
"Bazuka' ,
Wl\SHINGTON, II (U. P.) •. REVELOU·SE QUE OS ESTADOS UNIDOS POSSUEM NOVA ARMA SECRETA, DENO
"BAZUKA'\ A QUAL SERÁ EMPREGADA PARA DESTRUIR TANQUES. A REFERIDA ARMA ASSEMELHA·SE A U
TEIRO, PORÉM MUITO MAIS PODEROS A. A "BAZUKA" PúDE SER MANEJADA POR UM HOMEM APENAS, SE NECESSÁRIO.
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a nova arma secre,-

o
a gasogênio

o JlIAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Londres, 11 (u. P.) A
emissora de Roma reproduz
um despacho da agência ste
fani segundo o qual Bruno
Fornacciari foi afastado do
cargo de ministro do Interior,
tendo sido designado para su
bstitui-lo o senador Umberto
Licci, que era diretor geral da
Administração civíl. Ano XXIX H. 8891I

Rio, 11 (A. N.) - Foi pedi
do o registro de um aparelho
de gasogênío adatável a moto
cicleta, de propriedade do' sr.
Abílio Pereira. O aparelho
apresentado comporta 7 qui
los de carvão e poderá percor
rer cerca de 70 kms. à veloci
dade aproximada de 75 kms.
por hora.Florianópolis- Quarta·feira, 11 de Agosto

Chegou Churchill ao Canadá
Montreal, 10 (U. P. Urgente) - O primeiro ministro

britânico sr. Winston Churchill chegou a Québec, no Ca
nadá. Informações autorizadas indicam que o chefe do
govêrno britânico conferenciará com altas personalidades
aliadas. Acredita-se que Churchill, Roosevelt e Mackenzie
King re u nir=ee-Iio proximamente, em local ainda não
revelado.

Aumento ao funcionalislDo paulistas. PAULO, 11 (A. N.) - ° interventor federal assinou de
creto, aumentando os vencimentos dos funcionários públicos
que ganham até 1.100 cruzeiros, exclusive. Essa medida vem

beneficiar a maior parte dos servidores do Estado. A maiora
ção atinge: os vencimentos mensais inferiores a 240 cruzeiros
ficam elevados a 300; aos de 240 a 480 cruzeiros corresponderá
o aumento de 20 �; aos de 500 até 1.000 cruzeiros corresponde
rá o aumento fixo de 100 cruzeiros; aos superiores a 1.000 cru

zeiros até 1.100 cruzeiros, exclusive, caberá a importância ne

cessária para atingir êsse limite. Já foi aberto o crédito para
atender à despesa decorrente dêsses aumentos.

Espera-se revolução na Bulgária
Istambul, 11 (D. P.) - E' cada vez -meis grave a:

situação do rei Bóris, da Bulgária. Informações fidedignas
salientam que, em' consequência dos últimos êxitos inili-

. tares aliados na Rússia e em Sicília, aumentou Çi opoei
ção contra o rei e o primeiro ministro Filoff. Acredita se

que, com a ocupação total de Sicília e a reconquista de
Briansk e Kherkov, rebentará grande revolução na Bul
gária para depôr o rei e proclamar; a República.

Esta a vontade de De . Gaulle,

e
Casablanca, 11 (U. P.) - O general De Gaulle propôs a

substituição de todos os dirigentes franceses que cola�oraram
com o governo alemão e continuaram a 'mante� relaçoe� c?m
os governantes de Vichí após o desembarque aliado na Aíríca
do Norte francesa. De Gaulle indicou, também, ser sua vonta
de suspender as restrições impostas agora à imprensa en: _vis
ta das necessidades político-militares do momento. Ao visitar
várias cidades marroquinas o general De Ga.ulle recebeu .ca
lorosa manifestação popular, que excedeu toda a espectatíva.

Novas manifestações pró paz
Londres 11 (U. P.) - A agência "Exchange Telegraph"

informa qu�, segundo uma transmissã? de Argel verificaram
novas 'manifestações pro-paz em Bari, tendo as tropas se

negado a fazer fogo cont� a mul!i�ão qua!1d? receberam ,ordem para isso, pelo que, _fOI. necessar�o substitui-las por outras,
para que fossem dissolvIdos os mamfeftantes.

«sondagens» dos nipônicos('HGNG.JHNG, 11 (U, P.) - Autorízndamente se infor
mou que nos últimos dois meses o Japão fez três sondagens de
lHlz em relação à China e que êste país a� repeliu, �izendo estar
resolvido a permanecer ao Indo dos aliados. O� japoneses se

ofereceram a devolver à China o "Statu-quo" de 7 ele julho de
1937; eorn a condição de que o Japão obtivesse os direitos eco

nômicos do norte da China, embora abulldonas�e. completa
mente sua� aspirações sobl'e o centro e (I sul do pms. .... ..

'Três

Criada uma «força avançada»
LONDRES, 11 (U. P.) - Revelou-se, em fontes aliadas que

'se estabeleceu contacto entre os chefes militares aliados e o coman

dante dos exércitos rebeldes, Mihailovitch, que operam na jugoes
lávia, Grécia, Albânia e Creta. Diz-se que, após várias consultas,
criou-se uma "força avançada" de 300.000 homens no sudoeste da
Europa para lutar contra o "eixo", colaborando ao mesmo tempo
nas operações de desembarque dos aliados no continente. .

·Comércio entre Brasil e ArgentinalHO, 10 (A. N.) � Chegou a esta capital, procedente �eSantos 011d!;í deixou grande canegamento de trigo, um navio

argentino, que, em seu regresso, levará para Buenos Aires
grande quantidade de cargas diversas.

de 1943

E O SalJão 1... Roma não quer largar Berlim
LONDRES, 11 (U. P.) - A rádio de Roma fez o seguinte

comentário da situação italiana: "A Itália não está de maneira
alguma vencida, ou conquistada. Sofreu graves perdas, porém,
estas serão refeitas com a mesma rapidez com que se deram.
A quéda de Mussolini foi absolutamente mal interpretada pelos
aliados. Foi uma ação política, não militar, limpando o ambien
te e reforçando a vontade de resistência do povo italiano". A
transmissão terminou elogiando a Alemanha e fazendo uma

declaração de que a Itália não a abandonará.
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Em nossa edicão de ontem.
publicamos uma nota da Comis
são Municipal de Preços, a Qual
se referiu à falsa atoarda de Que
havia sido revogada a tabela de
preços.

Frisou, nessa nota, a referida
Comissão, que continuam em YÍ
gor todos os atos por ela baixa
dos.

Lóuicamentc, não se concebe
qualquer aumento no preço de
certos artigos indispensáveis, -

como vem acontecendo com o

sabão.
Desconhecemos o motivo por

que falta sabão comum no co

mércio de Florianópolis, uma
vez que a fábrica de Joinvile,
pela imprensa, advertiu o públi
co de que havia restringido a sua

produção apenas de um terço.
Além dessa falta enorme do

referido produto. com as suas

desagradáveis consequências pa
ra o que se refere à higiene do
méstica, negociantes deshonestos,
valendo-se da necessidade alheia,
estão impingindo criminosamen
te o "páu" de sabão comum pelo
exorbitante pr eço de setenta e

oitenta centavos!

Em
La Linca, lO (U. P.) - Entr-ou no

porto de Gibraltar um couraçado
avariado, cujo 110]]](' não foi divul
gado. Hecorda-sc que nos diques do
Penhasco se enccntram em reparos
um porta-a "iões e um destróier bri
tânicos.
......w w.w �

Manteiga argentina para o Rio
RIO, 11 (A. N.) - A falta de manteiga que ultimamente

se vem verificando nesta capit.al vai desaparecer dentro de
breves dias. As medidas tomadas pelas autoridades foram re
cebidas pelo comércio de gêneros alimentícios com demonstra
ções de otimismo. É que toram adquiridas 350 toneladas de
manteiga argentina. Afim de debelar a crise oriunda da falta
do produto e de acôrdo com a isenção baixada há dias pelo go
vêrno, essa manteiga será posta à venda imediatamente, a
preço acessivel.

