueceu, desprezou

tudo para consagrar-se de corpo e

alma àquela paixão que era sua

vida. Correspotidiu-Ihe ela tal co
mo êle anelava? O coração da roi
ului ainda dormiu, enquanto seu

cérebro mdquiruuia incessante
mente.

Chega IIllla hora sombria: (I da
derrota. E Cleópatra citro todas as

suas esperanças em sedirzir o OS-I .4 irculuçiio de "CUiôPATRA.. E
icro imperador Otávio. SEUS DOIS AMORES" foi [ielmen-
Porém, aquêle homem de flêlO! te [eiia por Corá/ia Rego Uns. e».

é insensível ao sortilégio de Cleó- le »olumc vem enrique c er a cole

potra. Só deseja lena-la a Roma, ção "Amores Imortais", em que a

]JClI'Cl passeá-la carregada de c (l- Editora l'eccIii, do Rio, já publi
deias pelas rnas da Cidade Eterna, COIl romances do 1/0101' de ",4 Da-
entre os apupos da plebe. 111(/ das Camélias" e "Romeu e .lu-
Então, Cleópatra mostra que Iietu, os omant es de Verona". Exor-

quem, como ela, soube [uzer rir! ui- na o presente uolume unia bela cu

-da llI11a perpétua [esta, não tem," o pu. em cores onde aparecem Clau
momento do supremo adeus (/0 rletl e Colberl e Henry Wilco:l.'ol1,
prazer, às alegrias todas do mUII- nl/ma intensa cena de runor,

do. COIllO no reino sombrio da
--

-Contos de ShakespeareB ..-Charles e Mary
Lamb.·-Traducão de Mário Quintana.· lIus
'raclo de João Fahrion.··EdiCão da Livraria

do «Globolt··Por�o Alegre.
Poeta e dramaturço, lYil/ialll 1'(''' -_ lima colet àne a de 20 narra

Shakespeare não é apenas a figura Uvas extraidas de 0111/'(/.\' limlas

de maior relêuo em ioda a lileru- peças do genial dranuitnrqo - e

111/'(/ inglesa. mas, também, II'm dos destiruulus, principalmenle, a pos
maiores gêlUnS que a !lllTlwnidade sibilitar aos jovens (/ !,orma/' lima

já prodll::io.. Sua obl'a é a lIlai.�- idéia eSljuemática daljuílo qlle de

completa jl.llilais escrila por IIIll só Feriam ler quando alingissem a

homem. Alexandre Dllmas, re{erÍn- cultura e (l e,l:periência necessá
do-se ao grande dramalllrgo, assim rias.
se mallilestou: "Li e absorlJi o dr(l- Mas, embora originalmente des"
ma estrangeiro, e descobri (Jlle 110 filiado à mocidade, o livro dos ir
llll/ndo dmmático tudo emanava mãos Lamb obfeve enorme sucesso

de Shakespeare, como no mundo enfre adultos, aos qllais serve como

na! ludo emalla do sól; (fue ne- cxcelente introduçâo à leilu/'(1 e

Jlhlllll 0111['0 lhe podi(/ ser compa- cOl1lpreensão do leal,ro s!wkespea
i:ado, pois Shakespeare era Ião dra- I'Íallo pois (1.� belíssimas rWl'l'alivas
mático como Corneille, tão humo- ministram cOl!hecimel!to.� sinléli
ri.�ta como Moliére, tão oriyinaf CO-I cos acerc(/ do enredo, dos perso
mo (.'l/lder01l, tão pro/wulo como

I
nagens e dos lugares onde viveram,

Goelhe tão apaixonado C0l110 amaram c so{reral1! _(JS grandes ti-
Schiller. Descob.1'Í qlle as SilOS obras {/1l'raS trágic(/s que o gênio inglês
encerravam em si t!lnlos Lipos co- il1lortali::oll.
mo {IS obms .reunidas de lodos os I Os "Conlos de Shakespel/re" apa-
d<'ll1ais". Il'ecem, no n./'(/sil, 1111llla límpida
Shakespeare é, re(/lmente, 11m. tr(/dução de poela Mário Q/tintana,

manallcial inesgotável de idéias, I devendo-se ./.ç nume,.osas e sugesti
de SII{/estões, de belezas inédit!ls -i ua.ç ilustr(/ções ao tino gosto artís
nem semprl' acessiveis li ,rtenel'!lli-I rico do pin�ol' João Fah,.ion.
dade dos leitores. Daí (/ reso/u'ção I O volullle, elll elegante formato,
de Charles e Ma,.y Lamb de esere- 'ai edilado pela !,ivral'ia do Globo,
verem estes "Contos de Shakespea-, ie Porto Alegre.

C
• A comissão çromotora da quermes·

onvl.te se, que, em benetício do Natal das cri
ançs!ó pobres do:! Coqueiros. se realizará.

n;:l Praia da Sl:Iudl'd(>, nos dias 7 e 8 do corrente, convida os

clubes Martinelli, Riachuelo, Aldo Luz e Iate Clube, para aque
la festa de caridade, cc.,ntendo com o comparecimento de suas

guarnições.

I
.�

THE LONDON & LANCASH,tRE INSURANCE COMPANY
LIMITE'Í>

Séde: em Londres. Fundos de Resena excedem:
Cr$ 1.200.000.000,00.

Sub·Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramo!!, 19

.

..--........ � � .

principalmente quando se referem
aos povos que abdicam da sua li
berdade. Depois de descrever de

MORTOS NAS PRISõES ALEMÃS maneira clara o regime totalitário,
J I (B N N) C

. o qual, quando aplicado por longoA)!1C res, . I. •
- Of Il Il Il I- Nascimentos:

i' período de tempo, deixa as amplascam que oram mortos os seguintes Acha-se em festa o lar do sr.
, -

I AI massas sem qualquer influência nos bnoruegueses na prrsao, (a ema- Lourival Lis ôc , com o nascimen-

nha : "Arne Bakken, de 19 anos,
destinos do país e sem quaisquer fi- to de sua primog.êpita que recebeu

enviado para a Alemanha em 15 de guras dndependentes e fóra dos qua- o nome de Eleonora.

�E;:�;�':-:�i':,�:�Op::�:;: '��:i::,�� ;:;:�::�::;,:�:�::':::d::;:::�::� ·!f
...

S··-a:b:o·�n··e:t·eA:�eAR:p:Aa:s:XÊt:a-A:�;e
...

D:t·i�f.-r�í·c.-i
..

a··
....

a 27 de fevereiro e morto a 30 de
- embora não possa haver defesa

abril; Bore, que deixa viúva e fi- realmente válida para qualquer po

lhos, linha tomado parte aliva no vo que abre mão da sua liberdade

movimento trabalhista. Trvzvc e de seus direitos inherentes".
J�

Ef'
.

