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Avião suéco atingido
Estocolmo, G (U. P.) - Uma 1110-

ta oficial revela que um mercante
alemã,o< atirou e atingiu um aero

plano sueco de reconhedmento
"no limite das águas territo�'iai s

Os alema-es del·xam a Ija'II-a sueC�iS",. em frenle a Mordmaling,I provlllclà de Vaesterbottens. O

ZURIQUE 7 (U P) - Todos 05 civis alemães residentes na aca.nrt,edrll�l!,to '�eve lu§a� esta 11)a-
.
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h S 'Ilha. O aVla'Ü fIlcou avarIado, PiO·

Itália, receberam ordem de regressar ImedIatamente ao Re:c. �-lréll1 pO�1de descer 11'\1.111 .aeródr�mo.
d

.

f
-

f'ded'gnas começam a correr esta manha os pn- q obselv�ldor ela maqum� a.tacadagun O ln ormaçoes I I
. fIcou fendo ,no ,olmbro dIreIto.

meiros trens, conduzindo os alemães repatnados.

Londres, 7 (U. P.) - A advertência aliada aos países neu

tros, para que não dessem refúgio aos culpados da guerra, foi
. bem recebida pela imprensa da Suécia e da Suiça. Os jornais
suecos e suiços destacaram que, mesmo que não existisse a ad
vertência aliada, o direito de asilo deveria ser restringido, em
vista das condições especiais do momento. A imprensa sueca

salienta que, segundo a legislação da Suécia, os estrangeiros
indesejáveis não têm entrada no país. Ainda segundo os diá
rios suecos e suiços, os fugitivos não poderão ser entregues aos

aliados, mas deverão ser conduzidos ao país de origem, afim de
serem julgados pelos crimes que cometeram.

Intenso ataque da aviação russa
Moscou,6 (U. P.) - As fôrças aéreas soviéticas estiioaia

cando intensamente as colunas alemãs, que se retiram ao sul
e sudoéste de Orel e ao oéste de Bielgorod. Informações oficiais
indicam que a "Luitioatie" tenta, inutilmente dificultar a per
seguição das fôrças soviéticas. Nas últimas horas tranarorn-se
uiolentos combates aéreos, em toda a frente de batalha, sendo

;lh:�;;m;::a;;;� ge�mâ;;; trabalho I
Estocolmo, 7 (U. P.) - Trezentos e setenta e dois mil e

quatrocentos habitantes de Hamburgo ficaram sem lar e ....

] 80.000 operários sem trabalho, em consequência dos constan

tes ataques da RAF contra aquele importante porto do noro

éste da Alemanha. Foi o que informou o diário sueco "Afton

Tidningen", na base de informações de Zurique.
. I

....

a recepção ao oral. Gaspar Outra
WASHINGTON, 7 (U. P.) - Continuam nesta capital os pre

parativos para a recepção ao gral. Eurico Gaspar Dutra, ministro da
Guerra do Brasil, que na segunda quinzena dêste mês visitará os Es
tados-Unidos. Entre as homenagens que serão prestadas ao ilustre
visitante, destacam-se o almoço que lhe oferecerá o ceI. Frank Knox,
secretário da Marinha, e o que se realizará na Embaixada Brasileira

pelo chefe da representação diplomática da grande nação sul-ameri
cana nos Estados-Unidos, sr. Carlos Martins.

Rio, 7 (A. N.) - O interventor do Pará telegrafou ao minis;lr? ela

Guerra, convídaud o-o a que, na sua ,Pass'ag,em para os �st:aclos. Unidos,
aceite a hospedagem otíciel .do Para, demorando-sle lal.l um dia, pelo
menos. O generad Eurico Gaspar Dutra respondeu, aceitando e agrade
cendo.

56 aviadores norte-americanos
ISTAMBUL, 6 CU. P.) - Informações oficiais turcas indicam

que desceram na Turquia 56 aviadores norte-americanos, que part�
ciparam no ataque contra os poços p:trolíferos de Ploesti, na

�u-Imânia. Revelou-se que um norte-americano pereceu, em consequen

cia dos ferimentos sofridos, e outros dois se encontram em estado
I

grave. Sete aviões" Liberator" desceram em território turco, e um I

caíu no mar, sendo os seus tripulantes recolhidos por um navio

turco.

Munda totalmente ocupada
MELBOURNE, 6 (U. P.) - Urgente - As fôrças do general

Mac Arthur, que lutam na Nova Georgia ocuparam totalmente a base
japonesa de Munda.

Churchill e Roosevelt se entrevistarão
Londres, 7 (l'. P.) - Com rej'el'ência clS J!olíciag de lVqslzington,

rle que se esperll, para denlro de pouco tempo, l�ova en/revlsla entre

Chllrchill e Roosevelt, alguns círcll!os daqui cO/1.��d�r(li�n que ° repcn

tfIlO rilmo, francamenle d.esr(wo�·f';vel para 0. el;r� , que. tomoll a

glle,/,r(l, tanto no ponlo-de-lIlsta mzll,ta/' como pSlcologlfO, tal na .nec�s
sária lima revisão dos planos anterIOres e Cf pl'epa./'açao, no. l1WZS bl e
ve prazo possível, de lloVas ofensivas pam lzra/' mazo./' proveztp da atllal
{litllClIião.

Funeral efeméride a de on

tem. Marcava ela mais um

aniversário do falecimento do
grande c inolvidável conter
râneo, sr. dr. Vitor Konder,
pertencente a uma família
que deu a Santa Catarina gru
po de cidadãos ilustres e

prestantes, que, já na diplo
macia e na política, já na

alta admi nistracão e na in
dústria, muito fiz"eram não só
para realçar o seu Estado na

tal, senão também, e conse

quentemente, a nossa grande
Pátria.
Vitor Konder foi, por sem

dúvida, um cérebro de magni
fica e invulgar capacidade,
revelada desde a sua rutilan
te trajetória pela Faculdade
de Direito de S. Paulo. De
pois, como advogado, jorna
Iista, deputado estadual, se

cretário da Fazenda, prefeito
municipal e ministro da Via
cão, tudo fez para que os seus

atos refletissem o seu grande
amor à terra que lhe foi
berço.

O exílio político, cujo cáli
ce amaríssimo sofreu até à
gota derradeira, pungindo-lhe
as fibras mais íntimas, ser

viu-lhe ao mesmo tempo para
aquilatar a vaidade das' coisas
�manas. Refinou-se-Ihe ain
da mais o espírito, para poder
abarcar a vir':' no seu sentido
superior e tirar dela todas as

consequêneias morais, Que
são os frutos mais belos que
os caracteres superiores con

seguem colher ao longo da
existência.
A morte arrebatou-o quase

às subitas e ainda hoje la
mentamos não só a sua perpé
tua ausência, senão também
o fato de não (,) termos vivo
para que pudesse dar à Pá
tria a sorna de serviços que
êle lhe reservava.

Inexorável destino!

Obr igacões de guerra
B. Horizonte, 7 (A. N.) - Por

intel'lllédi o da 'aJgência dtO' Balnco
,da Lavour.a ,de Nova L1ma', a Cai
xa de Apo'slentadm'j'a e Pensões
dos Ser"hlores ela Mineracão. 51e
diaJda 'naquela ddade, alcaba de
,subsc.rever a elevada iompor,tân
eia de 500 mil Cl'UzBiros para a

,aqllilSição de obrigações de gner
�fl.!
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Moscuu, 7 CU. P.) - Poderoso exército russo jú Iniciou a marcha
na direção de Kb.arkov, partindo da importante base ele Bielgorod, �.·e

conquistada ontem, enquanto que na flren,be central é cada vez mais
séria. a HI1l1'eaça que pesa sôbre Briansk, em conséquência da aproxima
ção das forças russas que .tomaram Orel. Ambas essas colunas perse
guem, ele perto, sem dar quartel, ,a oomsiderávcl quantidade de tropas
alemãs, Iustigadas constantemente do ar, 1_)or todos tipos de aviões
russos, os quais causam consideráveis per-das ao i nirrrigo.

No sudoeste do PacíficoMelbourne, 7 (U. P.) - No Pacífico Sudoéste, a arma aé
rea aliada bombardeou várias posições japonesas. Em Timor,
foi atacada por nossos aviões a cidade de Lauten, a aldeia de
Viti e um acampamento militar próximo a Karramata. Em
Nova Guiné foram bombardeadas Fishaven e Salamana, en

quanto no mar de Bismarck foi bombardeado e metralhado um
navio de carga de mil toneladas.

Progressos em' Nova GeorgiaMelbourne, 7 (U. P.) - Os aliados avançaram em direção
à costa de Nova Geórgia, ocupando posições a uns 600 mts, ao
norte de Guarasi, o que lhes permite dominar o aeródromo lo
cal com fogo de metralhadoras e fuzís. Também foram 'ocupa
das posições em Kokengolo.

...._

Confiscando aviões aos naliaDOS
Londres, 7 (U. P.) - Os alemães começaram a confiscar

todos os aviões italianos, os quais estão sendo pintados. com as
côres e as insignias germânicas. Foi o que informou a emisso
ra de Argel, baseada em informações procedentes' do Cairo.�

.

o couro do Brasil é necessário
l. Porto Ale,g1'e, � (A. N.) - Encontr-a-se aqui uma. missão integra-
da 'por el cmentos ingleses, norte-amer-icanos e canadenses 'e chefiaela
IIpc10 sr. Chunles Schwab, Falu'nd o aos jornais, o sr. Schwab declarou:
"Precisamos cio couro do Brasil, para bem equipar os soldados elas
;"\'ações'"Cnidas. Essa missão tratará também dia qual idade do produto,
porque certos exportadores não tem atendido devidamente a classif'i
cação, mis turand o diferentes lipos". Perguntado sôbre o fim da guer
ra, disse:, "A pergunta é difícil r1� responder. Tudo indica, porém,
que estara lerminada (�e�,tro de sers meses na Europa. Com o Japão,
creio que serao necessarros, talvez, dois anos".