AIL na Praça 15 •••

Na primeira parla (à esquer
da) do editicio do "Restaurou
te Estréia", na Praça Qllin:e,
abriu-se há pouco llma oiicinti
rejormadora de cliapéus. aLI
porque o cômodo ocupado seja
estreitlssimo, ou porque não
disponha de aparelliaçem elé
trica poro. secar os chapéus la
vados e metidos em formas, o
dono do modesto estabeleci
mento, aliás (sequndo nos in
/armam) pessoa séria e trabo
lhadoro, os expõe ao sol, enii
leirados, no meio-fio da calça
da..

Parece que o lugar é impró
prio para isso. E, sendo-o, não
sabemos por que tal coisa se

consente ..•

o desíêche questão penalRIO, 11 (A. N.) - O Supremo Tribuna! proclamou (.) "veredictum"
do julgamento do l° tenente do exército Luiz de Porto Alegre. O referi
do tribunal havia julgado o réu, sexta-feira, em sessão secreta, em vir
tude de o mesmo estar em liberdade por ter sido absolvido em primeira
instância. Conforme o "veredictum" o Tribunal deu provimento à ape
lação, para, reformando a sentença, condenar o acusado à pena mínima
do art. 150 pfo. l° do Código Penal Mil itar, Em face dêsse desfecho, o
tenente Porto Alegre, que conta apenas 29 anos de idade, terá de cum
prir a pena de 10 anos, com aumento da sexta parte, ou sejam 11 anos
e oito meses. Recorda-se que o referido oficial assassinou a tiros de re
vólver o seu colega 1° tenente Dinamérico Rabelo Prado, numa das de
pendências da companhia de guardas do Ministério da Guerra, onde am
bos serviam.

duma

Atenção I � d'espes� com �• cmemc pode ser t.í-
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.Rua Francisco Tolentino, 3.

Chegados ao Rio
Rio, 10 (A. N.) - Chegaram a

esta capital, procedentes ele Bue
nos Aires, o ex-p res irle n te tia Re
pública do PatIaJ11á, sr. All'aro, e o
embaixador argentino no Rio sr.
Adrian Scobar, os quais fora111 re
cebidos pelo ministro Jaime do
Nascimentc,

As manobras de Rezende
IUO, 11 (A. N.) - Os [ornais locais' vem publicando, com grande

destaque, interessante detalhes sobre as manobras que os cadetes da
Escola Militar estào teallzando hú dias na cidade Ilumincnse de Re
zende. Todo o amplo noticirn-io a respeito vem sendo acompanhado de
fotografias focalizando passagens do referido exercício. Toda a repor
tagem é distribuída pela Agencia Nacional, através dum redator ali des
tacado. A imprensa local realça o Serviço de Saúde das manobras, o qual
tem sido absolutamente eficiente, revelando seus médicos dedicação
inegável e vigilância, perfeita, mantendo assim a tropa na forma invejável em que se encontra,

o general Góes Monteiro reassumiu
RIO 10 (A. N.) - o vespertino "O Globo" noticiou que o ge

neral Góis Monteiro reassumiu a chefia do Estado Maiôr do Exército.
·ENCARREGUE a "Emprêsa Interme

diária", de todos os seus interêsses junto
a . qualquer departamento público civil,militar. 'bancário P. comercial.o nome de MosquitoMaceió, 11 (A. N.) - O

agente estatístico do municí-
pio de S. Miguel dos Campos Cap.·Hin condena'doencaminhou à Comissão Revi- _IJI�,

.

d D··
-

T it
.

1 Baía, 11 (A. N.) - O [uíz dasara e ivisao erri ona Segunda Vara Criminal condenouuma sugestão para mudança o capitão Efigênio Matos, da Forçado nome da Vila de Campo Policial, envolvido recentemente

IAlegre para a denominação 110 crime. de Amaraltina, .a _set·e l11,e.anterior de "Mosquito" de

J
se� � quinze dias de prrsao, grau

, .
' médio do art. 129 do código pe.acordo �om os desejos da sua nal. O capitão Efigênio fôra de-populaçao. nunciado por tentativa de morte.

_•••••o � .

i Congoleuns - Tapetes i
I Stores - Passadeiras I
I APARELHOS INGLESES::• para jantar, chã e café
I O maior sortimento j. Os menores preços!

.
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A.SSINA.TURAS
Na Capital:

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

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

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu
hlicados, não serão devolvi.

dos.

TOPICOS & COMENTAlIOS
VAI SER DESTRUíDA A LINHA

MAGINOT?
Segundo o "Basler Nachrichten "

os alemães estilo-se preparando
para fazer ir pelos ares toda :;t, Li
nha Maginot. Têm precisão de todo
o metal de que constam estas for
tificações para os seus próprios fim;
de guerra. (E. C.).

DEZASSEIS TAXIS EM TODA
PARIS

Segundo uma notícia publicada )10

[ornal "Le Matin", em toda, Paris
estão em serviço apenas 16 taxis.
Cada um deles recebe gasolina su
fióenle todos os dias para percor
rer 60 quilômetros. Segundo os re

guiamentos, êstes taxis só podem
ser usados por médicos ou por pes
soas doentes, que têm de obter um

certificado oficial confirmando que
têm direito a servir-se dos veículos.
(E. C.).

IGREJAS PROFANADAS NA
NORUEGA

O jornal "Svenska Mor-genbla
det" relata diversos casos de pro
fanação de igrejas pelos nazis. A
igreja de Korsnes, em Tysfjord, não
muito longe de Narvik, foi em pri
meiro lugar usada C0l110 bar e agora
é usada como depósito militar. A
igreja de Trondenes, próximo de
Harstad, que é a igreja cristã feita
de ped r a situada mais ao norte em

todo o Inundo, venerável ed.iticio
constl'lJido na Idade Média, que aca

bava de ser cuidadosamente renova

do pelos noruegueses, foi fechada e

cercada por baterias anti-aéreas.
Na residência do padre foi feito um

grande depósito de munições, que
fica assim protegido pela igreja,

iheiro da ilustra.ç!\o a.-oima. �
lhe. em o.mó.vel gesto. 11m cMiGe do
excelente aperitivo KNOT, lembftlo
oe V. Sia. de lI<ll'eeoentl>r, ao agra4&
oe. a gentileza: ESTIE TM-
S!I'! () I1IU APERITIVO

1'nEnlJ.ETO!
·Tolf! KN0T
Uf'f /)Qoovro DA Kl10rSÃ./II/). (0/'1. r U6VROI

. , '''''. 'T.I.... í -v.
.,. "
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O ESTADO Esportivo Querem escapar da fogueira •.•

_ Londres, 10 (U. P.) - Informações fidedignas revelam

O 'lO
•

A
".

6 3 que os dirigentes da Hungria, Rumânia ,e Bulgária estão pro-

Iguelrense venceu ao merlca por a curando chegar a acôrdo com os aliados. Segundo consta, ês-
ses governos do sudéste da Europa estão lançando mão de to
dos os recursos possíveis para resguardar suas tradições e in
teresses nacionais.

o estado do gramado empanou o brilho técnico da luta. -- Con ..

tagem que não espelha o transcurso da peleja .•.. A impressão
deixada pelo campeão joinvilense.

Piazera, Lula e Alfrcdinho, Biru
(depois Costinha), Cocada, Zéqui
nha, Badéco e Costinha (depois
Armandinho).

conhecido e dedicado esportista sr.

Rubens Lobo. A
- Acompanharam os rubros na

sua, excursão a Florianópolis, os

segui n tes esportistas: Edgard Sh
meirier e Paulo Prum, respectiva
mente, presidente e secretário da
Liga Joinvilense de Desportos; An
tônio Falkhani. vice-presidente cio
América; Rodrigo Lobo, Pedro Fa
rias e Hermínio Moreira, elemen-
tos da "velha guarda" americana.