I
- Talco e ?6 de Arroz

Taugboel, de 42 anos, corrcspon- etívamente, o povo íta iano nao I

dente de uma grande empresa, Iôru tem bem uma defesa, mas uma ate

enviado de Grini à Alemanha a 15 nuante, assim como todos os povos

de fevereiro e morreu no 10 de que abrem mão passivamente de
sua liberdade, igualmente não têm
defesa. Apenas a favor deles milita
a atenuante de viverem um regime
que não chega a ser regime mas

sistema policial reacionário.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me·

nores preços, só na CASA MIS
CELANEA Rua Trajano. 12
....................................................

CARlAZES DO DIA

'NEM/·TODOS

Festeja seu nataHcio, hoje, a

exma. sra. d. Helerio Sohn Ramos,
esposa do s r , dr. João A. Noguei
ra Ramos.

•

Faz anos hoje o e», tenente da
reserva do Exército Nacional Paulo
Barbosa, atualmente servindo no

Mussolini, quando encomendava 14' Batalhão de caçadores.
as manifestações, tinha a sua voz :(.

abafada pelos aplausos da multidão Transcorre nesta data o aniver·
comprimida na frente das sacadas sário de nascimento de exma.sra.

J do
Palácio de Veneza, mas quando I

dra. Josefina Shweidson, esposa do
essa mesma multidão teve permis- sr. Jaques Schweidson. proprietá

rio de "A Modelar".
são para externar livremente a sua e

opinião, Mussolini só teve saída: a

renúncia e o desaparecimento.
Churchill, êsse admirável condu-

NOTACARIOCA. ·

IDE VITOR DO ESPíRITO SANTO Vida Social
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA "O ESTADO").
RIO - Um jornalista italiano, de

um daqueles jornais que publica
vam diariamente artigos laudatórios
ao fascismo, logo que teve liberda
de de emitir opinião sôbre o regime
totalitário soltou significativo desa
bafo. Declarou o "Corriere de la
Sera" que, desde aquele momento,
podia dizer os seus verdadeiros sen

timentos sem Q contrôle sofrido

tor de homens, apreciando a situa
ção italiana, teve frases lapidares O jovem Mário, filho do sr. dr.

que devem ser lidas e meditadas Altamiro Guimarães festejo seu

aniversário hoje.

mais de vinte anos.

Grito idêntico, grito vindo do

w.r....
.....�

1 que um escorpião, colocado
num círculo" de brasas, quan

do percebe que lhe é impossível
escapar, su icídu- se com a sua

própr-io picada, a-fim-de não
morrer queimado.

2 que a famosa cantora lírica
Lilí Pons fala fluentemente

oito idiomas ocidentais.

3 que, na maioria dos países,
há mais mulheres do que

homens.

4 que os antigos egípcios ti-
nham o costume de, em suas

festas, colocar no cen :ro da
sala, à vista de todos os con

vidados, um ataúde contendo
uma múmia; e que êsse costu
me tinha por finalidade lemo
brar aos presentes a inexora
bilidade da morte e a incons
tância de toda a alegria terrena.

5 que a Inglaterra consome

mais chá do que todos os

países continentais da Europa
reunidos.

6 que existem, no Japão, 1179
jornais, dos quais 208 se

publicam em T6quio e 90 em

Osaka; e que o maior jornal
japonês, o «Asahi Shimbum»,
cuja tiragem diária é superior
a 1 milhão de exemplares, pos
sue uma frota particulCH'""""de 20
aviões para a sua rápida distri
buição em todos os pontos do
territ6rio nacional.

fundo da lma, grito de quem se sen

te livre depois de longos anos de
cerceamento de liberdade tiveram os

jornais venezuelanos, quando a mor

te QS livrou do tirano Gomez. Nem
podia ser de outra fórma. Enganam
se os ditadores ou fingem enganar
se quando acreditam nos elogios
unânimes que recebem quer da im

prensa, quer dos govêrnos sem li
berdade.

de maio. Os alemães explicam que
ele morreu em Oranienburg, de
pneumon ia dupla. YIils Vcstrum, de
21 anos, enviado da Noruega a 1:5
de fevereir-o e morto a 10 de abril
em Oranicnburg. O padeiro Halvor
Lund, de Hedmark, morreu na Ale
manha no campo .de concen tração
ele Oranienbul'g, tendo sido preso
no ano passado, com· seu irmàü,
acusa,dos de terem prestado auxílio
a prisioneiros russos".

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.

�L."" .'DCX'IODUOOCII:IIOllIXIIOo'���CCOODOI')QDOODOOaICl

HOJE 6a ..feira HOJE

�-���oDfõN���-
A's 19,30 horas

Um tempestade de gargalhadas. a melhor e maior "bola"
dupla n' 1. de cinema, com o Gordo e Magro, em:

2 fantasmas vivos
CINE JORNAL BRASILEIRO (n. 175 DIP)
O JARDIM DE DONALD (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3 00, 2,00 e 1.00. Livre de Censura

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL' Sessão às

19.30 hs.
Um romance de amor entre zunidos de baJas, por Edmund

Lowe e Margaret Lindsay:

Luz de mel. interrompidaCARRIÇO FILME 99 (DFB)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2,00 e 1,50. Censura Livre
-

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

O homem que quis matar a Hitler
.....................................................

A PROBIDADE DE UM ESTADISTA
Entre os estadistas moços for

mados pelo marquês de Olinda,
Francisco Xavier Paes Barreto era

uma das figuras mais brilhan tes
e de mais futuro. Atingido, 'Porém,
de moléstia grave, faleceu aos 42
anos de idade, quando ministro
do Partido Progressista. Integro
na vida mostrou que o era até o

momento da morte. No seu deUrio,
eram estas as suas palavras de
todo instante:

__ Não dou o dinheiro; o dinhei-
ro do Estado não é para batotas !
Morreu em absoluta penúria,

depois de ter em mãos milhões de
Estado.

JOAQUIM NABUCO.
e

&nlver.árlo81

Assinala-se hoje o natalício do
sr. Antônio Pedro da Silva Medei'
ros, farmacêutico na Laguna.

:(.

Passa hoje o aniversário do me

nor Valdemar Henrique, filho do
sr , Valdemar M. Dias.

•

MALVA
Produtos da

PERFUMARIA
MARÇOLLA �..-_._._......-_-... ...._-_...........-.-_-,.-_-.......

CIDADÃOS PACiFICOS PRESOS
COMO REFÉNS

Londres, (B. N. N.) - Comuni
cam de Estocolmo que a rádio sue

ca anuncia ter-se dado um aconte
cmiento em Raufoss, que poderá
ter consequência mortais para 2 dos
homens mais conhecidos do país' e
que foram tomados como reféns.
Um tenente alemão foi morto e

as autoridades alemãs tomaram
como reféns o dr. Marcussen e o sr.

