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Através dos rombos das linhas af;\hIsMOSCOU,9 (U,. P.) u_ ININTERRUPTA TORREN-rE DE TROPAS E T��' _ �sESTA PASSANDO ATRAV'ÉS DOS FORMIDÁVEIS ROMBOSABERTO�J M_I�
NHAS ALEMÃS DE KHARKOV E BRIANSKw AS TROPAS NAZISTAS,

-.

TAMENTE DESMORALIZADAS, AINDA NÃO SE REFIZERAM DOSTREMENDOS
REVÉSES DE OREL E BIELGORODs

.

Fronteira italiana, 9 (U. P.)
- Informações veiculadas pe
lo rádio Roma revelam que as

provincias jugoeslavas de Za
dar e Spalato estão controla
das pelo 18° corpo blindado ita
liano enquanto a província de
Kotor está sob intervenção do
6° corpo couraçado.

Os italianos na
Jugoeslávia

--

OTubstrtuto do
conde Ciauo

o

Comprai na CI'. SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

o lUAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Berna, 9 (U. P.) - O jornal
milanês "Corriere della Sera"
noticiou haver o general Ba
dóglio designado Baduschio
Rizzi encarregado dos negócios
interino do govêrno italiano
junto da Santa Sé, que o con
siderou "persona grata".
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�"ÕÕuÕieiS:-jãiietes·"····"iStores - Passadeiras Io maior sortimento! I.OS menores precos!

A J\iIODELAR i1. 5 ...

Hitler . recebeu
Londres, 9 (U. P.) - A rádio

d c Horna propalou um decreto da
tado de 4 do corrente, piela qual
se estendêr a a lei marcial a todo
o tcrr itóri.o italiano.

A «Mina Inflamáveb
usada pelos russos
Londres, 8 (U. P.) - O co

mentador militar alemão, Frie
drich Abel, revelou que duran
te a batalha de Bielgorod, as

fôrças nazistas tiveram que
enfrentar uma nova e terrível
arma utilizada pelos exércitos
russos - a "mina inflamável".
Êste engenho l1élico foi muito
utilizado pelos russos, tendo
causado sérios entraves ao sis
tema de transportes de solda
dos e armas destinados a re

forçar as linhas nazistas.

um ataque contra as posiçoes
alemães do Donetz superior.

Londres, 8 (U. P.) - A rá
dio Berlim confirmou que Hi
tler recebeu ao embaixador ja
ponês, gral. Oshima, em seu

quartel-general, em 29 de ju
lho último, em presença de von

Ribbentropp e do gral. KeiteI.
Nada transpirou da conferên
cia.

Derrota alemã na Rússia
Londres, 8 (U. P.) - Khar-

kov poderá caír em poder dos vimento de pinças sôbre Khar
russos nos próximos dias. Foi kov, partindo de Bielgorod e
o que afirmaram os observado- Chuguiev. Informações trans- ;\IOSCOll, 8 (L. P.) - Kharkov,
res militares londrinos, basea- mitidas pela emissora de Ber- a quarta cidade rla Rússia, acha-se
dos nos últimos êxitos obtidos lim admitem que os russos a ponto de ser reconquistada, p e

pelas forças soviéticas, que re- concentraram grandes forças la segunda ViE'Z, pelas tropas nacio

conquistaram Bielgorod e a- na zona de Chugueiv onde se riais, que desenvolvem rápddo 1110-

vançam impiedosamente sôbre estão travando violentos com- vinnento de Hanw. Informações
O mais importante centro in- bates. Salienta-se que no curso da frente, indicam que a linha ale- Adiamento de incor·
dustrial do Donetz. Salientam superior do Donetz os russos mã de Kharkov se está desmoro- poracão dE sorteados
os informantes que as princi- romperam as defesas germâ- nando rapidamente, em consequên- O ministro da Guerra baixou

pais defesas eíxístas foram nicas em vários pontos e pene- oia das fortíssimas 'investidas dos aviso, declarando que "a conccs-
são do adiamento de incorporarompidas em grande escala pe- traram nas linhas de vanguar- tanques russos, que ontem abri- ção prevista no artigo 107, da lei

las formações blindadas sovíé- da dos nazistas.
I
ram uma brecha de 70 kms., pela do Serviço ::\IIHitar, é competência

ticas, que têm diante de si am- :;: qual se precipitaram para cercar da Junta de Revisão e Sorteio, des-
plas planícies praticamente Londres, 8 (U. P.) _ A

I
as defesas inimigas. Seu avanço é de que o sorteado ainda não es-

.

d f
r •

Adi t teia incorporado; sendo, em caso
ln e .ensaveis, ian a-se, por emissora de Berlim informou mai: rápido que a última ofensiva contrário, atribuição do coman-
outro lado, que, a ocupação de que as forças russas lançaram, de inverno. dante da Região Militar".
Kharkov pelos russos facilita- ------------ ----- --------

rá a libertação de toda a zona Uelhorando OSda Ucrânia, compreendida en- l�
tre aquela cidade e o mar de aeródromosAzov. Além disso, de posse de
Kharkov, os russos estarão em Chunquim, 9 (U. P.) - Os

condições de avançar díréta- nípões estão melhorando os

mente sôbre o Dniper e invadir seus aeródromos na China,
a Ucrânia ocidental. afim de transformá-los em ba-

'i' ses avançadas para futuros

Moscou, 8 (U. P.) - As co-. ataques às fôrças das Nações
lunas blindadas soviéticas rom- Unidas,
peram as linhas defensivas
alemãs ao noroeste de Khar- A

- I A despesa com o

kov, e ameaçam atacar aquela tençao. cinema póde ser ti

cidade pela retaguarda. Segun- roda com a venda de papel vel�o.
do informações autorizadas as Compramo� a Cr$ 0:40 o qu ilo,

d
.

't'
. , Rua Fr-oncísco Tolentlno, 3.

vanguar as SOVIe icas ja se en-
contram a menos de 30 kms. II "10 "DE DE BOM li
do centro de Kharkov. ti 11 11

* Berna, 8 (U. P.) - Urgen-
Londres, 8 (U. P.) - Os te - Informação em fonte fi

e�ércitos blindados russos es-l d�digna faz cr�r que Roma se-

�.;n;n;of;;:r�m:�;t;;�:a ;�d�;;:all.,

RIO, 8 (A. N.) - A Comissão de contrôle dos acordos de
WaslJillg'ton dívuígn, por intermédio da Ag'ência Nacional, 3

nota seguínte s "Às autoridades responsáveis pela execução {lo

programa da borracha, palra cujo desenvolvimento o govêrno
do país vem empenhando seus melhores esforços, não tem pas
sado desprecebído o sorrateiro c atrevido movimento, que, sob
várins fórmulas, e através de múltiplos dísíarees, visa desen

eouajar a expansão da produção <la matéria prima mais neees

sárín ao eSJOl'çO de guerra das Nações Unidas. No intuito de

npurar a rcsponsabilida<le dos que, deliberada ou ínadvertída
mente, contribuem para que os ínlmlgos do Brasil te�l,tem aI tinog'il' os objetivos visados, procurando enfraquecer o J3 ace era

(10 rftmo da produção gnmífera nacional, acaba de ser reco

mendado às autoridades competentes que procedam com a

maior energfa a cuidadosa Investigação, para a imediata puni
ção daqueles que terão de responder por crime contra a segu
rança. nacional".

···�;;ê:�:j

:�r -f:�::: ::�q:inhas�

composto liA PatrôalJ
y... COM O COMPOSTO «A Patrôa» a Sra.

/3. pode aprimorar o seu talento culinário,
\--. fazendo rosquinhas e outros quitures..

muito mais deliciosos. Não contendo
umidade, o Composto «A Patrôa» evi-
ta que a massa fique empastada, pre\'e
nindo os "desastres» dos doces e bolos
mirrados, de má aparência e sabor.
Este composto é ex

celente, também, para
fazer frituras leves e

saudáveis, facilmente di
geríveis!

UM PRODUTO DA

Swift do Brasil

* Poupando metais, o Com
posto (rA Patrõa» encontra-se

agora também em caixetas
higienicamente protegidas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre c-s 45.00
Trimestre c-s 25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I
bli cados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos ern iti

I
dos nos artigos assinados

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortizações de Julho de 1943
No sorteio de amortizacão realizado no dia 31 de Julho foram amortizadas-

as seguintes combinações:
DNQ TUK KNO VSZ YVZ GMO

Todos os portadores dos títulos ern vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr. 39
Inspetores e F.gentes em todo o Brasil.

soldado

lheiro da ilustração a-cima. oferecer-
1.he, em_ n.mável gesto. um cu.lice do
excelente apel'itlVO K N O T, lembre·
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade·
ce, a gentileza:E$íE.t 1.4.11-

. ,,';'

uma cidade

A
o PENSAMENTO DO DIA
«Os homens falam frequen

temente muito bem de coisas
que não conhecem». - Voltaire

•

A ANEDOTA DO DIA
RIVAIS

Helena Encontrei teu na-

morado e êle me deu uma coisa
para ti.
Maria - Então dá-ma! Que

foi?
Helena - Um beijo L ..

