
o gral. Mascarenhas
vai ao EE. Unidos
São Paulo, 18 (A. �.) - o ge

neral .J oão Batista Mascarenhas de
Morais, comandante da 2a. Região
Militar, seguirá para os Estados
Unidos, onde fará estágio de dois
meses junto ao Estado Maior do
exiérci to do grande país amigo.
Com a presença ele altas patentes
(lo nosso exército, o ilustre, cabo
-de-guerra transferi u, ontem, à tar
de, o comando da Região ao gene
ral .10:10 Pereira Oliveira, cornan

danle da Tnfantaria Dívisi onár-ia.

�..
.. _ .• r""'...... : -. '��.f!

As terrív�is "bombas de relógtó��!��:�: ����NOVA IORQUE, 19, (U. P.) --' A RADIO DE BERLIM CON}-'ESSA QUE NOVOS IN CÊNDIOS, VERIFICADOS NAQUELA \CA-
-

j

PITAL, SÃO DEVIDOS ÀS "BOMBAS DE RELóGIO" (DE TEMPO)� E QUE ISSO DIFICULTA O TRABALHO DOS ENCA}\RE- :
,

GADOS DE REMOVER OS ESCOMBROS DOS BOMBARDEIOS ANTERIORES. 1" ::\ _:� .;5.�
Sicília está limpa de

-eulstas-

8898

o
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Londres, 18 (U. P.) - A emis
sora de Roma anunciou que não
existem mais fôrças militares do
"eixo" na parte nordeste de Sicí
lia. Segundo a mesma fonte de in
formação, já chegaram à costa da
Calábria os últimos contingentes
eixistas encarregados de destruir
as instalações militares no nordés
te daquela importante ilha.

MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CA'rARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
------------------------

o

Alemães e japoneses de parceria na criminosa
RIO, 19 (A. N.) - Informam de I rem completados os seus textos em cializado para elaboração de men'l de ,um escritório, aparentemente

S. Paulo que, depois de minuciosas horas d iferentes. sagens escritas em "có digu" e com comercial, para disfarçar suas ver-

sindicâncias, que se prolongaram I Pela documentação, verificou-se a sua grafia perfeitamente d isf'ar- dadei ras atividades.
por mais de 1 mês, a Polícia paulis- que a emissora jamais funcionou çada. Walmatan é tido como elemento
ta acaba de descobrir, em todos os i durante longo espaço de ,tempo de 'Werner Walmatan, o chefe da perigosíssimo, sendo as autoridades
seus detalhes, mais uma rede de cada vez. Essa manobra, muito há .. trama, achava-se no Brasil desde de opinião que a rede de espiona
espionagem a serviço e a sôldo dos bil, vinha servindo para despista- 1929. Em 1940, n ov e meses antes de gem que sob sua direção funciona-
nossos inimigos. mento, até que tudo foi descoberto. iniciada a guerra, foi à Alemanha, va. era das mais importantes que

A trama, ora completamente des- Foram também apreendidos os a chamado dos seus chefes. Perma- foram descobertas no país.
verrdada e desarticulada, é conside- "códigos" usados. neceu em Berlim até 1941, tendo, Encontram-se presos numerosos

rada como sendo das mais impor- No subterrâneo funcionavam tam- durante êsse tempo, cursado a Es- alemães e japoneses envolvidos nes

tantes dentre as que foram até aqui bém dois laboratórios dotados de cola de Especialização de Rádio do sas atividades.
esclarecidas, tendo sido detidos não todos os requisitos técnicos. Um de- Exército Alemão. Em meiados da- O processo a respeito está sendo
só os seus chefes, como todos os les era destinado à revelação de mi- quele ano, como passageiro

dOI'
cuidadosamente elaborado e será,

elementos que se conjuraram com crofotografias, tiragem de cópias último avião da 'LATI, voltou ao em tempo, remetido ao Tribunal de
êsses propósitos criminosos. ,fotográficas e fotoestáticas; o outro Brasil, indo então para São Paulo, Segurança para o devido julga-
Pela primeira vez aparecem al e- era um laboratório químico espe .. onde mantinha, no centro da cida- mento.

mães e japoneses perfeitamente i ---------------------------------------------_:__-------

��)t\r;;��;:�a�g::;;;:��;���21�r: P repa ra-se o desemba rque na Itál ia
técnica mo��rna. . . Argel, 19 (U. P.) - São ciula ue: de Roma lransmitiu H11l1l notícia zesete do corrente, demonstram
A casa utIhzada._p�lo,s crrmrnosos mais [orles os ataques aliados des-I dizendo que [rente á costa orieu- que 34 unidades foram destruídas,

para as suas reumoes e de bem hu- . - I ' " " 47 i nuti lizad as 1)0' irnps t Iir
. L _ d [ecluidos conlra as COmllnlC((COeS tal da SU'!lw tOI auisluda hoje

" I 1 ac os (lI e-
mil de aspecto, nao. apresentan o, " .

" .' o _ o tos, enquanto outras 225 foram
qualquer sinal suspeito, A peça, qu e /errOU1Gl'IUS e estradas-ele-rodagem uma ,grande I rola de uiuasuo aliti- aravcmente avariadas. Essas em-
dava imediatamente para a rua, das províncias meridionais da I tá- da, Acrescentou que, (/ iro/a {ai barcaçõ'es eram de todos os tipos,
cOI�duzla" e� tudo, com o seu ex- lia. Lniormações oticiais deixara avistada a oitenta quilômetros ao d esdes barcaças até navios de
tenor. Móveis bastante usados co n- ""., ,., abastecnnentos ci'e torielaae 11

'

. . ..

d I' I entrever que as forcas aereas alia- sudoeste da peuinsulu italiana e
c b � me-

f'i rmariam o JUIZO e que a I rea -

_

'
''

','.
'

dia.
mente habitava modesta família. A dos eslao desenvolvendo grande que /lg)ll'(1VWll na mesma, barca- Enquanto isso as fôrcas aliadas
sala de jan�a.r, entretanto, luxuosa- atividade para desfruir totalmente, çu» de ituuisiio carreqadas de 11'0- continuam realizando" operações
mente mobifiada, e!"a. contr�ste as vias de comunic aciio do SHI da pus e tan ques, ele limpeza na zona de Messina e

f1ag�ante ,com tt. al?ar�ncla ext�rIor. península, afim de, .::__ na opinião prosseguem os duelos de arlilha-
Fora ali a resid ên cia do perrgoso ria clnr e os canhões aliados e do

agente nazista Werner Walmatan. dos observadores militares - la- Argel, 18 (V. P.) - As fôrcas '''eixo'' através do estreito de Mes-
que se encontra detido no presídio zer-se o desembtu'que aliado nal aé.rea:, aliadas il:�ciaram a batalha sina. Os bombardeiros médios ata
da "Imigração". Sob rico tapete, lt ália em qualquer momento, des-í da Itál ia .com Ilolento.s, , ataques cararn as linhas ferroviárias de
achava-se cui�adosal1\en!e dissi�u-' ,.' 7' _ .! contra objetivos f'er roviár ios e es- algumas estradas situadas na pon
l�do um alçapao su�terraneo, maror

de que os soldados das l'I açoes
I
trad as das provincias meridionais ta de bota italiana, provocando

ainda que a extensão de toda casa. Unidas recebam maiores reiorços v da península, depois de destruir muitos incêndios. Foram i aual
O alçapão, habilmente disfarçado, e mais obastecimetüos. Acredita-se ou avariar 306 embarcações de mente atacadas as ínstalacões

b

fer
era aberto elétricamente por meio que os aliados desembarcarão em, evacuação, ,!l� Fase final ela ca!n- rovlári as de Battipaglia, ao sul de
d h tã I calizad a parede ,. . ' .: 11)anha de Sicí lia, que, segundo in- N' 1e um o ao o o n .

11a1'l05 pontos da cosl a. olle,nlal" f'orrnaçõcs oficiais, terminou an-
1 ap o es.

O subterrâneo dispunha de per· I
. Os caças-bombardeiros des1rui-

feito aparelhamento de ventilação � meridiollal e 11a ::;olla do gol/o G e tes elo tempó' previsto. ram nove pequenas embarcações
ar condicionado, encontrando alI Taren/o, afim de D(l['(lnlir o domí-I ,Coincidindo com �t noticia. ,of�- de evacuacão do "eixo" no estrei
as autoridades poderosa estação Hio imediato de gr(lnde ::;0/1(1 d(/ I

elal de qu� toda roeslstenc.la 111l1111- to ele Sicíiia e avariaram outras.
'dO tel grafica de ondas curtas e diga em Slclha haVia lenl1lnadoe' Londres, 19 (U. P.) - A rádio

��(�nF;�� p:ra recedP�dão e tratnsmissãdo. �:l�'���;ll(;�;:/ ,ose�:;/�([/� �;i(/:;�es,:l;�� ��I��:�':I�lrçe��I;�� ��;1 �;eé;���;� �5�1�� ""N-
....

O-V---O--p---o---r-·t"'-a·-:-a---v
....

-.;-o,;-e·--s
....�

París noticiou lerem resultado 101
oram apreen I as cen enas e , . _, ," mortos e 111 feridos- em conse-

cópias de mensagens

devidamentelrlesrechar!o
por torças {ao podero-Ias tropas nor�e-amencanas_CJue to- Quinc", 18 ('U. P.) _ FOJ' lal1-

A •

d ] d
cifradas e qlJe eram transmitidas sas, que não poderá fracassaI" de, 111ar3'l11 cssa cldad,e, os aVlOes aUIa- I

J qllencla ' o ataque rea iza o no

11 l b b I I çac o ao mar, o'ntem,'ul11 110'\'0 por- 'I' 18 I
. _

l' I t
por meio da referida estação para l' (OS c e 0111 are ela e caca. so )re- l13 pe a aVlaçao a la( a C011 ra

ncn lillHa manezra. ,'10 d" ta-aviões da esquadra d{)s Eslados
Berlim, Roma e Budapeste. As men·

.