Smetorp. Se não forem recebidas
informações que levem à descober
ta do autor do crime, 'O dois reféns
serão executados. Os alemães pro·
metem pagar o prêmio de 50.000 co·

rôas àquele que der informações
que possam conduzir à captura do
assassino.

da
REQUERIMENTOS, sôbre qualquer as·

sunto público? Procure a "Emprêfia In·
termediária" .

UM DOUTOR REAL
Londres, (B. N. N.) - Informa a

ATN que Sua Majestade o Rei
Haakon da Noruéga foi eleito, no

dia 30 de junho, doutor "honoris
causa" pela Universidade de Ox
ford.

FUGA DRAMÁTICA
Londres, (B. N. N.) - A ATN re

cebeu da Noruéga a descrição de
uma. fuga dramática pelo "fjord"
de Ide, que separa, no extremo sul,•

a Suécia da Noruéga.
.

Um norueguês perseguido nadou
através do "fjord", conseguindo
evitar as balas de seus perseguido
res alemães. Chegou são e salvo' à
costa sueca, porém sem roupas, que
abandonara do lado norueguês. Os
suecos imediatamente lhe deram o

vestu.ário llece§��rio, _� �
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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também ri E'l(ATO
cortando ou cosendo/

A rERSEGUICÃO NAZISTA
t'O:N'I'RA os ,TunEUS

"Espero - continuou o arce

bispo - "que a onda cruel de
perseguição que varre toda a
E u r o p a jámais chegue às
praias americanas, onde a li
berdade de palavra e a liberda
de de religião sãoe queira Deus
que seja sempre assim, direito
e posse de todo cidadão ameri
cano".

As autoridad'es responsãveís pela
liel execução das Estatísticas Mili
tares podem exigir, sempre que hon
Ver dúvida quanto à veracidade dt
qualquer informação, que cada ln
formante prove o que declarou. A
mil-fé constitue crime contra a ..

4I:uranca nadonal. (D. E.... )_

Dirigem-SE: para o
norte

Nova Iorque, 5 (U, P.) - A
rádio-emissora de Argel infor
ma que os italianos da Dalmá
cia se estão dirigindo para o

norte, em direção de Fiume.

De todos os formatos,
tamanhos e pesos.

IND, FERRAM. AGRICOLAS «FOICE»
LARANJAL

W M. DIA��/a,�te-�R. üm.wZheiro Ha/ra , 8
C.K.STuOIO

OUTRO .MITO DESTRUIDO

�OYA JOHQCE, julho - (Inter
-Amcr icunu ) - o "New York Ti

mes", ref'c r i ndc-se em editorial :10

ôx ito obtido, no início da guerra pe
las "Panzcr-divisionen "

e pelos
"Stukas "

germânicos, declara: "Vi
remos <1gor<1 a página. Deixemos ClS

folhas do calendário cair rapida
mente. COI1JO vemos no cinema -

19·10, 1941, 1942 e 1943. Que é agora
a "Pa nzcrdivision "? Os russos
aprenderam em primeiro lugar co

mo derrotá-la. () Oitavo Exército
Britânico veio em seguida. Os ame

ricanos aprenderam na Tunísia e a

todo momento chegam notícias da
Sicília, que mostram como as lições
foram aprendidas com rapidez e pe
rícia surprccndentes. Que é agora
um Stuka ? Um morlêlo de avião

I f'óra de moda. Que gargalhada
olímpica n âo daríamos, se os ale

I mães te n lassem hoje paralisar nos-
so a va nço com os Stukas de 1941)?
Foi urna idéia, que pereceu, c não
uma máquinn. A idéia de que os

naz istas têm uma queda especial
para as artes bélicas, Na verdade:
os alemães sabem aperfeiçoar ha
bi lrucn té os inventos alheios. Mas
sua habilidade póde ser facilmente
superada pelas novas descobertas
adversárias, corno se tem demons
tr arlo sobejamente na guerra, atual".

BOSTON, agôsto - (Inter
Americana) - Dirigindo-se a

uma vasta assembléia nesta ci
dade, o cardeal William O'Cori ..

11e11, arcebispo de Boston, des
creveu a política nazista como

de "ódio e injustiça, de tirania
de crueldade", deplorando ao
mesmo tempo a deshumana
perseguição para destruir o di
reito dado por Deus a todos os

homens da vida, liberdade e lu-
ta pela felicidade" .

IDepois de declarar que era
seu dever protestar veemente
"como americano que prezava
a sua herança de liberdade c
como católico cuja fé se baseia
nos princípios cristãos de vel'-Idade e caridade" contra os - .. - --- .. ---- .--.--------

-desmandos e a tirania nazista. �ARM-A'-C-I-A--E-S-P-E-R-A-N-Ç-A---o cardeal O'Corinell afirmou ...
que "na proteção e perpetua- do Farrnaeêutíco NILO J"AUS
ção dêsses direitos, nós como

americanos, estamos ernpenb a
dos na guerra mais terrível de
toda a nossa história".

"
. rREçOS lUÓnICOS.

Enq�,lanto: nos campos
•

de I Rua Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edifício do Mercado) - FONE 1.642
batalha , acrescentou o alce-

·I_
.....-_...-..w_._._.........__....._....._ ....._.....�..............-.-• .._....-..-..«»;»..-..-_-.-_-v-_-_...........

bispo de Boston, "nossos sol-
eI a dos lutam heroicamente

l
A B R E M

para der�otal' os intmigos
&

CAM I N HO
da humanidade. a frente 111- lO I

,

-

/
I

terna deve precaver-se con ..

! ��/!'��,�tra as jnsidi�s�s :nanobras da � //1/' 1/Ij;/!t>�;'��Z�).�propaganda 1111111lga, que pro- /' // I kt,' '/ '/, l'�cura �lvldlr-nos e esp�Ihar enol I REGULAM �UNCÃO INTESTINAL ::J."!:J,f,. " o:, \ -,

tre nos a semente do odio e da ,.p.OVADOS POLO e- ..• ·.·000 N' '69 O' ."". �. ' "-

intolerância" .

E. F, So cr cab m a - Est ad o de São Pai 'o

A MARINHA PREPARA b:STE
ANO 100.000 TÉCNICOS
EM AERONÁUTICA

WASHINGTON, (Inter-Ame
ricana) - O Comando de Trei
namento Técnico-Aeronáutico
da Marinha está agora apar
relhado para preparar 100.000
técnicos em aeronáutica anual
mente, esperando-se que êsse
numero possa ser considera
velmente aumentado nos anos
vindouros.