•

O PRATO DO DIA
SOPA FRANCESA

Deite uma colher de sopa de
manteiga em uma caçarola, jun
te rodelinhas de cebola, deixe
-as dourar, adicione' uma colher
de farinha de trigo, misture
bem e vá deitando aos poucos
caldo de carne quanto baste.
Deixe ferver bem, côe o caldo e

leve ao fogo novamente.
Quebre dentro da caçarola

alguns ovos, abafe a mesma e,
logo que as «claras» fiquem
brancas, sirva logo.
.w........·�_............._-.....-.t

DECRESCE A AMEAÇA SUB
MARINA

(
.\("

que conquistouCom um pe l o láo de r cconhcci-: ;ui despertado pelo troar da nossa

mcnto dos Estados L'nidos. em C,-,·' ir-mo nprox i nruudo da cjdade pck uí ilhur!». Apanhcí minhas armas e

rumi (Sici liu l , 7 (L'. 1'.) - Espe-I :-<lldoes!l:; quando vi I soldados (1L .lir igi-mo para a porta. onde Ul11

cial de Chr is Cunn i nghum - 'Cm IUllla pah-ulha que e n l ra vurn no po- homem e uma mulher estavam 1110lJ

só homem auuvcssnu. scxta-j'eira,.alvoado pelo Iéxt«, Caía jú a noite tundo guarda como sentinelas. Tru
har-rcira de fogo Ioruuuln pela ar-! quando dcscohri uma C:JS;] que Ii- lei de procurar novo refúgio e dor ..

1 t.ilhar ia nortc-umcricana l' couquis- CH"a a 1. km. d�l r-idade. Dirigi-me J11i l runqui Iarucn te mais UJ11 par de
tou esta cidarlc. Sl'gundo declarou vara ela. Enruntre i uma Ianiil i« it n- horus. De madrugada ouvi violenta
êlc, "rlc-scjuvu l'coJ}o1l1iz<lr para SlW lídnil que 111(' recebeu rrgianll'ntl' explosào e ruirlo de caminhões, que
di visâo algumas l11l1niç()cs". () -oi- aos gritos de "Americano !". Tremi, J11C fizeram pensar que os alemães
dado. chamado Edmundo Whcck-r. l',l) pcnsur que tais g,itos poilcr-lan: l/llrti'll11. Tornei a casa e pedi ao

explica: Quando a vun çuva. no dcscoÍJrir·ll1l'. Procurei tranquilizá- velho que se dirigisse ii cidade para
cumprimento de uma missão, ,1)["'- los. 11�:lS n:1') era tare1'<1 Iú ci l , pois I cr o que se passava. Quando êle
'di-Jl1e, Nossa missâo era l ora l iz a r 1I;11'ia U111 velho c01nplel8lJlcntc l'111- regressoll, disse-me que os alemães
uns cunhócs ah-uiàes dr tra,,;:'io hr iagado e que falava ingles, o qu.il a haviam evacuado, porém, que os

I DETROIT, julho - (Inter-
própria. que atacavam o JF)�SO não ('l'SSHI';1 dc' exclamar a c<"da i11';- americanos continuavam a hornhar- Americana) - Comentando a
Ilanco direito; mas 11:10 os cons«- Iunl e : "Bel lo A111eric:111 Solrlicr". A' d.e�I-la .. Tomei, então, o cmninl�() da situação marítima o "Detroit
guirnos dcscohri r, pois, nesse moi» Ium i l in preparou-rue uma ceia C(JllI- cl(ladc, unde apenas cucon

í

rei Ulll " .'", .

t ernpo, jn;!ubita\'eJll11'nte� se

1illh:1'1l1'POSi:l
d<' o\'os', queijo e lcil c de ca- ul omâo, o qual aprisionei. Com o Ne.w� escrev�.

- Na ,ult1!lla
Jl1OVJ(lo. Cont inue i a subir a mo nta- bru e. a Sl'gUJr, pcrgun tou-mc Sl' prisioneiro detive-me na casa em edição de Janes Fightíng
Ilha e, ao per-der-me, lembrei-me de

I dCSe,ial':.l
durrn i r l'1l1 sua casa. Acci- que tinha passado? no.ite, couf'iau- Ships", revela-se mais uma ra

que o objetivo da di\'is:ll) era Cera- lei. Promctcrnrn despertar-me às -l do-lhes () soldado inumgo, cnquan- zão pela qual declinaram os
mi. A l1y.'isa ruIi lharin cont inuava fi horas da madrugada. A meia-noite. to me' dir-igia para: a minha uni- t d bmarí dlançar Í)ro,kll'is dia,nle de mim, an L1adc. .a aques os su mannos o

I Eixo, que demonstra o êxito
dos novos métodos de guerra

! anti-submarina. São aparelhos
de deteção mais eficientes e a

ação dos aviões de patrulha
partidos dos porta-aviões, que
agora acompanham todos os
comboios. A mesma publicação
demonstra também que os no
vos submarinos alemães são
mais vulneráveis do que os
modelos anteriores. Os novos
modelos de submarinos nazis
tas são de casco simples, em
vez de duplo, afim de acelerar

iii III a sua construção, mas com pre-
ili__:!l!Ili!!IIiII!!I!IIII mu_:weIll!!lllAIIlS!5!'l!Ii1!illill_Illli!lFF!!W!iIiEIlJIlII":IlII!!'I!l!II!!lII,IIDI •• juizo de sua proteção contra

V-I'!
as descargas das bombas ,de
profundidade. Além disso, a
maior penetração das bombas
de profundidade empre�'adas
pelos aliados, em combinação
com os fatores acima ap;mta
elos, resultou numa quéda ex
cessivamente brusca de moral
de s tripulantes germ:irüccs.
Alem disso, a Alemanha. luta
com dificuldades cadn. vez
maiores para substituir as uni
dades perdidas.

TÓPICOS & COMENTÁRIOS

A língua portuguesa
nos Estados UnidosWashiugton, agosto (Inter-Ame
r-icuna ) - A mcrlirln que <se accn
tU<J a colaboraçáo do Brasil corn as

N:1Ç'('('� Unidas, nesta gucrrn que
vem emJ)l'eendcndo em prol ria
liberdade e dcmocrucín no mundo,
os povos livres vão tornando mau.r
conhccfmen to das coisas du Bra
sil, e aumenta a admiração por tu
do o que têrn Ie i!o em 1)1'01 da cau
sa aliada.

Es'pecia]mente nos Estados {'ni
dos esta ad nu rucâo é cada vez
maior, po is é fn'üo principalmente
da política do bom viz i nho que
Iâo grande i mp ulso tOJ1l0U 'nestes
últimos anos. Conslantemente o

grande país sul-americano figura
na primeira página dos principais
jornais estadunielenses. As grandes
revistas americanas, ie cuja circula
<:ão atinge "ários milhaJ;es de
exemplares, por sua \'ez, publicam
nj)ortagen's fixando aspectos do
que tem feito aquele 110'S'SO vizia1ho
do sul. Tudo is,to tcm provücwdo
uma cr,eseellte e natural curiosida
de por ,parte do povo ;ll11c!'icano.
Prova disso está no crescente inte
resse pela língua l)orluguesa, qLle
!1IO dia IOde julho cOlllie<;OLl <l ser
ensinada n.os colégios norte·ameri
canos, e cujas alllas são fre,quenta
das ]l01' milhares de estudantes.
Vúri,os livros brasileiros já fo

ram trnduzidos para () ingll;s. Por
sua vez lIm grupo de desiacad,os
6ditore� norte-americanos acha-se
atualmente el11 visita ao Brnsi,1 e

esper,a-se como frll to des'sa vi agel11
um 'ma,iror nút11el'lo ele tnl,(Jllc(}eS de
aulorcs brasileiros. ,\To entânto, o

que estú inl.eressandlo l'sj)ecialmen
te os norte-americanos é () conhe
cimento das coisas do Brasil. A
par das t.raducões literárias, livros
de ensino em' geral são aI'Vo da l "A Bandeira Nacional quando hastea·
curi,ositdade dos editores. Dentre as da em janela, porta, sacada ou balcão, fi
tVá'l'ÜIIS lohras 'que estão sendo pu- {cará: ao cent�·o, se isolada; à _direita, se