Talvez Roosevelt vá a Londres
, J:ONDRES, 7 CU. P.) - Há notícias não confirmadas de que I)

prox nno encontro de Roosevelt e Churchill será em Londres. Sc isso
acontecesse, seria esta a primcira visi taf do presidente dos Estados Uni
dos à capital britânica, desde o início da guerra. Cumpre salientar que
a idéia do próximo encontro elos dois chefes I aliados está estribada nos
últimos acontecimentos, que, sem dúvida, abreviarão a guerra de mui
tos meses. Sendo assim, nada mais lógico de que aguarelar para breve
um encontro dos dois chefes democráticos. Quanto às versões de que
Stalin seria convidado a essa conferência, duvida-se que o chefe dr)
govêrrio russo possa comparecer pelo fato de estar dirigindo pessoal
mente as ofensivas soviéticas.

Mais pe rto de Berlim que de Kharkov
Moscou, 7 (U. P.) - Os exérci- la, com o propósito imodleto de

tos DUSSOS, depois de sua dupla vi- cortar as Ii.nlras férr-eas de Khar
lória em Orel e Bielgorod, recebe-

I
k ov em dírecão oéste. A batalha

ram ordem d'l! prosseguir o impe-] ela Rússia encontra-se atualmente
t11Ü'SO avanço. Dois poderosos eX('T- i numa Iase ele gr-andes expectati
cilos soviéticos ameaçam agora I vaso Não há a menor indicacão of'i
Briansk e Kharkov, Um deles, co- cial quanto ao alcance da atual.
mandado pelo general Rokososkv. ofensiva le quamto ao ponto que 0,<;
tem como objetivo Briansk, Mais exércitos russos pretendem atin
ao sul, estão avançando sôbre gir nesta etapa. Acredita-se, po
Kharkov as unidades sovióticns rérn, que o inverno próximo e'l1-

que acabam de capturar Bielgorod. I contrará as Iinhas .alemãs 'em ;pon
Os exércitos estão realizando um to lTI'uito mais próximo de BCJrlhn
movil11lento Ide fla,uco em alta esc_a-. que Kharkov DiU BrianslL

na casa

O PARAISO
Rua Fel. Schmidl Fone 1629

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ribbentrop residirá' na Suíça?
Recente despacho de Londres, diz: «Sir William Davison, membro

do Parlamento declarou que o ministro das Relações Exteriores da Ale-,

I
manha, barão Jou-Grandes, succssi vanrente, as no-
chim von Ribben-ticias das vi l óri as Aliadas! Os glo-

EmUlSO-O DE 5E01' dtrooPd'eestnae'gtorcaiatarna-riosos exércitos das Xacões Uni- .

Idas estão conip l cl audn
"

a ocupa-
ção de Si c il ia, início da invasão, aqulslçao de urna

I
em grande escala, do continente a maneira mais toei! e segura de tomar-se o residência na Sui-europeu, escravizado pelas forças legítimo óleo de fígado de bacalhau ça. Davison adver-

. do mal. tiu que perguntaráI O �an�c.Vlm lliunolcl, ��h� ��-------------------------------------ao m��ho d�
I dr�a e o (�a� 1'0, est;� agora a midha- Relações Exteriores Anthony Eden se está a par de tal coisa e se os neutros responderam às notas alia
I d r i a e o Cairo ,esta agora a

llltlha-I das referentes ao auxílio que poderão prestar a autores de crimes de guerra».rcs ele qui lômcuos de d istâmcia da .----------
_

!sollll>r>! das ni ràmidcs, posto do O S Ig do Filh P t R- A NOSSA SECÇÃOoutro lado do i\r�dil�rrúlleo, ex>�-I sr III a a o I o em or o lCOlamenLe COIllO Adão fora do Par a i-] O PENS'AMENTO DO DIAso, a acompanhar o dr-scnrolar dns r São João do Porto Rico, 6 tensão de enviar soldados para «Os amigos parecem-se comacontec irucntos nu llICStfllecíyel1 CU P) - O ministro da As .. ultramar afirmou que a quan- as navalha de b b ."Marc-Xostrum " r 'I
., , s ar a. encon-"' -" '. I I IH. .�(,\'o,l1 (' C llO ronáutíca do Brasil ministro tidade de homens é pouca e tra-se uma bô t d

.

Rcn ioa n h ar do "Af'rik a-Ko rps
'

os I
.

•

"
.• oa en re ez. -

.

. últimos vesti gins do Império Bo-I Salgado Pilho, expl'es_:;ou CJ_ue sua pai-tida dependia d.e quan- Palma.

111l�:no do [in�do Xlussotf u]. Os (.Ie- 'I previa grande ,ex�)ansao d.a �n- do s� ?onsegmrem eqUlpal�1ell- •
sei tos c (�S oasls assistiram ao l'i m dústria aeronàutica brasfleira to bélico dos Estados Unidos. A ANEDOTA DO DIAAnúncios mediante contráto d . a I I I I,
o g_r,.111 ](1SI) so n �o I (' um gralll,e para depois da guerra devido Sobre o atual papél do Brasil NA AULAl Im p éti o, que dOllllllaJ'Ja {)

}\[e(l1t,er-'1
�

..

1I,:únel,)' e do qual as legii)�,"S tr iun- às dificuldades ele transporte na guerra, o ministro Salgado PROFESSOR - Qual o mais
i Ian tes d csl ilaJ'JUJll por contlllentes . ',' '. . _,

' delicado dos nossos sentidos?I e CIdades, que ouüora "iram pas-j atuais. Refenu-se a sua visira Filho declarou que seu pais GAROTO - O táto.sal' as vitoriosas úguins r0ll1anas.1 aos Estados Unidos e declarou envia materiais de guerra aos
O! � .. Xo\;�) _lm)J(>rio do i n ror-tnnado l

que a produção aeronáutica aliados e coopera com a ma- PR FESSOR - O tá to, per
, DUCl' nao rt-p re so n t a ma is que l .t " , '" T' 1 d

.

_ rinha dos Estados Unidos na que?
uma púgin a apagada da h istót-ia. nOl e-amell(an� e, err a e1

..

_ ,
_

_ GAROTO - Or q d! A esquadra i laliuna, apesar ele

I
ramente marax Ilhosa, podendo p.r oteçao a. s�a navegaçao. ? gente senta em ci;� d�:a °ta�poucrosn, descansa nas :'lguas Iilal�- observar-se seus resultados, titular brasíleíro passou a n.ol- xinha, a gente não vê,sas dos golfos pcrunsulnrcs, del-. do exterior, onde lutam os apa- te em Casa Blanca, construída não

i xan�lo a outros f) encargo (la IllS-! relhos I?staduniclenses" . 111- em 1523, por 'Ponce de Leon, ouve, não cheira, mas, a genteIpecao do j(lolatl'ado "Mar-e-Nos- . . fica sabendo muito bem que elarOPlcos & COMENTARIOS trurn".
'

'tel'rogac1o sobre as informa- prrmerro governador de Porto 1

I o

\
1 R· está a í .-

_
POV() iluliano. cheio de apre- ções de que o Brasi tem in- lCO.

C ld d ·

t
- ensoes, perscruta os horizontes, --------------.

ar! a e crlS a Ide
onde surgem os a�'i:)es ingleses O PRATO DO DIA

, c amcrtcanos : c os j)l'egwc!ores do SOPA MAGRA DE.COllJ 10 paSS�lllC'l1to do Cardeal extinto f'asc ismo, em vez de vitó- CENOURASHinslev, ar'celrisp o , de Westminster Irias, s intnniza.m nos seus rádios 1'11". � ( Corte em pedacinhos seis ce-e Pr-imaz Católir-n da Inglaterra [p ra n los de consolado. "l. " II..)anunciado pela imprensa m.undiall Nunca () orgulho e � arubir ão. nouras grandes, um nabo e umabem CO�110 pela radiofonia, com I nunca a soberba e egoruan ia ti vc- cebola inteira.cxprr-ssoes de profundo pesar c! rum fim ruais apl'essad,o e nunca I Esquente uma colher de man-respello, a Igreja perde um grande I UlIl pOYO ébr io do vi nho da "aída-I
. .

pr-eludo c
_

a Inglaterra 11111 grande' de escorregou cm menos tempo terga, lllorIte os legumes e refo-
pal ni ota. Esse falecimento, se bem liPela rlescida do desespero. �unca gue bem.
que causasse pesaJ�, nú'(). foi neJlhu-1 a túnica de César sr; desfez em tra-

I
Adicione um pouco d'água ewa s�lI'presa, cm vista da grave

en-IPos
tão llIiserú"eis, c nl1nca () ca- sal ao paladar e deixe cozinhar.fe�'l:I.J.�[ad: que o acometeu na ida- pacete guerreiro vil1 ttll) t,ristemen- Passe tudo pela peneira, levede avançada de s�t�nla e sele anos te os penachos do seu tope espa-e com a qllal estivera ll1tando du- lha'1'c111-se aos venlos da derrota o caldo novamente ao fogo, jun-rant_e ql1Hs·i Ulll mes.