O Comando de Treinamento
11,écnico-Aeronáutico da Ma
rinha, dirigido pelo almirante
A_, C. Read, que têm seu quar
tel-general em Chicago conta
com seis grandes escolas, uma
das quais destinada à Reserva
Feminina, além de unidades
especializadas nas bases aéreas
navais e nas tábrtcas de aviões.

Os oficiais da Reserva Naval
recebem cursos técnicos em
Quenset Poínt, que os adextra
como oficiais de administracão
e técnicos em aeronáutica
além de outras especialidadeS·
indispensáveis ao bom desen
volvimento dos vários serviços
relacionados com a arma 'da
Marinha.

l-Io.ie e amanhã sei-á a sua pl'cft'l'ida
I)rogfl� nnofoums (A estrungeh-as - Homeopattns - PerIumartas __

A rtrgos de borracha.
Garantt"-se a exata observância no recett nãrto merltco.

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS 10NICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFO�OS. CALClO

ETC;
TaNICO DO CEREBROrONICO DOS MUSCULOS

O. Píl'dol. OepIUP.r.dol,Et'iotldol, Anêmicos, Mil'
que ,�rj.m Mlgroa, Crilnç••
flqu,lIc•• , recaberio .• tenl-
liclçiio ga"ll do org.nlamo

S a,o o"ü é n O I
.

L!c. D.N S.P. n' 199, da 1!121

VINTE POR CENTO DOS SOLDOS,
EM BONUS DE GUERRA

WASHlNGTON, julho - (Inter
-Amerieana) - Os soldados amerl
canos estão empregando 20% de seu
soldo em Bo nus de Guerra, segundo
acaba de anunciar o Departamen
to da Guerra. Os soldados rio exér

�'i 1<: americano, no- mês de Junho
ultimo, completaram () pagamento
de 1.089.409 dólares para a aquisl
ção de Bonns de Guerra. Assim, em
média, cada soldado americano eco
nOlllisa mensalmcnt., 10 dólares com
u aquisição de Bónus de Guerru
!I-fim-de aceler-ar a conipr-n de llHt�
tcl'iais bélicos com os quais êIrs
pt'ópl'ios liquida,do as últlmns re
sistências do EIxo.

Livraria e Papelaria NOVn
de

Espíndola & Silveira
Casa fundada para. com os menores preços da praça,
servir aos alunos da, nossas escolas, em par cicular , e ao

púb ico, em geral
ArUgos para eSCOBéUe$ e-escrUório

Romances modernos e livros
cienUfi(05. Livros em branco.

Elegantes artigos lJHfH presentes, etc.
Tem anexa uma

êeccéo de Eletricidade,

Lâmpadas. lustres, ab a t iours, ace ssór ios, etc.
Rua Felipe Schrnid t , 38 (esquina Jerônimo Coelho)

Fone .. _ 1595.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SILVEIRA PEiXOTO (r1UTOR DE destruirão o mal e tudo enuidarão
"RAPSóDIA DE ESCAIVDALOS") no sentido de restabelecer o pra/o
Na intenção de conseguir mais minio do bem e pelo bem construir

alguma coisa dos povos que Leni [ormalmetüe o asseçurarani lodos
tiranizado, a ver se, ainda prolon- os que se acham sob a 'égide da
gam o seu nefasto domínio, numa Liberdade e do Direito. E a sua

tentativa para diminuir os ejeitos palavra, assim empenhada, claro
que I[S uilorias aliadas estão produ- está que será inteçralmenle curn

ziiulo no ânimo de suas hordas, em- pritlu, Os povos democráticos iqno
penham-se ([gaNIas tnriterários do ratn o que seja a [alia de compro
nazi-fuscismo em criar a mcntuli- missas assumidos e o desrespeito
dade de que a derrota do eixo re- à palavra dada - o que sempre roi
presentaria (l destruição dos países e conl inúa sendo privilégio de 11a

q[.JP o inlcqrum. zi-Lascisiu, isto é, precisumení e dos
Ainda rec cnletnenie, em discur- que /)(;Ill tudo [tizerulo para atirar

(Diplomado pela Faculdade Nac. ele Medicina da Universielaele elo Brasil) SO que pronnnciou - não mais dos os seus povos ii lama de I/ma tira-
Ex-interno elo Serviço ele Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do balcões do Palácio l'eneza como nia sem nome. (Da U.!()TAHE: para

Departamento de Saúele era de seus luibil os e sim numa rett- () ESTJD()).
CLíNICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. Co.i'iSULTóRIo.:

Rua Felipe Schmidt n. 38 _ 't'el. 1426 - RESIDÊNCIA: Rua Vi,�conde de Ouro niào intima do Par/ido Fascista,
Preto n. 70 - Te!. 1523 - Ho.RARIo. - Das 15 às 18 horas - FI,o.RIANópo.LIS. nào mais com o colorido urroijant e

das [ulas de outras épocas e sim
numa tonolidadr cinzenta e mclan
cólica de 11m "canto de cisne"

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
€o.i'iSUI,TAS: Das 10 às 12 e das 14 às 1'0 horas _ Rua Felipe Sclunidt, 39 (sobr.) quis Mussolini «[irmor que se (/.1'

hostes eixistas não ganharam (/ Está atacado de gripe
guerra "u Itália terá I111Hl paz ver-, " . S�NAGRIPE,
qoirhos« e ainrulará na lama". Sanagripe aborta a intluenza

Ex-interno elo Serviço elo Professor Leônidas Ferreira e ex-estag íâr io dos Serviços Xão procede, não encontra ° me- e cura constipações com febre,
çlo elr. Gabriel ele Anelrade (Rio) e elr. Pereira Gomes (S. Paulo) idã dô

Chefe do Serviço de o.ftalmologia do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade nor [undiunent o na verdade e 11(/ tosse, rouqui ao e ores no.

Clínica médico-cil'lLrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta lógica, que iatnbérn é verdade es- corpo.
Co.NSULTóHIO: Rua Pelrpe Schruídt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30 sa declarução do che]e sllPI:elllo, Encontra- se em todas Farmácias,

ils 18 horas - RESIDÊNCIA: Censelherro Maf':a, 77 - FLORIANópo.LIS. dos camisas-negras. Essa não é se- 340 30v-27
não lima das insid.iosas atirmatiuas E'

-

,que vêm urliculando os líderes ei- assim _

-r= no sinistl:o desejo de itidu- Peça, na sua Farmácia, homeo-
ZIJ' ?S POI'OS aariltioado» ao "" ju-I patia Almeida Cardoso
go it lIllla lula desesperada, a 1lI1W I E depois ?, Depois ... Não
lul a a qnolquer lrtuise contra as [ôr- _ pedirá outra •..