_ I
voaI a!l1, � Iversas zo',o, nas a poel1ln� a zona d.e Paris, onde também cen-

sagens eram envl'adas de form,a en.] , .
sula ItalIana, che"aJ,Hlo quasI ate Unidos. Trata-se elo "WaS1)," de 25

I 19 (U P) A 1 N I b b I mil toneladas. lenas de pessoas ficaram sem lar.
genhosa fracionadamente para se. ,1/onlrea,. .,

- J'([(1O 1 apo es, para 0111 are ear e me-
, , tralhar as pontes e objetivos ferro-

Bombas aeroFdromo de Marselha 'viários sôbre uma róta que o eixo

num ' deverá usar dentro ele pouco tem-

ARGEl 19 (1' P) _ A' "F 'l' I >" V lo"" c1escaneo'aram po, quer para ev�,cual' suas tropas,
I � ", L:' s 01 ,\ ezas

_

oa( .�as _ ". quer para reforça-Ias no caso de
considerúvel quanlldaele de bombas sobre 1:J0 aVlOes alemaes estacI.o- I invasão aliada pelo sul da Itália.
nados em um dos grandes aeródrolllos de Marselha, atacado pelos alIa- Os bombal'deiros leves pusel'am
dos durante a jornada passada. Foram totalmente destruidos ou av:r- ponto fina] e�l1 sua ofensiva _contra

. '., . ,.

A
. . -

I' c a do as embarcacoes ele evacuaçao do
nados InUllleros aparel,hos Jl1l1l11g0S. penas seIs aVlOes (e aç, "eixo" no' estreito de Messina
"eixo" tentara,m interceptar os atac:ll1tes. Duas "Fo'rtalczas Voadoras": COI;1 �lma série ele clemolidore�
não regressaram às suas bases. ataques coulra os pOl1los de de-

sembarque (lo terl' i tó ri o c ontin en _'
.-w.-_-.. -.._••-_....-.-_-_-.._-.D_-_._-_-_,.._._._._-_-_._-_._----.-.-..-.---.-----.-.-.-.-.-.......

lal italiano.
Infol'J11acões oficiais sôbre a

ofensi Va aérea quase permanente
que se efetuou contra as elllbarca
�'ôes do "eixo" e-ntre cinco e de-
-.t"...._-,,;-.w.__-.- ...-._.-.-_- - •••-_• .-••

Farinacci opera na
Alemanha

Bel'na, 18 (U. P.) - O ex-secre

tário cl o Parti,elo Fascista, sr. Ro
herto Farinaoci, encontra-se na

Alemanha, organizando UI11 exérci
to fas'cista, forl11ado pelos operários
itfl'lianos que trabalham na indús
tria de guerra nazista.

trama

Em mem�fia de
Euclides da Cunha

São Paulo, 18 (A. N.) - As co

memorações em homenagem a Eu
clides da Cunha, foram realizadas,
êste ano, em São João cio Rio Par
do e revestiram-se de excepcional
br-ilhantismo. Um dos fautores que
mais contrihuiram para o êxito
das homenagens prestadas ao gran
de escri lor hrasiâei 1'0, que naquela
cíclade viveu por longos anos, foi
a presença de altas autoridades,
caravanas de estudantes das cida
eles vizinhas e jornalistas.

DESVENDADO IMPORTANTE FOCO DE ESPIONAGEM

A-I A despesa com o

tençao . cinema p6de ser ti·
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua F'ro.ncísco Tolentino, 3.

Dia de luto, não!RIO, 18 (A. N.) - Falando ao

vespertino "O Globo" sobre as
festividades com que será comemo
rado o primeiro aniversário da en
trada do Brasil na guerra ao lado
das Nações Unidas, o general Heitor
Borges declarou que a melhor ma
neira de se comemorar a data é
trabalhar mais e mais pela vitória,
produzindo mais e extraindo mais
da terra, auxiliando mais aos nos
sos aliados. Prosseguindo, disse:
"Já ouvi certo murmúrio por ai,
de que se devia considerar o dia 22
de agosto um dia de luto nacional.
Isso não passa de quinta colunismo
e dos 'mais torpes !".

AudiCão
OS

para
combatentes

Hollywood, 18 (U. P.) - Anun
cia-se que o barítono colombiano
Carlos Ramirez tomará parte, [un
tamente com Alice Faye e Judy
Canova e a orquestra de Xavier
Cugat, nas representações especiais
para os solidados que se encon
tram no ultramar.

Vítimas em Paris

I rádio de Palermo está servindo
LONDRES, 19 (U. P.) - A emissora de Palermo, em Si

cília, está sendo utilizada pelas Nações Unidas para transmis
sões, em italiano, para os habitantes da Itália. Revelou-se que
ontem à noite a rádio de Palermo leu um boletim noticioso
destinado aos italianos.

...,._.-"""" _._.-_....- .....-.-...._.-_-..- -_- ....-_-...-_-_-__.w_-_...._....._-_-.-............

�Finíssimos tropicais e linhos

!�acaba de receber

«A MODELAR",
Precos, ultra-vantajosos !

Chapéus PRADA
Pijames LEMO

õ�g.íh-�;d�A;d;�IOQllé�!C� 19E(��� ���'o�� Turim e Gênova semi-destruídas
s uerrl elfO n esta ó�;de o ministro .do Exterior ZURIQUE, 19 (U. P.) - Não foi ainda reatado o serviço
10NDHES Hl (C. P,) .- A Agência Belga informa que o jornal {Ecl1a Gra-Bret.artlha, SI.

t
Anthony nas fábricas semi-destruidas de Milão O jornal "Die Tat"J " _' , O.

,

' " en, que vai Oll1ar par e na con- . .

.

_

"Licge", contl'olado pelos alemaes, e (IUe se echta na CIdade do mesmo ferência elo Sexto Conselho de aflrmou que contInua o trabalho de Temoçao de escombros,
nOllle noticiou ([ue "se realizaram operações militares em grande es-' Guerra. Estão assim virtualnnente sob os quais estão sendo encontrados centenas de mortos. Re-

•

eab ;108 bosques das Arclennes, para desalojar os terroristas que se iniciados os trabaJ.h<;Js d_o Conse- velou ainda o mesmo informante que Turim e Gênova foram
1,,,,, t

.,

• I
-

d't lho sob a suprema dlreçao do pre- t- d 'f' d 1 b b l' d f'
.

h_ haviam refugiado a,l . J� es ,a a primeIra vez que os a emaes a m� em sidente Roosevelt e elo primeiro ao am lCa as pe as om as a la as, que lcaram lrrecon �.
opernções militares contra os guerrilheiros belgas. . 'ministro Winston Chul'chill. cíveis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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general Rondon é
a expedição Roncador-Xingú
mo, 17 (A. :-.I.) - o "O Globo"

I
habitada por indios pertence aos

publ.ica hoje com destaque uma eu- índios'.'. Se, também, pretenderem
trcvist a COIll o jo rnu l Horidon a estabelecer colônia dentro das ter

propósito da expedição Honcador- ras dos índios, o Serviço intervirá".
Xingú, organizada pela Coor-dena- "E se os índios resistirem?"
ção da :\1obilizaçúo Econômica que pergunta o rcpo r ler

- "Será me

está cm marcha, pelo sertão adusto, lhor voltar; pois, de tal se dér, mui
rumo ao lcnrltuio "Habitat" dos tas coisas acontecerão e o nosso

índios Chuvan l cs - a serra do Hon- trabalho de pacificação estará pe r
cador - que até hoje resiste ao dido ". E acrescentou: "Ao ((11('
desbra\'allll'nto pelos brancos. A consta, os experl ictonúri os levarn
certa altura de sua entrevista e a mcl rn lhndnrus c, se assim for, irão
pr-opósito d�;. instalação de colônias, proceder como os antigos han de i
disse o general Ho n don : "Acredito rantes. E os Inrlios apelarão parai�H C(�loJliza<:ü.(), n��s ser:io ne,cessú- meios ext.rclllos'" Antes de. c.ol�clllir
lJOS amplos rccu: sos e também o sua entrevista. o general [OI in ter

apóio do govl\rIlO. que deverá ga- rogadll sohre se acredilava na ex is
runtir a compru dos produtos dos kncia de ouro nas minas dos Araes.
co lon izndures. pelo IlIC!10S nos dois ":\'50 xei" - respondeu. "I� PI'O\"Ú-

I
pr imc irns anos. :\'üo hú razão para vcl que haja our o. :.\1as o scr i an is

í

n

pcnc l rart-m lias terras dos selvico- buh i a.n o e gur-impc iro do Hio das Gar
las, e Sp eles in vudircm a lelTa dos ças, :'\1o('rllPck, esteve nessas mi
Chav.uu cs e estes não concordarem" nas l' voltando à Bahia organizou
f: �cr\'i<:o. de Proteção aos ínelios uma socicdndc para sua exploraçào,
Iara imctliatamcn l c um protesto Alt' hoje, porém, não se tem no ti
junto ao govórno. A constituição: das de extração de ouro nas minas
assegura em seu artigo 5-1: "A

í

crru I dos Aracs ... ".