.

ilnglól'ia, quanto ii t.única e o ca- te mais água e deixe ferver até�1,!1O de um carpinteiro de aJ- pacete que vestia (J risível :vrusSo().-
_I -:y.l.!'7 o caldo engrossar um pouco.d�la do condado, de York, A�'t�lr lini para llldibriar os ql1e por bai-

--

I SHlns!e�' chegou a deva<!a. poslçao Ixo das côres vistosas, ntlo lhe per- irva com pão torrado e bemde .Card.eal pior seus mentos pe;;- cebiam a péle nlJa, nem por baixo amanteigado.soms e as qualrdades de seu canI- do capacete a cabeca desmiola- --------------__

ter. ElIl torno dessa figura cio pri- da!. _ _

.

lllaz da Inglaterra, tres fMos se des- -E agora chegou a vez de os bonstacalll: >! orgllniza�'ão das missô<cs patriotas italianos !lpmol1strarelllcatólicas nos extensos territórios ao ll1undo que ntlo' fl)ra a Jtúlia,do [mpério Britâniz'o; li Lnião das lllas, sim, o fascismo, que, comIgrejas Cristãs para finalidacles co- seu cal'icalo "Duce", pro\'ocm-aIlluns e a proteção dos judeus per- toda essa misél'ill. Procurem. enseguidos na Alemanha. qllalnto é tempo, os cbefes das for-Do primeiro podemos dize!- que ças JiberlalelorHs, inglesas c ameri:is 1llissões católicas estabelecidas canos, e lenlJalll a certeza ele queno<; terDitórios do T'll1;péri,) BriLú- eles farão ,o possível para minorarnico são as ma,is prósperas e l1wis os sofrimentos Ilr IllUitOS inocen-bell1 o,rganizadas do lIlundo. As teso
sinalal11os, de llIaneira concreta. Xão constitue Ileshol1ra a con-
K.enia, Uganda e a Ínclia. fissão ela derrota; pelo c,ontrário:Do segundo resta a COI1ll1l1idalle 1ll0str8 a dirrnidade (' a nobreza ele
gestora constituída por ·todas as UIll povo. 0-;' anti"'os "TerrOs e ro

L�?e.!as Cristãs �ara \'e181' sóbl�e os Illlanos sOl1beram �elnl�I'e "'reconhe�hreItos da pessoa' humana, a lIber- cer as (ler['ootas, do J11eSIl1O modo
d�de religiosa c H vida crislã, não que fcslejavam as \'itúrias.
somente dllran�e a e:lJltenda :Hm:l Não perca, pois, o ]_)OI'O ita1iano,
cnlllio de maneIra pnncJ])81 na VI ..

esta oportuni<la(le, c 11t10 esqueç8,·da ele post�guerra. que os Exércitos Aliados em t�r-Do tercelro nos oferece teste- ri,tóri,(} 'ilaliano constituem a maJor
111l1nho expressivo Ulll feilo que a o-arantia ele sua liherdade, coisa
illllwensa diúría têm reconhecid;1, desconhecida soh () nefasto regimeporém sem dar-lhe o realce que do naZÍ-fascislllo.
merece .. É êste feito que pr,op�r�io- Agosto 11e 1943.
na motIvo para escrever as llllllas .:.\Ionsenhor João Clzl'yssal;ypresentes.

Os três aspectos destacados na
".i{la evangélica do cardeal, r]üo

\prova de al'dente c,aridmle cl'ist,ã,' O
ensino dos evan'gdhos e as .lit:<ICS
de Süo Paulo encontraram no f,ll'!
oido Arcebispo de 'Westminsler se

guidor afortunado. Tanto a prOI)é1-
ganda da fé crisH entre os POI-OS
gentis, como [I' unidade dos ('j'j.;-
tà()s para realizarem os seus fins _ ...,�__ - �_�-

C(�JllllnS, mais a proteção elos jl1dc'lIs
perseguidos com tanta 1'ero('ida,lc
pelo hitleris'll1o germftnico c o� Sl'US

aliaclKls, são tres manifestações cli
vel'sa,s ele UIll mesmo espirio de ('a

'l'ida{le.
Na guerra de 1914-1918 a dislin

ia e veneranela figura do Cardc'al
M<:'l'eier se nos apresenta nos fervo
rosos csforcos que manifesl.ou 1'e!
teradamentê, com o o-b.ietivo de
hu�ca,J' a união das igrejas cristiís.
Em Londres c sob a i nspiração do
Cardeal Hinsley não se ating!ll a

unidade cristã. E Sf' a caridade é
a es'sência do Evangelho Ile Cristo,
ii uniüo alcanca:da determina a su

peração dêste 'primeiro passo. e.l1.Lllrans<:edência poder-se-á avaliar,
nos dias que seguirão após a ter
minaeão tIa eüntenda.

O que não conseguiu o ilustre
cardeal (le :Malinas, isto l', a eari
dade transforma·da em pessôa b11-
mana, estú em curso. O sell gesto!'
mais nfortnnarlo foi o cardeal llins
ley. Esta solidaried::rde cristã tão
vivamente expressa em iOI'110

"21l O· I d lo In8tl·tuto POII·té81I'II·CO de Fior.·anópoll·ssua ]}cssôa em vida, permite espe- IP oma OS pe \J
!'ar 1!1l! fuluro venturoso

par,
a ln? Procurem ou escrevam à. ORG/í.NIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praça à

�aft()�lCI,Sl1ldO, en10' recolml���.yico \l�': Rua João Pinto n. 18. com Casa Filiada na Capital Federal, qUe es,tá habilitada a r$gulariza roseu

�:\�,I ç�s esse .,rallC e < a )
.OIP,LQMA, .Qm face do D�creto.lei n. 5.545. de 4 de junhq d,e 1943.

Em face das medidas tomadas
pelo dr. Severino Alves Pedrosa,
Juiz de .Menores da Capital, no sen
tido de acabar com o i'ncessante

X clesf,ile de menores pelas ruas de
nossa cidade, alguns, esnloO,lando,
outros, simulando a venda de jor-11 nais ou do clússico torradinho,

lSl!lii!lló:.;l""-"""''''.,��_�t� quase todos adquirindo vícios e

"",."......,...."'===,_",=======",,""'===========""'"'====
h.abituand'o-se ii inação, o .Rotarye::::::== !!!J CJube de l;'lorjanópolis enviou

O Chl"'le e a A, Ine' ri-ca àquela élutorida'de a seguinte carta
de cO'l1gratulações pelas medidas

Santiágo do Chile, 6 (U_ P.) Unidos, tanto sob o aspecto PJ)ostass em. prúAtIJ'ca: p"fl�XJ11o. Snr.
t 1 U·t d l't· d b" t r., evel'lno .ves C( I'osa Juiz- Entrevis ado pe a m e po 1 lCO ,c?mo ? su mmls, r? ,de .Menores da Capital. _ Tomá-Press sôbre O motivo de sua de matenas pnmas estrategl-lmos conhec.imento das medidas

próxima viagem pelo continen- caso Destacou o sr. Fernandez que adotastes, no sentido de prote
te americano, o ministro do que essas sugestões visa estabe- ��r ?S menores, que, 1:>:01' negli
exterior sr Fernandez y Fer- lecer condicões para os tempos g('neLa p�tern�, l?erambulmp pelas, '. " nossas VIas publIcas, esmolando cnandez mamfestou que trata- ,presentes e para o penado pos- adquiri·nelo vícios per.niciosos.rá de assuntos de importância Iterior à guerra, ou seja, quan- Tendo o Hotary suas ate,nçües
nas diversas capitais que. irá

IdO
as com,unicaçõe� marítim�s eO.,ns.tantel1lente. �"OII1:ada� para ,�svisitar isso dentro da lmha voltarem a normalIdade pOlS IPI

oblemas SOCiaIS, en�J c os quais,
, ·t' .

d "d'
.

- d tI" ressaltava, em nossa CIdade, o dosde proposl os enu�cla os em
.

IVISO um� era e a plospe- menores abandonados, não porle-diferentes opo!tum�ades, pelo Inda�e, contmental, c?mo nUn-11110S silen,ciaJ' nos;>o.s .en_tusiásücospresidente RlOS, IstO e, pro- ca tivemos oportumdade de ,aPlausos a vossa 1l1lCwtJva, _d€ al
curará colocar o Chile em presenciar, se conseguirmos to alcan�e e elevada expressa0 hu-

• -

l' t •
. I 'f·t 1 b'

- mana. Congratulamo-nos, comvos-COndlçOeS �e pLes ar a m�Is IpeI
el a c� a Olaçao com os co c expressamos nossa admiraçãoampla e smcera colaboraçao Estados Umdos. com "ótos de absoluto êxito na jol'-

ao esforço bélico dos Estados nada que i·niciastes, longa, ús.pera,
_.--- --'--,----- porém compensadora nos seus re

sllltado'S próximos, pela lllai ar pos
sibilida,de de formar dos Inel10res
e111 a.preço h011lens úteis ao Brasil
de amanbã. Atenciosas saudacões.
(a) Ltagiba Campos, secretárJ'o".

o fim novo Imperio
italianoo ESTADO

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. 1022-Cx. postal 1139
ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestr-e Cr$
Trimestre c-s
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

A direção n::s, se responsa-

I
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

L&3S

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Ao tentar esquivar-se às determi
!tacões dos ór!ráoJ' de Estatística Mi·
iÍtar, uma pessoa revela o que é;
,nimigo do Brasil. E para os inimi.·
ros do Brasil, a lei é inflexível
In_ E. M_)_

Sábado (7)
GRANDIOSA SOIRgE

às 21 horas.Início

L _

SE1)AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores.

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514

-

MENORES ABANDONADOS

Quem sonegar informações ii Es
tatística Militar, trabalha em pr"'1
de país inimigo. E, nesse caso,
�Há julgado, militarmente, como
inimisro do Brasil (D. E. M.).

Processo arquivadoRio, 6 (A. N.) - Os juizes
do Tribunal Marítimo, unâni
memente, resolveram determi
nar o arquivamento do proces
so relativo à colisão do navio
nacional "Araranguá" no por
to do Recife, por não haver fi-_
cado provada a existência do
acidente com o referido vap(Jr�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Alemanha esposteJ·a a Gre'cl·a 'ã��s��r�d�'�:Ud�a��n��t:,.ua:��q�':r �
.;a, que agrupe diversas bandeiras, ocupa-
I'á o centro, rião podendo ser menor do REQUERIMENTOS, sôbre qualquer as

nue as outr-as, nem colocada abaixo de- sunto público? Procure a "Emprêsa In

Cairo, 6 (U. P.) - Informações aquí recebidas revelam Ias". (Decreto-lei II. 4.545. de 31 de .Inlho termediána".

que a Alemanha concordou em ceder à Bulgária tooa a zona da _.__ ..

