
LONDRES," 10 (INTERALIADO) O "FREE FRENCH SERVICE" ANUNCIOU QUE O NÚMERO DE REFÉNS EXECUTADOS
E GUILHOTINADOS, NA FRANÇA, PELOS ALEMÃES, TOTALIZA 50.000. ALÉM DISSO, ACRESCENTOU: 400 MIL PRISIO·
NEIROS POLtTICOS FORAM DETIDOS N AS PRISõES OU CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO. EMFIM, DESDE A OCUPAÇÃO DA

FRANÇA CÊRCA DE 2 MILHõES DE PESSÔAS MORRERAM DE FRIO E FOME.

BratislavaEm
Londres, 10 (Interaliado)

Despachos de Berna, transmitem
mf'ormacões de Brat.isda va, segun
do as quais o govêrno alemão exi
giu que o govêrno títere de Bratis
Java désse refúgio a 'llJ11 milhão de
críuncas evacuadas das cidades
hombareadas ela Alemanha Ocíden
t al. O govêrno fantoche eslovaco
não ousou mí'orrnar o P'O'VO da pró
xima chegada das crianças alemãs
à Eslováquia, temendo que a notí
cia elt motivo a iutrnnquilddad e en

tre a população.

o
o �IAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CA'l'ARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXIX H. 8890

ESPERA-SE A QUEDA DE KHARKOV Ataque a Bizert� A L!d�!'��(���) _e��en����!�d��r�m:ir�,
das

Nova I,orqL�e, 9 (U. P.) - Impor- ministro da Bulgária, sr. Bogdan Filoff. Segundo revelou a B.
Moscou, 10 (D. P.) - Kharkov ções emissoras alemãs, tante fOl,maça_o de bombard eadoa-es B. C. O rei Boris chamou o ex-primeiro ministro sr. Jorgejá se encontra ao alcanc.e, �a arLi- Smolensk esteja em perigo de- e caças alemães atacou, dmrante a

'
.

'

Ihuria de campanha sO':lehca. ln- vido à queda de OreI. noite, o pôrto de Bizerta, segundo Kryusevan�, que se encontrava em Suza, conv:dan�o-o r para
formações fidedignas salIent�m ser anunciam Berlim e Roma. Dizem se colocar a frente do governo para salvar a dinastia bulgara
inevitável a queda daquela Iortale-

l\K O o.s nazi-fascistas c,lue ,fo.ram ava- e fazer a paz com os aliados. Soube-se, também, que os díplo-
I

- I
'

ser ocupada Moscou, 1 (C. P.) - Os cxér- d 1za a ema, que por era, c rta .os um cruzac OI' e varres outros matas estrangeiros foram convidados a residir no bairro su-
a, qualquer momento pejos rLlss�s. c i l.os russos estão d omlriando as navios de guerr-a, hem como quatro burb d

.

Os mais recentes despachos .P� (;- defesas alemãs de toda a zona que traneportes, com um total de mais UI ano e Sanponat.

����e��l�� �: r�li���� ae��C�I�;a�!�;1 S��l�!� se estende ao noroésl.e de Khar- ��:�..:!!������................................... ...,...,..... ..-.-_ -.N _._ �..r.-•••_ _ _
-

círculo a cidade de Kharkov, que �;:o.v'. Em sua Ll..ltra-rúpida ofensiva, � eh
'

PRaojá foi ullrapassada pelo nor�e. Os iniciada em Bi elgorod, chegaram Mortes ml·sterl·osas I apeus 'ft'russos entraram em Dolzhik , a já à beira cio rio Dnieper, amca-

������:�If:��f������t� ��i����Ee; I i':n:�on:I��Ui;�r���'i���-(�o d� i�l:l��;.tan- ���:i�����:sen�e��11f��::�:��:f�lel��I�= •

sa bombardeia, constantementc, as. ,-- "teri,osos entre os soldados e Iun-

� P 18)i!ames LEMOtrês linhas férreas ao sul. de Moscou, 9 CU. P.) - As forças cionários alemães nos países ocu-

Kharkov e que restam aos nazistas russas que investem sôbrc Khar- pados, Um jornal nazista, editado
pa.ra as suas. comunicações c.o!1: ." kov já ultrapassaram aquela cidade" em Varsóvia, anunciou que foram
l'etaCfllal'cla Ainda de Moscou íntor- I t'" I I

. assassinados por "pessôas desco na casa::>
cs ,

, "'. pe o !1or"e, Ll'll C'l â Il I o alllp o IllOV1-
c " , c

-

mam que grande coluna SovIetl.ca . nhecidas", o chefe da pol ioia mi-

Oestá investindo na direção do Dni e- mento envolvente. Salienta-sr, que litar alemã no distrito ele Stracho- P ;\ R 1\ I�O 1per, jú tendo ocupado Kupievachr, resta ainda aos alemães um corre- wioe, e o engenheiro alemão Karl � _ � �
situada a 100 kms. de Polova. No dor de 80 krns., pelo qual parlem Hoffunarm. Pouco antes, se anun-

setor de Briansk _?s russos re;ol�- receber refôrcos e abastecimentos. ciou o desaparecimento do Ioguis- Rua Fel. Schmidt Fone 1629
quistaram a estacao de Ben ota, a

.

.

'. _ ta ferroviário da mesma nacionali-
28 lW1S. ao léste daquela cidaSde. A maior parte das cornun rcacoes dade, quando o seu trem atravessa-' _ _ _ ....

Entraram ainda os russos em te- ferroviárias de Kharkov já foi va o terr itó rjo da Polônia. Trata-
denkhovo, a (iO k111S. �o nor-deste cortada pelos russos, restando aos se, sem dúvida, de uma facanha de Enormes danosde Briansk. Outras informações alemâes três vias férreas. Dcspa- resistênci.a polonesa." Salvo o submar.·noacrescentam que o grosso das. for-
ças alemãs na região de Br-iansk chos alemães, por ou tra parte,
já se retirou para a margem �CI- addantann que os russos começa
dental do Aesna, onde se esta f'or- r am a lançar viülenios ataques na
tificando para defender aquela zuna do rio Mins ao sndes1e de
importante fortaleza germânica. Kharkov.

Atenção I A despesa com o Londres, 10 (Interaliado)
• cinema póde ser ti Comuniea-se d,e Estocolmo que o

roda com a venda de papel velho. submarino subco, afundado pelos
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. alemães, ponde ser erguido c trans-
Rua Francis(..o Tolentino, 3. portado para Guetc[-aborg.

Moscou 10 Cu. P.) - Vinte e --:::::-----;-,-------------------------_::_-

cinco mil' soldados da Rússia bra11-

0 18 as· '1·ca. ocupada pelos alemães lançaram

S a ta OS nt 1um apelo aos guer:-ilheir,os. russos,
•

, • e G1 taafirmando que estao proxlmos 05

comba tes decisivos para a derrota
dos nazistas. Salienta o apêlo qlle Abrano, Sidlia, 10' CC. P.)
o troar cios canhõeS rllss.�s" a0

. , .
,

oeste de Bielgorod e OreI, .la.c ou- AnLes de ter 1l1lCIO o ataque alta-
vicio além das margens do plllepey; do, que cuIm inou com a ocupa',ão
e que chegou a, hora da hberlaçao 'desta cicla,de, o correspo.ndente te
e do castigo. ve oportunid.ade de manteJ- entre

v isla com o coronel que comanna
va uma das formacões de vanguar
ela. A 'entrevista te�e lugar num la
ranjal ela planície do Simeto. Os

Moscou, 9 (D. P.) - Oficial
mnte foi divulgado que quatro
destacamento.s .de gl1errilheiros
da região de Brest-Litvak fize
ram descarrilar dezesseis trens
militares alemães que condu
ziam tropas e máteriais de

guerra. Dezesseis locomotivas
ce 68 vagões abertos e 69 fecha
dos foram destruidos. Mais de
600 alemães encontraram a

morte ou receberam graves fe
rimentos. Por sua vez, os pa
triotas que operam na região,

. . .

'

1 estavam em marcha. O coronel
de BaranovlCh fizeram Ir pe os .

'

.'.. ue con bem C0Il10, todos os dema'ls ofi-

are� um trem llllmll�o, qe olltro: dais, não ocuItavam sua intran-
duzla tanques, can lOes ". . .

I,
-

h
.

h b 'r O tr' feo'o qLllII,dade, pOIS os a emaes a,VIam

apetrec os f.e ICOS., '0 adl.'oas atirado durante toda a tarde sô-
nesse setor ICOU van s . -

Ih
1 t t bre aquela r,e'g130 e as patru as

suspenso comp e amen e.
ele reconhedmenlo encontraram

Londres, 9 (D. P.) Diz dificuklad'es insuperaveis para le-

Berlim que se está travando. var a cabo sua missão. A marcha

violenta batalha na zona de foi illicia,da no mais completo sli

Bielgorod, na Rússia. Agrega a lêncio áHas nestes ll101l11entos de

informação nazista que, no S8� cisivos de sua vida, o soldado não

tor de OreI, foram frustradas fala. O eoronel ordenou às llnida-
, des Que estreitassem as colunas.

vigorosas tentativas sovietiC':a3 •

de irromper no sistema de defe "Cma vez ás margens do Simeto,

sas alemães. foi feito "alto". Esperava�se que
os germânicos iniciassem o canho
neio. Nos últimos dias, os artilhei
ros alemã,es haviam demonstrado
que podiam dirigir fogo certeiro
oontra essas posições e convertê
Ias llu111a urmadilha puu os sol
dados aliados. POl'é,rnl nada SUC()-

.(

canhõ'es britâ<nicos atiravam espo
rádicamente e podia-se ver as

granadas explodir nas coI i nas pró
ximas. Então, o coroncl explicou
seu plano e ind i cou que ás 22,30
horas teria início o avanç'O, a,tra
vés do rio SilJ11<clo. As 22,30 horas,
precisamente, foram· observados
movimentos n'o' laranjaL Poucos
minutos de,pois, todos os soldados

