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QUÉBEC, 16 (U. P.) -- INFORMA-SE QUE OS CHEFES MILITARES::·N{)RTEj-,
'AMERICANOS DECIDIRAM NÃO ACEITAR A DECLARAÇÃO ITALIArJ�_;. m1\N-)
DO ROMA COMO "CIDADE ABERTA", A MENOS QUE BADOGLIO AiG�:á!EXIGÊNCIA DA RENDiÇÃO INCONDICIONAL..
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o ll'IAJS A�TIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente ALTINO FLORES

Ano XXIX 8896I I H.Florianõpolis- Terça-feira I 11 de Agosto de 1943

náufrago do «Baependí»Entre 15 c 17 de agosto de 1942, I timo, it nossa capital. Nossa

repor-lEra
o navio que, atingido por dois

quando 'viajavam para o nordeste, tagern teve ensejo de cncon trá-lo, t�rpedos, C01l1c:çava ,a :�oçobrar r á

conduzindo unidades elo nosso obtendo dêl e, em breves palavras, pidamcnte,
í

áo rápidamente que
Exército, foram sucessivamente '101'- uma resenha elo sinistro fato. não foi possível Jazer descer as

pedeados e metidos a pique, por Disse-nos ele que, justamente, a baleeiras de salvamento, Uma de
traiçoeiros submarinos do eixo, o� 15 de agosto de 1942, viajando no las apenas se soltara dos turcos,
navios mercantes brasileiros "Bae- "Baepcndí ", partilhava ela, alegria e, assim mesmo, por casua lidade ; e

pendi", "Aníbal Benévolo", "Arara- reinante a bordo, pois se festejava para ela madarum os que se acha

quara", "Arara" e "Itagiba". o ani versúrio do respectivo cernis- vam já a lutar com as vagas, Vinte-
Numerosas vítimas se assinala- sár io. Depois elo jantar, tocava-se -e-oito pessoas conseguiram alcan-

rum, então, não só entre os milita- piano. No salão, alguns pares co- çá-Ia.
res, senão também entre os passa- meça vam a dansar. Daí a pouco, o "Bacpendí", cujo
geiros civis c a tripulação daqueles De repente, às 19.15 horas, uma apito tinha sido amarrado, para
barcos. grande explosão se ouviu, abalando talvez poder ser ouvido pelo "Ara-
No "Baependí" viajava o 3° snr-. o vapor, de pôpa à prôa. Sobreveio raquara ", que vinha a certa dis-

gento Jorge Tramontin, nosso con-1lo pânico, Poucos momentos depois, tância, afundava num vórtice de
terrâneo, o qual ehegon, sábado úl- outra explosão, de igual violência. vagalhões e espumas,

·R··o···m···a···c··"e·r·c··a··d···a···p··e··I·o··s"'a···I&le··m···a!·e··s· ça�:l11O�l:�e����'s el��\�:��e�;: l�t�I�,���
Afinal, depois de 11 horas de luta
com o ven to, a chuva e a agitação

Estocolmo) 16 (U. P.) _ O correspondente do diário "Da- cio mar, atingiram a parte mais se

gens Nyheter" na Suiça iniormou: que os ministros das Rela- tentrional do litoral baiano. Era a

ções Exteriores da Alemanha e da Itália se entrevistaram no Praia da Moita Verde. Ao longo
dia 6 do corrente) em Treviso (não em Verona, como foi ante- dela, por 15 quilômetros, através

riormente noticiado), e que êsse encontro resultou em com- das �unas llJoY:eliças que lhes ex

pleto fracasso para Badoglio. .

I hau:'JaJll as 10;r:a,s, �1�egara�l1 à

Acrescenta-se que, segundo se iniorma, o .marechal Baâo- Praia dos Coque .. los, SItIO pov oa?o
glio, antes da referida conierência, se entrevistara com o Rei por pescadores, com um botequim
e resolvera que o ministro do exterior, Guariqlia, tentaria dis- e algumas pequeans casas comer

solver a aliança com a Alemanha. "Não obstante) soube-se aço- dais. AIí foram alilllel.ltados e vcs

Ta que entre 25 de julho e 10, de agosto) tropas alemãs apoia- tl(�OS,. DepoIs, rle l'ela�lvo .de�callso,
das pela aviação e elementos blindados chegaram e cercaram atlllgl�'a.m a Jaz d(� no PIam, pelo
Roma". A seguir, diz o mesmo correspondente que, em vista

I
qu.aI fo.ram .condl�zldOS,

em c�no�s,
de o novo govêrno e o rei continuarem residindo em Roma e, ate a c:�lac1e. serglpan.a da Estan:IJ,
sobretudo) da falta de forças blindadas, não houve possibilida- Era ja noite, Funcionava o c:n:
de de proteger a cidade contra o perigo da sua ocupação pelos ma local. Quando correu a notícia

alemães. da chegada dos náufragos, o cinema
suspendeu a sessão e toda gente,
num grande movimento de solida
riedade, porfiava em dar-lhes o

maior eonfôrlo.
Durante o tempo que f'icararn nu

cidade da Estância, receberam o

mais carinhoso tratamento da boa
geri te sergipana,
Dalí, por fim, foram conduzidos

em avião para o Hecif'e.
Tal a, odisséia dos 28 únicos so-

brev iven tes do torpedeamento do
"Baeperrdi " .

O nosso en trevistado, que é filho
do sr, João Tramontin e da sra. d.
[rene Tramonlin, residentes em

Araranguá, conta apenas 24 anos
de idade, É UI11 bravo rapaz, que,
apesar da tragédia que presenciou,
está disposto a todos os sacrifícios
que a Pátria exigir dêle .

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

Estado»)Fala uma

\..
)

BRASIL- ARGENTINA
Rio, 16 (A. N,) _. O embaixador argentino, sr. Adriano Escobar,

despedindo-se do vespertino "O Globo", confirmou que ia exercer no

va missão em seu pais. Prosseguindo, disse que, durante sua gestão
nesta cupi tal, tudo fizera para es trci tal' ai nda mais as relações eco nô
l11i{:RS e culturais com o Brasil. Revelou que, sempre, quando o pre
sidente Vargas o chamava e lhe recomendava assunto urgente a tratar

Junto ao govêrno de seu pais, êl e, embaixador, não se limitava a tele
grafar e aguardar 11 resposta: ia direto ao telefone e falava vcrhalmen
te com ° chanceler de seu país. Afirmou que, tão depressa a Argenti
na receba as maquinárias necessárias para intensificar sua produção
,de petróleo, passará li. fornece-lo em abundância ao Br-asil. Quanto ao

lr igo, revelou que os navios argenlinos, que o estão 'trazendo, vêm ao

Brasil exclusivamente com êste Ii m,

()
na casa

PARAlSO
Rua Fel. Schmidl Fone 1629

o DESTINO DE ROM,A
QUébec). 17 (U, €.) � Segundo os cír�1flo� competentes

daquí) os aZzados estao estudando a 'convemencza de adotarem
a decisão de não ocupar a cidade de Roma com suas forças
militares nem utilizar as suas instalações com propósitos bé
licos. E' possível que, para tal fim, sejam convidados o Vatica
no, a Cruz Vermelha Internacional e, talvez, a ,Suiça a envia
rem representantes seus a Roma para integrar a comissão que

)0- ,velaria pela neutralida�e da ?apita� ipalian:a. -4s cit.a�as esfe
ras consideram que, ate 4a. fezra proxzma fwara deczdzdo O des
tinQ de Roma.

At - I A despesa com o
ençao . cinema póde ser ti·

rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3,

Tudo pelo Brasil
MACEIó, 16 (A. N,) - O Centro

Acadêmico XI de Agosto promove
rá comemorações cívicas por ocã
sião do aniversário de nossa decla-
ração de guerra às potencias do
"eixo", no intuito patriótico de
conservar em nossa memória o

assassinato frio e covarde de cen
tenaS de nossos illlãos, pelos nazis
tas, no litoral baíano e sergipano,
nos sombrios dias de ag'osto de
1942, repetido agora com o ataque
ao Bagé".
N. R. - Não seria interessante

que a mocidade da nossa capital
também fizesse alguma coisa, em se
tratando de data de tamanha ex

pressão para os nossos sentimentos
patrióticos? . .. Têm a palavra os

fIloços catnrinE'nses I

João Nepomuceno Sabino
Sábado, dia 14, deixou de existir um dos homens a que está

ligada a minha geração por laços os mais espirituais. Refiro-me a
J'oão Nepomuceno Sabino, êsse varão que viveu modestamente _

e dignamente - tendo pago à vida o seu tributo em trabalho hon
rado, que nenhum câmbio conseguiu desvalor-izar.

Nascido em 25 de fevereiro de 1848, foram seus pais o sr. Ma
noel Joaquim Rodrigo Sabino e a sra. Felicidade Perpétua da
Glória Sabino. Contava, pois, quase noventa e cinco anos e meio,
quando a morte veio e levou-o, docemente, como se faz adormecer
uma criança para uma longa viagem através da noite sí lenciosa.

Não há muito tempo, ainda o encontrei no jardim Oliveira
Belo, apoiado à sua clássica bengala, arrastando os curtos passos
na lentidão cansada de quem já de tudo se desinteressou e apenas
conserva uns restos de curiosidade infantil pelas coisas menos
interessantes. Nunca me viu que não parasse a falar-me. Eu g'OS
tava de apertar a sua mão trêmula, porque a sabia mão de um ho
mem de bem, para o qual seriam espantosamente estranhas as mi
sérias morais do nosso tempo, se êle ainda houvesse tido coragem
para encará-las. A pulhice, o cabo ti nismo, a fráude, a venalidade,
(IUe por aí se estadeiam, respirando propícia atmosfera, seriam,
para êle, certamente, fenômenos extramundanos.,. 11:1e envelhe
ceu como um belo roble envelhece, conservando todos os caracte
rísticos da sua natureza até à derradeira visita da primavera, - e
não como essas ventoinhas de lata, que, plantadas pimponamente
ao alto de um poste barato e girando conforme o vento, acabam,
um dia, por vir abaixo ...