. houver bandcn'a de outra na�ao; ao ccn-
bllcadas no 1110111ento, <l0st�l,ca-se o ti·o, se figlU'arem diversas bandeh-as,
livro do professor L. G. ensino de perfazc�do nÚJUel'� impal'; em po�içã?
PortuO'uês nos EE. DU. livr,o e111 qll.e maIS se apr,!.xnne do ce�tro e a d,·

� . .'. relta deste, se figurando d'iversas ban
({Ues1tao qu.e ,]<1 sendo adotado, nas deiras a soma delas formal.' número par.
j)'ri!1cipais escolas cstadunidel1'ses, As pr�s�ntes dlspo�.i�ões são tm:nbem
cOlnlélll trechos de obras elos prin- aplica�els qu�ndo f1gnrO;lI1, ao lado da

, .

b'l
. .. BandeIra NaCIonal, bandeIras representa·

ClpaJS aur[:ores
. raSJ. eJrOS, COnS1!.- tivas de instituições, corporações ou as·

tUJI1do por aSS1'1l1 (ltzer uma espe- sociaçõps". (Decreto·lei D. 4.545, de 31 .1 ..

cie ,de antologia, O au1o)', em seu julho de 1942: - Art. IR, N. 1).

trabalho, foi grand�111ellle allXilin-1 _
(],o por ol)1'a� ele ens,ino 110 Brasil,
sendo ele destacar a contribuicüo,

S I(',onrfortne refere o autor. do li'vro

a n I ue' n o"X,os'�o Brasil" da autoria do co-

nhecido pedagogo hrasileiro Hil-
debrando ele Lima. O pro,fessnr '

MMoffatt achando lllUitO interessan- C O N T E
te 'o 1raba,lho do referido (',(lueador
brasileiro, sohci lou e obieve auto
l'izaçã,o para transcre\'c!' vól'Íos
trechos do li\'ro (le HildebrlN1<1o de
Lima. tendo em vista espec.ia1men
te a bôa acolhida que o livro teve
pnr parte dos eclnca,(lo!'es brasilei
ros. O ,que chamO'u particular a1en-1�':l0 do profe&&or Moffati foi que o

eelucaldlYr bmsi'leiro. ao Jado de tre
chos literários. pJ1o:porciona ao €8-

tuda'l1Jte um conhecimento do [)aís,
!'ccião por !'eaião bem como aspe
ct�s Lípicos. �l1S0�, cos!lll1lrs. geo
grafifl, ]lossihilj(hdcs ecol1(/ll1kas,
riqueza, etc.

_

Ycírios outros lt'ahalh'Üls cstao
atualllll'C'nte sendo crliiald,os nos EE.
UU. c espera-se que den1ro em bre
ve o idioma po'rtugllrês vrnba a 5,er

falado por vários milh3'l'es de noll'

te-americanos. contribuinrl:o desta
forma para uma ainda maior apro
ximaeã,o enire os dois gl'an(l,,� nai-
��� 9.� Hemisfério.

.

Btl'1 () NEli APEiUTIVO
l'nEiJ/!.Em!

·.e·

SAL BRASIL
Praça Quinze, n. 10

Comunico às distintas bmílias que está sempre à
disposição das exmos. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e ,

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

Os precos
Cr$ 20,00

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

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue·
nQS Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onqe passa a

oferecer os seus p.,réstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en

velope selado para a res

posta.

Uf'f pl/oouro DA KIfOTSA. /1/0. COI'I. E SEGUROS
� a 'fl••u..í .......

BRONQUíTE

Livraria e Papelaria NOVA
de

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

público, em geral.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
cienUficos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

PaDel para
carta aérea,

Ri,o, 7 (A. N.) - o diJ'etor dos
Correios e Telég1-afos baiXiOiU po,r
ta,na 'relativa ú uniformizacão dos
papé1s utiliza,das na cor'respondênoia ,aérea. De acôrdo com a

p�r�aria, as sobrecal'tas e papdutJ.1tzalClo na. corresplollHlêncía aé
I'ea nacional ou interna'cion,al obe
dec�rão a traços uni,fo,rmes :e de
verao ser fahr�ca,dos excl'll\SiÍvamen
te com pa<pel especial, cujo peso
não cleveró ullrapas'sar qua,renta'
gramas pÜ'r met'I'O qll'a,dpado. A,s
s'obrecartas serão d'p dois tama
nhos destinadas as menores onli
nariamente, ú remessa de �artar
mJ,ssi\'as e as maiores à 'l'emessa
de documentos. O parpel piara o
texto da cO'l'respondênci.a, d€stina
do á' ser inserid'Ü' nas 'Sobl'ccarias
ele menor tama'l1ho, terá as dimen
sões máximas ele 270 111ilíl11€tros
por 200, ,s>endo as ,sobreca.rtas de
150 milímetros por 88. A sobre
carta com O' papel l'espe.ctiv,o não
deverá pesar mais de .três e meil.\
fIrll,lUáS,

J

OITO ELEMENTOS 'IONICOS:
ARSENIATO, VANAOA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. OePluper.dos,
E5Cjotldol, Anêmicos, Mil.
que cri.m Mlgrol, Crilnç••
uquíliclI, flc.berio I tonj-
ficlçio g.,.1 do org.nilmo

com O

Sa ouue 001
Llc. D.N S.P. n' 199, da 1921

Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abat·jours, acessórios,

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo
Fone - 1595.

etc.
Coelho)

..ag--�-----�..�-------------------�.-------------------------------

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicílio

THE LONDON ASSURANCE
COMPANIUA 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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CLUBE DOZE DE AGOSTO
GRANDE BAILE DE GALA,
ao transcurso do 71"

Domingo, t5-Elegante

Quinta-feira,
_,

e:m corne:moraçao
. , .

anIversarIO ..

dedicada à díretorta

ROBIN HOOD, tal corno verda- maridos dü que haviam roubado ao
dcí ramente foi, e suas

façalnl.las
tão

i\
povo e distril.mir o saque (los ha

reais quão prodigiosa, pintadas rões entre os necessitados.
com as vivas côres da verdade, na Robin Hood foi chamado o "pai 2Jend a vivas côres da verdade, ua : dos pobres", o "vingador ela pá
lenda inglesa, aparece neste livro tria opr-imida" e

" mais intrépido
que traz por título o arrogante no- e justo dos bomens". Êle significou
me do grande aventureiro, volume o primeiro r-esplendor de lé berdade
que continua a triunfal série "Os para ,o oprimido povo inglês. E
Audazes", que a Editora Vccch i romper as cadeias que manietavam
inaugurou 'recentemente com "A seus compatriotas foi o ideal má
Jlecha preta",. de R. L. Stevenson. ximo de sua intensa vida de aven-
Em "HOBIN HOOD" encontra, turciro.

mos o invencível arqueiro e admi
ramos sua cx tr ao r-d.inária bravura,
seu temerário arrôjo, seu patriotis
mo e seu inato sentimento de jus
tiça, pôs em apuros o próprio re i
da Ingtaterra, o ambi c.oso João
Sem Terra, que substituía no trono
seu mario Ri.cardo Coração de
Leão que estava combatendo C0l110

cruzado, na Terra Santa.
João Sem Terra ambicionava ar

rebatar a coroa ao irmão ausen
te . " E, para que lhe favorecessem
os pérfidos desígnios, consentia
que os barões nor-mandos, invaso
res e déspotas feudais, saqueassem
e escr-avizassem o povo saxão, que
havia muito habitava a ilha.
Por motivos fúteis, aqueles 110-

hres extenminaram milhares de
camponeses, Pendentes das árvo
res, esquartejados, viam-se corpos
de infelizes aldeãos, de mlheres e

crianças, mandados justiçar por al
guru barão normando e que não
haviam cometido outro crime que
:0 ser parente de algum condena- �� ll1�is extra,?rdil�árias proezas
Ido ú morte, entregue ao verdugo de Hobin f!ood esta o compendía
por obra da maldade de um

daqUe-j
das neste Iivr o, om cujas pagmas

Jes J1JÜIbres. se rotr-atam fiel e vigorosamente
'Foi nessa hora terrível de sua êle, seu simpático pagem Little

desventurada pátria que Robin : John e seus intrépidos companhel
Hoo� congregando um punhado I1'0s.de v�lentes, se refugiou na quase j\ tradução de "�qBIN HOOD"
impenetrável selva ele Sherwood fo� eSl11eraldal1lent� Feita por Fra�-Iali estabelecend·o seu quartel-gene- klin H. Coelho. E o volume, mui-

ral. to bem apresentado, é enriquecido ----------------
Ver-de como a floresta que o abri- com linda capa colorida, repre- Balan'cete do

·

Ihgava era o uniforme. ?e Robin sentandC? Hobin H�od, obra cio lau- . {j lU O
Hood v da floresta sala de com os reado pintor Ramón Espanha. O b 1 t I t i A d• cp '. . a ance e re a 1VO ao mes e

seus, para despOjar os. �'2,!r.:.e� _n.o�': ••••••••••••• _ •••••••• • julho pp, da Caixa Escolar "Padre

I�.;;:-::::=;=E-I:S:��:::�:;Y-·
-

�!�T����::-����i·�:igJSéde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

Li
Cr$ 1.200.000.000,00. Não tenhas dúvida em de·

S b • L ALMEIDA Rua Vida} Ramos, 19 no:nciar um "qufnta.coluna�,11 ,.�gcnte: .

por mais que pareça teu aml.
_ go; não merece tua estIma um

traidor da Pátria. (L. D. N.).