O FIGUEIRENSE VISITARÁ
JOINVILE

O Figueirense exibir-se-á na

prospera, e encantadora cidade de
Joinvile, 110 dia .j fio próximo mês
de setembro.

O "csquadrâo de aço" medirá
forças com o "onze" do América.

NOSSA SECÇÃO
o PENSAMENTO DO DIA

«O imitador é um estô
mago estragado, que devol
ve o alimento como o re

cebe». - Voltaire.
•

A ANEDOTA DO DIA

PROMESSA
Ela - Prometeste· me que

quando fôssemos cusados
todos os meus desejos se

riam satisfeitos ...

Êle - E rião o foram?
Ela - Nã.o. Eu duejo,

agora, erá não ser cas·ada
contigo ...

PRGPRIA

•

O PRATO DO DIA
SALADA DE BRÓCOLOS

A partida intermunicipal de ante
ontem, no estádio "Adolfo Kon
der", terminou com a justa vitória
do Figueirense sobre o Amér-ica,
mas por uma con tagem que não re-

flete em absoluto o anrlamcn to da O JUIZ

peleja. A arbitragem do prélio esteve a

Foi um prélio que agradou pela' cargo fie Walrlcmiro Melo, que de

movimentação e dinamismo dos [o- monstrou pouco conhecimento das

gaflores em campo, pr i ncipul mc n l c regras. S. s. pecou lamentave lrucn-

I
no 1° tempo. quando os dois qua- te nos "impedimentos". Foi, no

dr os se cquivalcrum em ações, mau- entanto, imparcial c honesto.
lendo um ritmo de jogo rápido, CI1l- HOMENAGEM AO SR. TENENTE-
bora () estado do grrunado impedis- CORONEL DR. HUGO SILVA
se o desenvolvimento de jogadas Prestando justa homenagem ao
técnicas. exrno. sr. tencnte-coronel ar. HugoNesse primeiro tempo, viu-se um Silva" ilustre comandante do 14°
Amé r ica cntusiásmo. pronto nas B. C. e fia Guarnição Militar de
ações e que se agigantava em cam- Florianópolis, a diretoria fio Flguci
po, igualando-se em tudo ao seu ad- rense ofereceu-lhe uma artística
vers:\rio. E quem tivesse assistido flâmula do Clube. A entrega da
a essa primeira parte da partida" flâmula foi feita, cm rápido impronão poderia prever lima contagem viso pelo sr. Orlando Scarpelli, de
de (i a 3 Iavuravcl ao Ftgueircnse. dicado presidente do grcmio alvi-

Mas na etapa derradeira. os visi
tant es, cederam terreno, deixando- negro.
se envolver pejos adversúr i os. A
conquista de dois tentos "r-elarnpa-

I gos", em que o goleiro Colin foi
facilmente vencido, sem esboçar si
quer um gesto de defesa, muito
contribuiu para abater o moral do
"onze" rubro. Quando a contagem
era Iavo rávcl ao "esquadrfto de aço

"

por 6 a 1, os americanos reagiram
firmemente, conseguindo dois len
tos.

E assim terminou o encontro
com o "placard" assinalando o

triunfo do Figueirense peta conta
gem de 6 a 3.

O FIGUEIRENSE EM TUBARÁO
No próximo domingo o Figuei

rense visitará Tubarão, onde pre
liará com o poderoso conjunto do
Horcilio Luz.

A exibição do "onze" alvi-negro
em gramados tubaronenses vem

EIIl hri lhun tc oração, o sr. tenen- despertando vivo interêsse em tu- Tome um mólho de bró.
te-coronel dr. Hugo Silva agr-ade- dos as localidades do sul cio Es- colos, descqsque os talos
ceu a homenagem. Ilaelo. grossos e leve ao fogo com.

O Figueirense também ofertou ' 1
ao digno militar e à delegação do HOMENAGEM A NELSON M. agua e sa .

América lindas corbclhas de flores I MAÇHADO .
Escorra a água e regu�

naturais No seu grandioso E' Jntcressantc com azeite.< • •

festi val efetuado sábado último, ii
AGRADECIMENTO noite, nos salões do Clube 15 de

A luzida embaixada do valoroso Outubro", o Figueirense prestou O PRECEITO DO DIA
América agradece, por nosso inter- significativa homenagem ao [orna- Os convcilescerrtes de febre
médio, todas as gentilezas que 11l81lista Nelson 'Maia Machado, of'ere- tifóide sempre constituem
foram dispensadas pela diretoria doi cen.

do-lhe artístico e custoso mi- fonte de contágio porqueFigueirense. mo. I'
. , bAtendendo gentil convite dos di- e rrruriorn o micro io da

O REGRESSO DA DELEGAÇÁO i retores alvi-n'egros, usou da pala- doença ainda por algum
yISITANT� . ! vra, ofertando o mimo, o sr. Ed- tempo. Devem ser tomadas,

A delegação do. Am.enca. re.gres- gani Scheneider, digno presidente por isso todas as medid
sou ante-ontem, a noite, a

cldadel
da, Liga .loinvilcnse de Desportos.

'

d _

as

de .J�in\'ik, viajando em ônibus Em rúuido improviso, o sr. Ncl- d� defesa e
j
e proteçao �osespecial. .' son M. Machado agradeceu a home-I saos que estelam em contac-

Chefiou a embaixada visitante, o nagem. to com ê'es. S N.E.S.

OS VENCEDORES
O Fiuur irensc mereceu a vitória.

Sua defesa, principalrncn te, o trio
final atuou com precisão. Dos mé
dios salientaram-se Procópio e Jal
mo. Espezim não apareceu. O
"pivot" se agigantou: no gramado,
atuando com muito cavalheirismo
e lealdade. Francamente, há muito
que não viamos Procópio jogar
sem a preocupação de jogo pesado.
Diante da quasi ineficácia do ata
(fUI', o veterano centro-médio ati
rou de longe, fazendo valer o seu
arremesso violento e não raro pe
rigoso. Assinalou, de forma bri
lhante, o 2° tento para os seus.

Entr e o "Iive " atacante, apenas
Genovês, Calico e Brito, consegui
ram aparecer. O "rnigon " pontei
ro esquerdo disputou uma, boa par
tida, demonstrando possuir quali
dades apreciáveis para o posto.
Calico, apesar de se encontrar bas
tante odoentado, produziu algo
de notável. Brito marcou dois ten
tos, mas andou esperdiçando óti
mas oportunidades. Branca de Ne
ve e Wilson bastante fracos.

OS VENCIDOS
Apesar do máu estado do grama

do, o esquadrão rubro conseguiu
impressionar favoravetll1enl.e o pú
blico. l�, sem favor algulll, o melhor
quadro do interior.

Colin, que operara algnmas in
tervenções difíceis, falhou lamenta,
velmente e111 dois tentos, ambos de
facil defesa. Curragem foi o melhor
elemento da defesa, sempre 0l?ortnno e firme nas rebatidas. Janjão,
seu companheiro de zaga, estevc'
bastante fraco, sendo também, cul
pa,do, nos lances que reduuldaram
na conquista dos 1°, 4° e 6° pontos
do bando vencedor. Na linha mé
dia, apareceram COlll destaque Al
fredinho e Piazera. Na vanguarda
mer('ce destaque especial, o meia
esquerda, Badéco. O "colored", es
teve simplesmente estupendo no
trabalho de infiltração e nas fintas.
Foi, se111 duvida, o maior jogadOl'
em campo. �iarcol1, numa lincla
cabeçada, o mais lindo tento da
tarde. Costinha também jogou bem
e Zequinlla demonstrou SLlas virtu
des no comando do ataque. Cocada
pouco apareceu, enquanto que Bira
foi a figura mais apagada, do ata
que. Armanclinho, que entrou na
fase complementar, ainda pOSSLle
a "velha classe". Esta, porém, mui
to gordo e não 11'111 aquela veloci
rlade que o cata.c1erizoL1 como um
dos mais velozes ponteiros do fu
tehál paulista, em 1940.