Minha geração teve nele um hom amigo. Sua idade empresta
va-lhe, em relação a nós; sentimentos de amizade paternal. Quando
começámos a sonhar com as magnificências da vida literária -

sonho excelso que brilhou puro e já agora se vai a apagar como
uma brasa afogada em cinza - era êle o diretor da Biblioteca PÚ
blica estadual. No intervalo dos dois períodos diários das aulas
ginasiais, lá estavamos nós - Laércio Caldeira, Haroldo Calado,
Othon G. L. d'Eça, Jocelyn Viegas, eu e mais alguns amigos que a
vida dispersou ou a morte abateu - e eramos sempre acolhidos
pelo seu sorriso iluminado de bondade. Sempre que encomendava
livros para a Casa, gostava êle de ouvir a nossa opinião. Por mais
de uma vez colaborei na feitura dessas encomendas. Com isso,
dava ensejo a que revelassemos o nosso gôsto literário e ao mesmo
tempo nos interessassemos pela vida da Biblioteca, que êle diri
gira por cêrca de 37 anos e cujas honrosas tradições o enchiam
de justo orgulho. Por alí tinham passado, como le'itores também
assíduos, Cruz e Sousa, Vergílío Várzea, Araujo Figueredo, etc.
Razoável, portanto, era que êle acreditasse haver colaborado na
formação intelectual dessa geração e da nossa, - na qual o me-
1101' valor era expresso pelo meu obscuro e acutiladiço nome.

Quando, por aposentadoria, deixou a direção da Biblioteca (e
isso há mais de 30 anos!) garatujei um artiguelho pelo extinto
"Dia", enaltecendo os serviços do bom velho no referido cargo.
O entusiasmo, que naquela prosa juvenil tartamudeava, era gran
de; maior, porém, o espírito de [ustiça e de verdade que por ela
buscava traduzir-se.

Agora que o seu corpo repoisa sob o signo enigmático da mor
te, volvo o pensamento para os dias idos e vividos, e creio não er
rar, dizendo que lima das melhores lições que o mundo propor
ciona às inteligências inquietas é a contemplação de uma figura
como essa que se finou e que, sabendo ser simples e boa, deixa
aos nossos corações um motivo de amável recordação.

ALTINO FLORES

Já se estaria realizando a conferência
Roosevelt-Cburcbill-Stalin r

LONDRES, 16 CU. P,) - A D. N. B. diz, em um despachode Estocolmo, que, segundo os círculos locais norte-ameríca
nos e britânicos, a reunião entre Churchill, Roosevelt e Stalin
ou já está sendo realizada ou está iminente. Acredita-se que a.
notícia russa, de que Stalin havia partido para a frente de ba
talha, em viagem de inspeção, e que Molotoff o estava subs
tituindo, é sómente um "truc "

para encobrir as verdadeiras
razões de sua ausência. Por outro lado, é significativo o fato
de que os russos tenham repetido seu pedido de "segunda
frente", neste momento. Tal será, ao que parece, o tema príncipal da reunião dos três chefes.

Crimes alemães em OreiNOVA IORQUE, 16 (U. P,) setembro último, "aniquilaram
- A Columbia Broadcasting toda a população judia do Cáu
System reproduz um despacho caso, executando-a em massa,de Moscou, em que se diz que
os nazistas "mataram uns 15 mediante gases tóxicos e eIe
mil habitantes de OreI duran- trocuções". Na informação rus
te o tempo que durou a ocupa-

sa se diz que "o exame das fos
ção", acrescentando que o Co- sas comuns do distrito de Sta
mité Russo para a Investiga- vrapol demonstra que uns 11
ção dos Crimes de Guerra in- mil judeus foram assassinadoi
formou que os illVlitsores� em !'lómente g�$êe _dis!rHo.\

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS

A NOSSA SECÇÃO

anos de glórias!
poucos atingindo o ponto culminan
te da sua vida,

o PENSAMENTO DO DIA
"A ambícão é O maior estí

mulo humano. É com êle que
se edifíca" - C. MALHEIROS
DIAS.

Diário
o ESTADO

Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

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

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre c-s 45,00
Trimestre Cr$- 25,00

IAnúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não, pu-

I
blicad os, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa-
biliza pelos conceitos emiti-

I
dos DOS artigos assinados

Vinte-e-quatro ELEMENTO DE FUTURO
No último treino que o Figuei

rense levou a efeito, tomou parte o
médio direito Lauro, elemento vin-
do da cidade de Por í

o União, onde O PRATO DO DIA
atuava no União Futebol Clube. FIGADO COZIDO AO MO-
A "pcrf'ormuncc" do jovem rué- LHO - Limpe o tíaado. retire

dio foi magnifica, impressionando a membrana que o reveste, cor

ravoravelllle.nt�. Trata-se de I1Ill

�Ie-Ite-o
em pedacos, deite-o na ca

mente de escol, possuidor de óti- carola com sal, VInho branco,
mas qual idades. pimenta em pó e caldo de car-

- ne.

BRITO QUER MARCAR MAIS!". Deixe. cozinhar. em fogo len-
() ponteiro direito do Figueirense to. depois de macio, enzrosse .0

nunca foi própriamenle UI11 "adi- caldo coIl). um pouco de tan
lh ci ro ", sendo que o seu jogo apa- nha de trízo desfeita no leite e
reei a mais no que se rcf'er« a cons- SIrva com torradas,
trução do que a finalização, Prcsen-
temente porém, Brito está atirando
�OJll precisão ao arco, tanto que no

Jogo contra o América, assinalou
dOi,s tentos "I'elampagos". E para o
proxrrno compromisso com os "Diu
bos-Hubros" de Joi nvi lc, Brito estó
disposto a repetir a Iacanha (I )'
6 a 3,

" l �

I

A ANEDOTA DO DIA
- Por· que bateu no queixo

so? "
- pergunta o juiz ao

réu,
- Porque êle disse que eu

não era um cavalheiro,
- Bem ... E você o é?
- Não, senhor, Eu sei que

náo o sou, mas não gosto que
digam. Eu sou assim 1Transcorreu sábado último mais um anl

versário de fundacão do Blumenauense

Dê .. lhos desde pe
quenos, para que
os seus dentes
cresçam lindos e

sãos, e cuando
l;irandes lho agra�
decerão. Limpa,
refresca a dá es- �__....

plendor.

.-1 dair: de anl c-ont cni reqisl ou o nniuersúrio de [nudação da "So
ciedude Espo rtiuu Blumemurensc", Acontecimento d o« mais gratos não
só para (Js cs porles bl nmeucutcns es, como para o cutorine nse cm ge/'al,
pois o simpático qrcrni.o de Blumenoti, possuidor de //111U motlelur ()/'

gIlIl.i::.uçào, tem prestar/o 110 nosso Estado nos setores de Sl/ias aiiuida

des inesiiniáncis scrui cos, Constituiria por um pnqilo de outéniicos
esportislas, oem o "Blnmcruiuense" descuuoluend o seu pulriolico pro
qrcurut. de bem se ruir o esporte burriçtu-ncrtle, o quê, aliás, tem leito,
desde que surai u 110 cenário esportivo de Santa Catarina. Contando
em nossa Capital com os gerais siuipaiias dos nossos esportistus, [ir
mal/-se o alui-rubro de Blunictuui ramo WI1 dos clubes de outras ('Í
dad es colarincnses qtr« uiiuor número de "[ous" possue em plngns
[loriuriopol ilnnos, Or(jani:aç{io modelar e alil ucles nobres, eis dl/as
das inúmeras qualidades que deram ao Blnme ruiuense (J iit nlo de clube
mais completo de Santa Caíurina.

XÓS, que sc nipre merecemos do valoroso lide!' inoic to rio 01//((/
TÓPICOS & COMENTARIOS campeonato oiiciol de Blnmenuu, (/5 mais altas [)./'(Jl'IIS de apreço e es-

llilHO,
lião poileriornos deixa)' de reijisuu: uuiiio pruzeircsamcnt e tão

6 RUHR É A REGIÃO MAIS PESA- gmla eteméride, assim como enoiar {Ias seus vlirioeutes as nossas mais
DAMENTE BOMBARDEADA DO sinceros felicitações.

NÃO CHAi\'IE O JUIZ DE LADRA0 !

(�e Geraldo Romualdo da Silva)
MUNDO NOSLE� Pode-se dar o caso de que, es

í

an-

WASHINGTON, julho _ (Inter- do a, pelota Ió ra da área penal, den-

-Aurcr icanaj-c-O rico vale do Ruhr, O I d
Iro dos limites desta, cometa 1.1111

o coração da Alemanha industrial novo regu amento o jogador da defesa lima das noves
, inf'raçôes citadas, como por c:X('lII-

é atualmente a regiâo mais pesada- 110'" l i t
'

I
mente bombardeada. do mundo. SÓ- campeonato de [utebó1 /io; at;WC��,aJ��;�t�l��n(I�:)Oj(:�I��;r��tL�
mente em um mês, os bombardeiros

em outra par! e); ernpu rrH;j-' o ad-

americanos e britânicos lançaram (COPYHfGHT DA PHESS PARGA, I tas forem necessárias até a c on- vcrsúrio ; saltar sobre () arlvcrsu: ir: ;

ESPECl<\I PAR 'O EST O E'
'

i
cometer tóque (segurar a pel(l1.1

15.000 toneladas de explosivos nas,:'.
�
,- A'" 'AD .' S- qmsta (O tcn to. Enquanto perdu- COIll as mãos ou dcs via-lu com ()�

numerosas fábricas situadas nessa PORTIVO") rar a guerra, as diàri as sedio de braços); agarrar o advcrsár io ; des- i

região, obrigando os próprios ale; l+io, Via Aérea - (PHESS PAH- 35 cruzeiros, por pes-soa de delega- locar violcntamc n
í

c () advers.uio : I
mães a admitirem que foram "con- GA): - Deve ser aprovado por ('S- ção ; dezoito no máximo, carl a de- trancar violentamente o adversúrlo ,

I 1, - '. - truncar violenta e pcrigosamcnt o I
sideráveis" as devastações causa- tes (ias o novo regulamento do egaç ao, sem Jlslll1ea'() de classe. I ' , ,; "

'" " � �

_ "

"

_ ", um adve: S,IIIO e trancar um .rdver
das. Durante o período em que foi Campeonato b rasi le irn de tutehól. As deleg�çoes deverão encontrar-se I sári,o pelas �ost�lS".
mais intensa a "blitz" aérea alemã Por esse r-egulamento o conselho nos locais dos Jogos, pelo menos,

I' �ll1da aSSJI�l e preciso saber-, o

contra Londres, foram lançadas apc- tecnico de futebó'l da C. B, D. in- três dias, ou, no llIúximo, seis dias ,�LlIZ cOI:cetle.�:.:l
o

pe.'naHi
.. "Basla que

!las 7.500 toneladas de bonlbas e111 dLTzill inoYações, 'alteraralll sensi- antes da realizacão do primei ro jô-
d l?,el�rtd testeJa, ellll campo Ol! ('lt' ,10-

," _ .