Trácía grega, reservando para si a zona de Salônica. Essa in- CARTAZES DO DIAformação circula por toda a Grécia e está a provocar enormes

ianif;o;; dei;te;eleiro .

foi pelos ares I=�==.;��--=
Cairo, 6 (U. P.) - O alto comando aliado comunicou: A''a 4 1/2 e 7 1/2 horas

"Ontem, no decurso de operações de reconhecimento ofensivo Mais uma aventura de Ellery 9ueen} com William Gargan e

sôbre O Mar Egêu, os aviões "Beaufighter" da RAF atacaram Margaret Liridsay , em:

veleiros inimigos próximo à ilha Ikaria. A pôpa do navio foi Herdeira des idpelos ares e o testa�te do casco começava a submergir-se qu�n- aparecI a
do se deu por termmado o ataque. Desta e de outras operaçoes Uma aventura de arrepiar, com George Sanders e Wendy Barrie:
regressaram todos os nossos aparelhos. Um encontro com (1 falcao

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPíRITO SANTO
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA "O ESTADO")
RIO - Deliberadamente explora

dores e por ignorância explorados
- havia e há muito fascista vítimaDireção de Percival Callado Flores da bôa fé - os totalitaristas sem-

!:1>---o---o.....o o....o o....o....o o o o....o__ pre fizeram confusão entre govêrno
�Horizonte Perdido».-Iames Hilton.-Edicão
da Livraria do (cGlobo».-Porto Alegre ..

forte e gov êrno de fôrça. Para êles
os govêrn os de Berlim e Roma eram

govêrnos fortes, quando não passa-
,

Quem leu "Adeus, Mr. Ohips",. quidhados, e contudo cheios de vi.
"E agor-a, adeus" e "Não estarmos I gor e Iucídez ... A re velacâo as

S�}S", .i�d't conhece as virtudes do es- sornbrosa fascinou para sêmp,re o

tdo. e a arte de !ames Hilton. A espírito blasé de Conwav, que, for- fôrça e apôi o na opinião pública,
del icarlezu, a suavidade, a sutileza çado pelos deveres da a m iz arl e a

psicológica, são também os traços evadir-se de Xangr i-La. não vaci
prep ondera.ntes .dêste livro.

,

lon em abandonar o 'mundo par-a
Em "Horizonte Pcrrí i do-" realiza sair à procura do vale' afortunado

James Hilton um tOIP/, de [orce, e inacessível. Govêrno forte é aquele que não
aliando o r-omance de aventuras ao Xangr i-La, a terra dos homens proíbe a crítica mas pede que ii
romance de idéias. Xangr i-La, o felizes, constitue uma versão mo-
mosteiro lainaico engastado como derna da Terra ela Prrun issão. O crítica seja exercida na maior amo

lima jóia nas alturas selváticas dos romance de James Hilton, escr-ito p litud e. Govêrno forte é aquele que

Kuen-Lun, é a meta sonhada, mais com incomp ar-ável beleza e simplí- expõe todos 6S seus atos para exa

ou menos .concientem�nte. por to- cidade, fixa a história, ou melhoc.] me dos govêrnos. não fugindo à
das as atribuladas c riaturas desta () drama nâo só de Co nwav COJl1ü f"

-

d
' d

.

época de regresso à barbaria. Vi- também de todos nós, que 'l�OS de-
con rssao o �rro, quan o convenci

via alí uma comunidade de monges batemos num mundo convuls iona- do de ter agido desacertadamente.
das rnals d iversas nacionalidades, do. E um Iivro que viverá por mui- Exemplo de govêrn o forte temos em

"atados à missão de pr-eservae- para 10 tempo na memória rio leitor. Londr es, onde ainda hoje em plenauuelh ores tempos .as flores prec io- O volms faz parte da Coleção No- guerra Churchill é interpelado pe.sas da civilização. bel da Livrar-i a do Globo, de Pôr- , _

Havia ma auréola de mistério to Alegre. la Camara dos Comuns, nao se sen-

em torno daqueles anciãos encar� I tindo diminuido ante o fato de ter 1
..._., ....._.........__-._.-.-_-.-__._._-_..........w_·..__.·._..........w.-....._...............

-_w_I "da do explicações sôbre os seus

I 'THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY atos.

LIMITED Apoiado pelas baionetas dos "ca-
misas negras", escudado pelas leisSéde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

L
opressôras que nãc admitiam a mais

c-s 1.200.000.000,00. insignificante crítica e cercado de
Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19 aplausos unânimes visto ser impos-
----- sível os jornais emitirem opinião

desde que essa não fosse de apôio

vam de govêrrios policiais. Esque
ciam ou fingiam esquecer que go·
vêrno forte é aquele que tem sua

não necessitando, para manter-se,
de medidas de opressão cerceadoras
das liberdades públicas.

Rua F. Schmidt, 52

de MulheresPenitenciariaNa ao fascio, Mussolini fazia crer ser

chefe de um govêrno forte. Bastou
porém, que perdesse o apôio das
baionetas para que os seus maiores
endeusadores, inclusive o seu prú
prio gênro, o abandonassem, atiran
do:'lhe sôbre os ômbros toda a cul
pa da situação atual da Itália. É
êsse o fim de todos os govêrnos de

fôrça que procuram passar por go
vêrnos fortes.

,

1

Rio, 6 (A. N.) - Na Penitenciária de Mulheres, situada
em Bangú, realizou-se tocante solenidade, que é a primeira
dessa natureza, que ali se leva a efeito naquele presídio. Reu ..

niu-se o Conselho Penitenciário para' fazer entrega a uma

sentenciada da "carta de livramento condicional", devido ao

seu exemplar comportamento na prisão. Essa condenada era

Corinette Sousa, que cumpria a pena de 2 anos, por haver fe
Tido uma sua rival no rosto, com golpes de "Gillette". A con

denada cumpriu 16 meses de reclusão, sendo o seu comporta
mento exemplaríssimo. Cortnette deu entrada no presídio com

tuberculose pulmonar. Tratada convenientemente, alí, está
clinicamente curada.

Ripas de Imbúia ,I(para cêrcas)CONTADORES
Revalidação de registro e aposição do respectivo número

nos diplomas de contadores, guarda-livros e provisionados} con
feridos e registrados no Ensino Comercial, antes de dezembro
de 1941, cujo prazo termina em 31 de dezembro de 1943, p a

ra eleito do Dec. Lei n. 4178, de 13/3/42. Dr. EDMUNDO
A. BURLE, advo Ins Dl> Ordem, sob n. 1679 e Cap. da Res.
do Exército Nac, AV. TOMÉ DE SOUSA 17 - sob. RIO
DE JANEIRO.

Tratar no escritório da

SOCIEDADE EXPORTADORA
(ATARIHENSE

•

,
30 v.-l

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.

fSTf AlUNO

Çap,.......
�-----

1 que, em cada hora que passa,
são celebrados no mundo in

teiro 1.200 casamentos; e que se

calcula que dêsses matrimônios
nascem 5.440 crianças.

2 que os Estados Unidos pó-
dem ser considerados o pa

raiso dos cães; que oH, no ano

passado. foram produzidos mais
de 35 milhões de latos conten
do conservas para aqueles ani
mais; e que os alimentos pa
tenteados para cachorros coris

':ituem a segunda indústria de
conservos nos Estados Unidos .

3 que, na Roma antiga, um
editor produziu 1000 cópias

do segundo livro de Martial,
num dia de 10 horas de traba
lho, inclusive todos os serviços
dos escribas, da revisão, das
emendas. da encadernação, �tc.;
e que, a-pesar-de ser feito à
mão, por escravos, cada exem

plar dêsse livro poderia ser veri

dido com lucros por uma quan
tia equivalente a três cruzeiros
atuais.

4 que o silêncio absoluto não
existe; e que até nos recin

tos hermeticamente fechados e

isolados o vibrar do coração e

as pulsações do sangue produ
zem um ruido suficiente para
agitar as águas ultra-sensíveis
dos aparelhos registradores de
sons.

5 que a Suíça é a única nação
do mundo que, já fez uma

emissão de selos postais desti
nados especialmente. à corres

pondência transportada por pla
nadores, isto é, por aviões sem

motor.

6 que a família Habsburgo,
que tantos reis e imperado

res forneceu a diversas nações
da Europa e até da América, é
originária da Alsácia e não da
Austria, como geralmente se

pensa; e que essa família come

çou a tornar-Be conhecida a

partir do ano de 1048.

SALAO BRASIL
Praça Quinze, D. 10

Final do super·seriado com Lon Chaney:

A diligência vitoriosa
SEMANA DO FAZENDEIRO EM MINAS (DFB)

A AVIAÇÃO EM MARCHA (Atualíssimo)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Impr. até 10 anosComunica às distin tos f'lmílias que está sempre à

disposição das exmos. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

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

...OS .. -prevos
Cr$ 20,00

AMIZADE
Mil amigos acharás
Se a fortuna te sorrir,
Mas se ela te fugir,
Poucos são os que verás.

A. DE ZAMORA
;y.

Transcorre nesta data o aniver
sário do sr. cônsul Reginald Ka
zanjian, que, por algum tempo,
exerceu aqui as funções de côriaul
dos Estados Unidos, deixando vasto
círculo de amigos a admiradores.

;y.

Passa hoje o natalício da exma.

sra. d. Catarina Gallotti Bayer,
esposa do sr. dr. João Bayer filho.

•

A exma. sra. d , Cora de Oliveira
Santos. esposa do farmacêutico ST.

Eduardo Santos, festeja sua data
aniversário no dia de hoje.

•
AssÍ;nala se hoje o aniversário do

sr .. Ten. Orion Platt, brioso oficial
da Fôrça Policial do Estado. •

;y.

Certamente, será muito felicita
da hoje, data de seu aniversário
natalício, a srita. Maria Barreiros,
filha do sr. prof. Barreiros Filho,
e dedicada professora do G. E.

1':Cruz e Sousa", da cidade de Ti
j uccs .

•

Muitas serão as felicitações que.
hoje, por motivo do seu natalício,
receberá o nosso distinto patrício
sr , Carlos B. Conceição, digno de
legado do Imposto sobre a Renda.

•

Os meninos Erico e Erasmo, fi-
lhos do saudoso conterr&neo sr.

Bruno Spoganitz, fazem anos hoje.
,)

Fazem anos amanhã:
Sras. Hilda Cabral Brüggmann,

esposa do sr. José Brüggmann; Ol
ga Vieira Silva, esposa do sr. Jú'
lio Paulino da Silva.
Srs. Hélio Mancelos Moura, Abe

lardo Arantes, dr. Davi Ferreira
Lima. Oto Renaux e major João
Alves Marinho,
Jovem Valter Rosa, filho do co

missário sr. Rodolfo Rosa.
.

Habilitações:
Estão-se habilitando para casa.r:

o sr. Marinho Manoel Albino com
a srita. Maria Pedra da Conceição;
o sr. Thompson Alves e srita. CIo
tildes Póvoas de Sá Ferreira.