Direção de Percival Callado Flores

'>l...o....o....()....o...o....(l_().... ()....o....(l_(l_(l_

-Robin Hood».-Lenda Inglesa.-Colecão «Os
áudazes».-Editora Vecchill·Rio, 1942.

o portugUêS nos
Estados Unidos

Nova Iorqu.e, 7 (D. P.) - :Yluíti

pli'cam"sc ca,da dia os cursos orga
nizad,o,s nos Estados Unidos pa1'a
flifusãü e aprenüizagem da lingua
portuguesa. Neste llH)lll1e'nto, por
i.niciativa do deão da l'niversklade
de Wu'slhil1Jgton, cogita Ulll grupo de

profeSlsores ,da ]Jublicaç'ão de Ull1a

O]),1'a Cioln,tendo as mais úteis info,r
lIlill<cúes para os que se dedi'cHm 30

ens'lno rlaq.uela língua ,e ,da cspa
l1tho�,a, e que fj.cará s'en,c]{) uma "bí
blia" dos ,dois idi'OJ11as".

Métodos protetores
posto em prática

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

CARTAZES DO· DIA
�L........mCXXJOQJCXXiDCJDlXllJDll�..,tJI"'IIOOCCO('uaDCICI:DOOCXXlIIJOOOCX)oooocooa�ODrlOOOOCIXIDDDDDIO

HOJE 2a-leira HOJE
To'leslS87 CINE'OCDODOCOO"""'D«>WOEwO"'uoN�sessõe'SãSe 1602 17 e 19,30
o espetacular, gigantesco e estarrecedor filme com Walter

Pidgeon, Joan Bennett e George Sanders.

O homem que quis matar Hitler
IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x7 DFB)

ABSORVIDO PELO MAR (Short)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: 3,00, 2,00 e 1.00. Impr, até 14 anos

Washington, 7 (U. P.) - O
capitão Norman Hall, diretor
da Segurança dos Portos dos
Estados Unidos revelou aos
membros do Sub-Comité de De
fesa Política Inter-Americana
os métodos recentemente ado
tados para proteção dos portos
e zonas litorâneas adjacentes
contra a ação dos sabotadores
e a infiltração de inimigos.
Igualmente explicou o sistema
empregado contra a espiona
gem e o método utilizado para
proteger os armazens de explo
sivos contra incêndios.A. menina Carmen

Washi,ngtol1, 5 (U. P.) -- Che
gou li Mi�ol11i O engeI�heiro Wall�er Representante persaHamond com a menl.na coIOll1bw-. T
11,a Canmen, de 12 anos Ide idade, "RI�, 6. (A. N:) � Procedente d.o
viti'111U de paraHsin j nfan1il descie' ,I eera, VIa Afl'Ica, e esp,erac1o hOJe
10,,> 2 a'nos, e que se dirige a \Vfll'lIl- a tarde,.n.o aeroportlÜ' Santos" !?n
S >rings. AC01l1!panha-os .() maestro mon.t, \'JaJla,nd�) n bOlrdo do chp
n�.nLe,nll1erilcano Sa�11tle] El'icS{)l�, l�e:r':, ,para ,CUJO,bOJ;c1'o Jl�S:S'Oll. n�l
1'e'slidcnte em B.OIgota e qt1e cOlntn- h�cl,fe, o s>e,l1�ho,r )1�I�l(),l1as Azod�,
buiu financeir,al1lente paJ'a a rea- mll1lls:tro ,plemp<?tenolárlo d? Ir�,
)ização dia viagem. A pequena Car-, no lho d;e Jan�Iro. O refendo dI
l1en espera que lhe seja pet'mitido

I
plol1lata e o prlll:neiro re.presentan-

.. �isita-r o p.resid,ente Roosevelt, du- !e- pers,a 100 nlQ�SiO, paIS, sen�.o
ra1lte sua 1;>c.t'manêl1cia em Was- 19Ua'Jme<nte o pnmelro na Al1Iéll-

�i'n�tpt\, _�____
_

('·Ft do Sul.

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

1 que o primeiro encallhe de
que nos fala a história é o

da Arca de Noé; e que êsse bar
co, após o dilúvio, encalhou no

Monte Ararat, na fronteira da
Armênia, a 5.185 metros ccirno
do nível do mar.

que o Instituto de Ciências
Orientais da Universidade de

Jerusalém começou a edição de
uma importante obra do his
toriador árabe Balzuri, gue vi
veu há mais de mil anos; e que
essa obra foi descoberta em

Constan tinopia em 1911.

3 que rolos de papiro excava-

dos de ruinas do século X,
após cortados em pedaços, são
usados atualmente como ingre
dientes de remédios por alguns
médicos na Arábia.

;

II,

recem-eleüe,

4
.

que estudos feitos pelo «Bu
reau Internacional do Tra

balho», de Genebra, demons
t_raTam que a in'luência q'ue o

tempo exerce sôbre a produção
humana é considerável; e que a

maioria dos homens trabalha
mais rapidamente na primavera
e no outono do que no inverno
e no verão.

5 que, em Java, pouco antes
de irromper a guerra no Pa

cífico, diversos criadores tiveram
a idéia original de organizar
uma corrida de bois; que torna
ram parte nela inúmeras pare
lhas daqueles animais; que o

o entusiásmo do público foi
extraordinário; e que o movi
mento de apostas atingiu a uma

soma considerável.

NOTA CARIOCA 'I
. .

IDE VITOR DO ESPíRITO SANTO Vida· Social(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA "O ESTADO"). •

I

I

6 que 70% do pêso do corpo
humano se compõe de água

pura; e que os pulmões corrtêrn
79%, o coração 79,3%, o san

gue 80% e os ossos 25'j. daque
le líquido.

RIO - Era um dos maiores pra
zeres de Mussolini, a recepção da
notícia da inauguração de seu re

trato em qualquer lugar da Itália.
Sabedores disso, seus aulicos man

davam agentes para os quatro can

tos da península, bem como para
outros pontos dependentes de Ro
ma, a-fim-de fazerem inaugurar no

meio de festas a efígie do his
trião.
Era Mussolini falando, era Mus

solini empunhando picareta, era

Mussolini tomando café, era Musso-

E' estilo do cantador.
Em chegando ao arraial
Perguntar aos seus amigos
Se passaram bem ou mal.

*
A.nlversárlosl
Festeja seu natalício hoje o ex

ma. sra. d. Maria Damiani, espo
sa do sr. Anacleto Damiani, pro
fessor do Instituto de Educação
desta Capital. I,

•

P6Ia passagem de seu aniversá
rio, deverá ser muito cumprimen
tado, hoje, o jovem Eduardo Mira
Gomes, funcionário do Tesouro do
Estado e acadêmico de Direito.

•

Assinalo-se hoje o notalício do
jovem Aldo Luz, funcionário da
Companhia Costeira de Navegação
e apreciado desportista.

:{o

lini segando trigo, era Mussolini
marchando "passo de ganso-", era

Mussolini acarinhando criança, era

Mussolini bancando operário, era,
enfim, Mussolini de todo geito. Não
havia quitanda, nem botequim, nem

armazem, que não tivesse aquela fi
gura de palhaço cercada de moldu
ras de todo preço, Houve até gente
que enriqueceu exclusivamente ven

dendo retratos de Mussolini.

Transcorre hoje o aniversário de
noscimento do sr. Jaime dos San
tos Cardoso, alto funcionário da
Companhia Costeira de Navegação.