I
go. ra a-se c e llma l'ecente mo-

90 dias. vclmente a estrllLllra do cerlame, go. As penalidades serao a'pllcadas dificação das regras,
'

O Ruhl' produz 54% do carvão da não só fnzenrio-o' di>lpular elll me- pela C. B. O" variando de a{[ver- f: falso pensar-sê que, SÓlllentl'

Europa e 37o/r de ferro e 34% de Iho1' de quatro pontos, como prell1i- tência, multas de CrSi 5.000,00 crll- porque' 11�1 j�gador se acha impedi

'aço, além de contar também com ando COlll medalhas de mIm e pra- zeiros. suspensão de 1. a 12 meses e I dlJ, l'stan� sUIJe�to � agressões. Sem-
,.''

..
_ '".', ,

pre que este }la? Intervenha no jo-
várias fábricas de borra,cha slntéti- ta ,os campeões c vice-campeões, ehmlnaç ao, �,a�ld en�ldacle \ el1ce-/ go ou tente_ faze-lo, póde provocar

ca. A importância do vale para a
O campeonalo deverá ser inicia- dora reeebera dIploma de honra. Os a conslgmtçao da falfa máxima,

Alemanha foi salientada pelo dr, do ,e_111 princípios (�e .oulubro_ e as joga-dores campeôes e vice-cam

Goebbels ministro da Propao-and. reglOes de competJçao estarao as- peões cio certame receberão lI1ecla

Alemã, q�lC declarou: _ "o d:stin� sim dh'ülirias: la regiiio - Amazo- lhas rie ouro e prata, respectiva
do RulIr se confunde com o desti- nas, Pará, Maranhão, Piauí e Cea- meM.e.

no da própria, Alemanha".
'

Irá -" 2a região - H. G, tl�) Norte,
A produção industl'l'al d '\'] I Paralba, Pe!1nambuco, Alagoas, Ser-

, o a e (O I, B '. 3'1 E
"

H.uhr, no mês de junho, caiu de 35% I �lpe e �la,. 'reg,lao -. �SplrJtll
com relação à média normal reo'is- Santo, RIO de Janeiro, :\11\1as, �Ia

tada em 1942.
'" to Grosso e Distrito Federal. 4a re-

gião - São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Hio Grande (lo Sul e Goá
ás. As federaçôes se inscrevcrão
até três dias antes da data marcada
Ipara seu primeiro jogo, 22 atlétas
braslleiros"nalos ou natnralizados,
.É faculta,do ás federaçõ-es inscre
verem outros atletas além do limi-
te de. 22 a número nunca infer,ior a

4 só possall1l aluar no caso da rea

lização ele jôgo neutro e decisivo
do campeonato, 0.5 locais dos jogos
,erão designados exclllSlÍvamente
pelo conselho técnico da C, B. D ..

Todas as compelições seriio dispu
faflas em melhor de quatro jogo's
(serie de jogos) : sendo qlle para as

finais, cada série será UIl1 lugar di
ferente. Havendo empate no final
será realizado Ulll quinlo jôgo, de
/preferência em campo neulro. Fó
ra cla região séde da C. B. D. o cam

peonato será dirigido na sua fase
elinünatória por Ulll conselho a'r

bitral constilui(Lo (Lc unI delegacia
,de cada entidade disputa,nte e um

representanle da C, B, D. que sel'Ú
() presidente e cuja nomeação deve
rá recair S0111pre que possível, e111

pessoas eslranhas ús autoridaíles
,tlesporllvas da região em que vai

I
deselllpenhar as funções. Os juizes
e seus auxiliares serão designados
pelo consel<ho arbitral e na falla
dêste pelo C. T, ele futebói da C. B.
D. Não será tOlllado Cll1 considera
Ç'.!lo o pCflido do juiz neulro. Em
caso de empale, no segundo jôgo de
cada cümpciição haverá prol'l'oga
cão de 30 mi,nutos, com 'mud.ança
de la,do, aos quinze minutos. Se
persistir o empate haverá talrltas

;Pl'orro,�ações de 15 �nj uutos çrllun.

OITO ELEMENTOS TONlCOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFORaS, CALelO

ETC!

IMPORTANTE
Ao juiz é facllltado absler-se de

marca.r Ulll pel!alti, se acreditar ([ue,
com lSSIl, fana um beneficio ao
quadro ,in�rator. Por exemplo: UIll
a,van te e \'Iolentamen te trancado ou

LEMBRANDO. , , enWUlTado dentro da úrea. A des-
Dez prorrogações !.,. Num peito da "agressão", consegue im-

jogo de basquete, levado a deilo j)ulslOnar a pelota ao fundo da rê·
em 1930, entl'e os "fives" de \\'eno- �lc, O tento é yáliclo. O _iuiz que

111\"'II(lal' lll11 teIlt
. . . �....---._..--.-.-.....,.._.....-.-......,.- �- -.- _ ••

ma e Toluca, ambos de [lJinois (Es·, u. . T- .0 aSSllll, e um JUliz
.� --, • --

T' ) lnC()11Clellte "�ar) I' dor da defesa" citarlo no ['lltl'111')
tudos vnidos, houve dez PI-OITll' , ."' se anu ara nunC<J

'

ll111 lellt() po '( tI' exemplo, cometer "ilands" (to'(Il1(�
gações. Na primeira, a contagem fi- 1 tU c, an es (O meSlllO

.

ter sido COl1'1
'

t d J com o braço, COm a mão, intncl'o-
COL! cm 15 a 15, da segunda à sétima, ' .

'

_

c UJs.a o, louve UJlla I
�

- mlraçao c
'

't 't' na mente) e lograr illll) e"; i I' (I II e' ',1
cm 17 a 17, a oitava terminou em ' UJO rcglS o so ° erecerú

- \I

\'�llt'lo'ells b d 'f pelota penetre no arco, ° ,'111"< 11_'�ll)
19 a 19, a nona COIll 21 a 21 e, fi-

Q, '''' 'ao an o llrrator
"

Tão o t b' estará, é lógico, habilitado a eOll'
nallllente, na décima, \Venoma mar- ,P uco - no em em - po- d
cou 7 pontos contra 2, vencendo a de]']a a�ular um tenlo só pelo fato

ce cr o tento por mais inevitúvel

part.ida., . I
de Ull: Jogador da retaguarda ter qlle pareça ser a queda da. cidadela

Recorde de pontos", _ O ,re- cometIdo toque". adversária. "O critério, aí, reside
na consignação da falta. "Assilll

corde de pontos em basqucle, num
-

II
só jogo, l)ernHll1ece ainda com lYIiss Ui\'[ ESCLARECIMENTO

acon,�e lamos e predieamos porque
})

como se sabe, para se conceder llJll
Doris Arderson, que em 14 de feve- epois do que acima demonstr:>- ' ,

t
" ponto e 'indispensável" que a, pc·

rei!'o de 1930, fez 55 cestas, isto é, lllOS, orna-se necessário o esclarl'- 1 t
'

t I
o a penetre na meta, entre os pos ..

l.()(i ponl:os. Seu quinteto \'encell cJllJ�n o .re um ponto, o qual po- tes e s,ob o travessâo. É isto (Il1e de.:
por 120 con tra 3 1 .dera llllll_tO bem ser obJ'elo li" 1'11- t '1

t
� .CI'I!lI1ta o regulamento, Sem suhtcr-

Quinze anos - Néco 'C Heitor 10- crpretaçoes erroneas: se êsse joga- fuglOs, sem eondições.
/

lllaram pa rt e 15 an os a fi o na pro- --lii�";;p;;;-:;;:---;;;;-'::"-'=-=���;:;:_==::':::":::_---_
"a máxima do futehó paulista: Co- IGENTES E REPRESENJANTE'Srintians x Palmeiras. IIVocê sabia?". - Que a maior
derrota do Corintians está em mãos P

.

do Palmeiras (f! a O) e o maior re- d es�oas que trabalharam ou trabalhem para Cias
e sortelOs ou q' b

:

vés do Palmeiras Ioi obra do São ue queIram uma oa representação
Paulo (H a O) ? 3c7°1m7 grandes possibilídades, esorevam à Caixa Postal

O futeból mais violento - A rr·

I -:- .S, Paulo. C.oncedemos melhores condiço-es
•

gião da Europa, onde lJ fllteból era exc uSlvldade.
e

praticado com mais violeneia era, o

sul da Alemanha.
Naquele temp'o ... - Nos primór·

dios do futebM no Brasil, os púns
de "goa Is" faziam-se de béllnhús,
scn(lo a barra superior amarrada
com ha,rbanlcs 1

Ó careca - Quando os sul-afr1cf1- ,

nos estrearam em São Paulo, seus

cOll1poentes eram homens já de
idade madura, possantes, enormes.
Seu centro-médio não linha lIIln fio
de cabelo na cabeça c ulll,garoto
da geraJ irreverente, soltou t�sle
brado: "ó careca 1". provoeando
gargalhada geral.

