
�
-I> dI! .... ��, '.�,�i,(�'''l.' .e--r:�. '�'·-1r:t! .•

,�.� , •.

�•• �.1 ; l\�•

�-\ \ � ,,:_-:'1, rr: i

PARA ESMAGAR O JAP4\!:P;:.�\lWASHINGTON, 26 (U. P.) COMEÇARÁ PROVAVELMENTE tSTE ANO ��HVlE:,S,::,: \1\DE DEZEMBRO A GRANDE OFENSIVA ALIADA PARA ESMAGAR O JA��q_.:D.:�2 \
ACÔRDO COM A OPINIÃO DOS OBSERVADORES MILITARES, A OF�lsly;�!�SERÁ DESFECHADA DE TRÊS DIREÇÕES PRINCIPAIS, OU ·SEJA' NA í.�k�CHINA, DAS ILHAS ALEUTAS E DO SUDOESTE DO PACIFICO.

.

::

Compram-se estabilizadores.
Na "Radiolar", rua· Trajano, 6.

Rua Fel. Schmidl Fone 1629

Chegou ao Japáo---Nova Iorque, 26 CU. P.) - A
r:Ã,dio de Tóquio informa que o
cruzador auxí liar alemão "Thor"
-cJ1CgOU ao Japão. Não foi revelada
.a extensão da viagem que realizou
desde a Alemanha.

Buenos Aires, 25 (U, P.) - Fo
ram assinados dois imp.irtantcs
acôrdos, entre a Argenti na e o Chi
le, destinados a facilitar e ampl

í

ar

o intercâmbio comercial entre am

bos os paises.

CHILE-ARGENTINA

Poderoso'comboio
Londres, 2(i (C. P.) - In

í

or-ma

ções de Parix i n d i cam que um pu
-dcroso comboio aliado, integra do
por 5 porta-aviões, 10 destrói eres
e um cruzador, seguiu para o Me

..di terrâneo.
Ano XXIX I Florianõpolis- Quinta-feira I 26 de Agosto de 1943 H.

Sobre Poltava
Moscou, 25 (U. P. Urgente) -

Inforrnacõcs f'ided ignas indicam
que as vanguardas russas já se cn

co nuam a menos de 40 kms. de
Poltava .

o lUAIS ANTIGO DIARIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

8902

Os �azistas 1 Bem impressionado o ural. Outra
na DInamarca I FOHT KNOX, 26 (U. P.) - o general Eurico Gaspar Dutra tcrrru-

Estocolmo, 26 (P. P.) _ Hecebe-I nou o seu pr imciro dia de inspeção,. declarando estar altal:lente impre�
rum-se noticias de que continuam I sionado com os excelentes treinos das tropas 110rte-amel'lcanas. O nn

os choques entre soldados alemães: nistro da Guerra do Brasi l observou durante cinco horas os mais di
e._s01dados d_inamarqueses na .re- versos exercícios desde os tiros reais as lutas de ruas e os assaltos a
gtao guarn ecirlu, pelas tropas dma-. " '. .. ,

marquesas que se encontravam na cidades, ate os avanços das tropas sob encarniçado fogo de mel! alhado-
Jutlândia no outono passado. A raso O t ilular da pasta da Guerra Brasileira ao chegar a Fort Kn ox pOI:'
emissora do governo fez l.JJl1 apelo "ia aérea, foi recebido pelo general GiIle, comandante das forças hli n
a, to�o o povo para que evite � V10- dadas norte-amer-icanas.lê ncia, pOIS, do contrano, serao to- , . .