Talco e Pô de Arroz

MALVA
Produtos da

PERFUMARIA
MARÇOLLA �.....---.....-_-_..._-.-.-.-......._. ..-.-.......- .._-."..

Os «Mosquitos»
enl acão..

• Londres, 5 (U. P.) - Gran-
des formações de bombardei
ros "Mosquitos" atacaram, à
noite, inúmeros objetivos mili
tares situados no Ruhr e na
Renânia.

são sem.pre os mesmos:
a eletricidade e 25,00 a óleo

"A Bandeira Nacional quando em prés.tito ou procissão, não será conduzida em
posição horizontal, e ir.Í ao centro dR
testa da coluna, se isolada: à direita da
testa da colnna, se honv.lll· outra bandeio
J'a: à frente e ao centro da testa da co.
luna, dois metros adiante da linha pelas

Novamente Elery Queen com Wiliam Gargan e Margaret demais formadas, Se concorrerem três

Lindsay em'.
ou ma1s bandeIras". (Decret()-le! n. 4.545,de 31 de Jnlho de 1942: - Art. 18. N. 2).

2' filmes estupefidos: George

Um encontro com

Herdeira desaparecida Sr. Israel SoutoCARRIÇO FILME 99 (DFB) Rio, 5 (A. N.) - Proceden-
Preços: 2,00 e 1,50. Imp. até lo anos te dos Estados Unidos, chegou

- o sr. Israel Souto, diretor da
Amanhã. Walter Pidgeon, Joan Bennett e George Sanders em: Divisão do Cinema e Teatro

O homem que quis matar Hitler �oc���teqU�:ô:�v:%oelentr�!�
....................................e••••••••••••••• am,�ricanQ.!

'..,

V-l4

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
I.loje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e esti'angeil'as' - Homeopatias - PerfumarIas
Artigos de borracha.

Garante·se a exata observância no receituárIo médIco.

PREÇOS MóDICOS.
1$01 C".....,lh.jro MI4'U, .. II 5 (cdtUe(o dQ ll'l'elldo) - FOlVil I,GM

Sanders em:

O falcão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I amanhã, ii tarde. uma peleja de

i grandes �roP(Jl'ções, repleta de lan
ces emocronun teso

digno comandante do 14° Batalbã{) I PÕDE ESBOROAR·SE DEN·
de Caçadores e da Guarnição Mi- TRO DE 3 DIAS
lilar de Florianópolis. Argel, 6 (U. P.) - A resis-

tência organizada do "eixo"
em Sicília póde vir abaixo den
tro de três dias. É o que se afir
ma levando em conta a situa
ção dos exércitos contendores
naquela ilha. As forças alemãs
estão-se retirando em massa

para o norte, acossadas muito
de perto pelo general Montgo
mery. Os aliados estão dispos
tos a terminar a campanha,
afim de tratar, incontinenti,
da invasão da Península Ita
liana. O próximo objetivo do
80 Exército britânico, é Ace
rialo, pequeno porto entre Ca
tânia e Messina, de grande
valor estratégico.

4
�� •••

'

di _aUYL.
o ESTADO-Sábado, 7 de Agosto d1t 1943
pr

Crônica da. Saudade
CÁ delegação do América Futeból Clube)

Recordar é viver., na feliz expressão do poéta, quando quis flagran
tizar um estado d'alma dolente.

Todos temos, dentro de nós, lá num recanto, indelevel e travesso,
um sentimento que mais se acentua no decorrer do tempo, porque está
na razão diréta da nossa vida; a saudade.

Saudade dos tempos idos e vividos Iii na terra natal. onde passámos
os anos da nossa adolescência, nessa d esp reo cu pa cúo quase infantil de
olhar sorrindo para o turbilhão da vida.

E por mais que os anos se acumulem sôbre aqueles dias passados,

t:�!�;��a�n::o�r��;!,u�:�m�re;mc:::�a�t�n:oil:�r�:�:n:u�'u:staabili�a�';�: Para uma grande temporada em
Quando, às vezes, nos momentos fugitivos de descanso mental e f'í- ,

,
sico q.ue as preocupações da vida 'dinâmica do presente me po rporcí o- Curlatl·ba embarcara', amanha-, o Avalnam, fecho os olhos rememorando o passado e me volto para a terra na-

I

IItal, lá distante, no tempo e no espaço, mas sempre presente, no co- ,
ração... Para uma gnll1de tempor-ada nos 15, () ulvi-celeste enfrentará o "on-
E fico a r�Jem�rar. os anos q.ue se _pa�sar�m e as visitas que de quan- campns paranúonscs, scguu-a ama- z e

" do Britânia.
do em vez, faco a minha quer-ida .J oinví lle ! - . .

h
-

, C ih
L

I
-

I P t d l'ar'l cm
Volvo-me aos primeiros dias da adolescência e vejo tudo como na_In a para "uni, a o esquar ruo f () ara a ernporn a que <, .

queles tempos ... O casario branco dentro das ruas amplas e largas; lá, Avai. O greru io "azurra" disputará Curitiba, o Avai contará com o

à rua Padre Carlos, o antigo grupo escolar. hoje sé de do govêrno muni- duas partjdas na "Terra dos Pi- concurso ele todos os titulares, in-
cipal, e bem �o sul, vermelho e m�do, o campo de futehól, obra exclusi- nheirais". \ clusive Guedes, centro-médio gaú-
va de uma. pleiade de mocos de boa vontade. -

A' 1 h: l f' ,

L b da wid b> I' d tã E d ti I d ,. A apr-esentação do vai em. c 10, que aca a f -e irruai compro-
em ro-me a VI a u içosa e eu ao, " as a IVH a es esportivas

I'
., .' , . i . "

.

d C J R
de�de_logo ..vêm à mente os velhos compan hci ros de jornadas memo;rá- �"LJntlba est;� de�))erla�,lo :tlJ VlVO

I
nusso C0111 O grerruo e .e so a-

vels',lncenhv.ados pelos ap lausos sempre entusiastas e an im ad or es de interesse, pois (J onze alvi-celeste
\
mos.

-rÓ.
•

gentis e gracrosas senhontas.
,. lua sua última excursão à capitel O omharque ela delegação avara- Camisas Gravatas p

..

ame
.

O velho clube, qU,e .tanto trabalho ,nos deu, através de um per-íodo raran àc u.se , se,' exibiu a contento na, dar-se-á às R horas rle amanhã.,M' das Ih'
'

1
I) S

agitado de lutas e desânimos}. .. 11,. . . _'.' ..
elas as me ores, pe os me-

Cênas e episódios passam-me pela mente, e até me esqueço do tra- "pcr an tc (� puhilcl: cOJ'1tJhan:), . ,�l1lanha,. <I, 1arde: O Av�l.l eXlblll-. nores preços, só na CASA MIS-
balho, para ser sacudido pela sur p rêsa ao pressentir I) ga roto que vem A part id a osí réa do AVal sera se-a cm Itaiui, med in do forç-as com CELANEA Rua Traiano. 1.3
buscar os originais para as oficinas, contra o Cor itiba, na noite de quin- o conjunto do Lau.ro :Mliller. _" -.. _•••_ .........

Por mais que procure.d��far_çar a emoção, é inú�il. _A própria caneta ta-ir-ira próx ima. Xo domingo, dia DE IMPORTANCIA ESTRA-
treme entre os dedos e a Ideia fog-e para aqueles rm coes que, longeda' TÊGICA
vista, estão perto do coração.

Foi todo êsse mundo de emoções fortes que despertou em mim, 3

chegada, hoje, em nossa capital, da. delegaçâo do veterano América Fu
teból Clube, lídima tradição do futeból barriga-verde!

Ao querido grêmio rubro, aos antigos companheiros de lutas, deix(
aqui, neste cantinho, o meu abraço, muito afetuoso, muito sincero.

A RODADA PAULISTA
Os prélios de amanhã: Sâo Pau- DETROIT, julho - (Inter-

lo x Portuguesa de Esportes, Cor-in- Americana) - Comentando o
tians x Santos, Palmeiras x ,Ipir,an- 'bombardeio

--

de Roma o "De-
ga, .Jm·cntlls x Portuguesa Sanhsta troit News" S' 'd·tto S. P. R x .Jabaquara. .

e creve em e 1 o-
rlal: - "O bombardeio de Ro�

....................�·.....• .............................G..• .._......·�_·.-.-....-..-....,..............--.._-......_................... ma foi evidentemnte determi�

F·I,gue·lrense X· ftme' rl·ca O duelo Novo acordo Brasil E.E. Unidos �::c�Pi�!âac�1�p��i�a�e���H, Rio, 5 (A. N.) - o Embai- a 4 de julho do corrente ano e depois de terem sido pesados

sensacl·onal d'e amanha- x�or Jef.f�rson Caffery teve estipula que o Departam�nto cuidadosamente os mais gra�
hOJe enseJo de declarar que do Tesouro dos Estados Un1dos ves riscos que daí poderiam
uma nova prova da colabora- comprará ouro ao Brasil ou o decorrer, fôsse qual fôsse o ca
r:ão económico-financeira en- venderá ao Brasil até o total minha tomado. O bombardeio
ire o Brasil e os Estados Unídos de 200 milhões de dólares, vis- de Roma fôra prometido há
')em de se tornar patente atra- to que com o seu câmbio em muito tempo Como medida de
vês de mais uma alteração no dólares o govérno brasileiro represália, mas, quando o Ei
acôrdo de estabilização cele- costuma comprar ouro' para xo bombardeou o Cairo, a
brado entre os dois governos lastrear a circulação fiduciá- ameaça não fdi executada, pa
em 15 de 1ulho de 1937.

segun-1ria.
Assim, desde 1940, vem o ra desapontamnto do Dr.

do o acôrdo original, o Depar- nosso país colocando-se em Goebbels. O bombardeio foi
tamento do Tesouro dos Esta- condições de fazê-lo em muito sustado até qúe o avanço alia

leiras militam �lil1tcnticos a�l.o)s do dos Unidos concordava em � maior escala, dado o incremen- do em território italiano tor
futcból barri�l-vet'{le, tais ,'0111 p

COmpTar 01i vender aUTO ao to que, desde então para cá, nau impossível que se conti�
Armandi11'I1D. Badéco, Cocada, Pia- qovêrno brasileiro, ajé o total tomou a sua exportação para nuasse a ignorar a importân
zera, Lulinha, Colin. Bira, cuja:, de 50 milhões de dólares, imo a América do Norte, com vos- cia militar e tática de Roma. A
"pel'fomanccs" 1111uito prometem '

portância que foi aumentada sos materiais estrategicos em- capital italiana é um impor-
para 100 milhões no ano de barcados e outros materiais tante centro de comunicações,
1942. A nova alteração, recen- necessários àquela Nação Nor- o que tornou o bombardeio ine�
mente feita, entrou em vigor te-Americana. vitável , ..