OS TENTOS
Os tentos do Figueirense foram

conquistados por: Brito (2), Calico,
Procópio, 'Vilson c Branca de Ne
ve. Zéquinba (2) e Badeco assina
laram os pontos do América.

•

-_._--------._-'"_ �.�._---

!la sofrimentos que sadêlo para suas vitimas.
fazem envelhecer. E as Defenda-se contra ésses soo

SE�A.S

)'

OS QUADROS
Formaram os dois ql1a,dl'os na

ordcm segu'Ínte: FIGUEIRENSE
Nlarona, Chinês e léié, Espezim,
Procópio e Jall11o, Brito, Branca de
Neve, Wilson, Calico e Genovês -

Al\iÊR!CA - Colin (depois Sena),
Ç�lrnl.��m j;1 Jªn)�ÇI 'cle,PQjs .R,�CQ)!

padrões maravilhosos. finissimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas DOS balcões da

Oasa SANIA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

SEJA SUA

frimentos, que sáo eVltaveis.
Use A SAUDE DA MULHER.
Regulador, tônico, anti-dolo·
rosa, o poderoso remedia
traz no nome o resumo de
suas Virtudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de
saude e bem-esta.r.

! SÁUDE DÁ �fULHEn

Manifestações
em .Poona.

Bombaim, 10 (U. P.) - Produzi
rum-se novas manifestações popu
lures em Poona, em pró] ela, li
bertação do Maha,tma Gandhi. A po
licia interveio e dissolveu a pás
seata (lUe os partidários de GUlldhi
planejavam realizar até o pal:\cio
do Age-Khan, onde se encontl'a de-

I tido o líder indÚ.
_

"A Bandeira Nacional quando hastea
da em janela. portá, sacada OD baJclIo, fj.
cal'á: ao eentro, se Isolada; 11 direita, S8
houver bandeira dê outra naçAo; ao CE'....
tro, ose fill'urarem � diversas 'bandelras,
Ilerfnzendo número impar; erit""poslçlÍo
que mais se aproxime do centro' e U) di.
relta deste, se figurando divel'8lls' li'iúi.
"eiras. a *ORla del�s formar número par.
As presentes dlsJ}oslçlles são ta!Jlbemapllcllveis quando figurem, ao lado da
Bandeh'a Nacional, bandeb'as repree6nta
tlvos de Institnlções, corporações ou as·

800IaçOO8". (Decreto-lei n. 4.543, de 3.1 cl.
Julho de 1942: - Art. IR, N. J l.

o afundamento
do <'Bagé»'Lisboa, 10 (O. P.) - A impl'cns:l.

portuguesa publicou, em suas pl'i
l11Cil'as páginas, a noHcia do aÚtn
dalllento do navio brasileiro "Bn'·
ge", Todos os diârios recordam
que o nome do "Bagé" esta vincu
lado ao glorioso feito da travessia
do Atlântico por Gago Coutinho ti
Saca,dura Cabral. Foi pelo "Bagé"
que seguiu. de Portugal o avião
"Fairy" utilizado pelos dois famo
sos aviadores lusitanos para com

pletaI' a travessia entre Fernando
de Noronha e o Rio de Janeiro:·

resoluçà0RIO, 9 (A. N.) � O Instituto dos Comerciários vai retirar
dos seus depósitos bancários a importância de 100 milhões de
cruzeirosl afim-de empregá-la em aquisição do bônus�de-
"�ll�rrª. . ._.

.

•

Senhoras. que dêles pa
decem, o sabem muito bem.
Taes são 3S irregularidades
fIO funcionamento do deli·
cada organismo feminino,
como excessos, faltas. pe
(Iodos dolorosos, que tornam
cértas fases do mês um pe-

Palriótica ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO- DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
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OLUBE DOZE DE AGOSTO
Quinta-feira. GRANDE BAILE DE GALA,

ao transcurso do 71'
Domingo, 1S-Elegante

-

em comemorccco
, .

cmverscmo.
dedicada à diretoria recem-eleüa,«êofrêe-

Realizou-se, sábado, 7 do corrente
mês, no Grupo Escolar "Arquidioce
sano São José ", desta Capital, a inau
guração do, retrato do patrono da
cooperativa de consumo do referido
estabelecimento de ensino, gentilmen
te ofertado pela conceituada ,. Casa
Oscar Lima ", do comércio desta pra
ça, A solenidade realizou-se na sala
Arcipreste Paiva e, por coincidência, &.nll'ersirlo81
em data que assinalava o natalício Transcorre hoje o dia nata
do homenageado, Compareceram, a lício do nosso distinto conterconvite, os srs, dr. Afonso ele Maria
Cardoso ela Veiga, Chefe elo Serviço râneo sr. dr. João José de
de Econômia e Assistência ao Coope- Sousa Cabral, um dos mais
t.ívísmo no Estado e Prof. João elos ilustres e laboriosos advogados
S.antos Areão, Inspetor-geral do En- do Fôro local Peja sua ltu-
SInO e representante do Departamen- _. cu

to' �e Educação. Achavam-se também) �a va�l,ada: apurada e pela
presentes o sr. Manuel Vieira de Me- indesviável hnha de proceder,
lo, sra. Júlia Lima Pereira, eligna es- tornou-se apesar de moço u
posa do sr. Agenor Pereira e filhas, ma das maia notáveis fig�rasdiretor, professoras do estabelecimen- _"

to e grande número ele alunos sócios do nosso mero SOCial e intelec
ela Cooperativa Escolar. Discursou t__ al, Por algum tempo, fre
inaugurando o retrato o aluno Mário quentou também s. s. a nosso

�oritz, presidente da instituição, que jornalismo, onde deixou inded isse do menta elo homenageado, , .

grande amigo dos iniciadores da Es- lêveis traços, reveladores de
cola Diocesana "São José". A seguir, um espírito alerta, independen
o sr. Dr. Afonso Veiga, mui ínteres- te e conciencioso. Com muita
santemente, �isse.rtou sôbre a util!- satisfação lhe apresentamos osdade e alta Iinal idade das cooperatí- _ . .

vas escolares, merecendo, ao concluir, mars cordiais parabens.
prolongadas aplausos. •

O Sr. Manuel Vieira de Melo agra- Pela passagem de seu nata-
eleceu, mui comovido, a homenagem lício, que hoj e transcorre, re
prestada à memória de Oscar Lima,
sendo, Jogo após, encerrada a soleni- ceberá, certamente, muitas te-
dade com uma homenagem prestada licitações, o sr. Vasco de Oli
à Ban deí ra Nacional, no pátio de re- veira Gondrn.
creio. por todos os docentes e dis- fifi O aniversariante. que érentes elo educanelário.. pes-

soa geralmente estimada nos

J
circulos comerciais do Estado,

úri de prêmios possue representação de concei

Rio, 10 (A. N.) _ A comissão tudas produtos e é, ainda, dis
dcsignada pelo diretor geral do trituidor dos artigos da firma
Departamento dos Correios e Teté- Dohns Brada & Cia., de Porto
grafos para consli tuir o júri afim- Alegrede conf'erir prêmios aos

exposito-,
.

r es ela Segunda Exposição Filaló- *
lica Nacional, terminou ontem Festeja seu aniversário nesta

MOrrE; um latinista seus trabalhos. data o jovem Sidne y Moritz,_,._._...... .....�J"..-_._,._-..............._ ......-.:-............, ,

iRio, 10 (A. N.) - Comunicam Prestigia o GOl'êrno ti 8e destacado esportista conterrâ-
da Baia o falecimento repentino classes armadas, _ ou seri8 neo e diligente funcionário do
do professor Heraldo Dias, con- D d Esiderado um dos maiores latinis- nm "quinta - cofanlsta", (L. epartamento . educação.
tas do Brasil. D. N.). •

................................................._ Transcorre neste dia o ani-

CARTAZES DO DIA
versârio da exma. sra. d. Ju-
dite Bayer, esposa �o Sr. Os
car Bayer.