Londres, 9 (U. P.) - Os na

'zistas estariam retirando mate
'riais bélicos de SmoIensk, Sl1n,

principal base na Rús,sia. Nesb
capital acredita-se em que, a

�erem verda.deiras as afirllla�

deu. Os teutos, presumivelmente,

[gran'de
resistência aos aliados, a

nada sahiam quanto ao a�aque. não ser üos arred'Ü!',es de l\Iessilw,
Nossos canhões começara.m a "fa-' quall'c!o procurarão atravessar ci
lar" e avançúl11os. Os alemães ha-Icanal para fugir para o continente
yiam batid'Ü em retirada! italia'no,

Argel, 9 (D. P.) - As fôrças I Argel, 10 (U. P.) - As fôrcas
n_?rte-americanas, .el}-l. opera-! aliadas continuam avançando �m
çoes no norte de SlCllra, aca- todos os sebores da frente ele ba;la
bam de capturar Santa La ::VIi .. lha ele Sicilia, 3Jpesar dos desespe
leto, importante vila situada ra,dos esfc)rcos dos defensores ei
sôbre a costa, e a sessenta kms. xis[as. lnfo;macões oficiais salien
de Messina. tam que foran{ oculpadas, clllran-

te a jonnalC!a pnssada, as localida-
Argel, 10 (U. P.) - As colunas lIA' I S F t II S"liadas continuam desalojando os

(es c e clrea e, an <l'a e o, aga-
eixistas de suas posições defensivas tIO e Cesaro, ao node de Catânia,
em Sicília, Informações fidedignas n,ó- selor setentrional e na frcnte
revelam que os aliados convergem cen'lral ele SicílJia. Outros· despa-sobre Randazzo. na zona, do des- 1 tI' f'

..

l' tfiladeiro do monte Etna. Além dis-
c lOS, alll )Cilll o �01aJS ae lau am

so, os soldados britânicos e norte-' que os nortc-a,merlcanos efetuaram
americanos começaram a liquidar operações de desembarque na re- F t"

..

d dpoderosa força inimiga, que. foi targua!1da das principais linhas de ranca a IVI a e
ce!'cada pelo duplo avanço aha.do defesa do "eixo" no norte da Sid- P. AI e !!'l1e, 10 (A. N.) _ A L.B.A.ate Cesaro e Bronte. Outros despa- ,

�

chos adiantam que os alemães en- lIa. Durante a lLllta foram aniqui- continua em franca atividade e

viaram novos contingentes da di.- Ja,das a!'andes fôrcas inimi."3s e desenvolvendo todos os seus ser

visão Hermann Goering para refor- cap�ur�'cllÜs trezent;s so,ldado� ei viços. A ofiêina de cost,ura h-aba
çar as defesas do "eixo" nos pon-'

.

•
.

.

"

-

,lha Íl;cessal1temente cOl�fecci,o,nan
tos atacados pelas forças norte-ame.

xlIshas. Snllenta-se Igualmcnle que do lllllh::tres de pecas. Ao mesmo

ricanas. com um enérgico avanço de A'Clria- �Cl1lrpo, a Legião pros,segiue em sua
no a b1'ont,e, as fôrças a,liadas atin- obra d.e J11_elh!Ül'�mento ela "Creche

Londres, 10 (U. P.) - A emis- gi�a1l1 a linha Aei1'eale-Santa Ma- d?s NaVegal�t�_s , que breve esta-

I R ., _ \ _. .. ra em cone 1 oes de p,restar reJe-sora c e oma 1 e, eloll que fOI ças lIa de Rlcodr.a. vantes servicos.
navais aliadas cll'nhOnC31'am, du- ------"----- _

���:: e�e l�\�il��y:r��sC��á��;ta. Sde� Esmagando os ,·aponeses '.gUindo os informantes eixis,tas, os.
w1.'aques al'iados não causaram da
nos im'pol'tanlcs.

Conselho por aplicarLondres, 10 (Intcraliado)
O correspondente do "Daily Tele-

I,g'raph" citou num artigo a seguin
te passagem, do livro "Mijinha lu
la", de Aclolfo Hitler : "Se um go
vêr.no usa os instrumentos cio po-
der em suas mãos Coam o pr-opósi to
de levar Ulll POYO à rui na, a rebc
I ião não sàmen le consti tue direito,
mas o dever ele todos os cidadãos
alingidos".

O conrespondenbe sugere que a

I
passagem citad a devia ser reco

mandadas aos alemães e italianos.I Florianópolis-,Terça-feira, 10 de Agosto de 1943 I
I

!l

Londres, 10 (U. P.) - A ernis-
sora suíça informou que o recente

ataque dirigido pela força aérea ,li
aldad'a co:ntra :vIüão caus'ou consi
deráveis danos, tendo ficado qua
se intei.ramente destru1dos os eSlta
belecimentos Pirella.

.r-....�• ._,..._,._-.-__."..............-....,._........-J

Chios. contra nipõesClmnqUlm, 10 (U. P.) - Os chi
neses ,repeliram inúmeros ataques
lançados pelos japoneses ao o'este
Chung-Mow, ao nOrte de Ho-Nan.
As tropas do marechal Chia'ng-Kai-Chelc inflingiram pesadas baixas
a Os nipônicos.

Argel, 9 (U. P.) - As forças
all,emãs na Sicilia es,tão recualldo
na direçã,o de Messi,na, AcredHa-se
que os ei;dstas não ofereCerão

Melbourne, 10 (U. P.) - As forças norte-americanas que
desalojaram os japoneses de Munda, avançam agora sôb�e o
porto de Bairoko, última posição importahte que resta aos ni
pônicos nas ilhas Salomão. Acredita-se que será totalmente ani
quilado o continente nipônico que defende Bairoko, a_ não ser
que se renda incondicionalmente. . . "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TOPICOS & COMENTARIOS
A liberdade de em.
preendimento e

a guerra
Nova Iorque, (SIPA) - Quandoalgtrern disser ao senhor que o re

gime ditatorial e o sistema do' ao
vêrno e in que a indústria se �n
contra sôbre estrita fiscalizacão
contribuem para a eficiência na
cional, 'Ienh a presente êstes fatos
inquestionáveis:
A Alemanha levou fi anos a mon

lar o númer-o necessário de trens
industriais e fabr-icar o aparelho
de guerra com que- iniciou o con
fl'ito atual; o Japão levou 25 al1O:S
H preparar-se de modo semelhan
te para a atual guerra, e a Hússia
passou 20 anos em tais preparatí
vos.

A indúsl ri a dos Estados Unidos,
sob o sistema de Iiberd ade ele em

preendimerrto, levou apenas 2
anos para proporcionar a

ê

ste pais
os elementos materiais com que
devia fazer face á presente luta
mundial, e nesse curtíssimo espa
ço de tempo produziu mil vezes
os materiais de guerra que pode
ria ler produzido antes ele se ter
iniciado a conflito armado.

Mas se êste país se encontrasse
sob 'o eficientíssimo sistema dita
torial, ter-ia de ter passado um
bom número de anos, como no ca
so de nossos i n irni gos, para que a
indústria pudesse fazer scmelhan
te coisa.
Estávamos prontos para real i

zar tamanha proeza, porque os
industriais dos Estados Unidos,
desfr-utando de perfeita liberdade,
puzeram o patriotismo acima de
seus interêsses mateoiais, e não va
cilaram nem um momento em [ul
gar tudo por tudo, para bem dos
sagrados interesses da pátria.
Lucros? O pouco que fica de

pois de pagas as contribuições es
tá de tal modo empatado em coi
sas necessárias para continuar
produz indo material de guerra,
que: muitos índnslt-iais tiveram
que pedir dinheiro emprestado pa-
1':1 pagar seus empregados e ope
rários e pagar <O imposto sôbre o

rendumento. O futuro? Eniganát i
co. pois a Indústr-ia viu-se necessi
tada de construir fábricas que não
poderá utilizar depois da guor+a,
e montou-as hem consciente de
que assim era, sinrplcsmente por
que eram i ndí spensáveis jiara a

defesa da pátria e ela causa que
esta r-epresenta.
E r-ia-se (los que lhe falam dos

milagrus do fascismo, do naz ismo
e do comunismo.

JOÃO MetER e

DIHÁ AREÃO MEYER
pa.rticipam a.os seus amigos
o na.scimento de sua primo
g�nita, MARIA-APARECIDA,
ocorrido no dia 19 de Julho
de 1943, em Urussanqa.

3 v. 4

"A Bandeh'a Nacional quando apare
cer em sala ou salão, }lO1' motivo de reu

niões, eonferências ou solenidades, fica·
rá estendida ao longo da pru.·ede, por de
traz da cadeira da presidência ou do lo
cal da tribuna, Bempre aeim.a da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retângulo
esteja em I16ntido horizolltal. e a es·

trela Isola/la em cima". (Decreto-Iel' n.
1.15411, 4� J), lIe J. Illl 1"2; - Art. 18,

A Maçonaria paràense fez desfilar, pelas ruas de Belém, há dias, uma pro,
cissêo, trasladando os restos mortais do padre Eutíquio Pereira da Rocha,
fundador e primeiro venerável da mais antiga "Loia" do Pará. Participaram
dessa procieeão , que ccnstitue um espetáculo raríssimo em todo o Pe is, du
zentos membros da referida Meçoner ie, ostentando faixas, aventais e outras

insígnias dos diversos gráus daquela instituição. Durante o cortejo, observou-
se o mais rigoroso silêncio, sendo colhido pela reportagem o flagrante

fotográfico acima - (Fóto Press Perge, para "O Estado"),

Vai, mas volta ...
Hio, 9 (U. P.) - Um telegra

ma de Belém diz que o inter
ventor Magalhães Barata, ao
passar o exercício dêsse C31'gO
ao seu substituto eventual, em
virtude de sua viagem ao Rio,
pronunciou vibrante discurso,
no Palácio cio Govêrno perante
grande massa de povo, explican
do os motivos que o levaram
à capital da República. Termi
nada a sua oração, o coronel
:\IIagal·hães Barata disse, sorri
dente, estas palavras: "Vou e
v01l0. Sim, vou e volto, porque
sou filho desta terra, onde con
to morrer. E até à volta".

o PENSAMENTO DO DIA

«Os beneficios são fogo que
lão qpeima lIenão de perto •.
- Voltaire.