Imadas sérias represálias. Ainda se-' WASHINGTON, 25 (U. P.) - Acr-edita .. se em fontes. allt�nza( as
gund o a mesma fente de informa-' que a conferencia entre o presidente Roosevelt e o general EUrICO Du
ções, encontram-se trinta mil sol-I Ira se realizará em princípios de setembro, e não na próxima sexta

dado,s nazistas patrulh-and o as ruas j feira conforme se iudgava.de Copenhague. )
' . _"' . � __:-

�1!:.��� Depósito secreto de material bélicoaquI o general Flores da Cunha, . , d'
. T t dex-interventor neste Estado, e que São Francisco, 25 (U.P.) -- Num un�co e?�slto rru ltar secre o C1

teve concorrida recepção. «Ford», na Califórnia, existe mais mcrter-iol behco do C!_ue o que pos:
suia o exército norte-americano antes da guerra. Essa lnformação foJo

I fornecida pelas autoridades militares norte-americanas, que não fize
ram referências à lacalização dêsse depósito. Ainda de acordo com o

que informaram as autoridades militares, nesse mesmo depósito estão
concentrados tanques em maior número do que os existentes na Fran
ça durante a invasão alemã ..

Milhares de mortos em Berlim
Estocolmo, 25 -U.P. Urgente·- Doze mil mortos e cinquenta mil

feridos foram o resultado do violento ataque desfechado ante-ontem à
noite, contra Berlim, pelas Reais Forças Aéreas. Segundo informação
transmitida por uma crnissora ilegal, não identi.ficada, qu e funciona
na Alemanha, rnrris de 500 mil pessoas ficaram sem abrigo na capital
do Reich. Acrescentam os mesmos informantes que as bombas pesadas
1nitânicas causaram enormes danos nas grandes fábricas de artefatos
elétricos da "AEG" e da "Siemens" e destruíram duas estações de ener

égia eltrica e dois gasômetros.

Uresce sobre os japonesesMelbourne, 26 (C. P.) - Bombardeiros "Liherator do general Mac
Arthur lançaram mais de 112 mil quilos de bombas explosivas e inccn
diárias sôbre as posições japonesas na região de Wcwake, na Nova Gui
né. Int'ormaçôes oficiais indicam que f'orarn elevados os danos causados
pelas bombas aliadas, Ainda de Melbourne informam que a art ilhar iu
nor-tc-amertcana está canhoneando intensarnct« as posições japonesas
cm Balroko.

Churiquim, 25 ((1. P.) - As [ôrças aéreas aliadas do Extremo Orien
fe continuem assestando poderosos golpes contra as formações aéreas
j".pollesas na Birmânia. Foram derrubados 35 c.eças tipo zero durante os
combates aéreos travados sôbre Hankow, Outras 16 máquinas japonesas
foram abatidas durante outros encontros [·'ére().s travados sóbre Hufía.

a pressão

foi detida a cantora Elvira Rios
lunto ao túmulo

de Caxias

Vensora à correspondência estrangeiraEstocolmo, 26 ·U.P.- Os correspondentes dos jornais suecos em

Berlim não se pódem mais refel'ir aos bombardeios realizados pelos
britânicos contra objetivos militares situados na Alemanha. A cerisu
ra alemã permite unicamente aos jornalistas estrangeiros notificarem
,que Bestão ainda vivos", sem quaisquer outros comentários sobre os

ataques anglo-norte-americanos. Revelou que alguns dos correspon
dentes somente pódem telefonar durante seis minutos para o exteriar
e o assunto a ser transmitido por êsse meio é, antes, cuidadosamen
'te revisto e sel6cionado pela censura. Durante a jornada passada os

periodistas suecos em Berlim apenas puderam comentar a designação
de Keinrich Himmler, chefe da Gestapo, para o ministério do Interior,
'o que foi qualificado de "uma notável concontração de poderes em

= único homem".