'

SanDU�RollCONTEM

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

TONICO DO CEREBRO
'IOHICO DOS MUSCULOS
01 Pálidos. D.Plup.r.do1,
Elqot.dol, Anêmicos, Mã.s
que crilm Mlgrol, Crilnçl'
r.quític... r.c.betão I tonj-
ficlção gerll do orgenhmo

com O

Sa RaUa Rol

-,.

SEMPRE MELHORANDO
O Figueirense continua aUlllen

tando () seu quadro social de Illfl
neil'ft auspiciosa. De fato, ultima,
mente tem entrado numerosos no
vos associados para o grêmio alvi-
negro. I

O querido clube de Ol'lando Scur·
p�l!i � Q,sni Qrti�a, a�l)�l��, y}Ü aos

Credito 'Mútuo Predial
. Propri�tários - J. Moreira & Cia.

O ml!�or e m8IS acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado

Sortf'}os nos dias 4 e 18 de cada mê�
PREMIO MAIOR CR $ 6.250"00
Muitas bonificaçõt>s. e inscriçÕes de pa'gamentos.MédICO graUs

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
. . ,CrJ 1,00,. Tu�o que promete cum-

pr:_.IDcOntlnpnt�. Nao eXIste 19ual. Não reflita e não
dU�l'1.e um só 1�st8nte. ConC'lrra para o próximosortelO •.tenba cofIançfl, que, quando menos es,erar, a
sorte Virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

CompraI na CP. SA MISCE
LÃNEA é saber economizar'

Ripas de ImblÜa
(para cêrcas)

Tratar no escritório da

I
SOCIEDADE EXPORTADORA

; Ru.(�A:::��::, 52

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OESTADO-Terca�feira, 17 d. AgoslO de 1943

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

PROFESSORINH DE 6 ANOS
S. SALVADOR, 16_(A. N.) .. EM COMPANHIA DE SUA GENITORA, CHEGOU A ESTA CAPITAL A "PROFESSORINHA" AL
MERINDA PEREIRA, OE ILHÉUS, CUJA PRECOCIDADE VEM SENDQ OBJÉTO DA CURIOSIDADE PúBLICA. ALMERINDA
TÊM SEIS ANOS DE IDADE E MANTINHA UMA ESCOLA PARTICULAR NAQUELE MUNICíPIO. À SUA CHEGADA FOI A
PROFESSORA.MENINA SUBMETIDA A VÁRIOS "TESTS" PERANTE AS AUTORIDADES DO ENSINO, SURPREENDENDO A
TODOS COM SUA EXTRAORDINÁRIA VIVACIDADE E LEVANDO O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO A DETERMINAR O AM-

PARO DE SUA EDUCAÇÃO.

I V·d S
·

I
O 110\41 brasileiro. cO,m.emorará a maior I � I :I:I f.l.�e�I a ecie data de sua historia moderna !�. � �_ � � ��!

GRANDE PASSEATA CÍVICA -'MENSÁGEM DO POVO •

AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA _ EXPOSICÃO ANTI-NA- , •
ZISTA _ A L_ D_ N., A S. A. A. E A U. N. E. DIRIGIRÃO OS
FESTEJOS

RIO, via aérea. _ (Press Parga): _ Em 22 do corrente,
o Brasil comemora o acontecimento mais importante de sua
história moderna: a declaração de guerra ao "Eixo" totalitá
rio, aos agressores nazi-fascistas.

Então, o povo saiu à rua 'PaTa exigir revide aos ataques
dos inimigos.

êste ano, o povo sairá novamente à rua para comemorar
a decisão viril da Nação, para externar contra o "Eixo" desmo
ronado, e para regozijo pelas vitórias.

As três grandes organizações do povo brasileiro 'e111 guer
ra _ Liga da Defesa Nacional, Socieelade Amigos ela América
8 União Nacional elos Esiiuiantes _ com o apôio de inúmeras
associações representativas de toelas as camadas e classes so

ciais, dirigirão os festejos comemorativos, tendo a Comissão
Diretora, composta por representantes das referidas socieâa
ies, elaborado um programa do qual (ressaltamos os aspéctos
mais importantes.

Haverá grande passeata popular, cujo início será na Es
planada do Castelo, dirigindo-se para vários monumentos que
simbolizam o sentido heróico, democrático e americanista de
nosso povo, como os monumentos erigidos ao Marechal Flo
riano Peixoto, á Amizade Brasil-Estados Unidos, Almirante
Barroso, Visconde do Rio Branco e Duque de Caxias, termi
naruio no Cemitério São João Batista, em homenagem aos

fundadores da República e aos patriotas mortos em Dâcar, na
primeira guerra mundial.

Em frente ao Palácio elo Caieie a passeata deverá deter
se e o general Manoel Rabelo, presielente da Sociedade Amigos
da AnJérica, lerá uma mensagem do povo ao chefe do Gopêr
no, exprimindo a significação da data e manifestando os an
seios populares.

Além da passeata, será inaugurada uma grande . exposi
cão de material subversivo aprendido pelas policias dos Esta-

VlaJanteu dos e do Distrito Federal e de outras matérias fornecidas por
Afim de adquirir grandioso sor- Embaixadas de países aliados, demonstrativos dos métodos

timento para o primavera que se insidiosos e traiçoeiros de que lança mão a peste nazi-fascistaaproxima, viajou para S. Paulo o

ar. Jaques Schweidson, proprietário para se propagar.
do grande emp6rio de elegâncias O programa organizado prevê, também, uma sessão cívi-
"A Modelar". ca, onde serão ouvidos vários oradores que externarão o pen-

"�f-::;�···:::;···;··:::····-l
samento patriótico do povo brasileiro. ead:?e�!::et�����:l�t::�i�;�

.. de Galápagos -- espécies essas
FAMILIA

CONTADORES que conservam extraordinária
Sabonete e Pasta dentifrícia afinidade entre si -- foi que Dar- "./i Bandeira Nacional deve ser hastea-

�
Win concebeu a sua famosa teo- nientemente iluminada". (Decreto-lei n,

ARAXA• Revalidação de registro e aposição do respectivo número ria evolucionista. ·t.545. de 31 de julho de 1942. art. 12).
da de sol a sol, sendo permitido o seu

nos diplomas de contadores, guarda-livros e provisionados, con- liSO à noite, uma vez que se ache conve-

.,' .. ,!.
Tlllco e PÓ de Arroz

feridos e registrados no Ensino Comercial, antes de dezembro <le. 1942: - Art. 18. N. 5).

MALVA de 1941, cujo prazo termina em 31 de dezembro de 1943, p a-

.,O: �••••••••I!.r a eleito do Dec, Lei n. 4178, de 13/3/42. Dr. EDMUNDO

� Produtos da A. BURLE, advo. Ins: Dá Ordem, sob n. 1679 e Cap. da Res..

01$ 0$PE.RFUMARIA do Exército Nac. AV. TOMÉ DE SOUSA 17 - sob. RIO:' _

C
:

� MARÇOLLA
•

DE JANEIRO.
, I I:

'

. i.·� ...

"_"_"_"'_'Pir"-""'-'"-"7ciiGÕriiiifcicARTAZES DO DIAI COLUMBIA IUm método novo, usado _ ..._....... &XU&&>o:'_�omrltlWlXDOOJOUtJi_OXIOOCDQ_ I As F . :pelas Estrêlas de Cinema HOJE 3a-felra HOJE mais amosas musrcas, com os mais •

de Hollywood. Póde-se aoacaaa----<UXlODDOODE
........

O""'""'N......,.,._..,..,.,_,ODJOOODODIXXXIXlO--- hmos O s a rti s ta s. :
obtê-lo ��ci:s. nas far-

A's 19,30 horas ÚLTIMAS NOVIDADES iUm médico da California que atende G T' t b N RAD IOLAR
•

as EstréIas de Cinema de Hollywood Tyrone Power e ene

lerneemyp'OnlgUam:
a aven ura que arre ata e

a 61· " .:descobriu um método seguro e novo
"'Ipara reduzir o excesso de gordura

•antiestética. Esta descoberta chamada Odt-o no ceracão •
Rua 6 •Formode dissolve a gordura d€ um • Trajano,modo seguro e rapido. Comece a per- 'I : :der peso na prlmelra semana e muitos

( ) •quilos ao mês. Sasta tomar 2 pastílhas ATUALIDADES ATLANTICAS N 8 DFB :••••••••••••••••••1$••••••••••••••••••••••••••
, •••••••3 vezes por dia.•'ormode estimula ESTORVO E ESPANTA CORVO (Desenho)a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa- Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Impr. até 14 anos
recer e sentir-se 10 anos mais Jovem.
Formode é um preparado garanti
do pará remover o excesso de gordu
ra, peça Formode. hoje mesmo,. em
qualquer farmácia. A nossa garantia ti
lo sua maior proteção.
Distr. I. I. P. Caixa Postal 378& • li.

Basil Rathbone,

S. Francisco é meu pai,
Santa Antônio, meu irmão,
Os anjos são meus parentes,
O' que linda geração !

A n Iversirlo81
Transcorre nesta data o aniver

sário natalício do nosso distinto
conterrél.neo sr. dr. Roberto da Sil
va Medeiros.

*
Festeja seu natalício hoje a ex-

ma. sra. d. Emília Ventura Xa
víer-, esposa do ar, Pedro Xavier,
co-pr�?rietário da "Livraria Mo
derna .

•
Certamente, será muito cumpri-

mentado hoje data de seu natalí
cio, o sr. major Alvaro Lima, fun
cionário federal, aposentado.