..

A ANEDOTA DO DIA

FINANÇAS
- E' verdcíde que o Tomé

1e encontra' em sérios em ..

baraços financeiros?
- Verdade é que está

:;heio de dívidas; mos, po
-les crer que isso não lhe
cc u so embaraço algum, ..

Numerosos navios petroleirosWASH1�GTO�, 9 (C. P.) - Durante os seles primeiros meses do
corrente ano, os estaleiros norte-americanos r-onslruh-am 88 navios pe
troleiros, COIlI UIll tolal de um milhão l' m i l toneladas de deslocamento.
Essa cifra é 40% maior do que a construção de pet rolen-os em todo ()

ano passado, quando Foram lançados G2 navios-tanques. Acredita-se que
até o fim do próximo ano serão construidos, desde o ataque de Pearl
Harbour, (iG1 navios petroleiros.

O PRATO DO DIA

PATO COM PIMENTÕES
ASSADOS

Depois do pato Iímpo,
cor te-o pelos juntos. con
dimente-o com sol, cebola
rolada, alho bem socado,
pimen ta em pó e uma pi
menta mala!;lueta, e reserve.

Faça um. bom môlho de
tomates, junte uma cebola
raJada,um galhinho de man
gerona, junté o pato Xá ne

cessaria 'um pato muito
novo) e deixe cozinhar len-
tamente,

.

Ripas de Imbóia I(para cêrccs)
Tratar no escritório da

I
SOCIEDADE EXPORTADORA

CAlAÁIHEHSE
Rua F. Schmidt, 52
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THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L_ ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 19

AGENTES E REPRESENTaNTES
Pessoas que trabalharam ou trabalhem pQ.ra Cios.

de sor teíes ou que queiram uma boa !repre.,ntação
com grandes possibilidades, escrevam à Caixci: Postal,

13717
- S. Paulo. Concedemos melhores condições e

exclus ividcde.

Batalas COIDO adubo
Hio, R (C. P.) - A reportagem do "Globo" apurou que gra-nde

carregamento de batatas, procedente do sul, aqui chegado pelo navio
"Tall'ba�é": na sua maioria deter-ior-ado em consequência duma mano
bra de retenção do produto, para fims especuhativos, estava sendo
tr-anspor-tada para Jacarépaguá, afim ide ser utilizada como adubo na

lavoura local. Entre as firmas que receber-am parte dêsse produto, fi
gura a Oestreich & Cia., estabelecida à rua Camerirío. Cêrca de três
toneladas do produto fôra inutrldzad o, alegando os importador-es que
a causa da deterioração fora <O atraso nos transpootes do sul para esta
capital. Apurou ainda a reportagem do "Globo" que vánias partidas
de cebolas, igualmente procedentes do sul, aqui chegaram em péssi
mais condições,

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia. ". <.,�.

O maior e IDRis acreditado Clube de Sorteio de M(>r
cadortas do Estado

Sortvtos nos dis!ôl 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO M�IOR oCR s 6.250,00
Muitas boníhcacões e inscrições de pagamentos,Médico graus

NOTE BEM todas eF;tl'ls vantagens por apenes
, Cr $ 1,fiO. Tudo que promete eum

pre Incontinente. Não existe igual. Não reflita e não
duví te um só instante. Concorra para o próximo
sorteio. tenha cottança, que, quando menos esperar, 8
sorte virá ao s"u enc/)ntro

Conserve b 1m na memória os dias It e 18
-----

Comendo, sabendo o quêRIO, 9 (A. N.) - A comissão da Mobilização Econômica incumbida'
de estudar o prohlema elos l'estaurantes cariocas acaba ele apl'esentar o'

seu relat.ório com a classificação de "casas-de-pasto", tahelamento de
refeições e organização de cardápios nacionais. A novidade curiosa dos
novos cardápios será o esclarecimento', ao lado de cada prato, do valor·
nutritivo dos mesmos em vitaminas, sais, etc., de modo que cada pessoa"
lendo o cardápio do nestaurante ,ficará sabendo a quantidade de cad!l
elemento de nutrição que tomou. '.

Conferência de proteção à Infância
Rio 6 (C. P.) - o ministro da Olinto (Ie Oliveira, convidado os

Edllc�eão conVCJCOU para o próxi- relatO'l'es das leses a serem discuti
mo mJs de outubro, por ocasiãü das.
das cúmellloracões da Semana da No ]}Iomenlo, a Divisão de Pro-
Grianca a II (;onferência de P:ro- teçãü Social, C[Ü D. N. Cr., realiza, \tecão ·:ã' Infan-cia que será organi- sob a orientação :de seu di'retor,
zacta pelQ nepa;·tamcnto �acional dr. Flatnarion Costa, amplo inqué
da Criallça. Essa conl'erencia, que I'Ho sôbre a Slituaçã.o dos m�nores I
reunirá toclus os illiz�s de Menores abanc!ona():()s em dlveTsas CIdades
do Brasil além ele ele:me.l1Í<o.s estu- do paí�, c.onlando, para is'so, com

dioS'os dc;s probl,emas médico-so- a c:olaboração rio Serviço de Assis
ciais terá COlIJO tema principal ele tên.cia a Menores do Mini:stérjl() ela
s:eus 'trabalhos "O menor abando- Jusbiça, da Legião Brasidéra e As-
nada" sistência no Estarelo do Rio e da.

S. O. S. Os res,ulta,dos prelill1inare�
Os pl'eparaüYos paTa. � slua l'e�; dêsse inquérito possivelmente se

lizacão estão s·endo lnlc.19dos, Ja rão apresentados à II Conferência
tendo Q dtretor .çlo p. N, Cr., prof. de Proteção a Infâncilil.
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CLUBE DOZE DE AGOSTO,

Quinta-feira, ,GRANDE BAILE DE GALA.
ao Ircmscurso do 71"

Domingo, t5-Elegante

, ,

elD
. , .

aniversariO ..

dedicada à diretoria«Soirée»

IVida Social I
QUE DESTINO !

MaryS'e Bastié, a famosa aviado
ra francesa, cujos feitos, ainda há
poucos anos, maravilharam o mun

do inteiro, vive atualmente em

completa miseria, tendo gasto toda
a sua fortuna como enfermeira da
Cruz Vermelha. Maryse Bastié, em

1928 hateu o "record" de distâ.n
cia, 'em linha reta; no ano seguin'
te, venceu o "record" feminino de
perman-encia no ar e, em 1937, o
de velocidade, entre Dacar e Na
tal, sendo uma das mais perfeitas
aviadoras de todo o mundo.

•

Anl'Venirlou
Festeja seu natalício, hoje, o sr.

Antônio Lehmkuhl, pessôa geral
mente estimada e capitalista, resi
dente no vizinho distrito de João
Pessôe.

*
Passa hoje o aniversano da ex-

ma. sra. -do Maria Madalena Píoz
za, esposa do sr, Mário Piazza,
funcionário público estadual.

*
Faz anos hoje a srita. Noemi,

filha do professor Altino Flôres,
nosso diretor, e aluna do Instituto
de Educação de Florian6polis.-

.

Deverá receber muitas provas de
estima, hoje, data de seu natalí
cio, a exma. sra. d. Eva Gomes
Natividade, ,esposa do sr. Danton
Natividade, alto funcionário do
Depar�amento de Saude.

,

:r.

Transcorre nes'ta data o aniver
sário da srita. Iracema, filha do
ar. João Maria Ferreira da Silva,
funcionário público federal cpo
sentado.

*

ASsinala-se hoje o dia natalício
da exma. sra. d. Lavinia O. da Cos
ta Moellmann.

i •

Faz1anos hoje o sr'. Pedro Gon-
çalves Bruno.

:r.

'Fazem anos hoje:
Sra. Filomena Cioffi, esposa do

sr. Domingos CioHi, comerciante.
Sr. Lauro Otávio Cúrcio.

NEM"TODOS

Centro Acadêmico «XI de fevereiro»)
Fundado em 2 de setembro de 1932 Patrulhamento navai japonêsAssembléia Geral Ordinária Chunquim, 9 (U. P.) - A marinha de guerra japonesa

d • d t 8' d E t t t ,. está exercendo rigoroso patrulhamento ao longo da costa orí-
São convocados, e ccer o com o ar . os s _a u os, os SOCIOS

Ch' t b
.

l' d dQ,o Centro Acadêmico "XI de Fevereiro", para a sessão de Assembléia ental da ma, 'por emer que .os .su m.annos a la os. es!e-
Geral.Ordinária, a realizar-se no' dia 11 de agôsto corrente, às 16 ho-I chem uma ofensiva contra a principal lmha de comumcaçoes
ras, na sala.de sessõel!l, a-fim-de eleger G Diret6rio e o Consêlho Fís- marítimas nipônicas que demanda o sul.
cal, para ;_ período social 1942-'194;'3. ,. . ,. ..

será �:.fdit:r;�d�: ;��e��:�ad��!.�uld���,��n������ ;a�:s::ebi�: CARTAZES DO DIAe neld s6 poderão votar os SOC10S efetlvos quites.
Florian6polis, 9 de agosto de· 1943.
ATALIBA CABRAL NJ:;VES, Presidente do Diret6rio Acadêmico .

1 que, no México, há dezenas
de escolas que ensinam «in

glês básico»; e que tal inglês,
composto duma seleção de ape
nas 850 palavras, uma vez apren
dido, é o bastante para qual
guer pessoa poder expressar-se
razoavelmente no idioma mais
falado do mundo .