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

Anúncios mediante contráto

o contra

"

x

Domingo, dia 22:

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMTfED

•

BALANCASPARA PESAGEM DE -

GRANDES LOTES DE MERCADORIAS

MODELO 3430
BALANÇA DE PLATAFORMA
Capacidades de 3000 e 5000 q!s.
Construção em ferro feriado, com des
conço tipo guindas "e, com ou sem rodas.

na guerraRJO, "ia aérea - (PRESS _
P.ARGA) - O POH) hrasíletro
vai comemorar hrllhautemente
fi maior (lata da sua história
moderna, o dia 22, dia d o pri-
meiro auíversárfo da nossa en-Itrada na guerra, ao lado das
Nações Unidas. 'I'anto aquí co-
mo em todo o país, novamente
o povo sairá à rua, para come-
morar a decisão vírtl da nação,
para externar-se contra o Eixo
desmoronado, e em regosíjo p('-
las vitórias obtidas, pedir o in
erernento das medidas de guer-
ra contra o nazi-fascismo.
Aqui, sob os anspícíos da Lígn jde Defesa ::S-aciona], da Socíe-
ddae Amig'os da América, (la
Nacional dos Estudantes e o

apoio de numerosas entidades
de classe, realizar-se-á uma i ---------:,-------------.....,...-------
grande passeata popular, para ••••••••••••••••o•••••••••o••••••••e••••••••e•••••••

i

uma romaria em marcha aos: :
vários monumentos que simho-:

1)'1$ C'-OS:Iísam o sentido herõíco, <lemo- :
\

·1
.' (

..,)
-e: :

crátíco e amerícanlsta, como () :
•

(le "Floriano, o da Amizade «(los'. :
Estados Unidos), o de Rio : :
Branco e do Duque de Caxias, : CO :
terminando no cemitério S.: , LUM B IA :
João natista, com Ullla llome- 'I' : :
nag'em aos fundadores dn Re- e As mais famosas músicas, com os mais •

púhlica e aos mortos <le J)akar, : :
nn pdmeira guerra. Em frente: / .

famo sos artistas. :
ao Palácio do Catete, a passea- : ULTIMAS NOVIDADES :
ta deyerá {leter-se, l}ara o g'e- •

•

nerall Rahelo ler uma mellsn-: N RADIOLAR :
g'em ao lJ01'0 e ao g'oyêl'llo, ex, I' a ( » :
primindo n sig'nificaçã.o da da· : Rua Trajano, 6 :
ta e manifestando os anseios : :
pOl'ulal·es. Na ONISlao �e�á :...............................................

•

m8ug'urada a gTallde (,X]WSlçaO
•••••

de material suln'ersivo apree11- Os órgãos da Estatística MilitaI Camisas, Gravatas. Pijames
têm apôio legal, quando 'ntímam M' d 1dido pejas policias estaduais e o produtor e o vendedor a mostraI

elas as me h0res, pelos me·

da.quÍ e de mutedais foruecidos o que possqem em seus estabeleci· nores preços, só na CASA MIS

pellls embaixadas (los lHlÍses tlentos. (D. E..M.). CELANEA .. Rua Traiano. 12

nliados, sobre os métodos trai- - _"""---------

çoeiros (los nazi-fascistas.

Não tenhas dúvida em de·
nunciar um "qujnt8-coluna�,
por mais que pareça teu ami·
go; não merece tua estima um
't,raldor da Pátria. (I... D. N.).

Os or igi nais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos DOS artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

Prinieiro aniversário I
da entrada do Brasil

grandiosa «matinée»
dansante, com inic.io

às 16 horas.

Dia 25 d e Setembro:

I grande festa da

L
Primavera.

padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA BOSA

Balanças para pesar grandes lotes de
mercadorias. lI;. pedido oon-I ruirnos os
mesmos modelos, com plat.aíorma de
dimensões e capacidades diferentes.

•
Outros afamados p r o d u r o s

COSMOPOLITA,
Banheira� - Ji'OgÕ"'8 - A(ru�(: ..don�8
VúlvuJa� arrt.orn

á
t tcas pu ra tlCtlf:arga

Material j i a r a ('nCUllanl�n Los.

Orçamentos mediante indicocões:
capacidode, dimensões da plataf�rmQ.

MODELO 3400

BALANÇA DE PLATAFOR·
M/1. Coustrucôo em ferro
laminado, CO'TTJ barros de
mo/caçôo e pesos corredi
ços, em latuo polido.

Séde: em Lonures. Fundos de Reserva excedem:
Cr$ 1.200.000.000,00.

Sub·Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

SE�AS
Diariamente recebemos novidaCles

RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514

Produto de SERGiO, IRMAOS & elA. lTOA. - Rua Sampaio Moreira, 247 - S. Palio

CHCZ YEIUIELHA BH.ASILElRA AFilial de Saniu. Caturina
De ordem do Sr. Presidente fi

cam convocados os sócios de to
das as categorias para a Asselll--
blé ia Geral a realizar-se no próxi
mo domingo, 22 do corrente na
Séde da Sociedade, á rua Ten'ellte
Si I vcira, n. fig, às 9,30 horas, e des
tinada a deliberar sôbre a adocão
dos novos esta Lutos prescr-itos pe
lo Orgão Central do Rio de Janei
ro.
Não estando reunido, àquela ho

ra, o número legal de 20 associados,
cnn vocar-se-á outra reunião, meia
hora depois, a qual deliberará com

qualquer número de sócios, de
n cô r-d o COI11 o parágrafo único do
Artigo 27 dos estatutos eru vigor.

Dr. J. Madeira Neves
Secretário

NOSSA SECÇAU
O PENSAMENTO DO DIA
"O amigo de todos não é amigo

de ninguern " - Boudorlonc.

A ANEDOTA DO DIA
- Sou casado pela segunda vez

e minha mulher só pensa no pri
meiro marido!

- Pois cu estou casado há um

mês e minha mulher já pensa no

segundo marido ...

O PRATO DO DIA
Arroz doce cm canequinhas

Leve ao fogo meio litro de Icií e,

I açucar à gosto, casca ralada de
meio limão, uma pi tada ele sal e

�:-.------:------ meia chícara ele arroz.

Deixe cozinhar lentamente até
secar.

Deite ainda quente em caneqni
I nhas, cubra COI11 doce de ameixas e

I regue esse, com vi Ilho do Porto.
Sirva, gelado.

1\ situação da mulher desquitada perante
a legislação de Previdência Social

RIO, via. aérea - (PRESS PAR-, tem, com-o finalidade precípua a de
GA� - A Câmara de P�evidência pronr a subsistência da f�mília
SOCIal do Conselho NaCIOnal dI). o trabalhador, em cuja dependên
Trabalho, julgando um processo de cia haja a mesma vivido.
habilitação de pensão, resolveu que RIO, via aérea - (PRESS PAR
a mulher desquitada que, na seno GA) - A mulher desquitada qúe
tença de desquite, não teve assegu· por sentença de desquite 'não tev�
rada a percepção de alimentos, não assegurada a percepção de alimen
cabe o direito à pensão legada pelo tos perde o direito à pensão deixa.
falecido marido. da pelo marido - esclarece a Câ.
° Tribunal em causa, fundamen- mara de Previdência Social do Con

tando sua decisão, depois de aceno selho Nacional do 'trabalho
t�ar que a espécie é regulada pelo RIO, via aérea - (PRES'S PAR
dIsposto no art. ]62, 8 1°, do Regu. GA) - A mulher desquitada que
lamento 5.493, de 1940. considerou por sentença de desquite não teve

. que () benefício de I)ensão não deve assegurada a percepção de alimen
se! �ol�fl!ndido com a herança, pa- tos perde o direito à pensão deixa··
tnmOI11O que se transmite' aos her- da pelo marido - esclarece a Câ
deiros, na ordem estabelecida na mara de Previdência Social do Con
legislação, I)Or isso que a p-ensãn selho Nacional do Trabalho.

CrediloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sortp�ios nos dias 4 e 18 de cadA. mê@.
PREMIO MAIOR eH.$ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentÇ>s.·

Médico gratis
NOTE BEM tOdUR estas vantagens. por apen8S

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre incomiopnte. Não E'xiste igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concl)rra para o próximo
sorteio, tenha cofiança, que, qUtmdo menos eSIflerar, 8
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

I

..�� �I -
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
. 6 de Setembrc=ellcdle das AlDéricas»

.

.

1 venda 'das mesas, cujo resultado reverterá em benefício do NATAL DOS POBRES, promovido
pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, está sendo procedida na secretaria do Clube.

Vida Social
LUTO

No antigo Egito, os homens, em

sinal de luto, costumavam raspar
a cabeça.

Dlreção de Percival Callado Flores ..

Os vitrais mais antigos que se

conhecem são os de Le Mans e

de Augsburgo. na França e na Ale
manha, respectivamente, e datam
do século XI da nossa era.

·.A Filha de Mala-Hari» _. Romance de guer
ra • ...;.M.aprlce Dekobra e Leyla Georgie •• -Edi-

. c6es Mundo Latino-Rio.
QUChl é aquela adorável cr iatu- br-a, o primeiro romancistu desta

ra, LlClr de beleza" de irresistivel guerra, como o reputurarn cr íticos
feitiço� que em Londres, nas horas autorizados. Ainda ressoa o suces

tcu'bpestuosas da guerra e dos bom- so de seus dois romances anter io
bardclos cruéis, apaixona per-dida
mente os homens?

E BRINDA, a mais jovem dança
rina, viva promessa de ser a pri
meira. 'artista de seu tempo, criado
ra da "dança do blackout".

Poueos sabem a origem miste
riosa dessa moça encantadora. Seu
rosto recorda o de outra mulher que
foi a maior beldade da Europa, e

viu a seus pés reis e potentados.
Eis 'BRfu�DA, efetivamente a fi

lha dei Mata Hari, a mais formosa
das dauçarinas de todos os tempos,
e a espiã que foi Iuzilada nos fos
sos de Vincennes?
Em urro trama de alta espionagem

se vê também envôlta BRINDA, a

s�osta filha de Mata Har-i, que
sente dentro de si a voz de sua

rnâe, que lhe pede reivindique sua

memória ...

�nlver!!lárlo81
Pelo transcurso de sua data na

talícia receberá hoje, por certo,
muitas e muitas demonstrações de
apr�ço, a exma. sra. d. Clotilde
da Luz Fontes, esposa do sr. de
sembargador dr. Henrique Fontes.

*
Faz anos hoje a srita. Julieta

Doura. filha do sr. João Daura,
proprietário da "Casa Doura".

•

O sr. ltalo Paladino, funcioná
cio da Alfândega de Florian6polis,
festeja seu aniversário no dia de
hoje.

evitam e combatem as TOSSES ,

CATARROS, as dôres de GARGANTA
as laringites, os Bronquites.
"O 'licença do D. N. S. P. N° 186

r.,., . de �6 4e Fevereiro ç6·}·•

1,.f�1')1 ..de 1935 QCO<' �.
�Of 0.002. Eucalyr1o\ O.

Passa neste jia o aniversário II r v o r e snatalício do sr. Ademar Nunes IIPires.

merciante.