*
Assinala-se hoje a data aniver-

sário de srita. Marília Cascais.
•

A robusta garotinha Marise, fi-
lha do farmacêutico ·sr. Nilo Laus,
proprietário da afreguesada For'
mácia Esperança, faz 6 anos hoje.
Por êsse notivo, os pais de Ma

rise vão oferecer às amiguinhas
dela uma lauta mesa de doces.

•

Passa hoje o natalício do sr. Jo
sé Braúnsperger, representante co-

mercial.
'

*
O jovem Oscar Silva vê passar

nesta data o seu aniversário nata
lício.

l'

Venda sob preacriçâo mêdica

ALFAIATE
P;ecisa-s.e de oficial de

let6. Paga-se Cr$ 45,00 a

50,00. Informações à rua

Pinto, 18 (sobrado).
403 l Sv-I
SR �to'l'OR1S't'A: -'7' Leve o�,Í1octunen

tos necessários, v.a.ra a substitutçâc da
carteira. de motortsta, a. "n:mp��a Inter
lnlldiária", e aguarde, com brevidade, em
sua residênclá, o recebimento. da nova

glarte1.rll.

pa
Cr$
João

1 que, de ano para ano, di
minue de modo considerável

o número de milionários nos

Estados Unidos; e que, atual
mente. existem naquela nação
apenas 460 pessoas com fortuna
superior a I milhão de d6lares.

2 que a segadora mecânica foi
inventada, em 1834, pelo

norte-americano Cyrus Mc Cor
mick.

3 que os gregos da época de
Homero desprezavam o leite.

substância que consideravam
alimento apenas de lactantes e

de povos bárbaros.

4 que Goethe, ao escrever sua
célebre balada «Deus e a

Boiadeiro», não pensava, certa
mente, que 150 anos depois, as

bailarinas modernas dos tem
plos indús, em vez de aspirarem
ser «levadas ao céu nos braços
de seu Deus», procurassem se
sindicalizar para melhor defen
derem os seus interêsses, con

forme se verifica por uma peti
ção que elas recentemente en

viaram ao vice-rei da India, na

qual, entre outras coisas, se

queixam da exploração que so

frem por parte dos sacerdotes
brâmanes e reclamam a jornada
de oito horas de trabalho.

E Saltará 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 digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôrna
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como 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 bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

5 que, na China, existe desde
tempos remotos a crença de

que o chifre do rinoceronte pul
verizado é um dos remédios
mais eficazes para adquirir be
leza e eterna juventude.

Até no estreito

.Hospital de Caridade
I Reuniu-se domingo último a Me
sa Administrativa dd Irmandade
dos Passos, que tratou de vários
e importantes assuntos.
Entre outras deliberações de re

levância, resolveu a Mesa horne
nagear o irmão bem feitor dr, Ne
réu Ramos, pelos grandes serviços
que tem prestado ao Hospital.
Assim, na ocasião de ser inau

gurada a nova e grande ala que
o govêrno ali está construindo, a

Mesa inQugurará tombem o busto
em bronze do snr. Interventor Fe·
deral, a quern renderá dêsse modo
expressivo preito de gratidão.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitol Meireles, 18

-----------_ _.__ --- Messinade

Gigantesco programa duplo:
Cesar Romero e Wendy Barr ie no

filme:

Em face do destino

ARGEL, 16 (U. P.) -_- As fôrças britânicas estão operando
em águas da costa oriental de Sicília e, mesmo, no estreito de
Messina a-fim-de impedir a saída dos alemães e italianos para

fortissimo '�I, Itália. Informações obtidas nos círculos oficiais adiantam
que as fôrças navais aliadas chegaram a aproximar-se da cos
ta italiana, sendo atacadas pelos canhões inimigos. Os navios
de guerra britânicos não conseguiram, entretanto, encontrar
nenhuma unidade inimiga tentando transportar tropas da Si-
cília para a Itália através do estreito de Messina.

.-

11------1THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY,
LIMITED

Sede: em Londres. Fundos de Reserva excedem;

I
Cr$ 1.200.000.000,00.

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua .vidal Ramos, 19

____"'��__1

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL

. Sessão às
19.30 hs.

Mais uma aventura de Cisco Kid , em:

Bandoleiro jovialCOMPLEMENTO NACIONAL (DFBl
Preços: 2,00 e 1,50. Imp. até 18 anos

5a. feira: Judy Garland, em:

deUm amor pequena
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SUA 'R()'�IA I_"IIrIL;J��"�rJ1oIj1lAl,.

"',frlj,
Siga a voz da experi- tia contra certos sofrimen

encia. Faça o que têm tos que periódicamen!e
feito milhares de Senho- afligem a mulher em
raso que devem sua saude todas as fases da vida
normalizada e livre de na puberdade. na idade
contratempos ao grande adulta, na idade crítica.
remédio A So u d e da A Saude da Mulher
Mulher. Regulador. tóni- é o remédio que traz no

co. anti-doloroso. A Saude nome o resumo de suas
Qa Mulher é uma çcrrcn- virtudes.

I VENDEDOR PRACISTA I
I Importante casa do Rio de Janeiro procura vendedor nes- Ita Capital. que se possa dedicar à visita periódica a escritó

rios, para venda de artigo de fácil colocação entre profissionais.
Exigem-se referências. Para mais esclarecimentos, dirigir-se a

I1__"_V_e_n_d_e_d_o_r'_',__ca_i_xa__p_o_s_ta_1__n_'_1_.2_2_5_,_R_i_O_d_e__J_a_n_e_ir_o_. _

SALAO BRASIL
Praça Quinze, n. 10

Comunica às distintas fr;:tmílias que está sempre à
disposição das exrn os , Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantidGl e

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

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

Os prevos
Cr$ 20,00

-,

v-is

� t���I��I��/?ui

lO bombardeio causou graves danosI LOi\'DRES, 15 (U. P.) - Os italianos admitem que o re
cente ataque aéreo aliado contra Roma causou grandes danos
c-m diversos pontos da capital italiana. Afirmou a emissora de
Homa que as bombas aliadas avariaram gravemente inúmeros
edifícios em diversos bairros. Ainda segundo a mesma fonte de
informação, ses aviões norte-americanos foram derrubados
pelos caças eixistas e outros três pelas baterias anti-aéreas.

....OVAOU& "aLO O·N·.·.· a08 ".5069 OI U13.

MACHADO & CIA.

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando "ntimam
,) produtor e o vendedor li mostrar
II que possuem em seus estabeleci
,'"ntoR. (D. KM.).

Camisas, Gravatas, Pijarnes
Meias das melhor es, pelos me

nor es preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Tr a iano, 12

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
SECÇÃO VAREJO

Elegantes conjuntos de
cintas e suspens6rios
de 'couro, pÇlra homens
a crianças, carteiras,

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, •
FLORIANOPOLIs

Càchorinho
Perdeu-se um cachorinho de

estimação, de côr branca, com
manchas marron, pêlo crescido.
A tende pejo nome de Pililí.
Quem o encon trou, pede r

á

en

negá-lo no • Salão Brasil».' pra
ça 15, n

' 10. Será gratificado.
424 5v-l

BARdo BORBA
VENDE,SE o bem montado

e afreguesado BAR e ARMA
ZEM ORIENTE, conhecido por
s Bar do Borba .. - sito à rua

Vitor Meireles, 11.
426 v-I

Moderna casa
Vende-se a bela e moderna resi

dência sita à Avenida Rio Branco
n

'

152. Os interessados podem pro'
curar o sr. Raulino Ferro. 6v-1

•

Aprazivel, residência
Aluga-se a confortável moradia

sita em Itaguassú, da FamUi.
Horn Ferro. A tratar com o IIr.

Raulino Ferro. 6v-l
•

Magníficos lotes
Vendem-se magníEicos lotes, me

dindo cada um 12m. de frente por
20m. de fundos, na Avenida' Rio
Branco, proxirnos do Dep. Saúde
Pública. Tratar à rua Conselheiro
Mafra, 56.

'

RADIO
Vende-se um, RCA Victor, 5 val

vulas. Preço Cr$ 1.200 ,00. Tratar i.
Praça da Bandeira 31, depois das
11 horas.

"LUGII SE a casa n: 37,
II li- sita à rua Jc-
inville. Tratar na residência n

'

9, à mesma rua, ou n
' 50 ii.

rua Blurnenau. v-ê

'(
,

,,-,-

•

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

-----------_._---_._--_ ..._------- As autoridacft!s responsáveis pela
fiel execução das Estatfllticall Mm.
�r.es podem exigir, sempre que ho••
ver dúvida quanto à veracidade .e
qualquer informaçio, que éada 1.0
formante prove o que deelaroll. A
má-fé constitue crime contra a ...
nranca nacional. (D. B. II.),

Moradia nos Coqueiros
Vende-se uma. Tratar na

Farmácia Moderna. Prata 15
de Novembro, 27. 6v-S

Máquina a vaporMáquina com caldeira, de 10
H.P .• em bom estado de conser
vação e funcionamento e tubula
ção perfeita. Vende-se uma. Infor
mações, dirijir-s8 à CaixCl POital
n. 113, ou telefone 1329, em Fio
rian6polis. 3 v. � 3

Dr. Agripa Faria
Rua Jolio Pinto, 1'1: 7

reebrlu seu (onsultorio

AG�NCJb.ij E REPRESENTAÇOES
Caixa postal - 37. Rua Jolto Pinto - I.