2 que a torre da Igreja de St,
James, em Piccadilly, Lon

dres _ .. um dos mais famosos
templos do mundo ._- não foi
construida perpendicularmente,
pois tem uma derivação de um

'metro e trinta e dois centíme
tro� para um dos lados, o que
faz lembrar a célebre torre de
Pisa.

3 que, negando a Colombo a

primazia do descobrimento
da América, o historiador ale
mão Heinrich Reinsch assegura
que os Vikings nôrdicos já no

ano 1000 confeccionaram rnopns
do Labrador e da Nova Ingla
terra.

4 que a iluminação a gás foi
introduzida em Londres em

1807, no reinado de Jorge III.

5 que Mohandas Karanchand
Gandhi renunciou há pouco

tempo o título de «Mahatma»,
que literalmertte significa «es

pírito elevado», «alma grande»;
e isso porque

__ o declarou o fa
moso líder --- ninguem p6de ter
um espírito elevado estando su

jeito às duras contingências da
vida terrena.

6 que há pouco tempo, na ci-
dade do México, o estudante

de medicina Luiz Valladares
Arzil foi linchado por um grupo
de 19 moças, pelo fato de ter,
na presertça destas, espancado.
sua noiva a senhorita, Lidia
Florez Herrere ,

o 'nervosismo do govêrno alemão
LONDRES, 8 CU. P.) - Ê grande a agitação que domina o govêrno

alemão, em consequência da queda de Mussolini t' �los relul11b.aJ;t.es
êxitos ru-ssos em Orel e Bielgorod e anglo-norte-americanos em Sicllia.
Informações t ransmit idas pela emissora de Bcrlil1� r-evelam que se rea

lizaram, recentemente, no Quartel General de .�Itler, lI1un�eras confe
rências para discutir importantes .assuntos nulItares; E�tl\'eram pl:e
'sentes a essas reuniões, além de Hitler, o marechal Goenng, von Ibb
bentrop, Heinrich Himmler, Goebbels, o almirante Donietz e outros

dirigentes civis e milita,res alemães.
------------------------�------

,Civís :a serviço da Armada
Em aviso dirigido ao lCl.i,r'etor ge- julgado apto em inspeção de s,aú
�'a,l do Ensino Naval, o nlÍlnistro d.a, de;.d ser hrasileiro. nato; d) ser

Marinha cOJ11iUni-,coll. h?ver reso.lv�'-I v�cmad.o.; e). estar �11l1r:: C0111 o �e�
!lo permitir a adullssao de CIV1'S VIÇO 1l111ll1ar, !). tel a Idade )]11111-

ao serviç'o da A:rma,da, para aten-,111a de 23 e maxlma de 35 anois; g)
der ás especialidades de máq�t1inas, apres'e;n,t�r atest'ado (�e, boa condu
motores, cald'eiras e eJetnicHIade. ta expedido pela P?hcla.; h) apTe
Os candi,datos à admissào, (['ue s�ntar atestado (!e Idoneidade pro
se l' ã o opOimll<l1ament<e esclare- fISSQonal cOJ1>(;edldo pela �J1'!;pres�,
eido.s 'na Diretoria do En�ino Na- flI:ma comercl'a,l ou reparhe,ao pu
'VaI s,crão nom,e�rdos pri-mellJ'os sar- bhca onde tenha trahalhad.o.
gedt.os' com vantag,ens e d,ireitn ao

acesso ,ri suh-ofic,ial dev,endo, :pre
Ji.nün:aml'enle, satisfazer às seguin
tes cop..ctiçõ>cs a) al?T_ovação I�as
provas teór.iica e pratIca, de. acor
do C()111 os p,rogra,mas orgal1lza,dos
rafa ca,da ,specilllldfldc i b) /ler

Camisas, Gravatas, Piiames
Meias das melhores, pelos me

nores preços, s6 na CASA MIS·
CEJ:"ANEA - Rua Trajano, 12

-

comemorccco

recem-elena,
DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
E s�ltarã da Cama Disposto para Tud. ,
Seu fígado deve produzir diariamente

um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digerido.
e apodrecem. Os gases incham o estôrna
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e corno que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Carrer,
Não aceite outro produto. Preço: c-, S 3,00,

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPíRITO SAN

TO (COPYRIGHT DA "PRESS
PARGA", ESPECIAL PARA "O
ESTADO").
RIO -- Com as enormes possibi

lidades de que dispõe, o Departa
mento Nacional de Propaganda está
habilitado a prestar notáveis servi
ços à população, esclarecendo-a de
vidamente, afim de que o povo mão
se deixe embair pela propaganda
solerte feita pelos nossos inimigos.
Esse esclarecimento é necessário
porque a propaganda "eixista" é
feita de todos os modos, dando mui
tas vezes até a impressão de ser

dirigida contra Roma, Berlim e Tó
quio. No meio, porém, elas fazem
distilar o veneno que é absorvido
pelos incautos.
Em seu último número, "Diretr í

zes" estampou magnífica reporta
gem que merecia ser divulgada pelo
Dip em todo o Brasil. Trata-se de
uma recapitulação de fatos demons
trando que os países totalitários fa
zem a sua propaganda utilizando a

imprensa dos países neutros e tam
bém a dos países democráticos na

guerra contra o "Eixo". Lendo-a,
aqueles ,que, por estarem despreve
nidos e inteiramente sem malícia,
acreditam em certos fatos porque
os jornais os divulgam, passam a

raciocinar melhor, não se deixando,
assim, iludir com facilidade.
Tenho visto muitas vezes amigos,

sinceramente anti-nazistas, alarma
dos com notícias divulgadas pelas
agências telegráficas democráticas.
Entretanto, se eles estivessem com
o espírito prevenido, como eu ge
ralmente estou, não daria crédito a

tais balelas, oriundas, na maioria
das vezes, do próprio gabinete de
Goebels.
Essa reportagem esclarecedora de

"Diretrizes" bem .merece mais amo

pla divulgação.

L�;;J·sr. Salgado Filho, ministro ria Aeronáutica,
antes de empreender sua, viagem de regresso ao Brasil, teve oportuni
dade de assistir, em sessão especial, e111 Nova Iorque, à exibição do
filme "A Vitória pela Fôrça Aérea", de Wa ll Disncy, baseado no livro
do mesmo título de autor-ia do major Alexaridcr P. de Sevcrskv, escritor,
inventor, piloto e aerouáutico mundialmenle famoso. O clichê acima
mostra" da esquerda para a direi la, () major Severskv, o ministro Sal
gado Filho c () sr. Francisco Silva Jr., chefe do Escritório ele Expan
são Comercial do Brasil em Nova Iorque. O ministro da Aeronáutica con
vidou o major Severskv a, visi lar o nosso país, afim de estar presente
na sessão especial elo mesmo filme, destinado ao Presidente Vargas,

REDUZA·A
,GORDURA
Por Um Novo Método

Rádio de Berlim
ameaçaNova Iorque, 7 (U. P.) - Um

coruentarista da rádi o de Ber
I i III -- cuja transurissão foi cap
tada aqui pela C, B. S. -- de
ol ar ou que a Itálé a se conver
terá em "Campo de batalha de
um a. outro extremo" si c-eder
às exi.gencias aliadas de que se
renda iJi1coJ1ldicionalmenle e

permita que seu tct-itónio seja
utilizado 00,1110 base para efe
tuar operações contra o Reich.

São Paulo, 9 (C. P.) � linfor
mam de Presidente Prudente,
para um matutino desta capi
tal:

,

Ao tentar esquivar-se às determl
nacões dos ór2ãos de Estatística Mf.
ntar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os Inlm!.
los do Brasil, a lei é Inflexlvel,
rn, E. M.).

Medidas de segu_'
rança na Baía

Rio, 8 (C. P.) - Informam
da Baía que serão afastados do
litoral baíano todos os súditos
do Eixo. Essa tarefa estará a
cargo duma polícia civíl, cria
da ha dias, por ato do inter
ventor, general Renato Pinto
Aleixo. Continuando a adoção
de medidas uteis à nossa segu
rança, o interventor federal
nomeou os membros que com

põem a comissão da polícia ci
víl, criada naquele decreto,
cujos nomes são os seguintes:
Arlindo Luiz Rogério Frias�
Fernando Menezes Góes e Tito
Vespa.siano firç�, . _ ____.

Ao atender as Estréias de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rápido de remover o
excesso de feia gordura, Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia, Este novo método, cha
mado Formode. traz nova vitalida
de, saúde e energia como tarnbern uma

aparencia atraente, ao dissolver a gor
dura. V, não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces
sario fazer regime alimentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudando a nature
za, Formode. reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça ForUlode, hoje mesmo, em

qualquer farmácia, A nossa garantia é
a sua maior proteção,
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Venda sob prescrição médica

__""'�J"�.W. ·."'''''.·'''''''''

PrestIgia o tiovêrno e 8f1
classes armadas, ou ser'tt
om "quinta - eolunísta", (L
D. N.).

Mais de 9 milhões de toneladas
Londres, 8 (U. P.) - Durante tôda a guerra foram afun

dados navios alemães e italianos com um total de nove milhões
e quarenta e cinco mil seiscentas e oitenta e três toneladas.
Foi o que revelou o Almirantado britânico. Segundo a mesma
fonte de informações, as perdas inimigas foram motivadas
pela ação das fôrças navais de superfície, submarinos, aviões
e minas aliadas.

A's 19,30 horas
estarrecedor e repleto

que quis matar
Um 'filme

O homem
de aventuras:

Hitler
com Walter Pidgeon, 10an Bennett e George Sanders.

IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x7 DFB)
ABSORVIDO PELO MAR (Short)

Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Impr. até 14 anos
---------------�

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs,
Gigantesco programa duplo

Com Wiliam Gargan e Margaret Lindsay em:

Herdeira desaparecida
6 Margaret Lindsay e Edmund Lcwe em:

Lua de mel interrompidaSEMANA DO FAZENDEIRO EM MINAS ,(OFB)
Preços: 2,00 e 1,50. Imp. até lO anos

-

o
desfile de elengância:

secretário
5a. feira, o deslumbrante

Ela e
.....................................................
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Três despachos daqueles•..
Triste perplexidade. -. «Bolero» de

Ravel. Detestável' galicismo
Rio, 9 (C, P.) - Foram divulga- nanrlo a troca de alegações entre

rios na imprensa mais lrês despa- ° eminente tercei ro pr-ocuradoreh os do juiz Ribas Cacne iro, No da Repúbli.cu e o i.lust re advogadopr.i.rueir o deles, em q ue é a utor das partes i IJ I eressad as está pareManoel Silva Pires e ré a Estrada cend o, pelo encanto das consi.de
de Ferro Central do Brasit, o seu rações c x p end irl a s, o "Bolero de
despacho foi ° seguinte: "Li e re- Havel ", de lici'osa composição ruu
li a pcbição que o auto.r, por seu si.cal, que, numa contínua repetiadvogado, trouxe aos autos, af im cão de motivos, dú a impressão. de
de csclnr'ecer-, co nform e o meu [ámaís acabar, Ao dr. procurador,despacho, em que consistiria a p e- para ponto final no debate".
rida (vistor-ia), rpor que protes- No scu. terce iro despacho, o juizlúra. Apesar de ler e rel cr tal p e- Ribas Cnr.nr-iro se insurge contra
tit,'úo, Ii qtuei engo lfur!o n uma l.ri s- o emprego de llll1 galici�mlO, geralte perpl cx.id adr-, não have nd o en- mente nuni to usado, cscrevendo :
tcn d kl o que espécie de perícia, "A caixa autorn vem dcc larur que,nf'i nal, pretende o autor-, Estou ce r- havendo conxl a

í

ad o a autent icula
to de que a deficiência é mi nha, de dos documentos traz i d os pelasendo muito possivcl que a ponta parte ad vcr-su , nenhuma períciade m i n h a sagacidud e e juizo e51('- deseja se pr-oceda. Despachando a
[a fica nclo rornbud a. Daí mand ar petição dcclaratóriu da cadxa, dei
que <O< sr, advogado autor me li.J'(' xei consignnd«, o me u solene proelo aperto, explicando muito direi- testo contra () emprego do detestá
linho se pretende o 'exame pericial vel galic ismo "constatar". Seria
no local ou se no auto, caminhàu tão simples ii caixa o emprego do
ou onde Iôr ". verbo ver-ificar ou reconhecer. En-

O segundo despacho, dado nu- fim, andamos nessa época de d is
ma ação ordinácia, em que são au- turb i o universal Ião desnorteada
tores a Companhia de Seguros An- mente, que não é grande colsa Ie
glo Snl-Amer-icanu e ré a União rir o vernáculo. .. Ferime n t os maio
Federal, está assjm concebido: "O res ex.istern e, sem pr-otesto, inforíucidento levantado nestes autos me' o sr, escrivão qua,IH10 será p'06-
para ultimação da causa, rJc[.el'mi-slvel realizar a aml1ência",

I COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortização de Julho

No sorteio realizado em at de
Julho .ie 1943 foram sortes
das '18 seguintes combínações

J I W
F V T
B D H
G y C
I U H
J E V
N B A
J B Q
Os portadores de titulos em

figõr contemplados são ('on
vidados a receber o reemo
bôlao garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes GeraIs:
Sociedade Comercial
UVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Não interrompam o paga

mento regular das mensalida
des dos seus títulos,

Em caijO de Interrupção, re
nabllltem Imediatamente o�
seus tituloR. E' suficiente pa
gar ÚMA. MENSALIDADE para
revigorar o mesmo e evitar a

perda do direito sôbre o sor-
�eio e salvar as Buas

reconomias.

Perguntas quev

brotam u.
Jú se estú

mente no

f'alau do aberta
qu� se deve fazer

• • . porque alivia o narrz, giu'ganta,
e peito- todos ao mesmo tempo!

ses.
----------+----------------

"A Bandeíra N�cional quando hastea-
da em janela, porta, sacada ou balcão, fi
cará: ao centro, se Isolada; à direita, se
houver bandeira de ontra nação; ao cen
tro, se fignra·rem diversas bandeiras,
perfazendo número Impar; em posição
que mais se apr-oxime do cenu-o e à di
reita deste, se figurando djversas ban
deiras, a soma delas formal' número par.
As presentes disposições são tambem
aplicaveis quando' figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras repreeeatatívas de Instituições, corporações ou as

sociações". (Becrefo-leI n, 4.545, de 31 de
julho de 1942: - Art. 18. N. 1)_

Sardinha, como
tempêro, na falta

de sal
"A falta de sal, nesta cidade

e na região, é absoluta, sendo
grandemente atingiidos os fa
zendeíros e as classes menos fa
vorecidas. Numerosas pessoas,
j'lIistal11Jent.e as de menores_ pos-
sihi,lidade.s, estão suhstituindo
o condimento por sal'ldi,nhas,
pa,ra completar o t.empê1ro de
suas refeicões. Providências es
tã-o sendo· aguardadas das auto
ridades l,o,cais, no s'e.nHdo de
SllP'rir a praç·a dos necessário�
estoques do indispensáv/el pro
duto".

A Turquia responderá à, Rússia E�!9�Jl�� (@,ep.�ln����Istambul, 8 CU, P,) - A Turquia respondera a Rússia, so- ral Chianu-Kai-Shek presídio as
bre a negação de asilo aos governa.ntes totalitários, de manei- cerimônia; funebres realizadas
ra amistosa, mas ,há indícios de que frisará o seu direito de em �onra do presidente LLn-S�n,-

ceítar imposições de outras potências sôbre a política faJI�C1.d<o ,reo�ntell1'ente na capdt�lnao a
, " chi nesa, As cíto horas da manha,por seguir. Em esferas bem mformadas sabe-se que a nota foram disparados 101 t ir os de ca-

turca que foi redigida acha-se em estudo pelo presidente e o nhão em homenagem póstuma,
ministério os quais determinariam o texto definitivo a ser en- Par tlciparum nas comemorações

, 'R'", fúnebres os d iplomatas norte-ame-víado a USSIa.
ricanos, br-itânicos, poloneses e
rUSBOS e os 1ll embr os das comi s
sões militares dos referido-s· paí-

quando acabar a guerra e há
mesmo quem discuta desfie ago
ra os problemas que surgirão
autornáticamcnte com 11 paz -

observa () "Diário de Noticias ",
do Rio ; e, a scguri, pcrgun la:
Qual o destino que se deve

dar a Mussolini, Se for seguro
pela gola do casaco ?

O povo italiano tem alguma
responsabilidade no fato de ter
e manter um chefe parlapatão
megalômano e esquizofrênico?

Que se deve fazer com Hitler,
se for pegado vivo?
Os alemães têm culpa de te

rem um chefe louco e bandido?
Deve-se fazer a paz com Berlim,
ou em Bcrlim ?
Quando se firmar a paz na

Alemanha, o povo alemão mere
ce ser tratado com a mesma se

veridade com que deve ser tra
tado o "Fuehi-er-v ?

Os vencedores cst arão em

condições de resol ver salisía
tórial11entl' lodos os problemas?
Mas se os problemas da paz

não forem resolvidos, não será
melhor continuar a guerra?

QUANDO uma criança apanha um

resfriado, geralmente seu nariz
üca entupido, sua garganta dori
da, seu peito oprimido, e tem
tosse, , , tudo ao mesmo tempo.
PORTANTO. use o tratamento que
alivia todos êstes tormentos ao

mesmo tempo, , , uma fricção de
Vick Vapolcub.
VAPORES MEDICINAIS, desprendi
dos do VapoRub, são aspirados e

desafog�nl �� .na:·i:-, :1CJ.1rn:Ul1 :1
,

�:!:t������':�:A�oS���púRl!b �"extrae" á opressão do peito, E,
de ambos os modos, Vcpolcub
continua atuando enquante a

criança dorme,

NÃO ADMIRA pois que pela manhã
a maioria dos resfriados tenha
passado graças a uma fricção, ao
deitar, de Vick VapoRub na gar
ganta, Peito e costas.

ALIANCA, DO LAR (LTDA.)

Quando �Igué'DI, tal come,,_,
Ih.iro tia UUJltraçlLo &..Cima. otllrecero
lhe, em, o.mé.'I'el gêsto, um• do
excelente &p�ritlVD ltNOT, lembre>
.. v. Sia.. dé ocrematntar, � .aÍl'r&d.
oe, o gentUe .... ' ESTGE TAI1.
BFN () I1EII APERITIVO

pnEDI1.ETlJ!
TOi'1E,KN�T

"A Bandeira Nacional quando em préstito ou prodssão, não será conduzida em
posição ftOl'izontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna, se houve.' ontra bandei
ra; à frente e ao centro da testa da co
luna, dois metros adiante da linha pelasdemais formadas, se concorrerem três
ou mais bandeit'as". (Decreto-Iel n. 4.545,de :11 dA ,lulho dA 1942: - Art, 111. N, 2),

Public'acão da
(onsolidacâo das
Leis Trabalhistas

Ri.o, 9 (C, .M,) - O "Diário Ofi
ciai" publieoll hoje o rlecl'eto-lei
n. 5.452, de 1 ele lllaio, que apro
vou a COI1's<ol,idat'ão das Leis do
Trabalho.

.'

,Prestando sua colaboração á di
vulgação desse, a 111l�lren,�a N�cio
na] e:x,por�í á ven'da em suas agencias situadas no Ministerio do Tra
balho e no erlifkio do Pretório,bem como na sua seecão ele ven
das á avenida Hodl'igiws Alves,
uma edicão da ConsolÍlclacão propOI'cionall,do ainda nas aglemtes e
l1epnes·entanles nesta capital a possibiJliclade de eol,ocarem á venlda a
edição em apreço, que é UIl1 volu
me j,JllstTado com notas remissi
vas, índice geral alfabético-remis
sivo, contendo ain<da a exposicã-ode motivos C0111 que o 11linis.tr.o 'do
Tra.balho submeteu o aSSlunto ii
cOllBieleraeão rio pre.sirlente da Re
pública.