"

NELSON MAIA MACHADO

;
-

r

Yia,Í:m{[o em ônibus especial, a

delegaç ão do Amériea deverá che
ga.r hoje, às 17 horas, li Ca�ital, fi
cando hospedado no Hotel Metro
pó!.

A purtjda p reliuni nnr será dis
putada pelos aguerr-idos esquadrões
(los clubes Paula Rumos e Caxias.

o Iorrní.dáve l cotejo será dirigi
do pelo competente árbitro Bene
dito Campos, juiz oficial <ln Liga
.loi nvi lcnse de Desportos.

Abr
í

lhantarú a inter-essante lar
de esportiva, a banda de música

O e ricout ro ení rc figueirenses e

jdO
14" B. C., genWmenle cedida

americanos será cled icad o ao e�lllo. pelo seu ilustre eoma�dante tencn

sr. l enen t c-cot'onel dr. Hugo Silva, le-coronel dr. Hugo Silva.

ro turno do (,;1'lnpeonalo ofic;,J1 da
Liga .Joinvilense de J){.'�pOl'tos foi
das mais brilhantes, e C'lll cujas fi-

R.EFORÇOS PEJA) AR.

Estocolmo, 5 (U. P.) - Di
rige-se para a Sicília uma in
terminável caravana de aviões
"Junker", conduzindo reforços
de tropas e material bélico.
Esta notícia foi transmitida
por um correspondente alemão
na frente de Sicília; entretan
to foi recebida com reservas,
diante da precária situação
das forças do "eixo" naquela
frente.

A RODADA CARIOCA
Os jogos de amanhã: América x

Vasco, Bangú x Flamengo, Bonsu
-esso x Fluminense, :.'I1adnl'eira x

Botafogo e sg[) CristóYào x C:lntlJ
do Hio.

Uma tarde de gala para os aficio�ados do
.esporte.r6i».Armand�"hO, Badéco, Cocada,
Piazera e Lulinha, as grandes atracões

do esquadrão visitant·e·
tnédif,(} e empolga'nte o cartaz de

a�mal]hâ, a ta,nde, represel1 t.a para n

púhlico espOI'tivo da Capital, o

confl'onto da s·e.nsaei.onaJ pde,ja
,inWllHll1icipal Figueirense X Amé

rica, de .1 oin "i.le.

CALICO

() América yt"lll centralizHndo as

atcl1C'(}es da nO);J,a" torcida", de
vez quc porú em cRm·po IIJll grande
oonjunto, () que torna 15Jlil lixibit:ão
�1'nsjosamenlc aguardada J).e)p.5 nfi
cionaüos do "esporte-rei".

.os "Diaibos-Htl'bl'os" johwilcllSCl<
piS'arão ao "tapetc-verde" da rua

Bo'cniuva cr,edellCÍado por ll'll

"pp.:;;c", cuja call1pa,tl�a 1llO prilllei
..

FORNEROLI
nas perSi'pedivas técnicas dcsper
tH{las pelo gral1Jlioso c01ejo.
Como tl'l1WS fr.izlHl<o, o inlel'esse

da "tOl'Cí<!H" é () lllais complcto,
assl1lll1�l1d() pl'OP01'(:ÔC's i nédil '1S em

eon frontos �nter-l1llll1i('jpai s. .i (1"
mais regi,stramüs maior curi>(}sicll
de pela exibição de um conjunto
visítaln.te.

Podemos afÍl'll1al'
público .es<porL� \'\>

que o nosso

Vr('Selldanol

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da Am�rica do Sul

Amortizações de Junho de 1943
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Julho Íoram amortizadas

as seguintes combinações: .<
\, ,,'o

INa TUK KNO VIZ YVZ GMO
Todos os portadores dos títulos em vig6r, sorteados com estas combinaç6es,

poderão receber imediatamente o capital garantido a que t�m direito.
Sede Social: .- RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO po.ra os Estados do Parancí e Santa Catarina: •• CURITIBA
Rua Barão do Rio Branco nr. 39

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

'.

ESQrECERAIU CATÂNIA
Nova Iorque, 6 (U. P.)

Comunicado italiano de hoje
refere-se à batalha da Sicília,
dando uma série de pormeno� Ires sobre o j}rosseguimento da
luta. Há apenas uma omissão.
aliás desculpável, diante das \'---------atribuições em que se encon-,
tra o Alto Comando italiano:'

IFoi esquecida a notícia sobre a

queda de Catânia. No entanto,
é interessante recordar que
Catânia é a segunda cidade de
Sicília e a décima da Itália,
conl unla população de duzen
tos e cinquenta mil habitan
tefl �P1 tempoe d,e paz.

TllE LONDON ASSURANCE
COMPANlIlA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante; L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. '19

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSlJIXAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

ti m

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerfeüõoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
COl\"SULTAS - Pela manhã: dtartamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto cos

Búbados, das 16,30 às 18 horas - CONSUI,TóRIO: l{ua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Hesidência: Bua Presidente Coutínho, :l3.

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

Ex-interno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLíNICA MÉDICA - 'Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426 - HESlDÊNCIA: Rua \,i.,cOlule de Ouro

PI'eto n. 70 - Tel. 1;;23 - HORÁHIO - Das 15 às 18 horas - FI,ORIANóPOLIS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON --- MÉDICA
DOENÇAS ])E SENHORAS E CRIANÇAS

(!;ONSUl/fAS: Das 10 às 12 e das 14 às 17 horas - Rna Felipe 'Schmidt, :39 (sobr.)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-iJ1terno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oft.almcfeg'ia .do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade

Clínica médico-ciríu'gica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Foue 1259 - CONSULTAS: Das 1;;,30

il8 IS horas - RESIDÊNCIA: Censelherro Maf'.'a, 77 - FLORIANóPOLIS.

iNSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
ClíNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hosputa ls europeus
Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urimãrio do homem e da mulher

Assiste. 'l'écnico: DR. PAULO TAVARES
Ou·rso de Radiologia Clínica CQm a �_.'

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo'�, Espeeializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neíro. - Gabinete de Raio X - Electro

carcl:iografia clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possanle instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-tórax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos 8 Raies
Ultra Violeta. Infrazou-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO ])E PAULA
CIRURGIÃO - l'llRETOR DO HOS

PlTAL DE CAHIDADE
Doenças de senhoras - Operações -

Diatermia - Infra-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua vise. de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
Tratamento das dores e Inrlamações nas

senhoras para evitar operações

DR. ROLDÃO CONSONI
DR.

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela F'aculdade de Medícina

da Universidade de São Paulo, onele foi
Assisterrte por vários anos fio Serviço
Cír-úrg ícc do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de CI>nica Cirúrgica).
Com práuca na clínica ginecológica do
Prof'. SUa O. Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascio 11-0
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião elo estômago e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. \\aricoce1e, hidroceJe,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
l�ar·Los.
Consultas: Das 9 às 12 horas na Casa

de Saúde São Sebastião, e das 3 às 5 à
Nua Fernando Machado n. 6 (m1dar ter-
1'eo). Tel.: 1.11).5.

OI)Cra na Casa de Saúde
São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PI,ÁSTICA
00 PEHíNEO - Hér-nlas, hidrocele, ve

l'icocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Pr-actm-as:

aparelhos de I.:êsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.(}()9.
Horário: nas 14 às 16 horas, diariamente.

Este aluno hobi
litou-se em es·

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

ciai, correspon
dencio, em sua

casa com estes livros especiolisados que
dispensam o professor por ser de wma Iccí!i
dade jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mos nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
11,° 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já urna gera-
ção de alunos e todos estão' trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicas e em pe-
quenos prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a

um Certificado de compe+encio com o qual, de conlormidode
com a lei bem clara, poderá comprovar a sua alta habilitação.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças.
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Conau ltas das 17
horas em d ion te

Dr. Newton L. d'AviDa
- Médico -

Ex-Interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a carg<!l do Prof. Castro Araujo,

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

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fcne: 1067.

DR, R-EMIGIO
CLíNICA llIÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cr í

anças em Geral. CONSULTóRIO: J;tua
F'eltpe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
SlDftNCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

As quatro liberdades, objetivos
da paz dos aliados

WASJlIXGTON, ngõsto - (Inter-Americana) - Os alia
(los do Hemisfério Ocídeutal adiam-se hoje mais unidos do
flue nunca, na frente interna como no campo de batalha, para
abrir os caminhos da vítórla flue terminarão em Berlim c

'I'óqulo,
A estrada será lougn e áspera, mas a ofensiva neeessária

para derrotar o inimigo já está em marcha. A yitória final es
tá assegurada, mas haverá ainda meses de esfôrços e de sofri
mentos, de Iágrlmas e sangue, antes que as bandeíras triun
fantes sejam hasteadas na Wilhelmstrasse e no paláeío de
Hirollito.

ll'Iuito mais importante para o futuro do mundo é a paz
que se concluir. As Xa�ões Unidas, na sua Carta do Atlântico,
e nas declarações individuais do presidente Roosevelt, (lo ge
neralíssimo ('Mang' Kaí Shek, do prernier Stalin e do primeiro
ministro 'Winston Clmrchlll deixaram bem claros os seus ob
jetivos.