Florianópolis
Sub·agentes nos prinoipal" JH1llliciplol do

ESTADO

"A Bandeira Nacional quando aparecer em sal" ou salão, por motivo de reu
niões, conferências ou 80Ienid8fJes. fU�a'rã est.endida ao longo da parede, por de.traz da cadeira da presidência ou do lo.eal da tribuna, sempre acima da eabeçado respectivo ocupante e colocada demodo que o lado maior do retânp)oesteja em sentido horizontal,

.

e -a es

t.rlll! Isolada em cúua". (Q�et..JeI '. ".,1i .. I5, dI! 3l 4111 J'IIlbIJ til! leu. - .4lI. "ft
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" I (h.de está o resfriado 612 seu filhi-

nho? No seu nariz? Na garganta?
No seu peito? Ou em todos três?
Hiiío se arrisque! Use o tratamen
to que traz alívio direto ao nariz,
garganta, e peito todos ao mesmo

tempo ... uma fricção de Vick
VapoRub ao deitar a criança!
Vapores medicinais, desprendidos
do VapoRub pelo calor do corpo,
são aspirados diretamente às vias
respiratórias irritadas, 'onde só
mente vapores podem chegar di
retamente. Sua ação med icinal
acalma a irritação, desaloja a

I
I
I

mucosidade, alivia a tosse.
Como cataplasma, VapoRub atúa
sôbre a pele "extraindo" a opres
são do peito e da garganta.
{;1I!lfortada e respirando livremen
te, a criança adormece tranquila. A
dupla ação de cataplasma e va

pores do VapoRub continua du
rante horas ... vencendo amaioria
dos resfriados da noite para o dia.
Evita transtornos do estômago!
VapoRub se usa externamente ..•
simplesmente friccionando na gar
ganta, peito, e costas. Pode usar-se
livremente mesmo num bebê!

SE�AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Casa SANIA BOSA
•

Diariamente recebemos novídaces
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe. em amãvel gesbo, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, Iembre
"" V. Sia. de acrescentar, ao agrade
ce, a gentiilezo.:E$TEÉ 1.411-
BF.l1 o I1EU APEí'!JTIVO

PTlE/)/.!ETtJ!

{//'fPIlODUTO DA A'ltOT'i.A./ltlJ.,cOI1. E !iEGVROS
_____ ITJ••P.I.I _

Aos sofredores
Dra. L, GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e err

velope selado para' a res

posta.
, "A Bandeira Nacional quando hastea
da em janela, porta, sacada 011 balcão, fi·
cará: ao centro, se isolada; à direita, se

houver bandeira de outra nação; ao cen

tro, fie flgm'lwem diversas bandeiras,
perfazendo número ímpar; em postção
que maís se apr-oxime do centro e à di,
reíta deste, se figurando diversas ban
deíras, a soma delas formal' número par.
As presentes dísposíeões são também
aplfcaveís quando 'figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de instituições, COI'porações ou as

soelaçôes", (Deereto-leí n, 4.545, de 31 de
�li1bQ de 111411j - .ut. UI, 11. 1).

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

II DE SANTA CATARINA

Livraria e Papelaria NOVa
de

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

público, em geral.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes al'tigos para presentes, etc.
Tem anexa uma

NOTA CARIOCA CUIDADO COM
O CANCER'

(Em transformação pa ru Sociedade Anonima)
Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Hegistrado no Ministério da Agr i

cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setemhro de 1}J31:l.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA

Códigos usados: MASCOTTE IR. e 2a• edição
FLORIANÓPOLIS

Brevemente: Agências em várias cidades do Estado.
Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado - l1epresentante
da Caixa. Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados de São Paulo,

l\-linas Gerais e Per-nambuco
Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

CIC à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada ,.,., , 5%
CIC Aviso Prévio . 6%
CIC Prazo Fixo , , , .. 7%

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

DIRETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal lhmos da Silva
Diretor-Gerente - CeI. Pedro Lopes Vieira
Diretor-Procurador - Plor êneío T. da Costa
Diretor-Secretário - Lourival Maia de : Almeida

DE VITOR DO ESPíRITO SANTO
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA O ESTADO)
RIO, - Em 1918 foi assim. Os

alemães, depois de lograrem nume

rosos e retumbantes êxitos, chegan
do mesmo a atingir com seus \ ca

nhões os arredores de París, entra
ram a experimentar derrotas irre
mediáveis. A estrada que conduzia
os aliados a Berlim estava pratica
mente aberta. Talvez houvesse ain
da grandes dificuldades a -vencer e

possivelmente a entrada triunfal
dos aliados em Berlim demorasse

algum tempo, mas a derrota f'rago
rosa da Alemanha era inevitável. A
paz sería ditada dentro da própria
capital do Reich depois das fôrças
aliadas terem atravessado grande
parte do território da Alemanha,
com todos os horrores que os com

bates proporcionam. Incontáveis as

cidades que sofreriam as mesmas

destruições que já havia experimen
tado Liége e Verdun.
Foi antevendo todo ês;e quadro

tenebroso, com a prisão, julgamento
e condenação 'do kaiser e demais
responsáveis pela guerra, que 0Ii0

alemães puzer�m em prática a far
sa graças à qual o território germâ
nico nada sofreu, podendo ainda
Guilherme II fugir para a Holanda
onde viveu nababescamente os seus

últimos dias sem que êsse asilo g'e
neroso ímpedísss, vinte anos depois
que fôsse o solo holandês misera
velmcn te conspurcado pelos bandi
dos nazistas. Em 1918 os aliados
acreditaram ingenuamente na farsa
germânica assinando uma paz que

. não passou de um armistício duran
te o qual os- alemães prepararam
nova guerra, muito 'mais tremenda
que a anterior.

Agora os alemães estão irremedia
velmente perdidos. Os exércitos rus

sossos desmoralizaram completa
mente as fôrças nazistas, dando en

se.jo às formidáveis vitórias anglo
americanas na África e Sicília. O. ,

nazi-fascismo está em pleno ocaso.

Nada mais póde salvar os respon
sáveis pela guerra. Castigo exemplar
os espera. E êsses responsáveis niío
são' apenas Hitler, Mussolini,· Goe
r ing, Goelbells, Ribbentrop e Quis
li ng, São todos aqueles que aprovei
taram a guerra, explorando o fas
cismo e lançaram a discórdia . no
mando.
Ante êsse futuro muito próximo,

os alemães já se movimentaram,
promovendo, segundo informações
de Berlim, modificações no govêr
no. Estejamos atentos para que não
venhamos a incorrer nos mesmos
êrr os de tão trágicas conseqüências
de 1918. Sejamos inexoráveis, se

quizermos it . ENCARREGUE a "Emprêsa Interms-eVI ar novos e maior es diária", de todos os seus interêsses junto
sacrifícios. a

. qualquer departamento público civil,müítar, lbancáriO e cornercíaí,

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

Prestígfa o Govêrno e R8

classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L
D. N.).

Leia no novo número de SELE

ÇÕES como reconhecer os primei
ros sintomas e obter pronta e

eficaz atenção médica para, com
tôda segurança, por-se a salvo
dêste terrível mal. E mais:

Maternidade sem dor nem
perigo? Eis uma notícia agra
dável para as mãezinhas e .. , para
os papais nervosos... Um novo

processo de anestesia que, ainda na

sua fase experimental, j á regista
muitos êxitos notáveis ... Pág.28.
Ianques em terra de in
fiéis. Curiosos e extranhos hábi
tos que explicam plenamente por
que razão ver o rosto de uma

muçulmana é tão perigoso como

levar um tiro... Pág. 23.
Em busca do caráter inte
grai. Resumo completo de um

novo livro de êxito de um famoso
psicólogo. Assunto de grande
atualidade em plena época da
psicanálise... Pág. 95.

Quanto vale o poder de
concentração. Cultivando-o e

aperfeiçoando-o, vemos aumentar
nossa capacidade de criar e a ale
gria do trabalho... Pág. 20.

Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para JUNHO

Acaba de sair
Apenas Cr.$2.oo

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

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

Rep,'eSPflfante Gera: no Brasil:
nmNA;';DO Cl:llNAGLH -

R/In do Rosário, 55-A - 2.° andar - Rio

�---.---.-..._-----..---------....-..-_---....-.,..",.

Juiz de Direito da la. Vara da
Comarca de Florianópolis

�Edilal de convocação de acionistas
o Doutor Osmundo Wanderley

da Nóbrcga, Juiz de Direito da la.
Varo da Comarca de Florianópo
lis, Estado de Santa Catarina, na
forma da lei, etc.
Foz saber aos que o presente edi

tal virem, ou dêle conhecimento
tiverem que, de acôrdo com o ar

tigo 148, do decreto-lei ri, 2.627,
de 26 de setembro de 1940, nos au

tos de "Liquidação da Companhia
Pôrto de São Francisco do Sul"
dêste Estado, designou nova as�
sembléia geral para o dia 19 d.
Agosto, próximo vindouro, às 14
horas, no sala dos audiências do
Juizo, no PaláciO da Ju,stiça, a

qual deverá deliberar, principalmen
te sôbre o seguinte: o) -- Sôbre o

balanço e estado da liquidação: b)
sôbre as operações praticados pelo
liquidante no último semestre. E,
para que c}:tegue ao conhecimento
de todos mandou expedir o presen
te edital que será afixado no lu
gar do costume e publicado· pela
Imprenso, na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de Floria
nópolis, aos vinte dias do mês de
julho do ano de mil novecentos e

quarenta e três. Eu, Higino Luiz
Gonzaga, Escrivão, o subscrevi.
(Assinado) Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz de Direito da la. Va
ra. Está conforme. O Escrivão Hi
gino Luiz Gonzaga.

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

Representantes de
lã e

tecidos de algodão,
seda,

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de máquinas de escrever,
somar e calcular.

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. Telegráfico: PAULICO

Florianópolis 8t8. Catarina

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã serã a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Hom";patlas _ Perfumaria.
Artigos de borracha.

Garante-se a exata observãncla no receituário médico.