:{o

Mas a guerra, essa guerra que o Fazem anos hoje:
próprio "Duce" ajudou a alastrar sritos, Isaura Rute Livramento
pelo mundo, acabou pondo Musso li- i e Regina-Maria, filho do sr. Cid
ni fóra do govêrno possivelmente I Taulois;,

srs. A<;i Vieiro, Alberto Stuart e
dentro de um lugar de onde nun- Artur Rosa'
ca devera ter saido: o xadrez. <;:aÍn \ menina. Maried, filha do sr, Ed
como déspota, coberto de rfdiculo, I

gar R, de Sousa.
e seguido pelo ódio de toda a na-] *

ção, Os telegramas agora dão a no-I Noivados:
tícia do enorme trabalho que vem Com a senhorita Dóra Wendhau-

_ , . I sen, filha do sr. Roberto Paulotendo a população i taliana, para fa-
I Wendhausen, contratou casamento

zer desaparecer tanto retrato. É bem o sr. tenente Arnoldo Lobo Mazza.
possível que haja novos enriqueci-

I'
. *

mentos, pois não faltarão organiza- Nascimentos:
I dores de companhias para o trans-

.
Está em festas o lar do sr. Vini

porte daquele entulho para as f'o- C1US Gonzaga e de sua exma. as-
.

rb li f
. .

.

posa sra. d. Heliane Costa Sousa,guelras pu icas, eitas com os tais pelo ncsclme ' d
.

ê't. .,.

. n.o a sua pr1mog nl o

indesejáveis retratos. Ao menos o Vera-Regina.
gozo dêsse belo espectáculo. Musso-

.-' \,/'..-'101 "".'101 ""-'101_ _\,/'.'101 ""' ""••._._...

lini pó de proporcionar aos seus
\ Mulher casada com

compatriotas, I, brasileiro
-
.. ....,._.•._-.........-_-.-.-_....._-_......-.-_._-_-..- ...

ii
"

I
II

I

IPARA vocÊ E SUA
FAMILIA

Rio, 7 (A. N.) - o p�'es,iden!e
da República, aprovando UI111 pa
recer do rnini str-o da Justíca aC'I
ba de decidir que a mulher" e�traa
geira casada com brasileiro tem
direito ao registo COol11.0 permanen-

ARAXÁ te, i,nde.pe,!]dentemente de Wlais·'
Talco e ?ó de Arroz 'quer .forma�:iJda!des.

� j -_'"'J" .

l P::�O�� .I��!���!q��� ���!:�l�,�,.. PERFUMARIA .II
'1.'

� MARÇOLLA
-. . d·e acôrdo com as mais reoeIlltes

�
I

info'rmaçõ'es, relativamente ao ata-

....................._-.-.- ..........-..-_...........-:: que aéreo aliado contra Nápoles,
houve 2:1. O mortos e 464 fe.ridos.

Sabonete e Pasta dentifrícia
II
I

li

Sessão às
19,30 hs.

1 do cinema;

f'.& -.-.- -_ J<

As autoridad'es re�ponsávei. pela
fiel execução das Estatísticas Mili
�Jlres podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declaroD. A
má-fé constitue crime contra a ...
<rnranca nacional. (D. E. II.).

NO$sa Senhora
de CopacabanaRio, 6 (A, N.) - Healizou-so

na manhã doe hoje, ,J1\1 tigreja Noss�.Senhora de Copac.abal1la a cerimô
�lia d,e oon,s,a,g,ra;ção da' cópia da
lmagle�l� daquela slall1,ta" que foi
oo.nd�uzlda a e,sta capi:ta� pela co
Il1Jssa,o, de seJlhoras holivi'anas que
se encontra entre nós d.esde .ontem.
O dia de hoj.e foi escolhido panl
essa solClnidalde, porque .assinala a
data l1!aci.onaJ da. Bolivia.

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL

Sa.

Ultima exibição da melhor "bola" da dupla n'
o Gordo e o Magro, em:

Dois fantasmas

feira, o deslumbrante desfile de elengância:

Ela e' o secretário
... .

PIRASSUNUGA (DFB)
Preços: 2,00 e 1,50, Censura Livre

-

VIVOS
Visita ao emb.
Noel Charles
Ri,o', 7 (A. N.) - O chefe do go

vêrno mandou 'Vi.sHar, pelo seu
ajudante - reI.e � o�d,ens, co.ma'nd.ante
Alrtm' Q.rll3.'l1ldo Gusmão, ao embai
xarlor da Inglat;rra, sr, No.el Char
lles, Q'ue se encontra recolh1d-a ao

Hospital d:ols Estralngeko.s, on{fe
f�i ,submeti,do a operação de ape{\'\
dlcIte,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & C ia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Me r
cadorias do Estado.

Sortejos nos dias 4 e 18 de ca da mês.
PREMIO MAIOR CR s 0.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagam eutos.

Médico grátis
NOTE BEM todas estas vants g e ns por RpeOHA

, Cr $ 1,00. Tudo que promete CUIDo
nre incontinente. Não existe igual. Não r e llita e Dão
duví o e um só instante. Conco rru pora o ur óxím o

sorteio. tenha cofíança, que, quando menos esperar, a
sorte' virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

G RIsomente ataca os que têm o organis
mo enfraquecido. Uma das causas da

diminuição da resistência orgânica é
o excesso de acidez. O Leite de Ma
gnésia de Phillips neutraliza a acidez
e restabelece a capacidade natural de
defesa do organismo.

'S AMÉRICAS UNIDAS, UNIDAS YENCERAO

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.
BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA

DE SANTA CATARINA
(Em transformação para, Sociedade Anonima)

Rua Trajano n, 16 - Séde IHÓ[Hia -- Hcgistrarlo no Miuist crio da
cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setembro de lU;-l8.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la, e 28• edição

FLOIUANÓPOLIS
Brevemente: Agências em várias cidades do Estado.

Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos
TCJn cor I espondeute em todos os Municípios do Estado - Representnnte
da Caixa Econômica Federal para a venda fias Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorleio semestral, cm Maio e Novembro.
Paga todos os coupons das apólices I.'ederais e dos J<Jsta(los de São Puulo,

l\linas Gerais e Pernambuco
Ma n tem ca rtetra especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

c/c à disposição (retirada livre) .. .. 2%
C/C Limitada ...................•...............•........ 5%
C/C Aviso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em todas as Reparti
ções Públicas Federais, Estaduais e Municipais.

DIRETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Gerente - CeI. Pedro Lopes Vieira
Diretor-Procurador - F'lor êneio T. da Costa
Diretor-Secretário - Lourival Maia de Almeida

VIA0 também ri ["(ATO
cortarrdo ou cosendo!

W. M. DIA��(!a,Ú:i,te-�R. Conselheiro Harra , 8

CONTADORES

Agr i-

"

�����������������������I!DlIII_III "4&����!!_!!. I ONDE-isi'ÁA-FROTAI'fALIANA -.
: Londres (B. -:\. S.) � Algumas
perguntas sào o uv i d as Ircquentc
mente; e, dent rc estas, pri n c ip a l
mente a que se reluciona com o

paradeiro da esquudru italiana.
Tal é o comcntário prosaico COJll

que o c.omcnturís!a de 'assuntos
navais do "Times" abre um bri
lhante art i,go sôhre os últimos a

contccirncn tos da guerra uo }Iedi
terrâneo. "A resposta não é Iác il ,

«o n l i n úa o jornalista do "Trm.es".
pois Sir Anrl rcw CUllninghalll, o

coman.dunf c da l{o\<I.1 -:\avy no-Me
d i terr-ân oo, naturalmente, dispõe
de consid.erávcl po

í õ

nciu muri l i-
t m a i.t sua disposição, com ::1 qual

Idestruiria Ioda a frota italiana, se,
por acaso chegasse a estabelecer 1
conlato com a mesma. Assim é que:
o i n iurigo, p erf'oi tamentc consci-
ente d estn si l.uuç âo. compreendeu
que jamais poderia evitar os de

sembarques al iud os, e, quando
muito, teria algultlas possibilida
des de sucesso atacando apenas a l

gumas unidades lsoladns, seu: ju
mais interf'cr ir no grosso das np e

racões com o que, ter ia perdido
tO(105 �s navios que

í

ive xxcm toma

do parte na a\'entura.
Po rmau eccr nos porlos enquanto

o inimigo esl{t desemharcando em

suas praias não é lú m issào muito

digna para qunlquer marinha; en

tre-tanto, essa ai iíud o torna-se mais

compreensível. quando se Iem em

mente que qualquer outra atuação
equlvaleri,a a su i ci.d io inútil.

"A Bandeira Nacional qU3!'do apar-e
cer em sala on salão, por 11l0tlVO de reu

ntões, confel'pu('ins ou sole-nidades, fica
rá es tendftla ao Iongo da parede, por fIe
traz na cadeira da pl'esidência ou .dn fo
cal da tribuna, sempre acima da cabeça
do l�esT)(�d lvo ocupante e colocada de
modo que o Iarlo 1I1aio1' do retângnlo
esteja em sentido hodzontal, e a es

trp]a j�olatla em cim a ", (Decreto-Iel n.

t.545. d.. :H ii" jlllho "" 1942: - Art.18.