As quatro liberdades são o fUl:damento dos objetivos de
paz dos aliados. Nunca é demais repetir, de modo a� que todos
compreendam, as coisas fundamentais pelas quais as democra
cias estão lutando, as coisas que as fôrc:as bárbaras do Eixo
destruiriam pura sempre se vencessem esta: guerra,

A lfbertação (la penúria é um ohjetívo a ser realizado gra
ças a programas como () que se traçou na recente Conferência
Internacional de Alimentação reunida em Hot Spríngs, Vlrgf
nía, quando os delegados de todas as Xações Unidas e seus as·

socíados deram os primeiros passos no sentido de uma ação
conjunta para partilhar equítatíva e Ióglcamente os ]'ecUl'SOS

alimentares do mundo.
A libertação do medo será eonseguídn pela destruição de

fôrças que, como a. Alemanha e o Japão, pretendem aterrortsar
o mundo e submeter os POYOS à sua tirania. Quando essas fôr
ças forem eliminadas, a segurança voltará novamente ao

mundo.
A Iíberdade de palavra será garantida graças ao restabele

cimento, no mundo inteiro, dos príncípíos pelos quais se batem
as democracías.

A Iíberdade de rellrríão significará garantir novamente a

cada um o direito de pr .tíear dígnnmeute a sua própria fé, sem
receio da imposição p' .Ia fôrc:a de algum credo estranho ou

doutrina perversa tal como a do "J'Iein Kampí ".
Para firmal' êsses amplos objetivos, haverá a inter-depeno

dêucía econômica, a harmonía nas relações comerciais inter
nacionais. Nesse seutído é que o mundo marcha, graças ao es

fôrço de milhões, numa. estradu cujos marcos gloriosos são
Estalíngrndo, 'I'unísía, Pautelár!n, SicHia, Attu, Nova Guiné,
lJhas Salomão - rumo a Berlim e 'l'óquio.

De todos os formatos,
tamanhos e pesos.

INO. FERRAM. AGRICOLAS «FOICE»
LARANJAL

E. F. Sorocabana - Estado de São Paulo

./

Importante
Está ameaçado de gripe ?

SANAGRIPE.
Está atacado de gripe

SANAGRIPE.

"S(nagripe" aborta a intluenza
e cura constipações com febre,

tosse, rouquidão e dôres no

corpo.
Encontra-se em todas Farmácias.
340 30v·28

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MEDICA
Rua João Pinto ri. 7

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

Consultas diárias das ;;
horas em diante

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Clrnrgla e Ortopedia. Clinica e Cirnrgla
do tórax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESID1!:N·
ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉ'rRICA

(Parteira)
Diplomada pela MaternIdade

de Florianópolis
Atende chamados a qualqne'i

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
(Anti!:,o Larl1:'e 13 de IIfalo)'

Prestigia o Govêrno fJ 88
classes armadas, ou ser'"
um "quinta - colunista". (Lo
O. N.).

,
•

CASA MISCELANEA, distd·
buidora dos Rádios R, C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

Lavando-se CODl o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDA'DE"
CIA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regisl.)

tempo e dinheiro
•

eCOnODlIZa-Se

Iheir-o da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amavel gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre- ,

se V. Sino de acrescentar, ao agrade-
ce> a gentileza:ESíEE 1.411-
sen o 111'11 APEiUTIVO

1'I1ED/!ETtJ!

Peça, na sua Farmácia I homeo
patia Almeida Cardoso

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

341 30v-28

RADIO
Vende-se um, RCA Victor, 5 va1-

vulas. Preço Cr$ 1.200,00. Tratar à
Praça da Bandeira 37, depois das
17 horas.

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

dições. Ver e tratar no Arma
zem Bom Fim, No Estreito.
390 15v-12

ReprOdutor de raça
Nesta redação se informa quem

possue um ótimo reprodutor de
raça "Jersey" mestiçado com "Ho
landês", com 3 anos de idade, e

que o quer vender, ou trocar por
uma novilha, ou vaca dando leite.
395 15-v 11

C"8 A com 3 quartos, alo-
11 li [amento para empre

gada, jardim ou quintal. prefe
re-se com gar age. Informes, por
obsequio, no Cabo Submarino à
rua João Pinto 26.

OFERECE SEUS SERViÇOS
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

SR. lIIOTORISTA: - Leve os documen
tos necessários, para a substituição da
carteira de motorista, a "Emprêsa Inter
mediária", e aguarde, com brevidade, em
sua residência, o recebimento da nova
carteira,

(/11 PIlOOUTO OA KlforSA.IIIO. (011. é SEGUROS
� I TJ••J.I.í __

"._--._--...,.-----�............-.,.

"A Bandeira Nacional quando apare.
cer em sala ou salão, por motivo de r-eu

niões, conferências ou solenidades, fica·
J'á estendida ao longo da pal'ede, por de·
traz da cad,,; ..a da presidência ou do lo
cal da tribuna, sempre <teima da cabeça
do respectivo ocnpante e colocada de
modo que o lado maior do retângulo
esteja em sentido horizontal, e a es·
trela isolada em cima". (Decreto·lei n.
4.54;;, 11e 31 de julho de 1942: - Art. 18.

. Sf>.�Ã� 'l/ROtA ..

••• ''7

Esp [(IAlIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sãbado, 1 de Alosto d9 1943

Stalin convi ado' para a nova conferênciaLONDRES,7 (U. P.) -- OS CíRCULOS POLíTICOS LONDRINOS DECLARARAM NÃO ESTAR AINDA ASSENTADA A REALI
ZAÇÃO DE NOVA CONFERÊNCIA ENTRE o PRESIDENTE ROOSEVEtT E o SENHOR WINSTON CHURCHILL� DE ACôR
DO COM o QUE FOI NOTICIADO EXTRA-OFICIALMENTE EM WASHINCTON. SALIENTARAM, NO ENTANTO, OS INFOR
MANTES SER POSSÍVEL QUE OS DOIS DIRIGENTES VENHAM A ENCONTRAR-SE NOVAMENTE, EM VI.STA DA SITUA
çÃO POLíTICO-MILITAR ATUAL E9 TAMBÉM, DEVIDO À EMINÊNCIA DA CAPITULAÇÃO DA ITÁLIA. SEGUNDO CONS-

TA, ROOSEVELT E CHURCHILL CONVIDARAM STALIN PARA A NOVA CONFERÊNCIA.
,

, o CALAFR,IO DE 1918

Preparando o Brasil para qualqller-�- eventualidade Roma� ,inform�uUESTAD-O Esportivo
RIO 6 (A N) A

' . . .,

bl' d Lo nrl rcs, I (D. P.) - A enusso-
Ult' h

""

..
-

proposi- . .

'd'
l' meira portaria sera pu ica a ra de Roma infor-mou baseada em Ima ora esportiva

d did
- naturais ou Jun Icas relanvamen- -

'Ih
" '" 1 ' -,,' .

to as me ! as que vao ser toma-, . ,amanha, seguindo-se- e outras nO!ICJa o.flcla, que lanchas torpe- RlO, 6 --A�.-- O player Osvaldo,
d d B'I I' te a defesa passrva. Tendo em d

" . de ir as i tal i anas pcn ctra.r-am no atualmente Integrante do quadroas em to o o rasu, re ativa- "

AO d
. no ecorrer da próxima semana. porto de Gibraltar e afundaram do Palmeiras, de S. Paulo, foi cori-

,

l'd d
" vista esse ecreto, assim como as

E d I
-

t' t'
. "

id d I J' d Mmente a eventua I a e a que esta _ stou certo e que as popu açaes rcs III er ca.n es ,jJUIllI gos com mm VI a o pe o UIZ0 e enores a
,

I suas recentes observaçoes sobre b '1' ::: b desloc amcnto total de 17 mil tone- reservar mensalmente a impor-exposto o pais em guerra, o ce,. rast eiras, que tao em com- Iodas. Acrrsccnt ou a crnlssor a ro- tôncia de 200 cruzeiros para sus-

Orozimbo Martins Pereira, diretor a defesa anti-submarina nas cos- preendem a importância das me- man a que as e.mbarcações .fOlram tento de uma filha do casal.
.

I d S
.

d D f d [;' t: d Unid I did
.

-

d conrbuz id as ate as pr-oxim id ades
naciona os erviços e e esa tas os íJSLa os mos, reso veu I as preventivas, cooperarao a da base britânica por um subrner- *

Passiva Anti-Aérea, concedeu pela I adotar em nosso país uma série melhor boa-vontade, como até sivel. L Rio, 6 --A.N.-- A representação
portiva do S. Paulo apresentada

manhã de hoje pequena entrevis- de medidas preventivas, tendeu- agora tem acontecido, para que A
- I A despesa com o ontra o Conselho Regional local

ta à Agência Nacional. Inicial-I' '1
_ sejam coroadas de pleno êxito as tenção . cinema póde ser ti J���r�r:�at�ho�or proposta do sr.

mente, declarou que, como se i tesf a preparar a popu �1ça]o padra providências que a Defesa Passi- ��:p��:o� v:n�r$ d�,�;p�l ��h�: '.'

b h, d d 'd
en rentar, com mora e eva o, .

d
'.

d
. Rua F'rcmcísco To lerrt irio , 3. Rio 6 A N O t b'l' t dsa e, a um ecreto o presi en-

I I'ddE' va vai etermmar, ten o em VIS- , --. .-- con a 1 IS a o

d R 'bI' d' b qua quer eventua I a e. m se-
interesses xí D

Banco do Brasil, sr , Adolfo Scher-
te a epu ica ispondo so re id "A

. la os supremos interesses G. e- GRANDE A DECEPÇÃO DO POVO mann, foi nomeado para organizar
bn

-

d d gui a, acrescentou s. S.: pn- , f N' I" ITALIANO' as no d t b'l'd d das o ngaçoes e to as as pessoas
.

esa aCIOna .�, rmas a con a 1 1 a e as
- "vladr.i, 7 (U. P.) - O povo ita- entidades esportivas, afim de serem

liano ficou dccepci onado com os submetidas às respectivas ccnfede
resultados da 'recente reunaâo do rações.
gabinete. Noticias da Iromtciru in- =0-------- -=..,..

dicaan que, em c onsequêrncia, re- PEHDERAM MAIS DE 20'
cr-udesccraou as manifestações p a- DIVISõES!
ci listas em toda a Pcnínsula. De Nova Iorque, 7 (U. P.) - Nas

N d fiato, os italianos esperavam que, bata-lhas de Orel e Bicigorod, 0$IRRESISTIVEL AVA ÇO dentro de alguns dias os alia os tados, nos aeródromos sicilianos nessa reunião, o gabinete atacas- alemães perrlerarn mais de 20 (Ii-
ARGEL 6 (U P) As Ior estarão às portas de Messina. ocupados, 800 aviões do "eixo" se a í'undo () problema da paz a visões, isto é, de 300 a 350 miJ h o-