PREÇOS MÓDICOS.
Rua Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edlffclo do Mercado) _ Il'ONil. 1.4141

--.------------�------------------------------..���
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o sr. Osvaldo Aranha e o mundo de amanhã �,���1��ã���f�:�,O��t���1��'��;�����RIO, 16 (A, N,) - Falando a im-I su larlam e nte, só os homens l iv res, vier o maestro Luigi Smii!o, cuja lavras, de ares fidalgos c parecendo
prensa, o chanceler' Osvaldo Ara- tico dos PO\'OS e dos grupos de com o amor da liberdade, pod er âo morte se verificou dia 13 do cor- esconder, numa f'r ieza altiva, um

nha f�� as seguintes de�laraçõ�sl'individUos;, nas rel,açõe:s inte:na;; consti�uir grupos conscientes, e es- rente, Desaparece, assilJ1: um dos grande segredo ..E, reall1le!1te, êle
sobre o mundo de amanha"; "Nao como nas

í

nt.er naci o n a is o p rm ci- e lareci d os que reconheçam as nu- mais competentes mustcistas desta o possuia. Jamais o revelara, nem
se pó de dizer ao cesto como será] pio fundamental será o da "coope- tras co letividades êsse mesmo di- capital e uma das mais curiosas e mesmo à sua própria esposa, E, só
o mundo de amanhã, O que entre- ração", No que toca aos povos é reito à legitimidade do mesmo cn igmáticas figuras do nosso meio agora, revendo seus papéis, é que
tanto sabemos desde já é "como inegável que os sistemas democrá- ideal". Terminando suas declara- urrisl ico. Embora pouco conhecido se soube a verdade: O maestro Lui
não será o mundo de amanhã". Não ticos oferecem todos os meios

elel
cões. disse (' ministro: "Homens era. O maestro Luigi Srnido autor de gi Smirlo era Ulll nobre de antiga

será por exern p lo o reino da força organização voluntária e soberana Iivres e povos livres. Dentro dessa "árias composições de grande valor linhagem em que um drama ele sua

bruta; não será a escravização das em conformidade com as tend�n- fórmula cabem os nossos ideais de tendo participaria cio corpo docen- viria fizera ahandonar a Europa.
nações ou de pessoas em nome de cias históricas, a tradição e os in- um "mundo melhor", que será sem le dos Conservatórios de Música do Seu nome era outro: Luigi Maria
previlégio.s de raça, de ,na�ionalid�a, teresses econômicos !me.di.atos .de I dúvida um mundo democrático, r:ará, pe.rnambuco,. Ceará, Hio Sehmidt l.md, l_nsbrück .. D�scenrlentede ou nquezas econormcas ; nao cada um. Quanto aos in d ividuos, In- pelo menos, no mundo que sonha .. Grande do Nade c HIO de Janeir-o. de lima Iami l ia de prmcipes e du
ser tampouco I) insultamento ego is- mos, nós, os das Américas". Durante muito tempo, regeu com- 'ques, resolveu UII1 dia ocultar sua

panh ias líricas na EUI'()pa, mas lll1l 'identidade e viver anonimamente
desgôsto Fe-Io abandonar a vida em pais estranho, dedicando-se es
leatral refugiando-se 110 Brasil, o n- clusivamcnte à música. Qual o acon
rir cr-iou composições sinfónicas c tccimento que delerminára essa
sacras para grandes orquestras, d- resolução? Ainda não se sabe. Ago
rias operetas e a ópcru cm por tu- ra, morto o maestro, saber-se-á todu
guês "úl1ima Noi te ", que roi rcprc- verdade.
sentada pela pr imciru vez em 1915

Escombros em todos· os bairros de Milão
Berna, lfi (1:;, P.) - Novcn!a pOl'I "',,, ')_ .' ",.1 Londres. l(i (L P.) - A emis-

cento das casas de Xli lâo foram d cs- te, 1)01 nuus ,de _.lO 1;':lIllbdl(lClI os sora de Roma admitiu quo as

truidas pelos constantes e vi o+e n- pesados hr i t
á

n i cus. ;'\ao regressa- bombas la ncad as pejos br itàn i c os
tos ataques aéreos aliados, ln Ior- r a m as suas. bases lO. apar.elhos i em M i lú o r aus ara rn enormes danos
macõcs publicadas pelo jornal "Li- atacantes. AIDda d,�' parte o,t,lclal,! àquela impo rtu ntc cidade do 1101'-
bel:;) Stampa", de Lugan o, revc- revelou-se que os Mosquitos vol-Ite ria Itá l i a.

-

Iam que só existem. escombros em ta�all1 fi b um ha rrlcu r a cap itní ale
quase lodos os bairros de Milão, A 1I1a, dur-ante >I nuite passad a.
catedral não roi alingida pelas
bombas, mas várias galerias do Pa
lúcio He al foram d csl ruidas. As fú
br icas Pirnlli, Alfa-Homeo, Brerla
e as restantes íábri cas da cí dad«
Ioram convertidas em montões de
escombros.
Apenas continua ele pé uma oí'i

ciua Pirelli. O povo de Mi lâo, por
sua vez, deixoll-se d'[)l1Jinar pelo
pânico, procuranclo fugir a todo o

Cl1sto da cidade. Oulras informa
ções ndiantam que soldados ale
mães uniram-se aos carabineiros
par'a repriJl1ir as manlÍfestações po
pulares e i,lIIpedir que o povo aban
done a cidade e congestione as "ias
de transporte do exércilo.

Londres, 1(; (L'. P,) - Mi lhares
Berna, 1(; (L'. P. Crgente) - Vol- de italianos vivem ao ar livre em

taram a soar us n horas da manh.i Mi lúo, não p od cn do abandonar a

d� hoje as �e�'eias de ,!I�rll1e anti- c i dud c para se ref'ug in r no i nl c-
aereo cru :\Illuo, (j ue [OI alacada i " , T f' .r.« f' 1 "I' o', '"

violcntarucutc, ontem iI noite, pelas jlIOI. 11 ormaruc s I( cu ign as I cve-

f'ôrcas aéreas aliadas. Ainda não l lum que o marechal Burt ogl io prol
í inh aun sido extintos totalmente os !Jlil1 a cvacuacão cios habitantes da
�randes iucô nd ios ateados pelas cidade 'llé que cheaucm '1 :\Iilão
bombas hril ân icns e jú levantavam

<,'

-.

",' ,.

vôo os CH(:as italiano's para inter- as {r<Yp�,s. a!emas procedentes !lo

ceptar os novos ataeanles. nor)e da [Ialla.

Talvez acabe' a guerra em fi 81eSeS
Québec, 17 (U. P.) - A guerra entre aZiados e eixistas,

na Europa, poderá terminar dentro de seis meses com a vitó
ria das Nações Unidas. Foi o que teria declarado o sr. Winston
Churchill a diversas personalidades de destaque de Q'liébec,
segundo informou o Jornal "L'Action Catholique".

LOi1{lres, 15 CC. P. l'rgente)
Informacões autorizaüas indicam
que :\<IUã'o foi atacada, ontem a noi-
�......__- ......__-.-.-.w......._...

No bombardeio,
morreu o cônsul

da ArgenUna
Bcma, 17 (r. r.) - [{eveloL!-sc

oficialmente que durante o último
ataque aéreo aliad'o contra Ham
hurgo pereceram o cônsul geral
argentino, sr. Hugo Lelloir, c sua

e$posa, Soube-se que o abrigo em

que se encontrava o diplomata ar,

gentino r mais quinhentas pessoas
fui atingido por uma bomba pfr)la,
da lançada pelos aliados.

Vitoriosa investida russa
MOSCOU, 16 (U. P,) -

In-Ima profundidade de 6 kms.,
formações oficiais russas indi- destruindo totalmente a resis
::am que no setor de OreI, já tência germânica.
�otalmente em poder das for
ias soviéticas, os russos empre,'
:;aram forças de artilharia dez ças russas estão canhoneando in·
vezes superiores às utilizadas tensamente a cidade de Bryansk
pelos aliados, por quilômetro,
;la histórica batalha de Ver
jun. Hecorcla-se que, naquela
batalha da guerra mundial,
considerada como um dos mais
'violentos combates de todos os :\IOSCO(" li (l'. P. lJrgenle) �-

Os russos avançaram de 8 a 15 1\1115.
tempos, os aliados possuiam no se[.or de Brinnsk e ocuparam
cerca de 190 canhões por qui,·, a loeal�dade de Zhisprai. ?>ia freno
tômetro. Em OreI os russos te de h.h�lrkol' os soldados soyiéti-

d 1 ocos repelll'all1 todos os eontra.->lta'
conc�ntraral11 e. �9 O a 2.000 (lnes lançados pelos alemães e Jl1e-
canhoes por qUIlometro, os lltoraralll as suas posições. Na noza

quais lançaram práticamente de Spas-Demiansk prossegue a in
projéteis em cada metro qua-j 1.·cst1(la russa,. tendo os al.c]�]ães
d 'ad d l' 1

'" I ecuado de OltO a doze qllllol1leloas ln las Inlnllgas, nu� tros,

::vrOSCOF, 17 (D. P.) - As fOf-

com sua artilharia pesada, segundo
informam as últimas notícias rece

bidas da frente.Balendo os japonese!
Melbourne, 17 CC. P.) - Vinte

caças e 23 bombardeiros japonese,
foram d errubuld os pe los ali adoF
-duranle os últimos combales aé·
reos trava,dos nas ilbas Salomão ('

na Nova Guiné. As perdas aéreas
�Iiadas foram de ;') aparelhos.
A morte de ilustre

brasileiro
RIO, 16 (A. N.) - Faleceu, hoje,

inesperadamente, aos 62 anos de
idade, o grande engenhei.ro, pro
fessor e financipta I)atrício. sr.

Luiz Betim Paes Leme, uma das

B b d dmaiores figuras da engenharia sul.. om ar ea a a reOt"a-oamericana. Foi êle o introdutor do \ 6
cimento armado no Brasil. Era o LOllcll'es, 16 (1'. P.) - Aviiíes Poderosas esqltarlril,has de forl'ale-
brasileiro que melhor fala�a fran· �lOrte - americanos bOl11b[,lrdearam zas voadoras atacaram os 'aeródro
c.ês e o que melhor conheCIa

nossal,�nten'.S�D���te, cllIn�I1.I,� o dIa. e�e ho-: Il;OS de Le BOlll'get, POix.' e Abbe-
hteratura. le, a.l e",lao ,ele Palls. A enllssora' Yllle, na Franca. Foram derruba-
,.