Rio, 26 (A.N.). _. Não obstante o

máu tempo, realizou· se, no Cerni-
Ria, 26 -A.N.- O"Diário da. Noite" divulga um telegrama de São tório de Catumbi, a cerimônia da

Paulo, segundo o qual, a. cantora Elvira Rios esteve hospedada no "t d BIt' d I O
· -

O� ra-O vl·olentos ataquesEsplanada Hotd, informando o porteiro que ela sa;ra, na manhã ��:;�io °C::d�s� j7::to �o i�:�fo S DlpOeS S ire .de 17 do corrente, com o sr , Nélson Diana, afim-de tomar o avião da de Caxias. A� solenidade foi pre- Melbourne, 25 [U. P.] _. As fôrças aliadas lançarão, brevemente,carreira, sendo que o seu passaporte esta\"a visado para o México. sidida pelo gral. Salvador César violentos ataques contra os japoneses em toda a extensão do Pacífico.Sabe-se, porém, agora, que a cantora mexicana, em virtude de grave Obino, achando-se presentes altas Essa revelação foi feita pelo sub.secretário da Guerra rior-ta-rrrnerdcrm o ,denúncia levada às autoridades, foi detida para averiguações autoridades militares e ci.vÍs.. R b t P tt t
.

t ue concedeu à imprensa Ainda

ataearam o te rrito ri-o Irancês I éR�u�a�F;r�a;n�c;lS.�o�;TIojl:e-;n�t�l!�nlo�'�3��.I� JB��oc:��d�:·I��;·�U.�i�i;nt��g��;Londres, 26 (U. P.) - Poderosas formações de bombardeiros norte- �

americanos atacaram inúmeros pontos da França. Segundo informantes
autor-izados os ataques foram efetuados por aparelhos aliados que levan-

ESTOCOLMO, 25 (U. P.) _ Os diplomatas suecos não se."toaram vôo das llhas Britânicas e das bases das Nações Unidas na África

D 8 I Rdo NOI .. te. Os ataques foram efetuados, principalmente, contr-a Bordéus, r. a o o amos sentem seguros em Berlim, que, tudo o indica, será alvo de
os arredores de Paris c diversos aeródromos situados no nordeste (la constantes e violentos bombardeios aéreos anglo-norte-amert-reabriu definitivamente a sua'França. A ação aérea aliada contra Bordéus foi sumameI�te violenta.

clínica, dando consultas dia- canos. Uma informação de Est.ocolmo revelou, oficialmente,
riarnente das 14 às 16 horas. que a legação sueca em Berlim deixou a capital alemã, trans-
Moléstias de seniloras ferin o-se para outra cidade do Reich.

Partos - Alta cirurgia
Opera nos Hospitais de

Florianópolis.
Consultório: Praça Pereira

e Oliveira, 10.
«Mosquitos»

I Londres, 25 [U. P.] -- Berlim voltou a ser atacada novamente,
na noite passada, pelas fôrças aéreas britânicas. O ataque de ontem.

I foi pouco intenso, tendo sido efetuado pelos famosos bombardeiros
'=���������������� «Mosquitos». De qualquer fórma, a capital do Reich foi bombardeada

Manteiga argentina duas noite!! seguidas, apenas com um intervalo de umas 24 horas.

.

Rio, 25 (A. N.) - O vespertino Igual a.... queda de Mussolini!"O Globo" informa que a mantei-
ga argentina recentemente chega- Londres, 25 (U.P.) - Dentro de poucos dias o mundo
da será ven�ida dir.etaI?lente_ ao será surpreendido por um acontecimento sensacional, de
povo, a partir de hoje, a razao d

..

e
tanta importância quanto a queda de Mussolini. Foi o

14 cruzeiros e 20 centavos o qui- '. .

lo isto, é ao mesmo preço pelo que Informou a ernrssoza de Argel, segundo uma trans-
q�al vinh'à sendo vendido o produ- missão captada pela "Bxchonge Telegreph'",
to nacional. A venda será feita nos
lO postos da Comissão E:x..ecutiva
do Leite.

os a Berlim

MlUlanças no comando nazista
Moscou, 26 (U. P.) - Despachos, procedentes de' Estocolmo, adían

;;tam que se verificarão novas mudanças no comando das fôrças germâ
micas que combatem na frente oriental. Segundo consta, os marechai.s
"Von Kluge e von Mann-estein, comandantes da.s tropas nazistaJS nas freno
·tes central e meridional, serão substituídos pelos marechais von Kluecher
�. von Bush, re...�pectivamente.
,. -,,__.·•·..........-4·......;.·.·.-.-...· ..............•.·...·.-...-.-.·.....·.-.·......·•·•••._-......_-.._................