ças da liberdade, c onlrti aqueles 341r-ícocele, Tratamento sem dor e operação que só almejam dar a todos os 120-
rle Hemorroides e varizes - Pr-acturas:

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSüLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

DR.
Rua. Vitor Meireles, 24. Fone 1447

NEVESMADEIRA
Médico especialista, em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerreícoamento e Longa Prática no Rio ele J'aneiro
lio.NSUJ,'t'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto nos

sábados, das 16,30 às 18 horas - Co.NSUJ,TóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado -

FOlie: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN

MÉDICADRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON

DR. SAVAS LACERDA

iNSTfTUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

D·R. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universielaele ele Genebra
Com prática nos hospitais europeus

Clínica méelica em geral, peeliatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genitó
ursnár ío elo homem e da mulher

Assiste. 't'écnico: DR. PAULO TAVARES
Curso ele Rad íolog la Clínica cem o dr.

Manoel ele Abreu Campanario (São Pau

lo). Espeeializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade elo Rio ele Ja
neiro. - Gabinete ele Raio X - Electro

oardíograüa clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duoelenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machaelo, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
dena'is, câncer do es�mag0, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificia,]
para .0 tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas cartas e ultra.-cilr
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sdhmidll:
Das 9 às 12 lus" e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

DR. SAULO RAMOS
fjJspecialista em moléstias de senhoras -

Partos.
:\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ-

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, et.c. - CIHURGIA PLASTICA
1)0. PERtNEo. - Hérnias, hidrocele, ve-

rpar-elhos de 2'êsso. Opér-a nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Pereira e Olfveíra, 10. Fone, 1.0Q9.
Hor-ár-io: Das 14; às 16 horas, diariameute.

Olhos -- ouvidos -- nariz -- gal'ganta
REASSUMIU SUA CLlHICA

Rua Vitor Meirelles 24
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.

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

A CRUZ VERMELHA AMERI·
CANA AUXILIA 32.500.000

PESSOAS
WASHINGTON, agôsto

(Inter-Americana) - . A des
peito dos numerosos obstáculos
e das dificuldades de trans
portes, mais de 32.500.000 pes
sôas, em mais de 30 países di
ferentes, inclusive nos territó
rios ocupados pelo Eixo, têm
recebido alimentos, roupas e
medicamentos distribuidos pela
Cruz Vermelha Americana. Foi
o que revelou o sr. Norman H.
Davis, presidente da Cruz Ver
melha Americana. Os forneci
mentos distribuidos no período

AI
urna

uqa-se 6tima compreendido entre 1 de julho
c a 5 a de 1940 e 30 de abril de 1943

situada à Avenida Mauro Ramos, têm o· valor total de 70 milhões
249, com 5 quartos, to��s ve,nti- de dólares, afóra mais 7 mi-
lados, amplas salas de VISIta e Jan- _, .

tar, copa, cozinha, um quarto de lhoes de dolares em medlca-
banho com todas as instalações, i mentos

e alimentos já prontos
porão habitavel e quintal. Tratar para serenl embarcados.
na mesma casa, 5 v. - 5

MACHADO & CIA.

Importante
Está ameaçado de gripe ?

SANAGRIPE.

Resfriados
dasCriançasFriccione, este agradável unguento

no pescoço e peito. Evita perturbar
o estomago com medicação interna.
Proporciona allivio mais rapido
porque combate o resfriado de duas
r maneiras directas.

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
CIRURGIAO - l'tIRETOR DO HOS

PITAL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - OperaçôeG -

Diatermia - IlI1fra-Vermelho - Ultra
'Violeta

Rua Vise. ele Ouro Preto, 51. Tel. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e elas 3 às 6 horas
Tratamento elas dores e inflamaçOes nas

senhora.s para' evitar operaçOes

DR. ROLDÃO CONSONI
DR.

I\Iéflieo - Cirurgião - Parteiro
Fonl1ado pela Faculdade ele Medicina

da Universidade ele São Paulo, anele foi
Assistente por vários anos @o SerVliço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia N.. to
(Primeira Cadeil'3 ele CI.nica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof, Sila O. Matos. Assistente elo serviç_o
de par tos elo Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII",
CirurgiãO elo estômago e vias biliares,

Intestinos delgaelo e gross<'J, tiroLele, rins,
pl'ôstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças ele Senhoras �
l'artos.
Consultas: Das 9 às 12 horas na Casa

ele Saúele São Sebastião, e elas 3 às 5 à
Rua Fernando Machaelo n. 6 (andar ter
reo). Tel.: 1.195.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

BEZERRA LEITE

30v-27

metis o direito ii unut vida liure de R A D I Odiiaduras.
Sôo bem claros e não admitem'

sublilezas I>
.

t ' . I -. .1 Vende-se um, RCA Victor, 5 val-
. ,.

f e 1I1 et pi e açoes 08, vulas. Preço Cr$ 1.200,00. Tratar à
prtnc uuos por que se buleni (/S .\1([-: Praça da Bandeira 37, depois das
ções Unidas. ri "Caria do Allânli-117 horas.
co" lLÍ está, crislalina em seus ter- \

----------------

mos, nuiqnificenie /lOS propósitos Terrenos em' lotesque lruduz, a mostrar que os en-

grandecimentos territoriais ou de Vendem.�e 4 lotes �e. terre-
no , bem situados, proxrrno ao

Balneário da Ponta do Leal.
Tratar à rua Duarte Schu
tel, 15, 15 v . -15

quulquer outra nuture:a não sedu
:::CIIl (/OS aliados, nem pretendem
de acordo com os desejos liuretnen
le expressos pelos pouos alingi-

DR,
Clínica Médica

dos" .

Bicicletas

AGRONOMOS BRASILEIROS
�OS ESTADOS-UNIDOS
WASHINGTON, agôsto

(Inter-Americana) - O inter
câmbio de agronômos brasilei
ros e americanos pressagia
uma era de grande progresso
agrícola para o Brasil e a in

tensificação das relações co

merciais no após guerra, com

benefícios mútuos para ambos
os países. Foi o que declarou o

sr. Marcos Augusto Enrietti,
diretor do Instituto de Biologia
e Pesquizas Tecnológicas do
Paraná, durante sua recente
visita aos principais centros
técnicos agrícolas dos Estados
Unidos.

"Os Estados Unidos nos po
derão ensinar muita causa útil
nesse sentido" - acrescentou
o agronômo brasileiro - "e
êste é um dos objetivos de mi
nha atual visita. Desejo obser
var as técnicas mais modernas,
tonlar copiosas notas e relatar
tudo o que ví e observei aos
meus colegas e ao govêrno do
meu país".