A 'licença às gestantes
Hio, 10 (A. N.) - o DASP diri

giu aos diretores de divisões e ser

viços elos Ministérios da seguinte
circular : 1° - a licença à gestante
deverá ser concedida a partir (1<>
8° mês da gestação ou, preferente
mente, do inicio do 9°, prolongan
do-se daí até 3 meses: 20 - em caso

de parto prematuro, a licença terá
início na data da ocurrência e pro
Iongur-se-á por 3 meses; 30 - em

caso de féto morto prematuro, a

licença terá início na data da ocur

rência e prolongar-se-á por 3 me

ses; 40 - em caso de Iéto 1I10rlo Iho bem como o oomportamento
a termo, a licença, que devêra ter individual de cada gestante em face
sido concedida a partir do início da evolução do processo (essa de
do 9° mês de gestação, terá, como terminação deverá ser também dei
nós outros casos, a duração de 3 xada a critério médico, podendo
meses; 5 - os casos patológicos, justificar, em casos especiais devi
que surgirem durante e depois da

'I
darnente fundamentados, que o iní

gestação, e decorrentes desta, serão cio ria licença se verifique apenas
considerados objeto de licença pa- na proximidade do parto.

ra tratamento de saúde, a qual será
antecedente ou subsequente à li
cença à gestante (também deverão
ser protegidos pelo 10 tipo de li
cença, e não por êste, os casos de
abôrto; 60 - a determinação da
data do inicio da licença à gestan
te ficará a critério do médico; 'l"

- na determinação da data do iní
cio da licença, nos casos fisiológi
cos, deverão ser tomadas em consi
deração as condições especificadas
de cada profissão ou tipo de traba-

Encontrados em pleno oceano
Washington, 10 (U. P.) :-- O Departamento de Marinha

informa que 9 portugueses, sendo 8 homens e uma mulher, fo
ram salvos por um navio-de-guerra norte-americano, que os

avistou, quando navegavam, ao sabor da corrente, em pleno
Atlântico.

.

Centro Acadêmico «XI de Fevereiro»
Funda�o em 2 de setembro de 1932

Assembléia Geral Ordinária

,.
) ,

São convocados, de acêrdo com o art. 8' dos Estatutos. os s6cios
do Centro Acad�mico "XI de Fevereiro", para a sessão de Asumbléia
Geral OrdinárilÍ, a realizar-se no dia 11 de agôsto corrente, às 16 ho·
ras, na sala de sessões. a-fim-de eleger o Diret6rio e o Consêlho Fis
cal. para o período social 1942-1943.

De coniormidade com o parágrafo único do art. 9', a Assembléia
será presididci por um professor da Faculdade. convidado para êsse fim
e nela, s6 poderão votar os s6cios efetivos quites.

Florian6polis. 9 de agosto de-1943.
ATALIBA CABRAL NEVES, Presidente do Diret6rio Acadêmico.

Os aviões do futuro próximo
Nova Iorque, 10 (U. P.) - Existirão inúmeros aviões par

ticulares capazes de correr pelas ruas e estradas como se fos
sem automóveis? Foi o que revelou um perito da "Consolidadet
Vultee Aircraft". Segundo o mesmo informante, os referidos
aviões terão quatro rodas e as suas asas serão móveis. Além
disso, serão construidos pequenos autogiros, ue um lugar, para
aterrissar até em pequenos pátios.

Não sabem se Roma é cidade aberta
Washington, 9 (U. P.) - ASi oficiais, a respeito, as autor ida

autoridades de Washington de-II des declinaram de formular co

clararam que o govêrno norte- mentários. Outras fontes infor
americano não foi informado' madas da cap-ital norte-amerí-

! cana por sua vez, mostraram-se
por nenhuma fonte oficial ou céticas, relativamente a êsse
autorizada de que Roma tenhal fato, baseando-se em que as
sido declarada ci�ade aberta, "demarches" realizadas nesse
conforme se anunciou em Ber-, sentido, anteriormente fracas
na. Na ausência de informações, saram completamente.

'

o Mucus do
Asma Dissolvido
Rapidámenfeos ataques desesperadores e violentos da

,&Bm& e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mandaco,
nova fórmula médica. começa a circular
no sangue, dominando rapidamente 0& ata
ques. Desde o primeiro di.. começa a de"ll
parecer & dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
cessario é tomar 2 pastilhas de Mandaco
lis refeições e ficará completamente IivI'e
da BsmB ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de CBSOS rebel
des e 8:ntlgos. Mandaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar BO paciente respiração livre e faci! ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mandaco,
hoje mesmo, em qUalquer farmácia. A nossa
garantia é a sua maior proteção.

Mend a e o A:a::.:::.m

Justica do Trabalho
Rio, 10 (A. N.) - A Pr.imeírn

Junta de ConciJiação e Julgamento
apreciando mil processo, deci d iu :

"O empregado que é lícenciado
por fôrça de convocaçâo para o

serviço militar e que tem sua in
corporação adiada, se, ao invés de
reassumir suas funções, arranjar
outro emprego, não goza, neste,
<las mesmas garantias que tinha
no outro, declarando sua situacão
de convocado, Só nesta caso é que
a responsabihi dade passa ao se-

gundo empregador. IRio, 10 (A. N.) - A Pr,Ímell'u
Junta de Conciliação e Julgamento
assim decidiu, julga,ndo um pro
cesso: "Não dando os emlPrega
dos motivo à cessação do negóc.io,
devem rece,ber as inde'nizacõels le
gais. AdnlÍrti.ndo-se a possi,bilidade
de voltar a empresa à attividade,
ao .empregado estável deve ser

assegurada a readmissão, median
te a restituição da indenização re

cebida, oom desconto dos salários
correspondentes ao tempo dccor-

Rumo X"
rido". '

São Pau,lo, 9 ��N.) _ !��! Quinze novos P.ostos
espeóal, da Soroca-bana, que dei- P. Alegr.e, .1� (A ..N.) O Con
xou ontem esta calpital, (}s compo- selho Adnllll'lstratl \"0 do Estado

ne!ltes ,tia expedição ao Xingú se- ap.rovou decreto da intel"vent?r�a,
glllraril. . para Campinas, donde enando 15 novos p'ostos de hlgle
proS'seguirão, 'via' Mo�iana, a,té ne a serem instalados nos diversos

;!\rara'sui, c'm Minu. municípios.

(

Diplomados pelo Institu_to Politécnico de FlorianópolisProcurem. ou escrevam à ORGANIZAÇAO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praça à
Rua João Pinto n. 18, earn Casa Filiada na Capital Federal, que está habilitada a regulariza roseu

DIPLOMA. em face do Decreto-lei n. 5.545. de 4 de junho de 1943.

'NEM'·.TODOS·

•

OI"..:.
....- _.

1 que. no ano passado, nos Es
tados Unidos, houve um rou

bo em cada minuto, 'um assalto
à mão armada em cada 9 mi
nutos, 37 assassinatos por dia. e

um delito grave em cada 22 se

gundos.

2 que, recentemente. foi ins
talado no :Observat6rio de

Mac Math-Hulbert, pr6ximo de
Los Angeles. Estados Urudos, um

novo e poderosíssimo télesc6pio;
e que êsse aparelho, provido de
um espectroheliocinematógrafo,
serve para tirar filmes aucesaí
vos das protuberâncias e man

chas solares.

3 que. de acôrdo com uma es-

tatística recentemente publi
cada pela Associação dos Den
tistas Americanos, há cêrca de
90 milhões de d6lares em ouro

imobilizados na bôca dos habi
tantes dos Estados Unidos.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA

Rua Vidal Ramos. 19

No Grupo Escolar A. São José VIDA SOCIAL
Não canto por bem cantar.
Ou por ter talas de amante;
Canto só para dar gôsto
A quem me pede que cante.