A graciosa menino. Jarmes Tera
sinha, filha do conceituado derr
tinto sr. José C. Bonbc , faz anos

hoje.
•

Fez anos ontem a srita. Silvia

res, "E:\HGRADOS DE LCXO" e Bicocchi, filha do sr , Reinaldo Bi-
cocchi.

"O RO�lANCE DE U�1 COVAHDE", Por êsse motivo, a aniversarian-
te recebeu carinhosas demonstra
ções de aprêço de suas amizades.

•

No Rio de Janeiro, onde residia,
faleceu, no dia· 17, o nosso distin
to conterrâneo sr , capitão-farma
cêutico do exército Antônio Perei
ra e Oliveira Filho --reformado--.
Durante o tempo que servira 00

exército, esteve sempre à altura
das suas funções, pelo que gozava
da maior estima e acatamento_ A'
família enlutada, os nossos pêso-

A imprensa norte-americana e
unânime cm afirmar que, de lodos
O'S romances de guerra atuais, o

mais sensacional, intenso e C0Jl10- que de dia para dia vão sendo ver

"ente é êste, de Maur ice Dekohra e ti-dos a novas Ijnguas e esgotadas
Leria lGeorgie, "A FILHA DE MA- suas edições.'
TA HAlU", cuja f'Ilruação em Holly- Este esplêndido romance de
wood já se anunciou. amo!', guerra e espionagem, veio
"A FILHA DE MATA HAlU" sig- enriquecer o já interessante catálo

niííca, pois, mais um novo e re- go das Edições Mundo La1i11'o, do

tumba�te êxito de Maurice Deko- ruo de Janeiro.
, .

O milho em P. A.legre I·
.

enir�t AJ!g:1�iu!� :�' &�·t;;-A�� ALVARO RAMOS
gre nos sete primeiros meses des- CIRURGIÃO-DENTISTA
te ano atingiram a 105.541 sacos,
contra: 193.942, cem igual período Rua Vitor Meireles, 18
de 1942_
Neste ano houve, como se sabe,

a importação de milho de outros
Estados. As.si.lll, do Paraná, vieram ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i�.8:4�s��0�an��ng:ta;t���\o.:91 CARTAZES DO DIAsacos icontra 38.392, em 1942.

I'Enquanto, em 1943, aumentaram '_""""""'''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''1''JIl'''''''_

as remessas de milho do Paraná HOJE 58-feira HOJE
p.ara o Rio Grande do Sul, as de -...-- _..._aDOhouac,......• ..__<iPc&ouuo:---
Santa iCataTina diminuiram has- Fones 1587 CINE ODEON Sessões as
tanto �1 confronto com 1942. e 1602 17 e 19,30

Falecimentos:

mes.

"1\ Bandeír'a Nacional deve ser hasteá
nientemente iluminada". (Decreto-lei n.

".545. de 31 de julho de 1942. art. 12).
da de sol a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se ache eonve
de 1942� - Art. 18, N. 5) •..----..� ..�-------------------

ununPrecisa-se de oficial de pa
letó. Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$
50,00. Informações à rua João
Pinto; 18 (sobrado).
403 lSv-3

tropas chicas para
a Inglaterra

Londres, 18 (U. P.) � Um por
ta-voz chéco revelou que chegaram
à Grã-Bretanha troras de seu país,
procedentes do Oi-lente Próximo,
p.ara serem incorporadas ao exér
cito britânico,

A METRO apresenta num filme feico de pequeninos ciladas li
encantadores, e que por isso mesmo é, de ponta, a ponta um

tilme amavel, que prende e toma conta de nós:

Um amor de
Com pequena

Judy Garland, George Murphy e Charles Winninger
CINE JORNAL BRASILEIRO (n. 195 DIP)
DONALD SORTEADO (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3.00, 2,00 e 1.00. Livre de C-ensura
--------------�

Sessão às
19.30 hs.

Gigantesco programa duplo:

A onde achaste esta pequenaCom Helen Parrish

Monstro humano

�···..,,·.....-..--·-,...·_····...-·..·1·
PARA voct E SUA �FAMILIA

Sabonete e Pasta dentifrícia
Com Bela Lugosi

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
ATE' PARECE INCRIVEL (N° 91 short)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
Preços: .2,00 e 1,50. Imp. até 14 anos

I

Domingo, no Odeon às 2, 4, 6 1/2 e 8 1/2 horas, e no Imperial
às 5 e 1,30 a maravilhade Walt Disney, o seu melhor trabalho,

D u m b e

ARAXA
Talco e PÓ de Arroz

MALVA
Produtos da

PE�FUMARIA
MARÇOLLA

REMEDiU
ANTISEPTICO

os

PASTI LHAS

frutíferas
VENDE-SE grande veriedade de árvores frutíferas (enxertadas\

As pessoas interessadas podem procurar no Mercado Público.

Apenas uestes
õ

dias

NEM··TODOS
-

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC;
TONICO DO CEREBRO
l'ONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado.,
E.gotado., Anêmico., Mã••
que criam Magrol, Criança.
raquítica., receberio • toni-
ficaçio geral do organilmo

com o

San DU enol'Llc. D.N.S.P. n' 199, de 1921

Dr. Agripa Faria
Rua João Pinto, n: 7

reabriu seu censultcrle

*
Transcorre hoje o aniversaria do procedentes da "Granja S. José", da Estação Parecy --R. G. do Sul-o.

sr. Roberto Schmit, acatado co-

'JS ....
...... LI" li..

1 que, em proporção ao seu

número de habitantes, o Uru
guai é a nação que possue o

maior funcionalismo público das
três Américas.

2 que os anamitas, nativos da
Indochina, não distinguem,

além do branco e do negro, mais
do que o verde e o vermelho,
motivo por que o seu gráu de
desenvolvimento intelectual pode
ser comparado ao de uma cri
ança de três anos de idade.

3 que em Surat, na India in-
glesa, celebraram-se há pou

co, com grande solenidade, as

bodas de um casal de macacos

sagrados, de acordo com o se

vero ritual «sahdu»; e que tais
bodas, realizadas muito rara

mente, mobilizam verdadeiras
multidões, que acorrem de to
dos os pontos para assistí-las,

4 que o Alasca produziu no

decorrer do ano passado . .

14.345 quilos de ouro, ou seja
cêrca de um sétimo da produ
ção total dos Estados Unidos no

mesmo período.

5 que o «Empire State Bu il-
ding», erguido em Nova Ior

que, mede 380 metros de altu
ra, e tem 102 andares, 6.400 ja
nelas, 25.000 inquilinos e 62 ele
vadores, alguns dos quais che
gam à parte mais alta do edi
fício em apenas 3 minutos.

6 que, em prosseguimento à.
campanha de eugenização

da raça inioiada pelas autori
dades do Panamá, foi recente
mente lIubmetido ao parlamen
to daquela república centro
americano.

.

um projeto de lei
para tornar obrigat6ria a este
rilização dos débeis mentais.

"A Bandeíea Nacional quando hasteá
da em janela, porta, sacada ou balcãe, fi·
carâ: ao centro, se isolada; ii direita, se
houver bandeira de outra nação; ao een

tro, se fllI'Ul'al'em diversas bandeiras,
,pedazendo número impar; em posíção
que mais se aproxime do centro e ii df
reita deste, se figurando diversas bano
deiras, a soma delas formar número par.
As presentes disposições são tambem
aplicaveis quando fil::urem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
ttV811 de hlstltuJçlles, corporações 011 as-

80C1Iaeóes". (J)ecreto-lel n, 4.545, de :U dto
JlIllto do lUZi - A.l.'t. li, �. U.
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domingo os seguintes jogos: Bruxi l

! x Amazonus, Blumcn aue nsn x Till1-
l bocnse e Cour-órrlia x lndaial.

- Em partida amistosa realizada
A almondega que ° .rlvaí [ez do i po): mé ra qent ile zu ; () posto de hon- na manhã de domingo último, ()

Britânia, domingo último, lá, .. em Ira do placurd. Amazonas abateu o América pelaCuritiba, purecc não assenion bem Se jooou ,t' por que eslava em dilatada ('ontagclIl de -+ a O.
no eslo tnaqo de certo observador condições té cnicus cul e quuda« para CAMPEONATO CARIOCA
da Rádio Poranáeuse. um confronl o de tturunrlui 1111pOI'- ,t a scguint o a colocação dos co n-
Pelo menos, [oi essa (/ impressão tànciu.

, corrr-ntes, por pontos perdidos: Sào
nitida, que 1108 /'iCOI/ da lnmuriosa Loiro, se perdeu, c jJOl'U1IC o ([d-, Cristovão, ,I pontos; Flamengo e
croniqueta qtte o "famoso" lIeléni- versário [oi snperior, Fhnuim-nsr-, ;'j pontos; América, (i

Ico leu ao microtone da PUH 2. ,lliás, os de lá nr/o /(;111. (�o qne e,�- ponlos; \'asco, 1\ pontus; Botafogo, IO sr, Eol o de Oliueir« autor da t runhor (J derrota do Bri túniu, pOIS lO pontos; Bangú, 11 pontos; :\ladu-crônica que o "[tttnoso" não, leve que este ainda nüo le uo u (/ melhor re i ru, l(i po n los ; Bonsucesso, 1\) �.•_._.__.•, ._._. ._.,. IIIII���ânimo de escrever, deixou-nos [rente (/0 Auai, II((S ne zes que joga- pontos. Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.triste impressão com o. sua aptti.ro- ram. - Os jogos do próximo domingo,
lCOLAnüd issima arenua. As qnalro bolas que balançaram Sâo Cristo vão x V,;sco, Flamengo x BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGREsporte não é só vencer. Espor- as redes curitibanas são () ates/ado 13otafogo, Bonsucosso x Canto dote é, antes de tudo, conipetir, De- claro,. se�n ,elllel!r!(/. nem /'(/:::/11'11, da Hio, Amel'ica x :Vladul'eil'a e Flullli- DE SANTA CATARINApois, vem o preceito que reputamos supe.noridad e {('cl11ca, e do mell19/' m-nso x Bangu.

() mais importante para qtrem se desempenho do .4(/(1[, 0_ (/111' nao
«uenturo a uma competicãa; saber pode merecer contestação. NÃO CHAME O JUIZ DE LADRÃO! Ruaperder.