' • ,.- ele Vlçlu sahentou que as bombas dos, pelo 111enos, trill1a e sete dosC ompram·se esta blhz.ado1'e�. lançadas pelos apareI hos aliados aparelhos de caca germânicos que
Na. "Radiolar", l'ua Trajano, 6.'causaram, enormes, ()allos c gral1- tentaram inlereé'ptar os atacantes.
___ de qu antId a d e de" 1 LIIlJ as. ....-....... ..-._..• .._.._.-.-.-JO__.-.-.-.-....-.-.._.-..

Oral Gaspar Dutra -Lo�t�l��b;:�cl�i\:�ti;esadO�r;����� Refugiados norue·
•

f � .::> l' 'O'e te dias norte-americanos, escoltados gueses na SuéciaHAVA�A, 1/ q. I.) - I "'. � por máquinas de caca britânieas Estocolmo AO'ôsto (Via Aérea)O ,,'ellera I Ftlnco b'ISP'II' :;Yhl1ls- I' " '''''
-

",., -

B ·'1'·" C,,' atacaram, hoje, e111 p' ena dia, lnú- - Vivem atL:almente na Suéeia
tly d�1 buet'J'a,do ,rasl , pross :",UI�l meras ])osic6es inilllio'as situadas ecrca de 12,000 refugiados nOl'lI"-

'IO'ell1 POI'\Tl'l aerea Ila1'<1 M1aJ1l1 . , ". ,
'" c" '-

�t,,,, ,',. <" ,/' .'
O" 11

'
em tetTtiorlO da l�rança. Floram glle�es. Destes, 8.200 são homens

�lnlI1s.ltl.leal��:il�)tap.a(\�\'��,tS�1�::"'I��c�bid� bOl11bardcado� pl'efer�l!te11lente os e 1.;)00 l1lulheres. Dos homens, C(T-
1.

. .' ."ll . it' I' do campos de aVIH<;ão ullllzados pelos ca de 5,(!(}u tr.2balh2.J11 nas f1ore�

�:1 �f13nll r::elo t(hdo H_1Il )'� tentes g'enllânjeos. Os aliados perderam tas, enquanto que os outros enDOll-
1,,�SI . e. P�I .ou,l.as a as. I �� l1leri'- 3 aparelhos de bOlllbardeio e 8 ca- trar�111 ocupações na inclústria, nollulttal es bl asIlelra,s e no] te a

ças, tendo destruido grande qllan· comercio c na lavoura. As l1111lhe-
canas. '1 1 1

.. ..,

trl ae c (e maqulnas II1l11ugas. Ires trabalham nos restaurantes e na
Londres, 17 (1'. P. l'rgente) - indústria téxtil,

de París

Os Pálidos, Dep?uperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
CrIanças R�quitkas' rece·
berão ii tonificação geral

do organismo com o

INAUGURAÇÃO DE RETRATOS E
DA SOPA ESCOLAR

Healizou-se súbado último, no

Grupo Escola.r Silveira de Sousa,
desta capital, a inauguração dos re

tratos do sr. Presidente Getúlio Var
gas e do sr. Tnterve'ntoj' Nen\u Ha,
]11OS.
Foi também inaugul'ada a sopa

escolar.
Estiveram presente ao illo, entre

0111ras :c;,utoridades, o sr. 11'0 (['Aqui·
I1t" lnterycntol' federal interino; de
sl'lllbaq,;ado)' Edgar Pedreira, o re

presentante elô sr. Arcebispo 1\1etro
politano, Secrctúrios de Estado, c

ajudante-de-ordens do sr. Interven
tor.

SANGTTENOL
Contém oito elementos
Fósforo,

tônicos
Cálcio, Vanadato e
Arseniato de

Sódio, etc,

�eqt��E��A� �B!�!!via IlUO, 1(j (A. N.) - Com destino

I
a La Paz, via Buenos Aires, se,

gUit.l hoje a

c!el.egação
de senho!'as

bolivianas que trouxe a esttl capi·
tal a imagem 4e Nossa Senhora de
�Opacfllltlna, ".,..- -- --_iIIII!OI!I___

Sicília quase toda ocupada
ARGEL, 16 (U. P.) - As fo r cas aéreas aliadas atacaram intensamen

te as comunicações ferroviárias situadas ao sul de Roma, para dif'icu l
ta r o abastecimento das tropas alemãs na parte meridional da Itália.

Arqel, 16 (U. P. Urgente) - Informações autorizadas re
veZam que os alemães fugiram de Sicília para a Itália, e deixa
ram os italianos encarregados de defender a frente de Messina.

ARGEL, 16 (U. P.) - Mes- desde o começo da campanha da
sina já está sendo canhoneada Sicília apresou ou rlestruill 188
pela artilharia de grande al- Ianques de diversos tipos e 294
cance das forças britânicas .� peças de al'tilhariu (le 7fí rnilirne
norte-americanas. Durante a iras ou de maio]' calibre.
jornada pa�sada, os aliados I
prosseguiram avançando e ocu-I !--RG�L, 17 (U. P.) - Ale
param Taormina, Caggi e Cas-. maes, dIsfarçados em trajes ci
tiglioni, na parte oriental de' vís, procuram infiltrar-se nas

Sicília, a 40 kms. de Messina, I linhas norte-americanas, em
e o porto de :;Vlilazzo, na costa I S�cília, tendo sido já vários
setentrional. Com a ocupação desses elementos capturados.
de Milazzo, as forças norte
americanas anularam mais um

porto, que poderia servir para
a fuga dos eixistas, e chegaram
a um ponto situado a cerca de
25 kms. ao oéste de Messina.
Outras informações oficiais
adiantam que está desmoro
nando rápidamente a resistên
cia eixista. Nos círculos autori
zados acredita-se no imediato
colapso das tropas alemãs en

carregadas de defender a par-
te nordeste de Sicília.

.

, Compra.-se um, de aço. Ofertas
a "A Exposição", praça 15, n. 11.

v-I

ALUGA-SE
6tima re;;idência �om grande po
mar e jardim ao lado da EstaçãoAgronômica. Tratar na A Modelar.

5v-1

Atenção I !" despe�a com o
•
cmema pode ser ti'

rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo,Rua Francis<.o Tolentino, 3.Argel, 1G (1.;, P.) - Está emi

nente o fi III da campanha III ilitar
dos aliados em Sicília, ]nforll1a
�'ões oficiais salientam que os bri
tftnicos chegaram a trinta quilô-
1lletros enquanto os norte-america
nos jú se acham a uns 20 quilôme
tros de :\Iessina e estão atacando
intens3imente aquele illlportante
porto afim de impedir a fuga elos
eixistas,

c

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grand. Tónico
Argel, 17 (C. P.) - rnl'!mna-se

que o 7° exército l1orte-a1l1et'ic,an;o,
...................-.................................................-.-.-_...- •.

Comunicacões
interrompidasBerna, 16 (D. r.) - rrgente)-

Eneontra-se totalmente interrom
pidas, desde as primeiras horas da
manhã, as com unicações telegráfi
eas e telefônieas entre a Há'lia c a

Suíça, Nos cÍl'culos oficiais não
se forneceu nenhuma explicação
sôbre os motivos dessa jnterl'llp
ção.

o ESTADO . Esportivo
Chegou o Avaí
A embaixada avaíana retornou,

ontem. após duas 'exibições na co

pital paranàense. Perdendo para
o "Curitiba F.C.", evidenciou um
erro imperdoável, jogando à luz
dos refletores e dando margem pa
ra os seus maldosos rivais menos
prezarem o futeból oatarinem:e.
Finalmente, graças às suas pos

sibilidades, conseguiu, frente ao

Britania, apagar a má idéia que
se estava a fazer sobre o nosso
"association", e aplioou ao quadro
paranàense um revés de 4 a 1.

A rcídio de
todas as tro"
evaouadc:ua de

ÚLTIMA HORA
Argel, 17 .U.P.- As trl!lpas da 3a,

divisão norte-americana chegaram
aos subúrbios de Messina, ontem
à noite.

•
Londres, 17 -U.P .•

Berlim anuncia que
pas a.lemffs foram
Sicília.

Rio, .6 (A. N.) - Grande mul
tidâo presenciou ontem, pela pri
l11ei ra vez, 10 espetáculo de uma re
gala notnrma idealizada pelo })re
sidente ela Federação Metropolita
na do Remo. O espeláculo i,mpo
nenle impressionou vivamente os
meios esportivos e o público, e111
geral, que se comprimiu entre a
Praia ela Glória até o fim da Praia
do Flamengo, assistindo ao desen
rolar dos páreos constantes do
.r:H�ograma. Esti vermn presentes,
entre outras autoridades, o COllllan
dante Amaral Peixoto c sua espo
sa, e o represen tante do sr. presi
·dente da Hepública, os represen
tantes d,os S1'S. ministros e os presi
dentes das entidades náuticas. O
"Vasco da Gama" conseguiu lau
rear-se com o maior número de vi
tórias. A guarnição do "Botafo.go"
venceu a prova de honra "Getúlio
Vargas". O serviDO de iluminacão
da raia estevé a c'al'go de ·holofo'tes
!fo Exéreno brasileirCl.

*
Londres, 17 -U.P,- Forças de "co-

mandos" do 80. exército de MGlnigo'
mery realizaram desembarques em
Sicília, a uns, 15 ltms. da Rêgqiódi Calabria.

•
Londres, 17 -U.P,· O minj$t�rio

do Ar informa que Turim foi bom
bardeada esta noite. 5 a.parelhos
não regressaram.

*
Londres, 17 -U.P.-Urgente. O 70,

exército norte'- umericano ooupouMessina.

*
Argel. 17 ·U.P.- Os observadores'

locais consideram praticamentá'
terminada a luta em Sicf1ia. A.l
operações aliadas assumem o

.

eo.r&:_·
ter de ..

opera�õe51 de limpelllQ" f
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