1 .'
- ."

que aspira O castigado POYO italia- mens, A .infol'll1ação fOli estampa-ças aliadas ocuparam as localida- destruidos ou abandonados. no. Acresce a ci rcunstáncl a da ela num Jornal de Moscou, o qual
des de Gagliano e Misterbianco, BOMBAS SOBRE MESSINA E quecla d c Or el , Biclgnrod e Catâ- pormeno rizon igualmente a grande

OUTROS CENTROS RESISTÊNCIA TENAZ n i a, que veio tornar ainda mais e valiosa cópia de material apre-em Sicília, durante a jornada pas- apreensivo o ambiente na Itúlia. endido aos nazistas.
sada, em seu irresistível avanço LONDRES, 6 (U. P.) - For- ARGEL, 7 CU. P.) Informa-se Enqna,nto jsso, informa-se que nu-

_ _] h b dei 'd f � l-S' '1' m er-osos trens estào atravessando,
na direção de Messina. Informa- maçoes ue oro ar erros pesa os que as orça" a emas em ICI Ia

a fronteira norte COJ1l os civis ale-

ções radiofônicas de Berlim e aliados voltaram a atacar, on- opõem encarniçada resistência ao l rnães rcpatr iados, calculando-se

Roma admitem a perda de Catâ _ tem a cidade de Messina e os
I
avance anzlo-norte-amencano 50- II �fue l1:ais de 50 mil \il�C!s de Hitler,

I
' "O Já deixaram o tcrr.ítório i tal iano.

nia, que foi ocupada ontem pelos centros de comunicação do inimi-I bre Messina, Capo Dorlango e Mi- ",

britânicos, depois de, furiosa ba- go, em Sicília, Outras esqnadri- Iazzo. As forcas aéreas iniml'gas , i NCFO,-�Péral boa Cf' ';; A MISCE
• I

o

• I A I " sa ef e�()n()mI7ar
talha de várias semanas. De acôr- lhas a�lad�s bcmhar�earam. as 1 se _

empenham numa forml��vel ---�''---

do com os observadores militares. comumcaçoes de Francavdle e açao de retaguarda, para facIlitar Farmácia de plantão
f I

'

" ,

b' t' "l't 't I -

d f Estará amanhã de plantão a Far
a � ensiva ang o-nort�-ame�icana,' m,"umeros

o
..
Je IVos mi [. a��s SI ua-; a. �vacu�?a.o "as 'orças e,mate- mácia Esperança, do sr. farmacêu

esta aumentando de mtensHlade, dos em Adnano, em (Slclha) e na fIaiS do eixo para oeste de Sl'- tico Nilo Laus, à rua Conselheiro

tm todoos os setores do nordeste I ii�a de Sar.denha. Nessas ope�a-' cília.
Mafra.

de Sicília, acreditando-se que, çoe._s, os aliados perderam Oito O CATARROmi SICíLIA, AS CO�DlÇõES SKO
AssocrÃç,fó-BOOFíé'ÉNTE"DE aVlOes. J OCTRAS' PODE CAUSARO

. Argel, 7 (F. P.) - As forcas a1e-ASSISTÊNCIA AOS FUNCI NA-
OS ALEMÃES RETOMAM mãs em Sicilia estão üfel'ecendo

RIOS PúBLICOS DE SANTA furiosa .l'esistênc,i,u (' os nazishis ZUM 81 DOS ECATARINA TROINA tudo fazem para afastar a all1eaca

SU RDEZA primeira r,eunião <h; as'sem- ARGEL, 5 (U. P.) - Infor-' que pesa sôhre Messina e os portô:,
bleia geral da futurosa Sociedade I

-

medl'ante ex1remos da pcnins,nla. Os alel1íüPs
Be'll'eITicente, reaJiza-se boje, às 1 G ma-se que os a emaes, estão tl'ayand,p, vigorosas açõe's di'
horas, na, séde do DE:vIOCRATA- VIolento contra-ataque, recupe- retaguarda, aJim c]'e pr.otegt'r a

CLUBE, JJara elei ção da Diretoria
raram Troina. evacuação de par1e de seus co,n-

e aUl'ovacã'Ü dos Estatubos. lingentes para terrltúri'o italiano.
Êss,a rêunião se efetua<1'<l com Num ,clêsses contra-at,a,ques, os na-

qualqruer númel'o mas, dada, a ani- 800 AVIõES DESTRUIDOS, OU zista's conseguiram recuperar :1 Jo-
macão! que reina entre os SÓC"ÍO'S ABANDONADOS

c::üiclade de TroÍ<l13. Em Lond]'('s,
insêritos, é de prevêr o com;pareci- comentava-se hoje que não era de
menta ele grande número de inte- ARGEL, 6 (U. P.) _ lnfar- esperar ,o sllbito e completo de�,-
re'ss3'dos. Pó<cle�se considN'ar fun- moroname'nno elos alcmã'es na Si-
daifla a Associação. ma-se que até o dia 4, foram con .. cflia, como oco'rreu em Túnis, de-

yj do às cunc1icões ela a)atalha. Ês
ses mes,mos cil'eulos londrinos es
timam cm GO ou 80 mil hrolll1enlS os

cOllltingentes que estão resisündo
ainda em Sicília.
�............................__....._..-.---_.--......

Violenta lata Sicília

Greves no Reich
Nova Iorque, 7 (U. P.) - O co-r

respoudente ela C. B. C., em Ber
na, Informou que irromperam vá
r'ias greves em territórí o alemão.
Acr-escentou que muitos operári os
se negaTêl'lll a voltar às suas .1a['«'
fas, ,embora se lhes 0,fere<cesISe.l11
rações aliunentícias.

õ[ffMÃ"-lfõÍfÃ
Londres, 7 - U. P. Urgente - Os

norte-americanos reocuparam Troi
na e avançam para Rendazzo, lu
tando violentamente contra os
alemães. Os mesmos despachos a
crescentam que é eminente e que
da de Aderno.

o Uruguai
e a Grecia

Montevi(�éu, 7 (D. P.)
Por decreto do Ministério das
h,'elacões Exteriores, ficou es

tabeiecido que, doravante, os
navios de guerra gregos serão
considerados, pelas autorida
des uruguaias, como embarca
ções "não-beligerantes".

UM REMÉDIO QUE ELIMINA O
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

São poucas as pessoas que dão
importância e tratam a afecção ca
tarral. Entretanto, a afecção catar
ral não e um mal passageiro. Se
não for tratada em tempo, ela poele
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar a saude ge
ral. .

Sé V. S. padece de catarro, não se
descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com
as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi- Londres, 7 (U. P. Ur�ente) .• - A

cácia em muitos casos, porque sua emissora do Cairo ariunc,�ou que
ação se exerce diretamente sobre o fo:_am lo.z:çados sob�e a cap;tal ale
sanO'ue e sobre as membrallas

mu-/
ma boletins eomunlcando a popu

cos�s. lação qu.e a cidade sofreria o mes.

A volta da respiração facH, da mo Cal'hgo que Hamburgo.
agudeza de ouvido, o

restabeleci-,
<li'

mento do olfato e do paladar e le- Moscou, 7 (U. P. Urgente). _. Os
vantar-se, pela manhã, com nov;ls russos cortaram em dois pontos a

energias e a: garganta livre de ca- estrada ferroviária que une as
tarro - eis o que lhe proporciona- I grandes bases alemãs de Kharkov
rá O tratamento com Parmint. 1'01" e Briansk.
Ile sua vida mais aprazivel, mais e

alegre. Para seu próprio bem - Fronteira. Italiana, 7 (U, P. Ur-
se sofre de catarro - comece, hoje, gente -- Os italianos assumiram a
o tratamento com Parmint. administração civíl da Da.lmácia.

Bombaim, 7 - U. P. Urgente
Seis mil pessoas pereceram afoga·
das nas inundações da zona de
Amjer, a 350 kms. de Nova Delhi,
segundo se informa oficialmente.

•

Berna, 7 - U. P. Urgente - O Pa
pa Pio XII solicitou ao cardeal
Maglione que ordene "imediatas
preces públicas ao Todo Poderoso"
pelo rsstabelecimen to da paz 1:lni.
versaI",

e

A acolherá!

Q. G. De Mae Artur, 7 (U. P.
Urgente) -- A guarnição nipônica.
de Munda, composta de 5 mil ho
mens, foi totalmente aniquilada..

LONDRES, 7 (U. P.) - Os alemães já começam a sentir o calafrio
de 1918. Assim, alguns círculos deixam prever uma modificação polí
tica na Alemanha. Veiculando a informação, a B. B. C. acrescentou
que tal mudança seria provocada pelos desastres de OreI e Catânia.
De Berna, por outra parte, informam que as greves também começam
a pipocar na Alemanha. Segundo o correspondente da C. B. C., as au

toridades alemãs resolveram oferecer aos trabalhadores rações alimen
tares extras, mas tudo indica que os operários alemães estão preferindo
vitórias, que não vêm.

SuiçaBEHNA, 5 (C. P. CI'gentc) - O de' asilo aos diri�e:ltes do ".eixo":
Con,s,clhO Federal sniço, dando res-I deClarou, ([ue a. SlIlÇ::l. cOllt,ll111,�,raposta às notas dos Estados Cnidos obsel'V}1l1do () dil'CItO de proporclO
e Grã-BI'etanha sobre a C'úl;ccssão nar refúgio a quem o solicitar.
---

Cairão
.

bo bas também na Austria
LONDRES, 7 (UM P�) .111 EM TRANSMISSÃO DIRIGIDA À ÁUSTRIA, A S'BC AD
VERTIU-A DE QUE OS OBJETIVOS MILITARES EXISTENTES NESSE PAIS SE
RÃO BOMBARDEADOS PELAS FôRÇAS AÉREAS ALIADAS, ANTES QUE AS
BASES AÉREAS DO NORTE DA ITÁLIA POSSAM SER U T I L I Z A o A S PELA

AVIAÇÃO DAS NAçõES UNIDAS� !
�-

'
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