-UMA ESTRADA MILiTAR NO
ALASKA

Londrcs (B. N. S.) � O projeto
da eonstruci(o de lima estrada 111i-' ---=-::::-::===::-..:�--=---:--:-=--=--------------
litar no AI;;ska foi revelado depois AGENTES E REPRESENT1NTESde vários meses de segredo. A i ni- JI II
ci ativa eleva o valor da estrada
do Al aska ao múximo de impor
tância para a gue rr a. A constru

ção, ,que está para ser completada,
representa vasto prograaua par-a o

(lesen\'o]yimcnto do Canadá.
O projeto compreende a coris

trucão de refinarias e outros esta

hcl�cill10ntos e a ,eonstruçã,o, de
uma pi sta de mais de mil milhas
de exte,nsão. Com isso, o petróleo
e o óleo podem ser transpcrtados
em frotas 'ele caminhôes pela estra

da do Al aska, até os aviões e na

vios rios portos do território.
Espera-se que o trabalho esteja

e()ll1pletado no fim do ano corren

te. Milhares de soldados e civis

[á avançaram muito a cons�rL1çã(:.
O projeto é dir igido pelo hr igade i
ro-zeneral James Oconnor. As ex

ca\�cõcs aument am cons.[a,nteull'!1-
te d� extensão na úrea de Port
Norruan , 400 milhas ao nordeste
de Whi lehorsc, no rio. :vJ:ackenzie,
onde -estào os caurpos de óleo.

]�sses campos jú ultrapassaram
todas as espect.ativas dos geologis
Ias e prome l em tornar-se dos mais

Revalidação de registro e aposição do respectivo número importantes (lo continente ameri

nos diplomas de contadores, guarda-livros e provisionados, con- cano. O general Oconnor disse: Iteridos e registrados no Ensino Comer cial, antes de dezembro "'OIS poços foram ca\'�dos em. pon
de 1941, cujo prazo termina em 31 de dezembro de 1943, p a- !tos dispersos com o fim (le dlsten

ra eleito do Dec, Lei n. 4178, de 13/3/42. Dr. EDMUNDO der a linha do campo. O campo

A. BURLE, advo. Ins. n::. Ordem, sob n. 1679 e Cap. da Res. ainda não está dclillead�. :\Iesmo

du Exército Nac. AV. TOMt DE SOUSA 17 - sob. RIO assi,m, nenhum poço deIXOU de

pE JANEIRO. woduzir petróleo".

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Joloje e amanhã será a sua preferida

Dr-ogas nacionais e estrangeiras - Homeopattas - Perfumarias
Artigos de borracha.

Gar-an re-se a exata observâucia no receituário medico.

PREÇOS MÓDICOS.
Rua ConRelhl"h'o Mafra. 4 e 5 (edlficlo do Mercado) - FONE 1.1101'

A hora da liberlar:ão,

Assim que as vitoriosos forças das Nações Unidas entra.
ram em 'I únis a população acorreu às ruas para saudar com as ma.is
vibrantes manifestações de alegria os seus libertadores. -Fô to da In

ter·Americana especial para O ESTADO ".

LIVROS A<iRI(OLAS
Pelo reembolso atendemcs prontamente das edições Agro
Pecuaria da Chacaras e Quintaes. Os mesmos preços da casa
editora. Solicitem nossas listas em geral. F. Petroni & Cia.,Ltda. - Rua S. Caetano , 72 -- S. Paulo.

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

SA NGTJEN(�)LContém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálc.o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Oi; Pálidos, Depauperados.
� Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crtanças Rnquítíeas rece
berão a tonificação geral

do organismo o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possíveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso regimen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

PARA Os
- BEXIGA

Pilulas ITO vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

)._.

o BANCO DI NAPOLI, 1m liiI�-;;;;;;;--;;;-;;;;;;;iiiim_----- iii.iiiiiã
BUE�OS AIRES, SUSPENDE;
o PAGAMENTO DE PENSÕES I:E COUPONS
BUENOS AIRES, agôsto � I(Inter-Americana) - O jornal,

"Italia Lible" anuncia, que o I,Banco di Napoli desta capital
suspendeu o pagamento de to
das as pensões civis e milita
res e de coupons ,de títulos de
dívida do Estado italiano. Es
ta medida foi determinada por
ordem do Govêrno Fascista, de
que aquele Banco é agente' fi
nanceiro.
A notícia produziu grande

consternação entre a colônia
italiana estabelecida na Argen
tina, alguns membros da qual
tinham essas magras pensões
como único sustento de vida.
Calcula-se que só na Argenti
na vivem cerca de mil pensio-
nistas de guerra, cujos ernolu- _-__IIi!III_IIIII__lIII2i..lI:IUiIw.t:_IIIIIII!IIII!II IIIIII _
mentos variam de 20 a 50 pe
sos, e algumas centenas de pen
sionistas civis. Incalculável é
o número de possuidores de tí
tulos do Estado, muitos dos
quais tinham invertido nesses
valores a maior parte de suas
economias obtidas com peno
sas privações no fim de muitos
anos de intenso trabalho, víti
mas de um sincero e profundo
sentimento patriótico e da con

fiança cega que depositavam
na solidez do Estado fascista.

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

Representantes de tecidos de clçodõo,
lã e seda. .

Agentes Gerais da Cia. Pnulisto
d çe '. eguros

Distr.buidores de máquinas ae escrever,
somar e calcular.

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

Florianópolis Sta. Catarina
-(

REQUERIM'F,NTOS, sôbre qualquer as
sunto público? Procure a "Emprêsa In
termediária".

Lavando-se com o sabão

"VIRCiE ESPECIALIDADE"
CI A. WE'llZEJ_j INDUSTRI A L-JOINVILLE (Marca regi sr.)

economiza-se tempo e dinheiro

"A Bandeira Nacional quando em fio.
rão, sobre escudo ou outra qualquer pe
ça, que agr-upe diversas bandeiras, ocupa
rá O centro, não podendo ser menor do
llue as outr-as, nem colocada abaixo de
las". (Decr-eto-Ioí n. 4.545. de 31 <le julho

j O BOMBARDEIO DE ROMA
, ATLANTA, (Georgia) - Ju
lho - (INTER-AMERICANA)
- Um editorial do "Atlanta -....,..-.-......---....- ..........._......._._•••_-......--

Constitution" escreve: - "Não MACHADO & CIA.
esqueçamos nunca que a culpa AG1l:NCI1:S E REPRESENTAÇõES
real do bombardeio de Rom.a Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

recái sôbre os ombros do nró- Florianópolis

prio pOVO italiano. Além disso, Sub-agentes nos principais municípios do

foram Hitler e seu lacáio Mus-] ESTADO

solíní, que primeiro ensinaram I
.

os horrores do bombardeio de

Ipopulações CIVIS. Foram os Ripas de Imbúiaaviões do Eixo que tentaram (para cêrccs)arrazar Londres, Coventry e
outras cidades britânicas. Sa- . Tratar no escritório da
lienta-se, além disso, que é

ine-I
vitável que nos bombardeios
contra cidades densamente po
voadas os objetivos não milita
res sejam também atingidos
casualmente, a despeito dos ...------ _

esforços dos pilotos que visam 30 v.·2
apenas os alvos estritamente
militares. Entretanto, nem por
isso vão os aliados permitir
que os alemães e italianos con
tinuem com suas atividades
militares dentro de Roma".

PROPAGANDA DO CAFÉ NOS
EWI'ADOS-UNIDOS

WASHINGTON, agôsto
(Inter-Americana) - Urna no
va campanha de publicidade
foi iniciada nos Estados-Uni
dos com relação ao café, pelo
comité do Bureau Pan-Ameri
cano de Café e pela Associação
Nacional de Café. A campanha
atual visa desfazer os efeitos
maléficos das informações er
rôneas divulgadas por várias
agências. Os jornais, as revis
tas e as estações de rádio ado
tarão o "slogan" comum: "Be
bam mais café".
Nessa campanha se acentua

rá que, com o aumento agora
ordenado nas rações, os consu
midores poderão beber duas
chícaras de café diariamente,
exortando-os a fazer pleno uso
das vantagens que lhes são
oferecidas.
Esses anúncios serão divul

gados para 164 jornais, em 12
cidades americanas.

O sr. J. Rosenthal, diretor
executivo do Comité, declarou
que "certas revistas e jornais
divulgaram anúncios que da
vam a entender que a falta de
café se acentuaria nos próxi
mos meses, o que causou mui
tas apreensões entre a popu
lação americana.
Esclareceu ainda o sr. Ro

senthal que os consumidores
civis não foram racionados pa
ra proporcionar mais café as

fôrças armadas, visto que os
abastecimentos destinados ao

exército são conduzidos em

transportes militares, e que o
café destinado à população ci
vil não tem nenhuma relacão
com o destinado às fôrças ar
madas.