•

4 que a Torre Eiffel, erguida
em Paris em 1889, mede exa

tamente 300 metros e 60 centí
metros de altura e pesa sete
milhões e trezentos quilos. isto
é, o pêso total de 125.000 ho
mens de estatura média.

5 que, segundo uma estatís-
tica recentemente publicada

pelo govêrno da Irlanda, dentre
todos os trabalhadores daquela
nação o que conserva melhor a

saúde é o agricultor, e o que
tem a vida mais curta é o al
faiate que trabalha nas cidades.

6 que, a-pesar-da severa re-

pressão das autoridades bri
tânicas. ainda persiste em cer

tas regiões da India o velho
costume de incinerar as viuvas
nas piras funerárias de seus

maridos.

A's 4 1/2 e 7 1/2 horas
Colossal programa duplo

Os Irmãos Ritz e As Irmãs Andrews na maravilha

Noites
musical

:r.

Completa hoje um ano de
idade a menina Eloã. filha do
sr. cap. Conceição Nunes de
Miranda, servindo no 14' B.C:

*
Fez anos ontem o Pedro Ri-

cardo Goulart, funcionário da
firma Lundgren Ltda.

:r.

Fazem anos hoje:
sr. Vi tal Amorim, comercian

te em Biguassú;
jovem Norton Mário Silvei.

argentinasAllan Jones e Susanna Foster em:

Sonho de música
CAMPEONATO INTERCOLEGIAL (DFB)

o LADRÃO COM O FURTO NA MÃO (Desenho Popeye)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS.l(Jornal)

Preços: 2,2(), 1,50 e 1.00. Livre de Censura

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.

FILIAL DA S. A. A.

ra.
*

Ultima Exibição do
estarrecedor filme cheio de A venturas;

O homem Hitler

llahilftaf,iões,
Estão- se habilitando para

casar: o sr. Tomaz de Carva
lho Meyer com a srita. lida
Germani e o sr. Antônio Flo
rêncio d J Silva com a srita.
Maria ..Je Lurdes Nunes.que quis matar

com Walter Pidgeon, Joan Bennett e George Sanders.
IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x7 DFB)

ABSORVIDO PELO MAR (Short)
Preços: 2,00 e 1,50. Imp. até 14 anos

Amanhã, Fred Mc

Ela e
Murray e Rosalind Russell

O secretário
em:

Forta,leza, 10 (A. N,) - Será
instalada aquí a Soci,edade dos
A,nügos da América, tendo como

pres.idente o comamdante Henri
qll1e César Medeiros. O alto conta
rá COiI11 a pres'ença do general Ra
belo •....................................................
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!r �!riD u�iro � ir! i i Di � o o i o a mal�nia1

Ap_piando a iniciativa dO Instituto Agronômico do Norte, o interventor Magalhães Barata ensina pes-soal·
mente aos escolares como extrair e defumar o latex precioso••• MObilizando e preparando a geraeio

vindoira para a. funcão histórica do ressurgimento econômico do Grande Vale.
Belém, via aérea CE ;ess Par

ga) - O Instituto AÉ! .onômíco
do Norte, por iniciativa de seu

diretor, dr. Felisberto Camar
go, está realizando uma série
de conferências, palestra e de
monstrações práticas da extra
ção da' borracha especialmente
à infancia escolar do Pará.

Essa campanha de alto al
cance teve êxito completo, em

polgando a população estudan
til de Belém, principalmente
pelo inteiro apoio e coopera
ção do govêrno do interventor
Magalhães Barata, que a incor
porou oficialmente à intensa
campanha que o govêrno do
Estado está desenvolvendo no
sentido de desenvolver ao má
ximo a produção de borracha
do Pará, numa demonstração
prática e eficiente de inteira
dedicação ao programa refe
rente à nossa política econô
mica de guerra.

O Interventor Barata <lá o

exemplo
Intelectuais e técnicos pa

ràenses foram mobilizados pa
ra essa campanha. O próprio
coronel Magalhães Barata, se

guindo sua norma de mostrar Ipelo próprio exemplo, partící
pou pessoalmente da primeira!demonstração prática realizada
e fez, êle mesmo,' como qual
quer bom seringueiro, a extra
ção e preparação de certa
quantidade pelo processo ama

ZOl1lCO, hoje tornado prático
pela adaptação da pá agronô
mica.

O gesto do
#

dinâmico chefe
do govêrno paràense teve a!
mais alta e simpática reper-Icussão no seio da mocidade pa
ràense. Os estudantes presen
tes, entusiasmados, acompa
nharam o interventor, ajudan
do-o em todas as fases da ope
ração, agindo como se fossem
simples companheiros do inter-, se ou posição social, tem o de-: que trabalham na Amazônia e entusiástica de todos os nhas são iniciadas em todo o

ventar, na tarefa que é hoje de ver de ser um bom seringueiro, ou cooperam na solução dos meios. O resultado tem sido o: Estado ou em determinadas re
todos os filhos da Amazônia. I porque essa É' a imposição his- problemas amazônicos e na afastamento de vários obstá- i giões, de acôrdo com as neces-

Nessa ocasião o interventor

I
tórica do momento que atra- intensificação da produção da culos e a vitória sobre outros, I sidades ou possibilidades de

Magalhães Barata teve ocasião vessamos e a mais concreta borracha têm encontrado no e uma intensificação ínespera-] cultura de cada uma.
de explicar toda a significação

I
maneira de servir a Amazônia, atual govêrno paraense o seu

I da da produção do Estado, em I Assim, na zona sudoeste do
da nova era da borracha, para de servir o Brasil, de servir as principal colaborador. O coro- todos os sentidos e setores, mas Estado e na região limitrofe
frisar que "extrair borracha é Nações Unidas, de servir a Hu- nel Barata tudo facilita e par- especialmente no que diz re-8-' do Maranhão' está sendo leva
hoje a mais digna e a mais pa- manidade". ticipa díréta e ativamente R-OS I peito' ao aumento da produção da a efeito intensa campanhatriótica tarefa dos filhos do A.umenta rapídameute fi pro- trabalhos, levando c�)1n seu de borracha destinada à causa para o aumento da produçãoExt.remo Norte, e que todo ha- dução Paraense I prestigio a explicação ao povo das Democracias. de borracha de mangabeira,
bítante do Grande Vale Ama- O Instituto Agronômico do e pedindo a ajuda de cada um, Não cessa porém a ação ad- com resultados os mais auspi-
zônico, sem distinção de elas- Norte e todos os organismos loque provoca reação imediata ministrativa e novas campa- ciosos.

Quatro magnificos flagrantes colhidos du r an te a primeira demonstração prática de propaganda da preparação da: borracha aos

escolares de Belém e que foi pessoalmente ministrada pelo interventor coronel Magalhães Barata. Em cima à esquerda aparece o

d inô.m ico militar fazendo a defumação pelo velho e secular processo amazônico, porém com «pá agronômica», que torriou fdolI e

prática a tarefa. Na de cima à direita e na de baixo à esquerda, duas fases da laminação feita pelo interventor, com a ajuda' e

participação entusiástica da inf6.ncia po.roense; e na última, o interventor e seus «ajudantes»
examinando o resultado do trabalho realizado.