.'

Vis'Ímdo a maior divnlg9ção pos
sível da Cons'olildacão das Leis do
Trabalho, o ministro Mal'conl(les
Filho autorizou li Co.miS'são de Ori
e.ntação Sindical a ela,!' á ImprensaN:olcio,nal uma é·nco1l1enda direta
de 20,000 exemplares, que serão
rlisll'ibuidos aos inúmeros sindi·
ÇFÜOS d� (.'lf],$sc: do pais.

Séde Rio Branco n. 91Avenida andar

(/I'fMoouro 1)-1 KhIJTS.J.,IIfO,.Cõr!, éUfiVRfJl
...__ ITI...U.I IL

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Plano Federal do Brasil
CARTA PATENTE N'113-Expedida pe lo Tesouro Nacional

Resultado do sorteio realizado DO dia 31 de julbode 1943, de conlormidade com o Decreto-Lei no. 2.891,de 20 de Dezembro de 1940, Da presença do sr, Fiscal Fe
deral e grande número de prestamístas e outras pessoas,
na sé de da Aliança dn Lar Ltda. de acordo com as ins
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

I Plano Especial- Premiado o n' 1.582
1.582-Milhl:lr-Primeiro prêmio no valor de Cr.$ 10.00000
582-Centena no valor de Cr.$ 1.200,00

Inversão no val(lr de Cr,$. 300,00
Plano Popular. Premiado o n" 1.582

Prêmio no valor de ·Cr.$ 5,000,t O
no valor de Cr $ 600,1 O
no valor de Cr,$ 200,4 O

1.582 -Milhar-Primeiro
582-Centena

Inversão

«Plano Alianca.
Serie 9 número 0987 no valor de Cr$ 50.000,OO-Tipo Jiber!ll
Milbar de qualquer serie 0987 c 2.500,00 - II •

Centena « 600,00-» li

Inversão do milbar «200.00-
Inversão da Ctlnten8 «60,00-
Serie 9 número 0987 no vtllor de Cr$ 25 OOO,OO-Tipo clássico
MilhRr de qualquer série 0987 « I 250,00- « c

Centena c 310,00- c «
Inver8ãG do milhar c I( () ,00-
InversSo da centena «60,CO-

E mais outros p�êmios menoreS, de Acordo com o Re
gulamento apravado pelo MInistério de Fbzenda.

OBSERVAÇÃO - O prÓXimo sorteio realizar-se-á no
dia RI de agosto, (3a .• feira), às 14 boras, de conformida
de com o Decreto-Lei n. 2.891.

Rio de Janeiro, 31 de IUlho de 1943
VISTO: Nelson Nogueira

Eduardo F. Lobo
O. Peçanha

-Fiscal Federal
-Diretor 'resoureiro
-Diretor, Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemplados
que estejam com os seus títulos em dia, li virem à nossli
8éde, para receberem seus prêmios, de acordo com o nos
so Regulamento.
SR. !\lOTORlSTA: - Leve os docultlen,

tos necessários, para ao substituição da
carteira de motorista, a "�mprésa Inter,
mediária", e aguarde, com brévidade, em
sua residêllcia,' o recebilpento da nOVq
parte!,:""

"A Bandeira Nacional quando em fio,
r,io, sobre escudo ou outra qualquer pe,
ça, qn.e agrupe diversas bandeiras. ocupa,rá o celltro, não podendo Bel' menor do
que as outras, nem coloeada abaixo deIlIf". (Dem'eto'lei II. 4.3415. dI' 31 chi Jv.lllll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

,l' o IS'ADO�T.t'ca.felrà. �O de Alosto de '943
... ,

� �.. . ,�

INDICADOR
...,. -- _...•----�--

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

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

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Espeeialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSüLt'AS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CIlr,S.O de Aoerfe!"oamento e Longa Prática no Rio de :Taneiro

CONSU:'J�TAS - rela lllanM: diariamente das 10 às 12 hs., à. tarde, excepto aos

.ábaUos, das 16,30 às 18 horas - CONSUl!l'óRIO: Rua Joao Pmto u. 7, 8otH'ado -

t'aRe: 1.461 - Residênda: Rlla Presidente Coutinho, �3.

(U'iplomado pela Faculdade Nac. de Med ícma da Un íver-sidade do Brasil)
Ex-intemo do Serv íço de Clto.íca Médica do Professor Qsvalclo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
t'l.tNICA l\lll:DICA - Moléstias tuternns de adultos e crfanças, CONSUllJ'óRIO:

Rua Felipe SchmiClt n. 38 - Tel. 142'6 - RESIDf::NCIA: Rua VI,�conde de Oueo
Preto n, 70 - Tel. 1523 - IIORARlO - nas 15 às 18 horas - FI,ORIANóPOUS.

DR. MARIO WENDHAUSEN

-t
, .

Quanto Vale
o Poder de

Concentração

'�

Cultivando-o e aperfeiçoando-o, au
mentamos a capacidade produtiva e

a alegria do trabalho... Pág. 20.

Ianques em Terra de InfiéisDR. SAVAS LACERDA

INSTitUTO DE DIAGNOSTICO
CUNlCO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospbta is europeus

Clíbica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urilniírio do homem e da mulher

A8siste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
CUrso de Rad!ologia Clínica cem o dr.

)"an-oel de Abreu Campanar ío (São Pau

lp'�. Espeeializado em Higiene e Saúde
PúblIca, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Raio X - Electra

caré!ografia clínIca - Metabolismo ba-
11111 - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisIoterapia - Laboratório de micros

copia e anâltse clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AUR�LIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
çêes das vias biliares, rins!. e�c.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

,

nos e eficazes desta moléstia

COID..pIeto gabinete de Eletricidade
medica: Ondas cartas e ultra-cur
las, Raios Infra-Vermelhos Q Raios
Ultra, Violeta, Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esqUina Felipe Schruídt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs,

Telefone 1.475
_.-----------------------------

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
cmnRGlAO - BIRETOR DO HOS·

PITAL DE CARIDADE
noellJ9.8 de senhora-s - Operações -

lHat6rll11a - Infra-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua Vise. de ouro Preto, 51. Têl. 1.644

(X)?{BULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 noraa

Tl"lltiamM.to das dores e inflamaçOes nas

sl!I1horas para evitar operações

DR. ROLDÁO CONSONI
DR.

Médico -, Cirurgião -- Parteiro
FOI'mado pela Faculdade de Medicina

da Unlversidade de São Paulo, onde foi
�lst�n.te por vár-ios anos <ia Servlço
CÜ'úl'gico do Prof. Alípio Oorreía Neto
(l"Mmeil'a Cadeira de Clínica Cirúrç'ica).
�om prática na cllnica ginecológica do
Prof. SUa O. Matos. Assistente do serviço
de panos .do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
CÜ'urgião do estômago e vias biliares,

int$,tinos delgado e grosso, tíroíde, rins,
lll'óstata e bexiga. var-ícocele, hidrocele,
varizes e hérrna. Doenças de Senhoras í:
)lar.tas.
Consultas: Das 9 às 12 horas na Casa

ct!! Saúde São Sebastiã'O, e das 3 às 5 à
lUla FCl'I1llndo Mac'hado 11. 6 (andar ter·
I"co), Te!.: 1.195.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOl\IINAL: estô
ruago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLAS'I'ICA
1)0 PERtNEO - Hérnias, hidrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fracturas:
aparelhos de Ifêsso. Opéra nós Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Por que misterioso motivo espiar o rosto de uma mulher muçul
mana é tão perigoso quanto levar um certeiro tiro... Pág. 23.

Êste notável artigo é o re

sumo completo de um novo

livro de êxito escrito por um

,rande psicólogo,.. Pág.95,

Maternidade sem Dor
,nern Perigo?Um novo processo de anestesia que, em sua' fase experi

mental, já regista muitos êxitos notáveis... Pág. 28.

BEZERRA LEITE

E.X-Interno do Serviço do Professor Leôrndas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços
do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Cbefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e Hospital de Carldad'e
Clfuhra médieo·cll·úrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CON8UJ,TóRIO: Rua Felipe Sclunldt, 8, Fone 1259 - CONS:UI.TAS: Das 15,30

As 18 horas - RESIDJlINCIA: Cftselhelro l\lafo:a, 77 - FLORIANÓPOLIS.

DR.
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico --

Ex-inteZ;no da AssistênciQ Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrqica
a carqo do Prof. Castro Araujo,

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

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

ReSid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

DR� REMIGIO
CLíNICA :MÉDICA

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Sem-horas - Moléstias
Nervosas - Moléstia·s Mentais

Consultas diárias das :;
horas em diante

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clinica e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESID11:N-
ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

ENFERl\mIRA OBSTÉTRICA
(Parteira)

DIplomada pela Maternidade
de Florianópolis

At.ende chamados a qualque�
hora

Praça da Bandeira, 53 - !lobo
(Auti.lto Lare:o 13 de Maio)

"Em Busca
do Carater
Integral"

':i..
Agentes em Florianôpolis: PEDRO XAVIER & ClA. - Rua' Felipe Schmidt, 8

Repre.entante Geral no Bra ..il: FERNANDO CHINAGLIA - /lILa do Rosário, 55-A· 2.0 andar - Rio

Volta
,

a balha a questão do divórcioRio, 8 (C. P.) - O Insrituto da' sile irn ". Luiz Augusto Rego Monteiro, Dire-Ordem dos Advogados do Brasil O sr. Carlos Castilho Cabral dis- lor do Departamento Nacional do
está novamente apreciando a ques- se: "O desquite não cura o mal e Trabalho, que assim resumiu a sua
tão do divórcio no Brasil, reexa- m all ra!a o doente. Sou pelo divór- opinião: "o. divórcio é uma nega
minando, por .intenmé,cl.io do sr. cio". ção do instituto jurridioo natural
José Alencar Piedade um ante- Outros advogados ouvidos mani- da família, que exige, em nome
projeto que aconselho;l a irll1lPlan- festaram-se também favoráveis à dos ímterêsses mais relevantes e

, tação cio di vóroio entre 1100 em instituirão do divórcio no Bras il sagrados da vida humana e da SD-
Moléstias internas, de Senhoras e Cr-i- 1929, resolução

'

essa que fôr� ado- declarando-se c-ontra apenas o sr: ciedade, a superação do egoismo ",
ancas em Geral. CONSULTóRIO: Rua tada por uma comissão composta .::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;:;::;,;:;;;;;;;;;:-:===;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.Pellpe Schmidt - Edifício Amélia Neto. elos SI'5. Eunice Sá Pereira, Fil'adel- ..
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE- fo Azevedo e José Esperídtão Car
SID:11:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392. valho.