"

() descontrolado 1'/'OIIÍSt([ [oi lon- (De Geraldo Romualdo da Silva)Esse preceito lião está. positiuu- {le na 81/(/ arremetida c ontra o Bri- "O tempo de jogo poderá sei.mene, na cartilha de certos rapa- tania. Chegou a atirmar que o valo- prolTogado para qu e se cobre' ozes que [azem a crônica de espor- rosa qrémio
' da "Cidade-Sorriso" tiro penal, Sempre que o excculunte no Paraná. não representa o [uieb á! de Pttratui. te não ('hlIle a bola para frente ouNiu: está, temos (J cerle :n, por () soccer da /1'1'1'11 dos pinlieirais intervcnhn na mesma antes que OlIque,' Se estivesse, () "famoso" e I:epres�ll/a-o o Curitiba,. porque, Iro o faça, serú concedido um l i roseus estrábicos observadores não esse, Sim, uenceu (10 Au([! pOI' lon- li vrc simples" (Ircckíck).escre uerioni e não propalariam bit- {Ia contagem. Poderá um

ú

rb it ro se abster dL'bozeiras r/o quilole da oue [oi irro- '\ F}ssa é notável, "seu" Halo, cumprir as determinações dcslnd iada domingo á noite, que só ser- ;l[c parece (//:edo/(/! regra'? Quando? Na re,ilidade ouiu. ipar« despertar em nós, e em' Mas, rl_e acôrd o com o modo de juiz bem que porlcrú se abster' 11(>quantos não tem obnuh ilada (f me- tier do inl eressani e obseroador do cumpr-ir as determinações em apremária, um sentimenlo de proj'unda i "la1l10so" H��hlico", nós, também, ço. Para tanlo, exige-se, acima, til'compaixâo por I1queles trelegos temos a cO�IIl(l1'-lh(' 1I1ll. :�e[(1·edo.: 11Ido, qlle lIma \'ez tornando-a po.rapa::es da emisso7'a p((ranáellse. 1I.aquelll /lol/e en� (/ue o/no Imobl- sitinl, possa oferecpr "anLagens aoComo slio paupérrimos do (lerda- ll:::OIl os nosso;ç Jogadores, r/e.s�lc.os- infrator:
deiro espírito esportivo lIelêllico 111!l1ad�s a prell_Os �I l!l: a/'II/1('/(1I" EX"lllplifiqlIcmos: Se, ao bater-Sl'e s·eus piolinescos wl:t'Íli(/res... nao _tal. o /u!ebol C«(la,rl!lenSe o ,qur: ,UIll tiro penal, a pelota atinge {],Para não ler que reconhecc/' a o. publlc.o VIH no estar/Ia do Cu('(- 'meta, o ponto serú indiscutivel. .Iasuperioridade do Avaí sobre o seu tlba. FOI, apenas, um clube que, lll- mais pl'rder-:í a sua razão de SCI' <l((quel'l'ido adversál'io, alé en/âo um l(/lIdo COIll /o/?re:; (/({uersos, bl!- despeito, IlleSIllO, de UIll rlellleI;lodos mais valentes conjunl'os dI( c(/- qneOI/ desastr(/((amenll', como era do qlIadro contnírio cometer Ul1Iapital vizinha, não trepidoll' êsse illC- 'lógico, infração.{dl/cl Eolo em (/chincalh(/,r o e::;qI1a- () !,llteblÍl ('a/([rincl1se, (J ([nten/i
dri'ío do dr. Paula SO(1res, SOltll/l- co, que [anllls prcocllpllç6es lem
do de /'ijo () C(1ce/e nos diretores so- (,(lIlsado (/ cerlos rleS(J('reditllc!os bi
ciais e técnicos e /lOS jogadores chos-paplio que sc _i1l/UIIlIam o bam
do Britânia, pelo revés .�orl'ido. bll da :::O/1a, esteve representado do-

.cl ,razão da zanga desse moço es- min{IO n(/ ia/luf}lcr(/çclo do cstódio
tá à TlÍstU: ele jó havia preparado "Paula SO(1res". onde. CO/110 cO/l/li
um lias/o comentário proclamando dado, tendo de brindllr (J anfitrião,
aos lIentos a sllperiorid(jde do tll- deixou-lhe, 110 mIM'cado/' novinho
teból da SilO' terra. Mas foi l{'(lído. ,. em {olha, IIIH e:rpl'essipo. inso{is-
Convenca-se, ",�eu" Eolo, que mÓl/el e ui(lol'oSO 'Í a 1, pl/ra ((/le,

se o Brutinia loi desmonlado, não pelos tempos em /'ú('a, o Britânia
° roi entretanto por vontade dos tenha sempre 1l1/ lcmbranço ([ vi,si
seus direlol'es, do seu técnico 011 ta que lhl� /e::; {) A. pai F. C.
do,ç seu's jogadores. Fôrça maio)' se QUlJnlo (lO "seu" RolQ., li ql1em
lhe Glltepós /lO caminho. não queremos muI" deseJ([mos (/11('
Um dl/b de tradições glol'iosas no a estas horas es/eJo melhor dos

fllleból do Pw'allá, IJlle in((llgl1r(( llerl/O,�, l'C('ol71endondt;>-lhe pr�(,l1I'e
SII'a praça de esportes I>om lima p�- sel�1 demorll 11111 OCl1!zsta de la1l1a,
leja interestadual, como te: o 13n-1 pOIS

o ,�e upa.relho vlslwl aCllsa al-
tànza. não arriscaria; ° se,ll curla:; gl!1l1 (llst.lfrblO, m(/n(h:uul�-lhe ao

por dois vintens de mel coado, nem cerebl'o zmagens defeltl1osas. T

{ampollco cedetia aos visitantes, I NOSLE,\

ORA, EOLO«SEU» 1.......

Um «speaker» nervoso , .•.

Quando o "Britânia F. C.", hon-I nos, o Lancelotte do "Asno de Buri
rou endereçar ao "Avaí F. C.", des· dan·'.
ta capital, 'o especial convite para Contudo,
excursionar a Curitiba. afim·de mas, chore
inaugurar o estádio "Paula Soares", com o seu

fê-Io exclusivamente, porque as 1'0 •••

possibilidades técnicas e .físicas d.o
quadro catarinense poderiam atraIr

'd d O "FLA-FLU" DE BRUSQUEao seu gramado a maior q,uantI a ,e
dos apreciadores do futebol parana- Brus([ue, 17 - (Pelo Correio) -

tlnse. Em pt'osseguimento ao campeona,to
Ao aceitar o primeiro jôgo de na Associação ESjJortiya do Vale do

quinta-feira à noite, previamos, de Haja,í., realizou-se doming(l último ()

ante-mão a impossibilidade de uma' esperado encontro entre os quadros
vitória' �oís a nossa rapaziada, in- do BnIsquense e do paisandú
1eiram�nte, "blacautizada", teria tradicionais ril'ais do futebol local.
que lutar com o meio ambiente e A par\irla, decorr�u. , equilibrada,
ainda sob o castigo de Ulll frio ser- ha \'ellC10 hmces pengosos de ambos
rano, a que os curitibanos, estão os lados, O sensacional encontro
habituados. acusou honroso empate pela conta-
Por isso mesmo, quando curiosos gem de 2 a 2. :\-Iário marcou os ten

esperavamos ouvir do abalizado tos do Brusquense c Orion os eh)
speaker Helênico, sôbre o 10 en- Paisandú.
contro, uma nota parcial, onde a As bilheterias aneeadara.m aso-

lealdade fôsse o seu apanágio, as- ma de 2.650 cruzei 1'05.
sístiamos à exterio,rização de um

contentamento infantil apregoando
"acochopante" vitória de 6 a 1 e a

sa:'perioridade do futeból paranà·
ense.
Teve motivos para indiziveis con·

tentamentos o chamado "maior e

mais completo speaker esportivo
paranàense; porém, devia mostrar
Se mais equânime e elegante, mor

mente, quando reconhecia que o

quadro catari'l1ense não estava ha·
bitUlldo a jogos noturn·os.
Domingo último, o "menino cho

rão", aliás, "o mais completo jere
m�as paranàense", bradava a pleno
,Pulmões, mais ou menos o seguinte:
"O futeból paranàense, não foi

vencido, pois, o Britânia, não reune

qualidades para representar Q nos

so association isto por que, perdeu).
O que nus interessa' é o Coritiba
F. C.
A arenga lida pelo "mais comple

,$Il lint:ltlU'eiro P!\r.a:���n,�e", )e�bra.

póde chorar l vontade;
sem respingar os outros
lacrimejar de aguacei-

V. A. D.

SEM VENCEDOR O CLÁSSICO DE
ITAJAÍ

Itajaí, 17 - (Pelo telefone) - Em
disputa do call1peonato da ASVI, de
frontaram-se ante-ontem. iI tarde,
os quadros do Marcilío Dias e Lal1-
1'0 :\liiII eI', velhos l'i"ais do futeból
i1ajaiense, cujo rcsultado' foi UIll

justo e honroso empate por 2 a 2.

CAMPEONATO BLUMENAUENSE
Bl lII11enau, 1 i - (Pelo telefone) -

Prosseguiu na tarde de ante·ontem.
o certame da Liga BluI11enauensc
de Futeból.

O Brasil, no prélio mais iIuportan
te da rodada, derrotou o timboense
pela, contagem rle 4 a 1. Marcaram
os trntos do "onze" vencedor: Pa
van (2), Meil'eJes e Augusto.
Num embate bastante equilibrado

Tupi e Bandeirante l'll1patal':.ll11 pc·
la contagem rle 2 a 2.