Secção livre I solicitando realização sessão des-! bra desleal contra mim, a conve-

J
tinada dar-lhes posse julgo extem- niencia de se privar a nossa Ins
poraneo tal pedido porquanto toes tituição deste poderoso recurso,
Conselheiros deixaram de tomar apezar, de, naquela época, dispôrSnrs. Membros da Mesa Ad- talvez insuflado por' inimigo gra· posse em sessão ja realizada e mes- o Hospital de saldo compensador.minislrativa da Irmandade tuito de prestígio na Mesa, pra- mo para não quebrar boa norma Estes os mais acentuados moti

do Senhor Jesus dOS' Passos ticados atos privativos da Prove- realizando reunião antes celebração vos que, entre inumeros, que po
H 1 C doria, sem que eu lhe houvesse missa funel:.re trigessimo dia fale- der ia ocrescentar embora a fraque'e Dspita de aridade. transmitido, legalmente, o exer- cimento saudoso Provedor pt Mar- za da molestia que me levou ao

N t I
doia do meu cargo, ferindo, assim, corei reunião logo ap6s celebração leito quasi durante um mes. Aoes a. a ordem e a harmonia que sempre citodas exequias pt Cantidio Alves terminar, direi a VV. SS. e aos

. .. reinaram nessa Casa. dEsta c�rta. aberta, que dlr.l1o a

l 4') Terem sido esses átos prati- Vice Prove or em exercicio pt». meus amigos que face á ínferrní-
VV. SS. e feIta com o proposrto de cados com aquiescencia tácita de Em data de 7 de Agosto de 1943. dade, ao cansaço físico, já me não
chegar ao conhecimento da Mesa, 'outros membros da Mesa sabendo- «Eugenio Luiz Beir'ão Mordomo permito, corno dantes, enfrentar e

d J t d
. I 'Culto Irmandade Passos Hospital vencer essa insidiosa campanha,Q

•

un a e os meus crruqos, os (se do meu estado de saúde, e por-
motIVOS que me levam, neste �o. tanto, vislumbrando-se o proposito de Caridade Irnpossibtl

í

todo com- investido do meu alto cargo, na

men�o, a exonerar-me da;s .funçoes desleal de evitar a convoc,ação da parecer missa sufragio inesquecível Administração dessa Casa. Vence
de Vlce-Pro.vedor em exercrcro dessa Junta, a que se refere o artigo 38' Provedor peço transmitir Excelen- la-si, portanto, com o andar-! dos
C d d 1 h d tI'SSI'mo Reverendissimo Arcebispo tempos e o surgl'r da verdade queasa, epors e .ne a aver,. uran- do Cornprornísso, que certamente' '

te 45 an_os, servi do com carinho e poria por terra os maldosos de- Metrepolitano agradecimentos aten- não falha e há de destruir a ini
abnegação, signios, vasados na infamante e

cioso cartão dirigio-me 8 julho pt mizade gratuita que se me depara
Para mel�or cla.reza. do assunto, anoníma campanha, movida por

Outrosim peço-vos transmitir Irmão neste momento de precarissima
-

t Secretário minha autorização defe- saúde.pass.o a. expor os m,o IVOS: inimigo gratuito. Devo, porem, di-
1 ) V d rl'mento e posse dos Irmãos cori- F'lorto.nôpolís 9 de Agosto de 43

,
Ir, e �ns CInco anos. �ara zer que colht o pronunciamento sultores Nabuco Duarte Silva e

' .

co, sofrendo mfamante ': anomma eleitoral do meu. modesto nome (Ass.) Cantidio Alves de Souza
camponha, quanto ao heI desem- CU1'as cedulas se acham em meu

Pedro Duarte Silva conforme solâ- Firma reconhecida pelo tabelião
h d

.

h f
- citaram não sendo necessario rea- Jcão Machado Pacheco ..pen o e rruri as unço�s; campa- poder.nhas essas do corihecirnerrtc de lizar sessão vista artigo trinta se-

olquns dos Senhores membros da 5') Que entre esses átos do meu te Compromisso pt Proximamente Moradia nos CoqueirosMesa. substituto legal, praticados a rn i- convocarei Mesa pt Cantidio Alves
2') O aproveitar. se, um dos mem- nha revelia, cito a realização, Do- Vice Provedor exercicio pt. Vende-se uma. Tratar na

bras da Mesa, do caso do aumento mingo último, da reunião da Mesa, 6') O caso da subtituição pelo Farmácia Moderna. Praça IS
do edifício do Hospital. patrocinado sem que eu a convocasse, apezar falecimento do saudoso Irrndo che- de Novembro, 27. 6v-2
pelo operoso govêrno de Snr. Dr. de achar-me em exercicio e haver gando a crear serias divergencias ...-_- - ._. _........ _w_...........-_. -..-_-...."

Nereu Ramos, para, maldosamente, trc:nsmitido o� dois telegram?-s entre os Membros da Mesa; obra
assoalhar, a meia voz, insinceros adIante transerltos: Em data de ;jO maliciosa de quem deveria, acima

objetivos por parte do eminente de Jul;ho d.e .1943_ .
de tudo, zelar pela ordem e har

Interventor Federal, Irmão Bene- «Juho VIeIra Secratcrr!o Irm�n- monia na Administração desse
merito dessa Cosa, cuja lealdade e dade Senhor Jesus Passos Hospí tol Casa.
dignidade não devem padecer o me- de Caridade nesta. Tendo recebido 7') O caso da compra de um no·

por duvida. telegrCllna Consultores Nabuco Du- va aparelho de Raio X, em que
�.) b�V'f 9 m9� 'ldb,t�t��Q l�,Ql, ÇJfte $ilVq jI P�çlr9 PUOl'te Silvp. c}legou Q ser �emhrC!ldo, por mano·

,� �

PauUDe Bartboldi
Londres, 10 (Intet-aliado)Paulirie Banthólí, de 19 anos de

idade, lima nova Joana 'd'Arc uma
segunda Edith Cavell _j__ 1Ic�do fi
bravur-a e patriotdsrno de':. ambas,
- recebeu Teüentemente UJS con

gratulações pessoais do Rei Jorge da
Inglaterr-a, peja bravura

.

de quedeu mostras como chefe de um
grupo de escoteiros da Tunísia.
Foi condecorada com a "Otoix de
Guerr e" e receberá, brevemente,alta condecoração britânica. O rei
transmitiu-lhe os agradecimentos
por ter ela abr-igado em S'1.1a casa
21 soldados britânicos, quando os
nazistas invadiram Túnis, ajudan
do-os, depois, a fugir.............----- - •••- - -

•.._._ J

Regressa ao Rio-
Buenos Aires, 9 (D. P.) - Pelo

avião da carreira, partiu para o
Rio de Janeiro o embaixador ar.
gentíno no Brasil. sr. Adr ian SeG
bar.

120 jovens fuzilados'Londres, 9 (D. P.) - A B: B. C.
informou que os nazistas desco
briram uma grande organização
de jovens patr-iotas na cidade de
Kraljevo, na Jugoeslávia, Os nazis
tas fuzi,laram 120 jovens, em S'll�
,n;üClri� estw;laIlitcs.

MACHADO & CIA.
AGil:NCJb.S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua Jolio Pinto - 5.
Florianópolis

Sub·agentes nos prinCipais mmllefplol do
EST"PO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esperando o colapso italiano
Londres (B. N. S.) - Pelo gene- abandonem o território da' Penínsu-

1'a1 Fr�nk Gordon - Continuam po- la, facilitando, ao mesmo tempo, o

sitivardente contraditórias as notí- regresso de tropas italianas que se

das sô6re a atitude que, em relação encontram na região balcânica, bem
à guerra, pretende tomar o novo como dos milhares de operários
govêrnb italiano. Segundo despa- que, neste momento, trabalham nas

chos de Angóra, o novo chanceler, fábricas alemãs.
sr. Gua.riglia, teria declarado que O problema necessita alguns dias
seu país não está em condições de de ação e grande dóse dê habilida
prosseguir em guerra. Informações de diplomática. Enquanto isso se

de olL-tras procedências afirmam que passa, é necessário fornecer segui
B,adóglio já está estudando as con- damente ao povo notícias, que, mes

diçõe·s em que os aliados estariam 1110 contraditórias c, por isso ines
dispostos a conceder o armistício; e mo que o são, mantenham a at1110s
outras ainda acrescentam que o go- féra de espectativa em que se encon
vêrno italiano fará determinadas Iram não só a, população italiana,
exigências para cessar a luta. Tele- como o resto do mundo.
grama de Berna diz', mesmo, que o A situação de Badóglio, ao acei
ministério, recentemente nomeado, tal' a pesadíssima herança de Mus
em recente reunião, resolveu não solini, é a mais difícil que se possa

'"Ifií'a.r a politica externa do pais e, imaginar, tendo de manobrar entre
cor.I,lequentemente, prosseguirá em os aliados, a que finalmente terá de
gncrrn contra as Nações Unidas. ceder, e os alemães, a quem é nc

Como se vê, reina enorme confusão cessá ri o não irritar de maneira ex

entre as notícias de várias fontes, cessiva, para que seja, tanto quanto
tornando·se difícil fazer, sôbre a possível evitada a invasão total do
situação, um juizo seguro.