ImportanteEstá ameaçado de gripe ?
SANAGRIPE.

Está atacado de gripe
SANAGRIPE.

"Sanagrípe" aborta a íníluenza
e cura constipações com febre,
tosse, rouquidão e dôres no

corpo.
Encontra-se em todas Farmácias.
340 30v-29

'Bastam algumas destas
gotas em cada narina!

-

r- Acalmam a irritação, des.'" prendem a mucosidade,
V.eK reduzem a inflamação,

deixam V.S. respirar!
,t,: 0TRO-NOL

,•
Peça, na sua Farmácia, homeo

patia Almeida Cardoso
E depois ?, Depois ... Não

pedirá outra ...

341 30v-29

RADIO
Vende-se um, RCA Victor. 5 vol

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-I3

ReprOdutor de raçaNesta redação se informa quem
possue um 6timo 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-vla

IILUG. SE a casa n' 37,
11 li- sita à rua Jo-
inville. Tratar na residência n'
9, à mesma rua, ou n' 50 à
rua Blumenau. v-I

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Dr. ARAUJOOlhos -- ouvidos ._ nariz -- garganta
REASSUMIU SUA CUNICA

Rua Vitor Meirelles 2�
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.

SOCIEDADE EXPORTADORA
CATARINENSE

Rua F. Schmidt, 52

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me
nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Trajano. I::!

-

; S��Ã���RCt!lfESPECIALIDADE
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MADRI, 8 (U. P.) .-- O REI VITóRIO EMANUEL DA ITÁLIA REPELIU UM PEDIDO 'DE HITLER, FORMULADO POR IN.
TERMÉDIO DO EMBAIXADOR VON MACKENZEN� NO SENTIDO DE QUE FOSSE CONCEDIDA PERMISSÃO A MUSSOLINI
PARA SEGUIR PARA A ALEMANHA. SEGUNDO INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS� O REI DA ITiLIA DECLAROU AO DIPLO·

MATA NAZISTA QUE ENVIARÁ A HITLER A SUA RESPOSTA, EM CARTA PESSOAL.

Rio, 8 (i.N.) -Regressou ontem de sua viagem aos EE. UU. o ministro Salgado Filho} da Aeronàutica.

QO�Ali!ol!�!!��o d!m que f�a!�!!!!! as Os alemães querem livrar-se de Hitler
Norte, 9 (U. P.) - Apesar da principais linhas de defesa ale- Londres, 9 --U.P.·- O comentaris- tífice está a cargo do doutor Kass, importante estaria contido nessa

tremenda resistência das bate- mãs em Sicília. Outros despa- ta diplomático de "Sunday Díspo.t- prelado germânico e que já foi dir-i- participação, uma vez que a Ale-
ch", Henry Armstrong, declarou gente do Partido do Centro. Na manha teria iguais direitos pol írias anti-aéreas de Messina, a chos acrescentam que as for- em Londres que os generais ale Suiça, cumpriria igual missão o ticos diplomáticos e econômicos que

aviação aliada está bloquean- ças aliadas já estão comba- mães preparam-se para Iivro.r-se de doutor Wills. Os dirigentes do refe- os aliados, na futura organização
do totalmente a róta de fuga tendo nas vizinhanças de Ra- Hitler e do regime nazista. Ao com- rido partido esposariam um pro- da Europa. Dêsse modo, o Reich
dos ítalo-alemães para a Pe- mazzo. preenderem que os alemães já per- grama contendo o desarmamento teria a oportunidade de ganhar

� deram a guerra e que a defecção da Alemanha, a ocupação tempo- politicamente o que perdêra rrril i-ninsula. Sôbre a referida cída- da Itália será seguida por defecções rária do Reich pelos Aliados e a

I
tarmente. Os organizadores dêsse

de têm-se travado espetacula- Argel, 8 (U. P.) - Bombar- similares de outros Estados títeres, participação da Alemanha na re- programa assinalaram que Dantzig
res batalhas 'aéreas. deiros pesados aliados volta- os generais germânicos se preparam construção de após-guerra na Eu- e o Corredor polonês terão que con-

ram a atacar, ontem, Nápoles, para mudar o regime, contando,

�.0��:.?..:..-��.__�..J.'t-:�.-��......��,;:�;:;.:�t'1!....t���.:- _ ('A 1 8 (U P) A t para isso, com o consentimento �

rge , ..
- s ropas Messina e diversos objetivos dos líderes hitleristas. Estes desa-

do 8° Exército britânico chega-,militares situados nas provín- pareceriam,momentaneamente,pa- Contra M11JIa-o, Turl-m e GeAnova
.

ram aos arredores de Aderno, cias italianas. ra reaparecer em seguida.
importante localidade da SicÍ- !>(. Os generais projetorn estabelecer
lia, que se encontra em poder uma· ditadura militar, como pr-i-

Palermo, 8 (U. P.) - A fi-· .

d ddas forcas do eixo. Outro des-
melro passo, seguIn o-se a esapa

. nalidade dos norte-americanos, rição de Hifler.
pacho oficial acrescenta que que lutam sob a direcão do Faz notar o referido articulista
as forças aliadas, durante a p-residente Roosevelt, não é es- que, de fato, Hitler já se encontra

jornada passada, ocuparam. .. afastado do governo. Simultânea-
� cravlzar, mas, Sl.Ffl , Iibertar os mente, destacados dirigentes doTroina e estao lutando nos su-

povos que há 20 anos vivem antigo Partido do Centro (Católico)burbios de Belpasso, a onze sob o jugo dos fascistas. Foi o I negociam o. apóio das Ncções Unikms. ao noroeste de Catânia. que afirmou o general Patton, das, do Vatlcano. e dos penses neu-

11<, ,- 'f t
.

T tros. Em Washmgton, o doutor

Argel, 8 (U. P.) ._ As forças num. maru es o. aós SlC,� u;u��s, I
Brünning, ex-chanceleralemão, pos-

- publicado pelo Jornal Sicília sue a tarefa de conseguir o opô iaaliadas já capturaram em Si- Libertada". O general Patton norte-american�. No Vaticano, a

cilia, até agora, cerca de 125 salientou que é com profundo I
tarefa de conquis+or o Sumo Pon

mil prisioneiros alemães e íta- pesar que os aliados estão lu-
u.-.-..-........................-.-.-_·.-.-.-.-.-.-.n.-.-.....

lianos.
� __ ';"," -"',Jl"'<:Vf tando contra os italianos, des:1 FOLEArgel, 8 (U. P.) Forças tacando, entretanto, que ?era �

navais norte-americanas ocu- implacavelmente de st rUI d a I

param a ilha de Ustica, situa- qualquer resistê�ncia oposta ao score de j·ulho 702da a 65 kms. ao norte de SiCÍ- avanço das Naçoes Umdas.
lia.

!>(.

Argel, 8 (U. P. Urgente)
Informações oficiais aliadas in-

A-I A despesa com o

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

Conferenciam Badoglio e RibbentroppBerna, 8 (U. P.) - O marechal Bad oglio e o barão von Riben
Í'ropp, minis lro do Exterior do Hei eh, conferenci aram longamente sô
hrc as consequências da queda do Fascismo, a ameaça aérea, naval e

terrestre aliada contra a Itália c 10 anlen11e desejo de paz do povo ita
liano. Segundo consta nos me ios hem inf'or-nuados locais, Barl oglio
apresentou as seguintes exigências ao barão vou Hibbcntrop : 10. Re
tirada pacífica das forças alemãs que se encontram em território ita
liano; 2°. regresso das divisões Italianas destacadas na França, Jugos
lávia e -Grécia ; 3°. regresso dos operárd os italianos que estão Iraba
lhando na indústria de guerr-a alemã. Acredita-se que a Alemanha es

teja' disposta a conformar-se diante da perda da Itália como sua aliada,
desde que Badoglío garanta que o territóe-io italiano não seia utilizado
pelos aliados piara a lula contra o Reich. Essa exigência, entretanto,
de acôrdo com os observador-es aliados, não será aceita em nenhuma
hipótese pelas Nações Urridas.,

Selienta-se que o barão von Hibbentrop desceu na estação ferro
viária ele Monte Mar-io, onde foi recebido apenas pelo mm.istro elo Ex
teri ar d a Há] ia, senhor Raífaelo Guarigld a. Não lhe foram tr ibut adas
homenagens militares, encontrando-se agora o ministro do Exterior
alemão hospedado em uma residência de Monte Mario.