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
Tratamento das Doenças

Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R, Jeão Pinte, 7
Telefone: 1461

C::msultas das 17
horas em diante

Or. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a carg<!l do Prof. Castro t'\.raujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as urinArias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramqs, 66,
Fone: 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA 11IÉDICA

Moléstias internas, ele Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

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

SID1l:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

Querem as Nações Unidas, e so

lenemente o afirmaram 1/0 aderir
(l essa declaração, que "Iodos os Vendem se 3, em ótimas cen

Estados, lj],(llldes e pequenos, uilo- dições. Ver e tratar no. Arma
l'iosos e vencidos, tenham acésso, zem Bom Fim. No Estreite.
em iglll/ld(J(le de condições, ao co- 390 15v-ll
mércio e às ma[érias primas do _

mundo, .(:P I]I/e prec!se�ll pura sI/a Reprodutor de r'a�aprosperl([ade eCOIlOllllCa". Que- _.
\'

.
'

r
Nesta redaçao se Informa quem[em, Igllalmenl.e, que se eslabeleca . 't' d t d.

" possue um o Imo repro u oI' e

"no call1po da economia (( mais

I
raça "Jersey" n'testiçado com "Ho

amp!a colaboraç�o, enlFe todas as landês", com 3 anos de idade, e

Ilacoes, com o [un de cOll�()[jl/ir que o quer vender, ou trocar por
'.. . d .. _ 'uma novilha, ou vaca dando leite.

p(//a lo os, melhores condlçoes de 395 15-vlO
trabalho, prosperidade econômica
e segllrança social". Também qlle- I1IlS Il
l'em estabelecer "lima' paz que UII li
proporcione Cl Iodas as llacões os
meios de vil/e/' em segw'allça, clnl
tro de suas próprias 1'ronleims, e

aos home11s, em todas as terras, a

garantia ,de uma exis/encia livre
de lelHo/' e privações".

Ncio p/'etendem os aliados, co

mo nllnca o p1'etenderam, tripudiar
sôbre povos 011 atirar paises à la
ma. Pretendem, sim, uuiqll'ilar in
feimlnente (l todos os que vêm ati
rando países ii lama e tl'alls[orlllUl1-
do sells povos em legião de escra
vos. Pretendem, sim, destrllir às
diiaduras nazi-fascisias (! delas n,lo
deixa/' pedra sôbl'e pedm, para 1'(',s
titllir "os direitos sobe1'anos e a

independência aos povos que deles
fomlll despojados pela j'ôl'ç'a".
Para qlZe, atinai, seja pOfsivel comttlZir o ediFício do mllndo de alHa

nhã - um llllllldo em (jZl'e não 1'o"S

te lllgar para os pl'l11'idos de eles
patas e tiral1os.

Que assim tal'âo, que sómenle

com 3 quartos, alo
jamento. para empre

gada, jardim ou quintal, prefe
re-se com ga-rage, Intormes, per
ebsequio, nl) Cabo Submarino. à
rua João Pinto 26,

Casa
,

a venda

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

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

Consultas diárias das 5
horas em diante

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e o.rtopedla. Clínica e ClrlU'gla
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESlD1l:N·

ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA

. Vende-se a casa n' 62 à rua Fer
nando fVIachado. O motivo da ven-'
da é por achar-se o proprietário
residindo f6ra do Estado. Informa
ções nesta redação. 15v·15

OFERECE SEUS SERViÇOS "

Moço sem colocação oferece-se
pa.ra trabalhar em qualquer ser

viço, especialmente em hotel ou

café. Rasidência: rua Crispim Mira
n, 29. 5 v.-5

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CfA. WETZEI.4 INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist,)

ENFERMEmA OBSTÉTRICA
(Parteira)

Diplomada pela Maternidade
de Florianópolis

Atende chamados a qualqne�
hora

Praça da Bandeira, 53 - �ob.
(Antllro l,al'2'o 13 de Maio)

economiza-se tempo e dinheiro

Dr. ARAUJO

AG�NCIb..S E REPRESENTAÇõES
Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

Florian6polis
Sub-agentes nos principais munieiplos do

ESTADO
"A Bandeira Nacional quando em prés

tito ou procissão, não será conduzida em
posiçâo horizontal, e irá ao centro da
testa da coltmn. se isolada; à direita da
testa da coluna, se honver outra baudeit
1'11.; à frente e ao centro da testa da co
luna, dois metros adiante da linha pelas
demais formadas, se conCOl'l'erem três
ou mais bandeiras". (Decreto-Iei n. 4.545,
!le 31 de Julho de 1942: - Art. 18. N. 2),

,.' I. _

'

c:,�'õÃ���RCtAtESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Insustentável a situação alemã na Rússia
MOSCOU, 5 (U. P.) --- COM A QUÉDA DE OREL, A SITUAÇÃO DOS EXÉRCITOS ALEMÃES TORNOU-SE INSUSTENTÁVEL
NA FRENTE ORIENTAl� PREVENDO-SE QUE ÊLES TENHAM DE RETIRAR-SE DAS REGIõES DO MAR DE AZOV E CRI-

MÉIA PARA A ZONA DE ODESSA.

Grandes' vitórias dos russos IHamburgo está devastada . pelas
.

bombas
MOSCOU, 5 (U. P.) - As A nota pitoresca sobre a nova Londres, 6 (U. P.) - Por que se elevaram emconsequêu- duziu a impressão mais p�o-

fôrcas russa" ue cu �
derrota que o Reich acaba de Sydney Wí llíams, via rádio- cia das bombas que acabavam funda na conciencia dos nazis-

,
v q o param on

f f" da imai teleará f' "O Estado" 0:- t
.

d t'
-

Ito rnaí
t id d f 'f' d dOI

so rer 01 (la a mais uma vez e egra ica, para - e rauçar e que euiergram os as, impressao essa mm o rnais
em a CI a e orti ica a e re pelo comunicado oficial de _ O Mintstério do Ar declarou' mcêndíos que tinham irrompi- profunda ainda do que a pro-
estão avançando rápidamente na Berlim. Entre outras coisas, que o bombardeio de Hambur- ao devido aos ataques ant.erlo- vocada pelo desastre da 'I'un í
direcão de Briansk. Inforrnacões diz o Alto Comando alemão: go, a segunda cidade do Reich res, Êsse porto, de vital impor- sia e Estalingrado. Imensas fi
oficiais salientam que PS ale�ães "A evacuação de Or el estava e o primeiro porto do país, pro- tancia, onde se constrói um ter-lIas de evacuados se movímen

abandonaram precrpuadamente sendo estudada há muito tem- YOCOU estragos mais considerá-! ço da produção total alemã de I tam precipitadamente pelas
toda regiào de Orel, recuando vá- po e foi realizada sem que o veis que se tenham registrado

I
submarinos, recebeu mais bom-j estradas, fugindo da cidade em

inimigo se interpusesse. To- em qualquer cidade, na histó- bas em oito dias do que as re- chamas, e fizeram com que to-
rias dezenas de quilometros. De- I f 'O '1 t l' I bid L I d t d 1