Todavia, há indicios positivos de
flue o colapso italiano está por dias.
Os aliados, ao que se diz, já fixa
ram um prazo para que a Itália se

defina, e não parece haver dúvidas
de que a resolução do govêrno, II

êsse respeito, não será positivamen
te favorável ao Reich.

É evidente que Badóglio procura
dilatar ° mais possível o momento
da decisão, enquanto faz esforços
'desesperados para que os naz istas

país, ou, pelo menos, de todo o nor

te da Península, e poupadas as vi
das de milhares de soldados, nos

Balcãs e na Península, e dos ci vis
que na Alemanha, colaboram no es

forço de guerra nazista.
O problema é ganhar tempo. Es

tudar as condições aliadas, ou pre
tender fazer contra-propostas é ab
surdo de tal jaez, que ninguern de
boa-fé poderá atribuir ao marechal
Budóglio ou a qualquer dos atuais
dir-igentes italianos.

Lambem ri E:'l(ATO
cortando ou cosendo.'

W M. DIA��.,Raicbt.e,rR. Conselheiro Haf'ra. 8

Jovens enviados para o círculo polarLondres, 10 (Interaliado) - A Agência Telegráfica Norue
guesa informa que três jovens de uma aldeia ao sul da Noruega
roram enviados para o círculo polar por "falta de respeito" ao

comtssárío Terboven. Terboven vinha de automóvel, e os me-

",ninas não saíram com bastante pressa, segundo o comissário.
Um oficial alemão, então, desceu do carro e espancou-os no ros
to até correr sangue e, em seguida, embarcou-os para o norte,
sem lhes dar tempo de, ao menos, verem os pais.

REPRESENTANTE EM SÃO PAULO
I

l
Firma com boa organlzaçâo , dando referências.
deseja representar, no Es tado do São Paulo,
fabricantes do Estado de SANTA CATHARINA

Importadora e Exportadora YVEL, Ltda,
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 120 - 2.0 ANO. - S. PAULO

PANA,..

Irreligião e humílhccôcLondres 10 (Interaliado ) - No campo de concentração de
Grini, onde �stão detidos cerca de 2.400 prisioneiros políticos,
hão é permitida fórma alguma de manifestações religiosas. Os
presos não têm licença de possuir bíblias, livros de salmos e

cantos religiosos ou qualquer literatura religiosa. A capela
existente no campo fica sempre deserta a não ser quando os

alemães a utilizam como cantina ou cabaré das suas festas. Re
centemente, em uma noite de chuva, quando os alemães se en

tregavam a uma dessas festas, os prisioneiros receberam ordem
ue se levantar e desfilar em frente aos convidados e eumprí
)'neutar com o chapéu eincoenta vezes.

Ianques eU1 Terra de Infiéis
Por que misterioso motivo espiar o rosto de uma mulher muçul
mana é tão perigoso quanto levar um certeiro tiro... Pág. 23.

Quanto Vale
o Poder de

Concentração
Cultivando-o e aperfeiçoando-o, au

mentamos a capacidade produtiva e

a alegria do trabalho... Pág. 20.

��aternidade sem Dor
nem Perigo?Um novo processo de anestesia que, em sua fase experi

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

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Repreoentante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55·Á - 2.0 andar - Rio

Êste notável artigo é o re

sumo completo de um novo

livro de êxito escrito por um

grande psicólogo ... P$.g.95.

do Carafer
Integral"

o ministro Salgado Filho e os jornalistasRio, 10 A. N.) - O ministro Sal- por nossa terra e sua amizade ao
gado Filho deu entrevista coletiva Ina" nos Estados-Unidos, onde até nosso presidente Vargas. Quando
aos jornalistas cariocas. Quanto à os generais do exército careciam de lhe entreguei lI111a carta, êle per
sensacional notícia, que correu, so- autorização especial para visitar guntou se eu já havia revelado isso
bre o afundamento de um subma- as fábricas de armamentos. Heíc- a alguem. Disse-lhe que não, poisrinos à altura da Ilha Grande, um riu-se à campanha da "quinta co- seria indelicadeza minha se tal ti
jornalista fez lima pergunta, à qual luna" no Brasil, que se atiroin con- vesse feito antes de lhe dar conhe
o minitsro, sorrindo, respondeu: tra êlc, ministro, por haver permi- cimento. Então êle, com um grande".J á ouvi dizer ... , e acrescentou: lido a utilização de nossas bases sorriso � O presidente Roosevelt é
"Oportunamente chamarei os se- aéreas pelos norte-americanos. "No muito expansivo e irradia, simpa
nhores, para tratar do assunto, se entanto (disse) verificamos que tu- tia - disse-me: "Bem, então estú
de fato tiver ocorrido alguma cçi- do é feito. em bases eminentemcu- proibido de falar a alguém que está
sa ; ainda não conversei com o che- te brasileiras, com trabalhadores aí fóra para pegá-lo. Quero ter eu
fe do Estado Maior ... ". Disse de- brasileiros e técnicos também bra- mesmo a satisfação de anunciar
pois o ministro que os Estados-Uni- sileiros, apenas com a colaboração êste presente régio do presidentedos só não nos fornecem o que dos recursos norte-americanos para Vargas. No dia seguinte, Roosevelt
não pódern ; mas podia acrescentar Jazermos o que temos de grande con vocou os jornalistas e fez a de.
que até o fim do ano a FAB estaria e útil para êles e para nós". Falou claração de que o presidente Var-
inteiramente aparelhada para se o ministro sobre o encontro �rlle I gas havia mandado 400 mil sacas
encarregar sozinha da defesa de teve com o presidente Roosevelt, I de café para as forças armadas dos
todo nOSS0 litoral. Aludiu também dizendo: "O presidente já ti'l�la Estados Unidos, íato que teve gran-á campanha contra a "quinta-colu· manifestado sua grande simpatia de repercussão naquele país".

"A Bandeira Nacional quando apare.
cer em sala ou salão, por motivo de reu
niões, conferências ou solenidades, fica.
rá estendida ao longo da parede, por de
t.raz da cadeira da presidência ou do lo.

"A Bandeira Nacioual quando em flo- cal da tribuna, sempre acima da cabeçarão, sobre escudo ou outra qualquer pe- do respectivo ocupante e colocada de
ça, que agunpe diversas bandeiras, OCUJla· modo que o lado malar do retângulorá o centro, não podendo ser menor do esteja em sen tido horizontal, e a es
Que as outras, nem colocada abaixo de- trela isolada em cima". (I)ecreto.lel 'D.
1".". (Decreto lei B, 4.54lí, <le 31 de Julho •• l!45. de 3;1. �e Julho !le lH.;.- 4,tl••8.

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

Representantes de tecidos de algodão.
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de máquinas o e escrever,
somar e calcular.

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. T6legráfico: PAULlCO

Florianópolis 8ta. Catarina
.................

SR. MOTORISi'A: - Leve os documen
tos necessários, para a substituição da
carteira de motorista, a "Ernprêsa tnter
mediária", e aguarde, com brevidade, em
sua residência, o reesbímento da nova
carteírs,

�. FA(� r!,!! AfflÍN_CIO PEl.O I'

k'��;iJlt........ TRAJAMO 14 -., 1:AI'fDAR .
'"'- "!ror DA (Of1f'flTAllfA CIIIPlfIYIIO

Ripas de Imbúia I(para cêrcas)
Tratar no escritório da

SOCIEDADE EXPORTADORA
CATARIHEHSE

Rua F. Schmidt, 52
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