DE PESSOAS TEM

·USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU·

LAR DEPURATIVO

SANGUEDO

I A ilFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígaou, ,� Baç(;, O coração o Estômago, os

Pmmões ti Péle. Produz Dôres de Ct\_beça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Qil�a do Ca
belo, A.nemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. l\gradáveI como licôr.
O ELIXIR 914 está aprova.do pelo D. N. S. P.·
como auxiliar no tratamento da Sífilis e fReu_
matismo da mesmR origem. �

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a tiniea possível.

Ca) Dr. Benedito Talosa.

Alesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
sempre os melhores resultados
no tri:tamente da Sífilis.

(a) Dr. Rafael Bartoletii

Contrabando de cafeínaRIO, 9 (Á. N.) - ° vespertino "O Globo" noticiou que a Coordena
ção Econômica acaba de realizar a apreensão de um contrabando de ca
f'eiria, a bordo de um avião, na Foz do Iguassú, Esse produto, considera
do preciosíssimo emprego na. guerra, destinava-se a uma firma sul-ame
ricana a serviço do "eixo".

Berna, 9 (U.P.) --- Informa-se3que
o ataque aéreo da RAF contra Mi
lão esteve a cargo de numerosas

esquadrilhas que iam aparecendo
uma após outra, a cur-tos inter
valos. O bombardeio durou mais
de uma hora e os grandes incên
dios irrompidos eram víaíveís no

território suiço. Ainda esta manhã
se observavam densas colunas de
fumaça.

grande número de aparelhos, que
participaram do ataque, apenas
três não regressaram às suas ba
ses. Esta reduzidíssima perda é
considerada, na capital britânica,
como indício de que as defesas
italianas são débeis, ou estão de
sorganizadas.

Londres,9 CU. P.) --- A emissora
de Roma, divulgando o comunicado
do Alto-Comando italiano, admitiu
que a aviação britânica causou

grandes danos, com seus ataques
de sábado à noite, sobretudo em
Turim e Milão. E acrescentou que
ainda não se conhece o número de
vítimas.

•

Washington, 9 (U.P.) --- Indicam
de Londres que, no ataque aéreo
levado a efeito contra Milão, Tu
rim e Gênova, foram arrojadas
centenas de toneladas de bombas
de alto poder explosivo. Apesar do

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

Mandando bandeiras
lO.

amaro domingo esportivo
No Rio as ). '

-\
'.O América derrotou o Vascc por

4 a 3, tentos de Cesar, -3- e Jor
ginho. Marcaram os pontos do
bando vencido; Chico Admir e .Le
lé -porml-. Renda: 83006 cruzeiros.
-·0 São Cristóvão venceu ao Can

to do Rio por 5 a 2, tentos de
Alfredo -3· e João Pinto -2-. No
ronha e Bolinha assinalaram os
pontos do "onze" vencido. Renda:
5.498 cruzeiros.
--Flamengo e Bangú empataram

por 2 a 2, tentos de Vevé, Perácio,
Nadinha e Otácilio. Renda: 18.211

Fronteira italiana, 9 (U. P.) - O comandante militar
da zona de Milão ordenou que se proceda à retirada de milha
res de bandeiras que se acham hasteadas desde o dia 26 de
julho, alegando que elas atraem os aviadores inimigos.
---- -----------

Advertência da
rádio de ArgelLondres, 8 F. P.) - A rádio

de Argel retransmitiu uma ad
vertência dir-igida às autorida
des alemãs na, França e aos
"Colaboracionistas ',', àcerca das
violências, deportações, execu

ções e outros atos brutais con
tra os cidadãos franceses. "Sa
bemos (disse o locutor) quais
são os oficiais franceses que
traíram sua pátri», Nenhum
deles escapará ao castigo. Suas
famílias compartilharão da ines-

• ma sorte que as dos patriotasEm São Paulo franceses que foram persegui-O São Paulo abateu a Portugue- dos". CASA MISCELANEA, distri-za de Esporte por 3 a O, tentos de b idLeônidas, Pardal e Sastre. Renda: .E�CARREGUE a "Ernprêsa Jnterrne- ':lI ora dos Rádios R. C. A.
76 850

. diár ia"; de todos os seus Interesses junto VIctor Va'vulas e DSI'COS'

I·
cr-uzerros. a qualquer departamento público civil'

.
-

--O Palmeiras derrotou o Ipirori- militar. 'bancário P. comercial.
' Rua Trajano, 12.

ga por 6 a O, tentos de Caxambú
-4-, Lima e Dacunto. Renda: 61,073

T' d d BAGE'cr��iJ�:�ntus venceu a Portu\1ue.1 orpe ea O O
za Santista por 5 aI, tentos de R' 9 ( E t d ») A A .

N' I d hFerrari -4- e Paulo .. Armandinho 10, �< S Q.o :-- genC:la. ac�0t;a istri uiu. Q seguinte
t d h d nota: «O Bage, naVlO milxtO do LOlde BraSIleIro, foi torped'eCldo 0.5 21luarcou o pon o a onra os h d d' 31 d J Ih '1'"lusos" t' t R d . 3682 oras o la

.
e u o fi bmo, quando navegava a 40 milho.s da

cruzeiros,
san lS as. en a. .

costa sul de AraQajú com destino ao Rio. O «Bagé», ax-«Sierra Nevada»,
--O Jabaquara derrotou o S.P.R., alemão, que fôra incorporado ao Lóide, em 1917, media l3::l metros e

por 3 a O, tentos de Ferreira, Mo. 85 centimetros de comprimento, 17,7 metros de boca e 10,69 de pano
rena e Baia" Renda: 215 cruzeiros. tal. Sua tonelagem bruta era dê 8.235 toneladas, sendo a liquida de

4.969. A construção desse navio, que era movido a carvão, data de
1912. Antes da guerra, fazia trafégo entre Santos e Haml;mrgo. Com a
supressão dessa linha, passou a fazer a da costa. A última viagemfeita pelo «Bagé» à Europa, Lisboa, teve como objetivo conduzir os

diplomatas do «eixo», que deixavam o país para serem trocados pelosbrasileiros. Ao ser atacado, transportava o «Bagá» grande carrega
mento de· bo:rracl;lQ, couros, fibras, castanha, algodão etc. Deixou esse
navio o Rio no dia 11 de abril. A lmha que fazia ao desaparecer tinha
por extremos Belem e San:os, passando em Fortaleza, Recife, Baía e
Rio de Janeiro.

Segundo informações teleg'l'aficas, a tripulação do «Bagé» se

1. compunha de 1�8 ho_mens, h.avendo ti. bord? 30 passag.eiros. O coman-
dante Artur GUlmaraes conhnua desaparecIdo, presumindo-se tenha

I
ficado preso dentro da cabine do radio-telegrafista quando ali foi
determinQ� irradiação de um supremo SOS.

!II!�'*

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como
inimilro do Brasil (D. E. M.),

cruzeiros.
--O Botafogo abateu o Madurei

ra por 2 a I. tentos de Tovar, Li
mceiro e Valdemar: Renda 6.475

É UlU. DOENÇA
llUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
B PAlU.·A RAÇA
-

cruzeiros.
--O Fluminense venceu ao Bonsu

cesso por 2 a 1, tentos de Russo,
Mcrocc i -penal- e Caréca. Renda:
9.795 cruzeiros.

,..

Em Santos
o Corinthians venceu ao Santos

por 5 . a 2, tentos de Milani -2-.
Servilio -2- e Herculas. Os pontos
do Santos forc.m conquistados por
Antoninho e Rui. Renda: 48.746

I
cruzeiros.

No Recife
Esporte Clube Recife 2, América

*

I
Em Vitória

Rio Branco I, Vitória 1.
. *

Aracajti, 9 -A.N•. Uma baleeira do Vapor brasileiro "Bt:lçj6", N!Cên
temente. torpedeado, deu à Praia do Saco, conduzindo náufragos, doisdos qUOlS com as pernas quebradas. O govêrno de Sergipe continúa
tomando inúmeras 'providências no sentido de recolher e deu assis'
tência conveniente Q todos êles.

Em Curitiba
Atlético 4, Cóm�rciQl

viario 2, Juventus O.
. .

Em Florianópolis
o Figueirênsê venceu ao Am4rica,

de Joinville. por 6 a 3.

O; Ferro·

'. !li
Aracaj{i, 9 -A.N.- Chegou a LstélnCÍâ, etcompânhac1o de nUrt1êrO'

sa comitiva, o ohefe-da-polícia do Estado, que já está proporoionan.do assistÊincia aos náufragos do "Bagá", que acabam de che!;tar pra.
ceden:es da Praia do Saco. Todos os náufragos foram hospitali2:ados
e estao cercó.dos do conforto das autoridades municipa.is e pela sim.;
pa tia da. população de I:litància.

�

Em itajaio. Avo.i derrotou o Lauro
5 a 2.

Müller
por

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