Precos'. ultra-vantajosos !

S. Paulo, 26 (A. N.) - Segundo
'ficou apuradü, o incêndio ocorri
do na beneficiadora de algodão da
firma Woorley & Cia., neste Esta
do, foi consequência de fagulhas
das locomotivas pertencentes à
mesma firma. Os prejuizos elevam
se a 5 milhões de cruzeiros.
· ....-.·.-.·.·.·......••·........• .....•••.....·_·.·_w

Chapéus PRADft
Pijames LEMOFiníssimos tropicaiS e linhos

acaba de receber

(cA MODELAR»
na casa

O PARATSO

w_-_.._-_-.-....-_-.-_-.-_-_-_-,....·_-_-.·_-_-_,..a·_-_w_._._._._-_-_._-_._._-_.•._._-.......-.-.,._-.-_�

o Papa nomeou
MACEIó, 26 (A. N.) - Os jor·

nais noticiam que Sua Santidade o

Papa nomeou os cônegos Antônio
Valente e Cícero Vasconcelos par#(
Deão e Arcebispo do Cahido Metro
politano, cargos que vagaram com o
falecimento dos 1l10nsenhores Ma
nuel Hibeiro Vleir� e Capitulino
Carvalho.

.'_..�_"__"'--.' -�._ - -.-.••.•._-.- _ --.•....••••.- - - .

Casados pelo telefone sem fio
WASHINGTON 26 (U. P.) - Estamos diante de um casamento

pelo telefone e ela,'miss Edna. Lynch, encontra-se em 'Washington e êle,
Bernrunrd Trainer cabo do exército norte-americano, adido ao comando
de traJI1sporte aér�o em Natal, no nordeste do Br.asil. Durante tres di�s.
miss Edna Lynch tentou telefonar para o seu nOIVO, mas a censura nao

permitiu. Então, miss Edna Lynch, já meio desiludida, dirigiu·se ao se ...

cretário interino da. Guerra, sr. Robert Lovett, que deu ordem para que
o cabo Bernanrd Trainer telefonasse para ai noiva. E como o casamen�
to dependia apenas dêsse telefonema, miss Edna, já póde eonsiderar�
se casada.

;r..r.- -.-.-.- _ - " - ...,

milhões. de pneumáticosWashington, 26 (U. P.) - O govêrl1O norte·americano anunciou que
êste ano serão vendidos dezessete milhões de pneumáticos para automó
"'Veis particulall"es. Ainda segundo se soube oficialmente, a, produção de
.pneumáticos, para fins civís, suhiní, no ano de 1944, para trinta c dois
milhões.

"ender-se-ão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

No itüerior :
Ano Cr$ 86,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

... direção não se responsa
biliea pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

rOleos vegetais
brasileiros

As nossas possibiHdades 110 que
concerne à produção de óleos ve

,getais, sem contar com o cio
.

coco

lhabaçú, são incalculáveis, bastando
para abastecer tôdas as indústrias
do mundo.
Ainda agora, com a falta de óleo

de "tung", originário da.Asin, cujas
aegiões produtoras foram invadi
.das pelos nipônicos, a indústria
-dos Estados Unidos voltou as vis
ITas para o nosso óleo de oiticica, o
qual, devidamente beneficiado, pó
eíe substituir com vantagem o pro
dúto de procedência asiática, cuja
lfaJlta constituía um verdadeiro pe
sadelo para as indústrias norte-ame
mcanas e inglesas e com a circuns
!lância favorável de maior Iacil ida
.de de extração, transporte e preço.
.Corno se sabe, o "tung" era empre
f§ado em grande escala. na Indús
rtria bélica, para a pintura de me
ita is e madeira, nos aviões, carros
de transporte, automóveis, cami-