-

téc os os armazens O1'(:1,nl remo- na na guerra. s PI o os a la- ce I. as por one res uran e, os os a emaes, a e mesmo os

pois de v�olentameme natidos nos vidos para a retaguarda, de dos que voaram sobre a

cida-III
meses de contínuos ataques. I

berlinenses pensassem: "Da
combates travados nas ruas e nos acôrdo com os planos previs- de declararam que foi facílimo Em esferas neutras declara-se próxima vez, .póde tocar a

bú bi d O I'
. tos". É o caso de dizer mais distinguir as colunas de fumo que êsse foi o chóque que 1)1"0- mim" !su ur lOS e re, OI'" nazistas -

duma vez : O marechal 'I'imos- ---------------

eixaram de oferecer seria resis- heriko parece estar. a servico REU:'I:IAO DE J::\TSPETORES

RS·tência, fugindo aceieradamente do Reich, pois não é êste
-

o ESCOLARES J.I UI çapara novas posições ce defesa. primeiro plano de retirada que COIll o nbjcl ivo ele dar
Nos meios bem informados, acre- êle traça para os generais na- fiel cumpi-imcn to ús normas por
dita-se que as fôrças russas con- zistas! ...

vergirarn os seus ataques na dire
ção de Briansk, a-fim-de prepa
rar o terreno para futura acome

tida contra Smolensk, ou na dire
ção sudoeste, rumo ao Dnieper.

:to

As fábric:�(o!�ro�Uhr em

ICresce o pOder da
IvIadrí, 5 (U,�._) -- Os industriais 110888 Mart·nbaneu tros que víaí tcn-o rn o vale do

Ruhr mostraram-se alarmados com

os danos causados pelas bombas da
RAF. Segundo informações proce
dentes de Berlim, as fábricas do
Ruhr já não podem ser considera
das como tais, pois se assemelham
apenas a ruinas, cheias de ferros
retorcidos. Outros despachos adian
tam que cerca de duzentos e cin
quenta mil operários alemães da
zona do Ruhr padecem de distúr
bios mentais, em consequência dos
violentos e constantes ataques efe
tuados pelas Reais Forças Aéreas.

:li:
Assistónr-in aos Lúzaros ", cuja ação Para estudar a situaçãa do eixo
meritória se irradia por todo li Londres, 5 --U. P. __ Hitler e os

Estado. principais dirigentes alemães reu-

Sem o auxi!iu desinteres�a(l() da, nir-se-ão brevemente em Berlim

poúulação catarincnse e o trabalho para estudar a grave sit,;aç�o em

.. . . que se encontram as potenCias do
proflCllo das (llstJnlas damas que "eixo". Segundo informacõ·es fide-
integram a allldida Sociedade, se-j dignas. os dirigentes nazistas ten
ria difícil estender a lodo o Estado tarão estudar a fórma de levantar
O seu (tlllhi lo de a.ção, a· qual já se lo moral do povo alemão, que foi

. . . quase totalmente esfo.celado pelasdeslaca Jlelo eflclenle fUnelOnaJl1Cll- grandes vitórias russas na frente
to do edueandario "Santa Catari- oriental, a queda de Mussolini e

na", fruto espontâneo do honíssi- os constantes bombardeios anglo
mo coração da lllulher barriga-ver- norte-americanos contra Hambur-

go e outras cidades alemães.ele, sempre solicita a aplaudir :JS

palrióticil,s obras de assistência so- *

daI. Os aliados não concordarão!

que se rege o magistér io cata
r i ncnse, c discutir, cm conjun
lo, uxsun l os que envolvam (Ines-

•

Moscou, 5 (U. P.) - Unida-
des dos exércitos russos, por trás Iões tócnicas .e adrni n istrativas,
de OreI, cuja ocupação foi com- deverão reunir-se, nesta capital,

pletada agora, abrem caminho, 110 proxim» dia 10, os 15 inspe-
tores de circunscrições escola

destroçando as vacilantes defesas rcs e os inspetores de grupos
alemãs. �a su� rápida marcha eI? I'

escolares c cursos coruplcrncn-
direção de Bnansk, com o propo- lares, COIl] sér!c, rcspcctivamcn-
sito de capturar os restos dos cas- te, nus cic!;ldes de Porto União,
tigados 250 mil homens que com-

Jni nvi lc c Tubarão.
O Departamento de Educaçãopunha� o, guarnição germânica.

Perdida essa última 'base, Bnansk
é a única praça que resta aos ale
mães na frente central com ex- Icepção de Esmolensco que se I

acha mais à retaguarda. Briansk l to c, ternos certeza, alcançaráacha-se a 120 kms. de OreI. Os i pleno êxil«.:{.
russos cortaram há vários dias a IMoscou, 6 (U. P.) Os f

.

t I 'd d ,-----------exércitos soviéticos, que con-
errovia en re as auas CI a es, At

- I A despesa com o
- ,.

da j enCdO. .

ód t i
quístaram Orel, estão avan- que estao proxirnas a importan- " cmema po � ser 1

, rada corr a venda de poper velho.
çando 'Sobre as colunas ale- te base de Karachev. Em Mosco� Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
mãs em fuga para o oeste. O acredita-se que, muito em breve, Rua Francisco Tolentino, 3.

ímpeto. do avanço russo é cada os russos estarão atacando as pri- I FESTA EM BENEFíCIO DO FILHO
vez maior, de tal sorte que al- meiras defesas de Briansk, pois DO LÁZAROguns contingentes da reta-
guarda já foram envolvidos o seu avanço é muito, rápido, ape-
pelas colunas de Timoshenlw. sar dos obstáculos que represen
Ao ocuparem OreI, os russos tam as defesas alemães, em zigue
constataram que os alemães zague, nessa zona.
não deixaram pedra sobre pe-
dra naquela cidade, cuja popu- Cal'u tambe'mlação, antes da guerra, era de
cenLo e cinquenta mil almas. D- I dAo serem varridos à baioneta le goro
daquele baluarte, os alemães Moscou, 5 (U· P) - Em
deixaram a cidade pI'aticamen� seguida à queda da grande
te deserta. Todos os civís rus- fortaleza de OreI, foi hOJe
sos foram transportados para anunciada a ocupação da ci
a rei.aguarda alemã, acreditan� dade de Bielgorod pelos nos

dO-SD que sejam depoi'tados sos exércitos. A situação das
para o Reich como escravc;, forças alemãs agravou se com

para a. vrodução de guerra. ésse novo revés.