- A tahe'Ja I�HIr('a para o Pl'c'!ximo

ATENÇÃO, JUIZES!
As leis siio clnras. ProflIndalllen. I

te claras. ;'\0 enta,nto, árbitros exis.;
tCllJ que procuram desconhecê.las,dOlllinados pelo \'isi\'el intuito de
acolllodar as coisas e não se in
compatibilizarem com os paredros.1Í� () caso das cobranças dos tiros li. I
\'re5. ]) I Z H I'L>gra a propósito dei'tais falLas: "O tiro livre nào ))óde
ser dndo antL's do sinal do juiz, e a Ibola sómenle est:lI'iÍ eln jogo apó�

Ipercorrer lI'ma distância nunca in
ferior à slla C'Í1'cuI1ferência".
E elll oulras condições ad\'cl'te:

"O arql.leil'o também nào póde dei-Ix::; r a 1m ha da, meta antes CJ ue ;1 �
pplota seja impulsionada em dire-Ição ii sua cidadela", ,

A propósito, em 1929 a "Interna-Itional Board" recomendou o qUe'foi dito, e a 1-! de junho de 1!J:-lO'
reafirmou que () guardiào deve pe!'
manecer imóvel até CJue o tiro j)';_na,l se.ia naturalmente execuLado.
SÓ1JJl'nte depois da bola seI' .ioga·da é que o arqueiro poderá mo.
"er-se.

UM CONSELHO MAIS
Se no n to da cobrança do tiro pe_

nal a bola vasal' a meta, o pontonão podel'á ser anulado, embora
qUlJ,!qul'r dos jogadores rio partidoatacado cometa uma infração>"\Vhen a goal results frol1l a pe
nalty-kick, ii sl1all not be Ilullifield
by reaSOll of any infringcl11ent bythe defending side". C0l110 se ob
Sl'na, a hipótese de anular o lento.
visto O arqueiro ter deixado sua, Ji
nha, iria favorecê-lo, o que vai de
encontro ao que preceitua a regra.

I

'QUER VENDER TODOS OS
CRAQUES!

HIO. 17 - Tl'Jegrama d" São Pau
lo inforl1la que os a,ssoclados ela
Portugueza de Esportes, daquela

Ieapital propuzeram a extinção da
secção de futehúl profissional ri"
referido clube, sob a justificativa
de que hsc esporte só acarreta pl'e-
,iuixos.

'

A diretoria da PoI'tuglleza solici·
tou autoriza.çào para negocial' os
passes dos jogadol'es, assunto l>sse
que ficoLl' para ser resolvido e:ll
definitivo noutra reunião.

Ripas de Imbúia
(para cêrcas)

Tratar no escritório da
SOCIEDADE EXPORTADORA

CATARINENSE
Rua F. Schmidt, 52

30v.·10

Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Industriários
Delegacia de Sta .. Catarina

Aviso aos sars, Empregadores Locais
1 -- A partir de i de setembro próximo. as contribuições

para a LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCiA (LBA) serão re

colhidas em guia própria, que poderá ser obtida gratuitamente
nesta Delegacia, ficando sem efeito as instruções anteriores Sô
bre o assúnto.

2 -- A partir da mesma data. o� recolhimentos para Ç)

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)
deverão ser efetuados através daquela mesma guia, em separado
ou conjuntamente com a LBA.

3 -- A mesma Guia servirá, também, para aquisição de
SELOS DE OBRIGAÇÕES DE GUERRA.

Florianópolis, 18 de agosto de 1943.
ITAGIBA CAMPOS, Delegado

J

(Em transformação para. Sociedade Anonima)
Trajano n, 16 - Séde própria - Hegistrado 110 Ministério da
cultura pelo Cer-tificado n. 1 em 20 de Setembro de 19:1S.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a_ edição

FLORIANóPOLIS

Agr i-

Brevemente: Agências em várias cidades do Estaria.
Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentes

Tem corr cspondcnte em todos os Municipios cio Estado - Representante
<la-Baixa. -Eccnômíca Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pernambuco com sorteio semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os co'llpons das apóJJces Fedes-ais e dos 'Estados de Silo Paulo,

Minas Gerais e Pernambuco
Mantem carteira especial para adrn ínístr'açâo de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada ,................................... 5�
C/C Aviso Prévio , .

C/C Prazo Fixo , , ..

Aceita procuração para receber vencimentos cn'j todas
('ões Públieas Federais, Estaduais c .Municipais."

DIHETORIA:
.

Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Gerente - CeI. Pedro Lope,s Vieira
Diretor-Procurador - Florênt!Ío, T. da Costa
Diretor-Secretario - Lourival Maia de Almt>ida

6%
7%
as Reparti-

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

Representantes de tecidos de algodão,
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de 8eguros

Distribuidores de máquinas ae
somar e calcular.

escrever,

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. T�legrãfi(o: PA,ULICO

Florianópolis 8ta. Vatariua

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

,.

FILHA! MAE I AVO I
Todas dévem usar a

(OU REGULADOR VIEIRA�
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterines

Emprega-se com vantagempa-
�. ra combHter as irregularidades�..""" das fllnçges periódicas das se-

,
Ilheras. E c�lmante e reguladQf

AVO deAsR� funçoes.

�'��'
FLUXO-�EDATINA, pela sua

-��'
/f >, ,�: comprovada eficácia, é muito re-

��':� ',_" ,.l ceitada. Df:lve ser usada com

'��J �, confiança.

I��
-

:-.;-z'- FLUXO·SEDATINA encontra-se .....

____

6

__

F

__

H� 0_M_A_t_e_m__to_d_a__P8_r_le_·__,..__�I--�--�..

-

A
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MIL
Começou a publicação
das Leis do Trabalho
o CóDIGO DO TRABALHADOR CONTÉM 921 ARTIGOS

E FOI ELABORADO SOB A DIRETA ORIENTAÇÃO DO PRE
SIDENTE GETúLIO VARGAS E DO MINISTRO MARCON
OES FILHO? - OS PONTOS PRINCIPAIS DA CONSOLI
DAÇÃO.

Rio, Via aérea - (PRESS PARGA): - Em fevereiro do
ano passado, logo após assumir a pasta do Trabalho, o minis
tro Marcondes Filho designou uma comissão para consolidar
as leis do trabalho e de previdência social.

Sub-dividiu-se a Comissão em duas sub-comissões, tendo
se incumbido da parte de leçislaçiio do Trabalho os srs. Arnal
do Sussekind, Dorval Lacerda, J. de Segadas Viana e Rego
Monteiro, procuradores da Justiça do Trabalho, e Oscar Sarai
va, consultor jurídico do Minisõério.

Durante dez meses realizou a comissão sessões quasi dia
ruimente, sob a presidência, em grande número de vezes, do
ministro Marcondes Filho.

De toda a marcha dos trabalhos em informado o presidente Getúlio Vargas, que traçou os rumos a serem seguidos, diri
miu dúvidas, determinou as pequenas alterações neéessárias à

I legislação vigente.
TODOS OS TRABALHADORES FORAM ABRANGIDOS

A Consolidação estende seus dispositivos a todos os traba
lhadores, mesmo aos rurais quanto às férias e ao salário mí
nimo.

Apenas estão excluidos os servidores da União, das enti
dades para-estatais e das autarquias, que têm estatuto próprio,assim como os domésticos, dada a natureza pessoal de seus
seroicos.

Contém a Consolidação 921 artigos, concretizando
mais de uma centena de leis e regulamentos.

OS PRINCIPAIS DISPOSITIVOS
I neles!

IMantendo o espírito da legislação anterior, contém a Con-
solidação algumas inovações, quasi todas atendendo à jurisprudência da Justiça do Trabalho.

Assim, foi estabelecida a obrigatoriedade da carteira pro-
.

fissional que custará, como agora, cinco cruzeiros, podendo
ser fornecida çratuitamente aos trabalhadores desempregados
e àqueles que forem reconhecidamente pobres.

Quanto ao salário mínimo não houve alterações, e, com
, relação, às férias, foi estabelecido que elas serão concedidas no
mesmo período, quando os membros de uma família trabalha
rem na mesma empresa.

I Ainda com relação à estabilidade é interessante ressaltar
que foi facultada a sua conversão em indenização paga em:--------------------------- âôbro, quando se verificar manifesta incompatibilidade entre

________________IIIIII IaI_IIMn. o empregador e o empregado. Essa conversão só poderá ser fei-ta, entretanto, pela Justiça do Trabalho.

agora. a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

couro a crômo.
Compra·se OLEO DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pcqorn-se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, ri

' 41.

VENDEl\I-SE

TAMaNCARI! BIRREIROS

SALAO BRASIL
Praça Quinze, n. 10

Comunica às distintas bmílias que está sempre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida 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 precosos 20,00

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

..

Hoje e amanhã será asna preferfda
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatías - Perfumarias -

Artigos de borracha.
Garante-se a exata observâucia no receituário médico.

PREÇOS MÓDICOS •

Rua Conselheu-o l\lafra. 4 e 5 (edifício do Mercado) - FONJi] 1.642V-19

)

lherro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se V. Sia. de acrescentar. ao agrade
oer " gentileza: ESíEE T.41'1-
SEi'10 l"1EI/ APE/7ITIV()

i'/1EDILETfJ!

(//'1 »ooooro {)A KI10TSA./lflJ. (017. e SeGUROS
'-- ITJ••'Aí _

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
SECÇÃO VAREJO

Elegantes conjuntos de
cintas e suspensórios
de couro, para homens
a crianças, carteiras,

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na (ASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

Cachorrinho
Perdeu- se 'um cachorrinho de

estimação, de côr branca, com

manchas rnarron, pêlo crescido.
Atende pelo nome de Pililí.
Quem o encontrou, poderá en

tregá-lo no • Salão Brasil». Pra
ça IS, n" io .. Será gratificado.
424 Sv-3

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-3

•

Aprazivel residência
Aluga-se .a confortável moradia

sita em Itaguassú, da Família
Horn Ferro. A tratar com o Sr.
Raulino Ferro. 6v-3

•

Magníficos lotes
Vendem-se magníficas lotes, me

dindo cada um 12m. de frente por20m. de fundos. na Avenida Rio
Branco, proximos do Dep. Saúde
Pública. Tratar à rua Conselheiro
Mafra, 56,

COFRE
Compra-se um, de aço. Ofertas

à "A Exposição", praça IS, n. 11., •
v-3

ALUGA-SE
ótima residência com grande po
mar e jardim ao lado da EstaçãoAgronêimica. Tratar na A Modelar.