O autor elo novo ante-projeta-lei
DR AGRIPA DE FARIA a ser envíado ao presidente da Re-

• pública tem recebído inúmeros te-
legramas de apoio à sua dniciativa.
.Por sua vez, o "Diár-io da Noite"
fez um ligeiro inquérito entre os
nossos [uristas, 'em torno da palpi
tante questão.
Assim é que o sr. Miranda J 01'

dão declarou ser, por enquanto,
neutr-o, pois deverá encaminhar
os debates no Instituto.

O professor Roberto Lira disse:
'.'0 divórcio é um fato e nínguem
e contra um fato. O Código Penal
torna pr-aticamente licito o adul
terio entre os cônjuges desquita
.dos, A lei vai tor-nando iguais os

JfiJhos natur�ris e os filho� legíti
mos, todos �gualmente inocentes
do pecado or-iginal da sociedade. I

HELENA CHAVES SOUSA P-or outro ladro O mar.ido e a U1U-
lher constituem outras famílias,
ou estabelecem novas ligarões.
Resta, pois, rnudbo pouco para" que
o direito acerte o passo pela vi
da" ...

O sr. Evandro Lins, manif'estan
r1D-se também favorável aü divór
ciü, lembrou que apenas quatl'o
pais'es no mlU1do não o adotaram:
o Brasil, o Paraguai, a Argentina
e a Itália.

O Sir. Dionísio Silveira, secretá-
60 do pro(',urador geral {]ra Repú
blica, disse: "Sou divorcisrta por
que, não pnecisando dêsse re'lllé

\ dio para o grande Ina! da ial,feli
cLda.de conjuga.l, ,pois, tenflo e,ssa
felici,dade perfeita, e não sendo
egoilsta, que\ro que os 111al casados
possam alcançá-Ia".

O sr. Adolfo Bergamini assim se

l11anIiJ'estr()u: "O clivól'cio é urna ne

(1e�lIi(l!1J1'lf f\ (l(lfr�lt dl\ f!\'01Hl4\ P\'II-

Livraria e Papelaria NOVI
de

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

público, em geral.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc., Tem anexa uma

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

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

etc.
Coelho)

Recife em estado-de ..uuerraBta, 8 (C. P.) - Um telegrama dre Recife -diz que 11m matutino
da capital de Pernambuco traz esta intlcn�S9afirte nota, dando na atua
lidade, a trardiroional cidade hnaisHeirra, um caráter i:nternac'ional em
conseq:uência da guerra: "O primado da lin.gua illlgles'a sôbrre rO� de
mais idiromas é, já hoje, fato illlcontestável. Nos ci.nemas hotéis oafés
c "bal's" ü amhi,ente está internacirollllaJliz'ado com letr�iros e 'calrdá
pios. em inglês. Nos Ô�i};lUS ele BOla-Viagem duve�se talnto inglês, que,
se Ilven!ll?S de tra,nsrrnJtllr a,lgul1l seg;redo, basta falar em português.
�os coleglOrs, os alunos s'e r1n,ter.C'srslallll muito mais pelo estudü da lingua
�ngle�a, qUle por ql_l:alquer 'OI�}b�'rO idioma, Também se observa grande
mteJ'eSSle pelas pl'ofIssoes _pratrcas e os bons estenográfos, dactHógra
f?s e corresrpon.d>e-ntres estao s'endo clirsputados com os melhores salão
np§", ..
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o ESTADO-Terca-'elra, 10 de AgoslO di! 1943

Grandes coisas para esta semana
LONDRES, 10 (U. P.) ... INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS' DEIXAM ENTREVER QUE O PRESIDENTE ROOSEVELT E ,iCHUR
eHILL ESTÃO ESTUDANDO NOVAS PROPOSTAS DE PAZ, QUE TERIAM SIDO ENVIADAS AOS ,ALIADOS PELO MARE
CHAL BADOGLIO. ACREDITA·SE, EM, CíRCULOS BEM INFORMADOS, QUE NO DECORRER DA SEMANA ATUAL OCOR
RERÃO GRANDES ACONTECIMENTOS POLíTICOS, PRINCIPALMENTE NA ITÁLIA, OS QUAIS PODERÃO SIGNIFICAR A

PAZ ENTRE OS ITALIANOS E OS ALIADOS.

o �URO DOS
. D�FUo�TºS � ,

.. =:���e����5�!'�:�� ?u��;������;�:S�IA v�:sep�rd�:;r�eralR o, 10 (�. N,), A
O vespe1,tmo O GLbo dioulça Cl,Le ,0 incêndio a bordo, adernou neste porto, acaba de ser despren-I 1110, 10 (A. N.) - I e rud o de

��rre;o� de iouis Arzst,e,u, Ben�dz.to BTeta��lG: entnou d�n,uncza I dido do lôdo do fun,do do rio, Essa par�e crít�ca dos trabalhos el,l�!�arcar\ na pr��i 1:1<1 �lui nt:-fei�a,p eS.den,te da República sôtn e � conié: cio cl0ndestl1w de I de salvamento do gigantesco casco esta terminada. Noventa e pa LI os Est�dos.l. �ld�)�, o ge n ei aI
ouro recolhido das ossadas nos cemitérios e uetuiuio a compra-jt

A

b bas d
_

f d T bé t b Ih Gaspar Dutra Irunsm i t iu ho
.

.JC as

dores não autorizados. res omoas e sucçao oram emprega as. am em ra a a- f,unções do seu cargo �IO seu subs-
______________ . _

. ram 60 mergulhadores, ' títuto legal, general Pinto Guedes,

Repontam as manifestações I ' .F
'

,

'"

1 G��;::��'io-geral do Min istér io da

Londres,' 10 (U, P,) - O povo italiano, de várias cidades Um grande bote vaZIO. D J. V"do norte da Itália 'voltou a saír às ruas em arandes manifes- Recife, 10 (A, N,) - Deu recentemente à praia de Gra- • 31me amara
tacõe ,'., . ,b, ;. vatá (município do Barreiro), neste Estado, um bote salva-vi- Fortaleza, 9 (A, N,) - Dom Jai-.0 s pro paz e contra o fasCIsmo,. depo:s_ dos vIAolentos ata- das de enormes proporções, completamente vazio. No interior me Câmara continua na cidade de
ques aéreos desfechados contra Tunm, Milão e Gênova. Acre- da embarcação os pescadores que foram os primeiros a en- Batur ité, fazendo "retlro" na Ca-
dít

.

t·
. _

t d Itá I' d
A

I trá I h
'

'b' it
. sa de Caridade, sendo esperadoI a-se eXIS Ir a_convl�çao em 'o a a a la e �ue, com esses con r�.=_ a,.�_aram apenas alguns ISCaI os e uma camlsa. aqari amanhã, pilJl:li_ndo. depois pa-ataques, as �açoes �llldas �o�eçaram a cumprir a, sua amea-'QUftORILHft IN·IERNACIONftL d�o�����oro, em visita a sua 'antiga

ça de destruir a Penmsula italiana de uma extremidade a ou- . " ,

�ra, um�. _ve� que o. �'overno de Roma não aceitou a proposta'. 'Propostas ,de 'paz'oe rendlçao mcondlcIOnal. ,

•

Rio, 10 (A. N,) - O vespertino "O Globo" publica ampla L d 10 (U P ) D Ireportagem, em torno da descoberta e prisão de cinco mem- on res,. . • ," e(�-bros duma audaciosa quadrilha de ladrões internacionais, que ra·se aquI que (hegaram as
vinha agindo nos bairros chiques locais, notadamente em Co- mãos de Roosevelt e ChurchillLondres; 10 (U, P.) - Agravou-se considerávelmente, '

nestas últimas 24 horas, o ambiente de desintegração reinante pacabana. A quadrilha era chefiada por um indivíduo que se propostas de paz formuladas
na Itália e na Alemanha, em consequência da grave situação fazia, passar por, prÍn�ipe .rus,s� e secr�tário do c_ônsu� do P�- pelo general Badóglio.,- nama nesta capital. Esse individuo cujo nome nao vela a pu-militar daqueles dois países. As notícias sôbre o rompimento blico ainda, era visto quasi diariamente jogando nos cassinosda frente interna na Itália e, também, na Alemanha repercuti- locais e perdendo com frequência grandes quantias, As perdasram igualmente na Finlândia, acreditando-se, me,smo que o sofridas pelas vítimas dos assaltos ascendem talvez a 500 milgoverno de Helsinki esteja disposto a saír da guerra, cruzeiros. Uma das notas interessantes do caso reside no fato

Fazia esní
,

AI h
de que os ladrões dispunham de um aparelhamento capaz de

espionagem pro eman a I abrir todas as fechaduras "Yale". '

Cali, Colômbia, 9 (U. P.) -, A prisão de Lanas Vallencilla,

r I 'd 't
·

tontem divulgado de Washington, por atividade_:; de espionagêm a �vr�� o arau n n�llS aa favor da Alemanha, causou profunda sensaçao em toda a CI- ai UI" UI Udade. Lanas é filho de uma das famílias mais respeitáveis, sen- 1 T " , _ - -.c

do seu pai, Nicolas Laque, comerciante conceituado, Vallencil- ..