LONDRES, 5 (U. P_) - A to
mada de OreI obrigará os ale
mães a reajustar imediatamente
as suas linhas na direção do sul
até a zona de Kharkov. Essa opi
mao pertence aos comentadores
militares londrinos, os quais acre

ditam que a próxima ofensiva rus

sa será desfechada na direção de
Dnieper.

obteve, paru êssc fim, aprova-
,'ÜO rias inslruçôcs, que da
horou.
A reun iâo scrú presidida pelo

sr. prof. dr. Elpidio Barbosa,
diretor (lo aludido Dcpartarnon-

.A nOSS,I, população tem dado i n
tcgrul ii oln:a de finalidade social
cmprcr-ndidu pela Sociedade de

A ressurreição de EstalingradoNova Iorque, 6 (u- P.) ,_' timo trimestre foram 1'eCOn8-
l<Jstalingrado está recuperando I truic10s mil e cem edifícios de
pouco a pouco seu aspecto an- um e dois andares. Encontram
terior, devido à febrp. de re-Iconstrução de que estão pos- se também l'estabelecidos inú·
suidos seus habitantes. Irra- meros serviços públicos des
diações de uma emIssora rus- truidos pelos nazistas d\lrante
sa, ouvidas em Nova Iorqu8, as famosas batalhas de que foi
dizem a propósito que no úl- teatro aquela cidade.

A festa que se rC:.l,lizarú em favo]"
do fi lho (lo Júzaro, por estes dins,
sel"Ú UIll lestemunho elo que afil'llla
mos. - A. �I.

É UMA DOENÇA.
MUITO PERIGOSA.
PARA A. FA..M.ÍLlA.
li: P.A.B.A A RAÇA

Altistas perante o T.�·.N-
RIO, (Via aérea) - O procurado!' Eduardo .Tara apresrntDll ao pre

lidente dI) Tt'ibunal clt' Segurança Nacio!1nl denúncia conlra o ex-diretor
do Entreposto (ia Pesca, do Hio de Janeiro, sr . .Torge BÜl"l'l'to Albuquer
que :VIaranhão, e seu au:\.iliar. sr. Vel"íssilllo Henl'jque da Sil"a. ÜS réus,
conforme reza a ·denúncia, COIll o fim de promover a alIa ('xagerada dos
preç'os do pescado no Hio de .Janeil'o, por ocasiüo !ln, úllilllH SClIwna
Santa, mlqLlirlram e retiveram grande ql1antidade de peixl', denominado
"Charéu", venden(Jo-o depois a uma tirma cOl1le!"eüll, embora sabendo
que o mesmo se a,chava eslragado. A classificação do dei ito foi feita no

artigo 29, incisos IV e vr, elo. Decreto-Lei n. 869, combinado com o artigo
43, do Deéreto-Lei n. 4.766, de 1942. Para o processo, o presidente do
J'ribuIlal dçsi91lotl o juiz �firalld:l �0rlrigue�,
I

Notícia de Berlim
Londres, 5 (U. P.) - A rá

dio de Berlim anunciou que o
10 ministro do Irã, sr. Khas,
entregou uma nota ao. embai
xador britânico,' em Bagodá,
na qual é sugerida a formação
de uma federação integrada
pela Síria, Líbano, Palestina E1
Tranjordânja.

eslrictamente neutra
Londres, 4 (U. P.) - Informa fonte autorizada que a Sui

ça dirigiu uma nota a Grã-Bretanha e aos Estados Unidos, in
formando que está decidida a observar a mais estrita neutra
lidade. Acrescenta-se que os governos de Londres e Washington
enviaram uma notificação ao governo helvético expressando
lhe sua preocupação pela possibilidade de que a Suiça não pu
desse cumprir ao-pé-da-letra suas obrigações como país neu

tro, devido à pressão alemã. Os observadores diplomáticos as
sinalam a êsse respeito que talvez o Reich tivesse solicitado a
permissão de Berna para o trânsito de tropas e abastecimen
tos através da Suiça, como se verificava na Suécia.

Espera-se a ordem
Moscou, 6 (U.P. Urgente) - O sr. Stalin ordenará

a qualquer momento o início "da ofensiva geral para ex.

pulsar completamente os exércitos alemães de todo o ter.
sitório russo.

de Stalin

Na Imprensa
Nacional

F.:lo, 6 (A. N.) - Divulgou
se há poucos dias um ato do
ministro da Marinha, man
dando incorporar à força na

v�l do Nordeste 3 caça-subrna
nnos, aumentando-se assim o
poder ofensivo da nossa Mari
n�a de Guerra. Agora, o mi
nístro ve� de aumentar o poder ofensivo do Grupo de Pa
trulha do Sul, reunindo-lhe o
navio hidrográfico "Jaceguai".
Reunião do gabinete
do néo .. 'ascismo

Londres, 5 (U.P.) -- Urgente. -- O
gabinete italiano reuniu-se às 17
horas de hoje sob a presidênciado marechal Badoglio. A propósitodessa reunião, a emissora de Roma
informou qúe foram estudadas im
portantes medidas pelos represen
tantes do governo.

NOVA ENTREVISTA-·
,

Londres, 6 (U. P.)·, - Circu
lam ínformações de que'· o's srs.
Churchil! e Roosevelt novamen
te se entrevistaram.

Cairo. 5 --U.P.-- O general Mai
tland Wilson, comandante das for
ças aliadas no próximo Oriente,
salientou que os aliados são sufi
cientemente poderosos para golpear
a Alemanha e não ccncordarão
que a Itália saja transformado
em pais vassalo sob a autoridade
do Vaticano. Destacou o general
britânico que a Itália não poderá
sair dessa fórma da guerra, e será
invadida, a qualquer momento, a

menos que se renda incondicional
mente.

SR lUOTOHIS'l'A: - Leve os documentos necess<Íl'�OS, para a substituição da
cart�H'� ,�le nlb..�Ol'jsta, a flElnprêsa In tel'�medIiina , e agt,\arele. com bl'evidade em
sua .res·idência, o recebimento ela .;10vacarteIra.

Telegramas retidos
Na estação do Telégrafo Nacio

nal estão retidos telegramas para:
Almoxarifado Estrada de Ferro S.
Catarina, Felipe Nivea, Balbina
Vieira, Rosinha Marques, Ivo Men
des, Jacy Campos, Olga Silva.

Rio, 5 (A. N.) - Cinco dos
maiores editores norte-ameri
canos atualmente nesta capital visitaram hoje as instala
ções da Imprensa Nacional,
cujas dependências percorre
ram pelo espaço de 3 horas.
No Livro de Visitas deixaram
3,S seguintes impressões: "Um
dos maIs impressionantes efi
cientes, modernos e mais' bem
�irigidos estabelecimentos gráflcos do mundo. Foi um príví- f

légio e uma experiência vê.lq
em fu;ncionamento"\

Será dizimada
Melbourne, 6 (U. P.) - A

guarnição japonesa que defen
dia Munda (Nova Georgia) foi
alcançada, cercada e está sendo
dizimada pela infantaria norte·
americana.
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