5v-3
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Exigem a substituição de Badoglio
ZURIQUE, 13 (u. P.) �- OS HABITANTES DE MILÃO, TURIM, GÊNOVA E. DE TODAS CIDADES DO NORTE DA ITÁLIA
EXIGIRAM A DESTITUIÇÃO IMEDIATA DO GOVÊRNO DE BADOGLIO E A ABDICAÇÃO DO REI VITóRIO MANUEL INFOR.
MAÇÕES PROCEDENTES DA ITÁLIA SAIJENTAM QUE SÃO CADA VEZ MAIS VIOLENTAS AS MANIFESTAÇõES POPULA.
RES NO NORTE DA ITÁLIA, APESAR DAS MEDIDAS PREVENTIVAS TOMADAS PELAS AUTORIDADES� POIS AS MANI·
FESTAÇÕES NÃO SóMENTE EXIGEM A SAlDA DE BADOGLIO E DO REI, MAS, TAMBÉM, ASSINALAM QUE iDESEJAM UM

GOVÊRNO QUE FAÇA A PAZ IMEDIATAMENTE COM AS NAÇõES UNIDAS.

Conferência das 21 RepúblicasWashington, 19 (V. P.) - A Coordenação dos Assuntos hter
Americanos anunciou para breve lima conferencia, na qual 10marão
paTte as 21 He:públicas americanas. Essa assembléiu int'el'llacionul
cliscutirá importantes problemas econômicos que interessum as Amé
ricas. Xão foi ainda marcado (J local e a data dessa ]H)V;] conferência
inter-americana, mas as comissões orgnizadoras já esUjo estudando o
prograll1a ela reunião.

'

SANGTJEJN(_)I__Contém oito elementos
Fósforo,

tônicos
Cálcio, Vanadato e

.

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, DepRupera.dos,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquitkas rece·
berão 8 tonificação geral

do organismo com o

e a abdicação do
•

rei

DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇA08asófias de Badoglio e Orlando u.

Nova torque, 18 «(T. P.) ---:- rr-Illlicro:one de �{()l!la era nrimeiro
gente - O marcch a l Burl ogl i o Ia- .da lIalta em 192,), quando

aban-Ilou pelo rúd io ao p o vn da Itália. donou o posto devido ao
í

r i uuf'o
Corno se esperava, o chefe do go- <lo íasc ismo.
vêrno i lali an o reafirmou sua dcc i- I O D0111e do ex-p rim c i r« mi n is
são ele coutinuar lut an d o ao lado I Iro, apesar de SU�I avanç.«!n írl a- II, da Alemanha. Bad ogl io prometeu l clc, cstú scn d o indicado como p os
também aos it.alianos que a Sicília :sL:'el sucessor ti\) marechal Bado-,sena reconquistada pelo "eixo". !gho. Acrcdi tu-st: que o atual go
Ex.pticando a nova derrota da Itá- vêrno ila+i an o npclarú para n o va

lia na campanha de Sicília, disse Jórrnula, afim de negociar a paz
Barlogl i o que o "eixo" sucumbiu Sl'l11 grandes sacrifícios. Daí a pos
diante da esmagadora supcriut-id a- sibilirludc ele que Badogli() confie
de das Nações Unidas. Depois de a Vitor, Orlando a lar cf'a de atas
Badoglio, ocupou o microfone () lar a ltall� da guerra. ('�)l()('ando-a
sr. Victor Manuel Orlando, ox-pri- em sltuac�o. (.lc ll�'utrallcbde �211l
ltleiro ministro italiano. que disse: qn� o tcrnl.orJo seja oCllp:-l(lo. ,ra
"Posso morrer feliz ao ver o ra- refa 1!1lpOSS1\'CI, por l'iSO que so a

di ante f'uturo que aguarda a Itá- ren d i c:.ão i ncond ici o nn l interessa
lia". (O sentido elas palavras do aos aliados. Rio, PHESS PAHGA (VrA-AJ�HEA) ESPECIAL PAnA "O ESTA-
sr. Viclor Manucl Orlando não pó- IY'_. ._- - • DO" - () interventor �Iagalhães Barata, atualmente tratando dos in-
de ser mais dúbio. Á falta de es- Icrcsses do Parti n o Rio, foi ontem homenageado pclu sr. Valenlim
clarecimen tos, cabe acrescentar A - I A despesa com o B

.

I t I C
. -

I ('
,

l I A' I le '" I'
que Victor Orlando conla atual- tenção . cinema póde ser ti· !.��:ç·���),l1tl���1If:�111n6<;�J\I;�'1�����:a�)I�I�j'a'l(�ln��r�e l �;Xria�O�\I�� \)�rso�l�sa;�����mente 83 anos de idade ... ) roda com a venda de papel vel�o. rles oficiais, entre as quais se dcstacuvem os sr s, Artur de Sonsa Costa,
Londres, 18 (D. P.) - Vitor Compramo� a Cr$ �,40 o qu ilo. ministro da Fazenda; Al varo Maia, interventor federal no Estado do

Manuel Orlando que falou hoje ao Rua Froncisco Tolentmo, 3. .

Amazonas; Andrade Queiroz, do Guhi nclc da Presidência da Hepúbli-

N-----h--------------------------'----- Ica; f)oria de Vasconc elos, presidente elo Sava ; dr. Paulo de Assis ru.

a-O averá mais passeata
.

CIVICa beiro, d i re l o r do Semta ; dr. Alvaro da Si l veiru, consultor geral no Es
lado do Parú ; José Hi bas, representante pessoal do coronel Magalhães

RIO, 19 (E.) _ Foi divulgado pela imprensa U1n comuni- Barata no Hi·o lO outras altas personal ldad es, além (los membros hrasi-
leiros e amer icanos daquela comissão.

cada da Sociedade Amigos da Am.érica, a Liga da Defesa Na- O agaJll:' trnuscorrcu brilhante. tendo o m in i sf ro Sonsa Costa er-

cional e a União Nacional dos Estudantes dizendo que, por gui d o o hri n dt- em honra do presidente da Hepúbli ca.
motivo de fôrça maior, não levarão mais a efeito a projetada A foto que acompanha foi tomada durante a expressiva l'elllliiío,
Passeata cívica com que pretendiam assinalar a passagem do durante a qual fOl'aJ11 trocadas idl'ias sóbre v;]rios assllntos de allo in

teresse d�: Amilzonia.
primeiro aniversário da participação do Brasil na guerra".

A"t
-

O" N' IDesembarque aliado em BaingagL���,�9 (��) -IA� ,�c�� !,�,�" ,�,' "''''���,��,� Im.��:�nj��;,l;�,�;,;,�. ;};;,;'i!, �,;,:: ;;;�·�n��:a::'n�:;:::7:��;
eia. pa_ssiva dos noruegucs_rs e dinama. rqLles�s aos naz.ist:1S ('m cl1l2se-llIIl,llIdll, 41epois (1(' "eucer tenaz resistêl.leia oposta pelos,' japo-qUl'nCUl dos constantes feIlos das tro.pas ahadas na HUSS1<1 e no .lIe- '" r

.

]
- . A. • 't 1 1 ·11diLelTâneo. 1\'a Norueo'a Hitler deu carla branea ao chefe de Polícia. neses. "a It'Jltfi-se que os can 10('S uIIIOIIlCOS JUS a a( os ua J la

Lilie p�ra agir contra""�)� patriotas, e na. D, in<lm,ar.ca foram aumentadas I I�aillg'a atacaram (lnrant{' 'nlrios dias as posições llorte-nme
�lS medIdas de 1'ep]'es'sao, entrou enl vigor o "loquc de recother" a 1'1CaIlaS na ZOUll de ::JIun(lu,.
partir de 20 horas. Salienta-se que na eidade de Esberg, na ])inamar-
ea, r�bentoll u11.1a gre�'e geral. na semana passa.da, a c[ual paralisou Opera' rõo� dO 'IlIe.-c'la em grevetambem os serVIços pll'b1Jcos, Ulcluslve os Correios. li. � U K II

LONDRES, 18 (U. P.) - Estalaram várias greves nas fábricas que

Instruções
Tomarão parte os seguintes educand;J

rios: - 1) Instituto de Educação ue Flo
I'ianópo!is; 2) Instituto de Educacão.
cquipal-aclo, "Corac:ao de Jesús"; 3)

>

Co
légio Catarinense; 4) Lice<u Inelustl'ial ele
Santa catarina; 3) Abrigo de :vie'l1Ol'es; 6)
Grupo Escolar' Modêlo "Dias Velho"; 7)
Grupo Escolar "Lauro :vrüller"; 8) Gru
po Escolar "Sil\"eira de Sousa"; 9) GI'UPO
Es<:olar AI-quicliocesano "S1\o .José": 10)
Gru1)o EscalaI' Arquieliocesano "Padre
Anchieta",

1) - .os eliretores de estabelecimentos
providenciarão para que os seus eSlabe·
lecimentos estejam na PI"aç'a "Dias Ve-
1l10" às 9 hOI'<lS, ocup.ando locais no
cl'oquis, organizado e fornecielo pela Ins
petoria cle Educação Física;
II) - Os eeluc3'llclár'ios fOl'mar1ío por

pelotões ele 4x10, ele rapazes e moças,
sucessivos, obedecendo, rigorosa111ente, à
albura (os mais altos na ft-ente);
III) - Os alunos testas ele cada pelo·

tão levarão flâmula;
IV) - A frente ele eaela pelol.i\o, a qua

tro passos de elistância, mal'C'hal';í um
chefe do mesmo sexo;
V) - Entre UIll pelot�o e outro have-

As �al-x�s do "�el-XO) en) SI-Cl'll-a rá uma distância ele quatl'o passos (con-
U !UI ,�

,

Laelos cios cl1efes aos último,; elementos
; elo pelotão a!lteceelente);

Al'gel,.18 (C. r.) - Anllnciou-Ifiaixas em SiCÍ'lia, sendo 135 mit VI) CD bl'

O general Eurico Dutra em Washington �:nl��j��l'��n�)n\�ei����" ,��éve1()1(�I;) ����í .�::;:��(�nciros e 32 mil mOl·tos e fe- ;la�m�o ��::Ol:;l�:al�::���:::� o:�:����o�:\Vashingtoll, 19 (l'. P.) - O general Eurico Gaspar Dutra minis- ele primeiro ano e os menores elo se-