Nova Iorque, �O (U, P) - A rádio-diíusão aiema, �r�ns-
la, muito jovem ainda, entrou para um convento cle.sta cida.de ImItmdO p.alaV�a? ?e Josepn Goebbels, I�evelo� �ue o ar��to. Os associados da Cooperativa dos
e, posteriormente, devido à sua grande intel iaê ncia, fOI' manda- teuto,. ao �nUHClar os :r:lanos de e:v�cuaçao P,ar cial de B,elllm, Funcionários Públicos Civis reu-

� � t d d d R h I d 1 nem-se hoje em A�sembléia Geraldo estudar a Roma. Viajou muito pela Europa, sendo consíde- I
e
_

ou I!1,S_ CI a �s o. eic pe os ,Cl':'IS" �c arou que as lnCUI- extraordinária a realizar se em 2a
rado um grande Iínauísta. so�s aere�s estao destmadas a quebrantaro !ll0ral do povo ale- convocação, às 20 horas, a-fim deb

mao, porem (acrescentou) "devemos reslstIr a essa prova". deliberar sôbre a seguinte, ordem

Os w�����o�� 9 �f!.�de���iS�,.��r!�m� '���!� O genera IDe Gaulle em tasa bIanca
.

:� �:���!�1��od�:i��l:::o, :6:�:
que, no ca90 da capitulação da Itália, o Reich defenderia o nor- Londres, 10 (U. P,) - A e�issora de Marrocos informa seju_�n��efç�r;:e�� ;�r;�����ente.te dêsse país, "A capitulação - disse - não constituiria ne- que o gra�, De Gaulle, que se fazI� acompanhar de Catroux e �"___.J"_..__..�...........................
nhum passo importante para o inimigo, pois êste somente po- Puaux, fOI �lvo de estrondosa mamfestaçao ao chegar a Casa
deria ocupar parte da Itália, enquanto que a outra parte seria blanca. A CIdade estava profusamente, engalanad�, vendo-se a

,defendida pelas tropas nazistas. Em consequência, os anglo- C!'uz da Lorena :r:or ,toda, :parte. Del?Ol? de depositar uma co

norte-americanos teriam que travar dura luta com a Alemanha roa no �onum�n�o as V.Itlm�s da UltIma, Gu.e�;a, � �r,al. l?e
antes de atingir os Alpes o que constituiria formidável barreí-] Gaulle pronunciou um dISCurSO, em que disse: A vitória nao
ra paraêles".' ré fruto que deve cair da árvore por maduro, mas, sim, algo

que devemos obter nos campos de batalha, afim de assegurar

Roosevelt esteve gozando fériasluma paz real e duradoira". Mo;;d;;--;;�:--
Washington, 9 (U. P.) - O presidente Roosevelt regressou I OS PREÇOS Fa����f�s�o��r:'a, Tp���: ��à "Casa Branca", procedente do Canadá, onde esteve em férias. o Presidente da Comissão lVIu- de Novembro, 27. 6v-l

Step�:�\s��;i;,n�o10se;�'n!>��rirlo �e S��������Ü �: ���i=aa\'i�;�ad�ca�dm Sl� f ��;�;l��l d�e q��e�liun:e��;�le����1�let�� O
..........

E
......

S--T- iin··-o---··--E·"sJ"·p···o···r-·t··,:-v··0"""premier" 'do Canadá, declarou aos jornalistas: "Seg'undo as notícias inescrupulosos e mal intencionados 11.
de que disponho, não houve entrevista alguma". O texto da notícia da estão declarando ter sido' revogada Ultima hora esportiva"Casa Branca", que foi redigiria pelo próprio Roosevelt, expressa que a tabela de pre,os a. que se devem" 'd t nr h' t 't d t f" -A renda da peleJ'a Avai x Lau·O preSl en e regressou a nas mg on, apos er passa o cur as enas cingir, julga de seu dever tornar

C d· t t t' I d 1 H " ro Müller, efetuada em HaJ'ai,no ana a, na cos a se en nona o ago � uron . público, que tal alegação carece atingiu a importancia; de 2.600

Quando terem·os o elogl�o?
de qualquer funelamento, continu- cruzeiros. - ,

InesmBando em pleno vigor todos os atos
-Prosseguiu n!). tarde de ante. ti.. baixados pela Comissão local, cujo

Rio, 10 (A. X.) - O ]H'ofe8sor José Ile ('mstrfl •. diretol' tio funcionamento e atribuições já, ontem, o campeonatQ ofié:io.l de·
Blumenau. No principal encontro.Serviço do Setor de Alimentação da r(lol'llmHlçâo };('OnômiC39 mais sofreram quaisquer restl'ições, da rodada, o 'Indaia1 venceu o

t t 1 E' t I TT 'I d J Aproveitando o ensejo, a Comis- Ame"rl'ca por 5 a 2. Ren'da.· 800"flue recen emen e reg'l'essou (OS S 3{ OS· L UII os, ec arou Ser· P I t "

aquele o povo mais hem alimentado do mundo. '-:f;le come �:.o ad�oc!�':ç�� ���i��n�:�n�e��t�ll��: Frutas argentl·nas. cruzeiros.
O Amazonas conseguiu' abatermelhor que qualquer I}OYO em tempo de paz" - a'irmou. pital. 110 sentido ele colaborarem

o Timb6ense pela dilatada conta-de modo mais eficiente com as fi·

A 2a Co nfereAnCI-a dos Advogados
naliclades do tabelamento, denun-

t
Rio, 1� (A. N')d -j Ch!,egou on- ge��ej�g: d: certame de Portociando a todo aquele que esteja de- em aqlll carrega o c e ['utas a1'-

• sobedel;ellc!o a respectiva tabela, g.entill1as para serem vendidas u Alegre, o Gremio derrotou O Força
I I' e Luz por 4 a 1.

.

usando para isso as folhas ele re- preÇ10s popu ares, um (OS majores
Rio, 10 (A. N,) - A Segunda Confel'('nciu dus Adl'()g�:.dos enh'Oll

clamações que já foram amplamen. e mais importantes navios da fro- -Resultados dos jogos do cam·
hoje em sua fase prática, l'OIll a rellniüo e fllJlCio1l3111enlo de todas as

te distl'ibl1idas na cidade, ou, eu- ta mercante da nação irmã. peonato de Niter6i: Canto do Rio
cOlúissões, Os assuntos mais palpitantes foram debatidos no seio da 3, Ipiranga O; Niter6iense 5, Icarai 1.
"Comissão de Assuntos dr Apt'ls-Guerra", Foi 3prO\'llda imporla,ntc pro- fen�let�o.se JC��� a Presidência, pe- REQUERIMENTOS, sôbre qualquer as· , ·0 centro'avante do São Crist6-
Posta mandando que todas as naç()cs da Amérira 'ldotem COlllO base, °ROe("e"l�lll(� 1�IE'I'R A P'e 'lel te Stuntodl?áú.li,?O? Procure a "Emprêsa In·! vão, João Pinto, é o "lider" dos:-

d bl d t
-

I i I rL, J' . ."L I SIC 1 erme 1 na .

para a soluça0 os pro emas e paz e a cons ruçao (O munc () l e.' "artilheiros" do campeonato ca-

l),pós-guerra, a "Hecol1l�nd�çr�o Prel,ill_linar", substal;cioso e .l.0ngo tr�-'8 d
-

d J t- e LI-herdade)')
rioca, tendo conquistado até ago'

balho ela.boraelo pe�a C0I111ssao, .!uir](!Jca Inler-amenC;!lUl (' Ja comUl1J-

ra OS a « US Iça ra, nada menos de 12 tentos.
cada J lodos os palses ela Amenca. Outro tema palpllan lI' e que des- ·A diretoria do Santos iluspen.
pertou viyos debates foi o do julgamento dos criminosos de: guerra. . T 'E l' I deu por três meses o' meia·esquer<Londres, 9 (L. P,) - ::.m todo o a!Uc o ele ontem contra Milão, Tu- da argentino Echevarrie�.

norte da Itália fo!:mn distribuicl os rim e Gênova. O apeLo dos dirigen- -Logo após à termínaçã,o do
dezenas de l11ilha,res de ll1anifes- tes da ".Tus,tiça e Liberdade" con- campeonato paulista, a Portugue.

za de Esportes excursionará a Cu
ritiba.
-O jogo São Paulo x .P, Santista.

foi antecipado para (1
.

t(1rde de
sá};ado pr6ximo,

se recusoU a fazer a paz com as Na- ·0 Palmeiras, de São Paulo, não
cederá o seu zagueiro reserva Ce.çõe!i Ull�.rJas. lestino (1Q Botafogo. do Rio.

a Finlândia também assustada. ma

Disse que Hitler está tranquilo _ .•
,

Londres, 10 (U. P.) - "Hitler continua tranquilo e ain
da tem completa confiança na vitória final". Foi o que infor�
mau, ontem, em Paris o Ditador alemão de Obras do Reich, o

nazista Fritz Saakel. Acrescentou que o R'eich está vivendo
um período árduo; mas desmentiu as "afirmações da propa�
Eª:p,çlg, Judía se,gundQ a qu�l está próximo Q fim da Alemanha".

los, atacando, violmJtal11enle, o go
vêrJ.1o do lllal'echal Baüügl,Ío. Os
volantes, que f,oram assinados pe
la ol'ganização "Justiça e Liberda
de" parecem ser a primeil'u reação
pop\tütr diante do hombardeio

ei ta os operários à greve geral e a

não prestar a menor coJabOl'ação
passiveI ao govênno de Rot11a, que
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