11'0 ela Guerra do Brasi.l, visilou o sr. Frank Knox, secretório da l\Iari- Vai- deCI"dl·r a sorte de Kharkov gLl'lldo ano;

uha dos Estados Unillo,s. gm seguida, o general Dulra se dirigiu ao ,
-

VIII) - Os grupos escolares leval'ão

})
-" o seu pelotão ele Saúde, devidamente uni-

epartamento de Estado onde manteve entrevista com o secretário fOl'mi:u.ele;'
CordelJ Hull. Falando aos jornalistas, o general Dutra rcnovou a sa- :\IIoscou, 18 (l_'. P.) - O exército alemão de Khar].;:ov es,tá sendo IX) - Os estabelecimentos mar-charão

tisfação com que visitava o.s Estados rnidos e as excelentes il1ll)res- praticamente estrangulado pelas rôre,.as do marechal Til11oshenko. AIJe- subordinaelos aos seus direLOres;
-

b I
" X) - O professor de Educa<,ão Física

so�s que "re.ce �u (as autorH.lades n�)rte-al1lericanas com as quais se sal' da C'ncarnir.·ada resistencia cios nazistas, julga-se que não tardará marchará à frente elos alunos;
,

aVIstou. FIque] fortCtlnente llnpre�sl.Ol1ado - flcrescentOll o ministro a entrar em cohupso Slla defesa naquela praça forte, deviclo às espan- XI) - Os estab_elecimentos, até o lu·
da Guerra - com as referência' fetlas pelo secrrlúrio Cordell Hull tosas baixas sofridas. gar da concentl:açao e durante o escoa-

ao presidente Getúlio Vargas". O secretário de Estado norte-americano I nI1€'nto, bm�r('.harao puxaelos pelas bandas

1
. -

d 1
c c

'I 18 (l- P) 'J 1" I r
,.

t' 1 I
c e tam OI es,

eve ocaSIaO e ena tecer, mais Ullla vez a cooperacão enlre o Brasil .IOSCOll, .. .--:- ��as p anlclcs, (a ,-,crama es a-se raval�l o XII) - O Instituto ele Educação, equi.
e os Estados-Unidos,

'.
grande halalha, que deCldlra a sorte de h.harkov e de toda a ofenslva . parado, "Coração ele .Jesús" levará o Pe.

M t d f·· I ,II t S,,---,,- ISCVi�ti(':\ d� �·lo]'ão. jlnforma<;'lõ'es. fif{�('dlt'gn�I\S 1 sallj'e1lltalll ql�: ,OSj' rllSSOS IIO��II�H�tógaG���,1l�Os�sc�f��cleilil��lêIO
or e um O leia pau IS a em '1 �ontjll.Udm .l\ançanfO 1'111 tora a .len e (C Jata la, apeS<l1 ce ter a.'·Dias Velho" dará os elementos ra a

ICIIH lntensllladc (loS contra-ataques lH1z1stas, Dansa da Terra.. _.

pa

I
XIV) - Qualsquel' dUVidas ou cir·

" . , B -I� -I' -

f -, d R A f
Cl1nst�ncjas nflO previ.sta� ne�ta$ jnstl'u"

RIO, 19 ( E�tHdo ') - Os jOrIlflis do Uecife lrnhlicam ex- ri J.lan.lISSlmO el o a c;6es S'erão resolvidas POl- entendimento

tn.ll '"O" 11eC ·01 o'· '" 1 ., t t ]. 'to '" , .

.• • • pessoal entre os �Iretol'es dos 'estabeleci-
,,, ..., ..., I 0",10 . ., ( O )0) em enen e lHlll IS .,1 �,lollte('I,n efiue tine IONDRE'S 'l8 (U P) _ P d -1'0" l 't d d' t" .' Imentos e a clIreç'ao ela fOI·'matura.

.

t '. d "í1 1'" J ·tA• f
" ' � , .. o ero "I anc e paI e a IS anCla percorr 1- Departalll'ento le Ed " . -.

ln egrau o. O�. \. oma])( os' H'1 11lIlC()�, alecen lutando na. sa formac.ão de aviões de bombar- da, foi feita sobre um território PO.11943. e llcaç'dO. agosto de

frente de 81cl11a. ])eclaroll o sr. Charles ('ave (iUf' seu filho in- deio bl'itâ.nicos em "ôo direto de derosamente defendido. As condi·

g'ressou esponta.neamente nll� forças JJritâllicas. mais ?e 1.900 quilôm.etros efetuou, ções atmosféricas eram ideais para
na noite de ontem, VIOlento ataque o trabalho dos caças noturno.s, po
- o primeiro desta guerra - con- rém, ao mesmo tempo, 'eram essen

tra o iml)()rtante Centro de Inves- ciais para que os atacantes reali·
tigações de Aeronáutica e Arma- zassem uma incursão precisa. As
mentos, de Peenemunde. Ademais, informações oficiais indicam que
os aviões "Mosquitos" realizaram foram encontrados numerosos ca

nova incll rsão contra Berlim. O ata- ças noturnos e que muitos deles fo·
que contra Peenemllnde, que se ram destruídos. A aviacão britâni.

I acha situada a 96 kms. de Stettin, ea, por sua vez, perdeu -41 bombar
foi operação de precisão sobre um deiros, isto é, o maior número de
objetivo de enorme importância, aparelhos perdido desde o ataque
pois essa localidade é séde do maior contra Kl'efeld, a 21 de junho, du
centro alemão de investigações rante Q qual desapareceram 43
científicas especializada em estudos aviões aliados.
de alta precisão realacionados com
o aperfeiçoamento dos armamen. f'V" •••_.. -_._ _ '"

tos, materiais aeronáuticos e equi
pamentos de rádio-localização. A
incursão foi realizada em ótimas
condições, tendo sido lançadas, com

grande precisão, bombas explosi·
vas e incendiárias sobre os objeti·
vos. A exat.idão dêsse ataque riva
liza com a precisão obtida pelas
Fortalezas Voadoras em algumas
de suas melhores operações diur
nas, A incursão representa um vôo
de mnh. de 1.900 quilômetros e,

JLVRK'l'Cm� HR!\SILl�mA

'8 o seguinte o programa oficial para
a "Dansa ela Terra", a realizar-se em 21
do corrente (sábado), às 10 nor-as, na

praça Dias Velho:
. Organização dos professores .João dos
'Santos Areão . J'ubieta Torres Oouc-alves
e Beatriz V icência Bandeira f:yff.-
Dil-eção ela formatura - Capitão Amé

iico Silveira d ' AYHa, Inspetor ele Educa
ção Fisica.
Coordenação - Diretores dos est.abele

c-imentos de ensino.
Supervísão - Depar-tamento ele Educ'u

<;,ão,
CARACTERIZAÇÁO

;\0 só lo, traçados o Brastl, Portugat e
África,
Sõbre êles, gr-upos de cr-Ianças a carne

ter. lembr-ando as três rar-as.
In ic iam a .festa, os que

�

stmbol ízarn o�
Índios, dansando de maneir-a idêntica à
indigena e manejando instrumentos tam
bém adequados. Em seguida, os que re·

presentam Portugal, clansarão também ü
moela por tugiuesa, e o mesmo farão os

que reureseutam a terra africana.
Tôdas essas dansas serão acompanha

elas pelo CÔI'O orfeônico do Instituto ele
lJ:duca,ão de Florianópo!is. sob a r'egên
cia ela professora Beatriz Vicência Ban
deira Ryff'.
Em cada grupo, haverá um chefe e, os

três, reunidos, logo após a term.inaçâo
elas dan sas, tirarão do sólo a terr-a que
será, pelos mesmos, depositada €n1 um
vaso e en trogue ao senhor ln terven tal"
Feder-al. Durante êste ato. ser-á cantado
o Hino Getúlio Vargus. Imediatamente.
pelos representantes elas três raças. serü
clesfralelada a Bandeira Brasileira, que.
até então se achava enrolada e da qual
cairão pétaias ele rosas (Hino Nac ional
cantado - acompanhamento pela Banda
da Fôrça Policial.
A Banda da FÔl'ça Policial acompanha

rá. também, o Hino Getúlio Vargas.
Unl aluno, pelo 111icrofone, c0111entaJ'á

o desenrolar da festa.

J
r

Compram-se .estabiliza<lol·es.
Na "Radiolar", I·Ua. 'J'rajano, (i.
---------------

Aéro Clube Santa Catarina
De ordem do sr. Direto!' Presi

dente, cientifico aos interessados
que se acha aberta a matrícula.
pat'Q o preenchinento de quatro
·4- .vagas existentes no curso de pi
lotagem.
Para maiores esclarecimentos O"

interessados podem procura; o

abaixo assinado na séde do Aéro
Clube à rua Trajano, sobrado, Edi
Eício Soncini, das 14 às 18 horas, ou
na Companhia Telefônica Catari-
nense.

Florianópolis, 18 de agosto de
FRANKLIN GANZO
Dire toro Técnico

43.

trabalham l>a1'a a guerra em Berlim, Estugarda e em outras cidades da
Alemanha. Salienta-se que o trabalho foi interrompido apesar de as

referidas fábricas se encontrarem sob a ocupação militar. Segundo re·

velou a emissora de Argel, as autoridades alemãs tomaram medidas

enérgicas para reprimir o movimento grevista.

3v-J

úi-t-íifX----u·õ·ifAArgel, 19 -Urgente.. A esqu<1drd. I
norte-americana começou o bom��
bardeio, em larÇJa .lIcaIQ, da (lPlta
i talio.nÇl, '�

Em memória das vítimas dos
submarinos

A Liga de Defesa Nacional vai
prestar homenagem à memória
dali patrícios martas com 011 toro
pedeamentos dos nÇlSSOS navios
mercantes pelos subhlarinos do
"eixo", fazendo rezar, domingo
.dia 22-, missa $01&n8, 0.8 9 horas,
na co,ted,al m�bopolita.;na.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