. mhões, navios e tôda a sorte de veí
,ClUOS, bem como para a imuniza
ção e imper:rneabilidaJde de cober
rturas de lona e milhares de outras
aplicações.
As nossas' riquezas nesse terreno

!lião enormes, pois a oiticica existe
'em abundância I;Io nordeste, co
!briudo florestas a perder de vista.
A industrialização do óleo de oi

rtiCica custou muitos esfôrços e pa
cientes investigações, visto que o

!prodúto, para oferecer melhor ren
díanento, precisa ser colhido, trans
portado e beneficiado mediante
certos cuidados, sem os quais fica
�iam comprometidos os seus atri
Ibutos.

Os órgãos técnicos do Ministério
fia Agricultura têm dado ao assún
to o melhor dos seus cuidados,
fI'revendo-se em futuro próximo a

.ebtenção de receita tnirnagínável,
se prosseguinmos como tudo indi
ca que prosseguíeemos, nessa poli
'Hca de valor-ização e aproveitamen
rto de nossos recursos naturais à
superrícíe do sólo e do subsolo.

daDebaixo
como demônios sobterr3neos, agiam contra o Brasil

terra
A
o PENSAMENTO DO DIA
..o interesse adota e defende','

opiniões que a conciência re

provae .
- Marquês de Maricá.

..

A ANEDOTA DO DIA
,

- Mamãe, compre me aquela
máquina fotográfica, sim?

- Que estás pensando. meu_

filho? E' caríssima, custa tanto
como três meses de colégio!...

,
- Pois. então deixe de man-

I dar me três meses ao colégio e

a máquina lhe sái de graça.
. ""

O PRATO DO DIA

CROQUÉTES DE BATATAS-
2 copos de leite, 2 copos de

farinha de trigo. uma colher
bem cheia de manteiga •. um

pouco de sal. Cozinha-se tudo
como para sonhos, deixa-se es

friar e depois juntam-se 2 ovos.

Quando frio. abre se um pou
co de massa nas mãos e põe-se'
um pouco de recheio, que se faz
de galinha, palmito ou carne r
em seguida passa-se no ovo e

na farinha de rosca; frita-se em,

gordura quente.
*

/

Hum subterrâneo, na capital paulista, organizados com aparelhos medemlsslmos. Poderosa
estação de rádio, um ,laboratório para revelar microfotografias e elebersçêo de mensagens
em código, sob disfarces qurmues. O chete da quadrilha vestle-se elegantemente, usava o

título de bàrão e levava vida faustosa. Desarticulada pela polícia paulista toda a sinistra
trama. Preso o chefe e toda a terrivel quadrilha.

o PRECEITO DO DIA
JS. vacina anti-tífica, que na

grande maioria dos casos evita'
a febre tifóide, sempre deve ser
empregada Nos Postos de Saú
de. aplica-se essa vacina e tarn
bém se dão conselhos para pre-
venir o ataque da doença.

SNES,.

grafia é um dos detalhes mais
sensacionais dessa esplêndida
realização da polícia band ei
i-ante, e, para que os leitores
apreciem devidamente, estam
pamo-la acima, como homena
gem àqueles que, sempre vigi
lantes, não descuidam a tare
fa de zelar pela nossa seguran
ça interna,

uando alguém. tal como0_ '

Iheiro da ilustracão a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do
excolente aperitivo KNOT, Iembre- '1

se V, Sia. de acrescentar, ao agrade-
ce> a gentiJeza:E$íE.i TAI1-
BF'1 o NElI APEI?ITIVO

I'i1ED/!.ET(}!
TOi1E KN�T

"

tografou-o por intermédio de
11111 dos seus ativos agentes se

eretos, no momento em que,
numa praia de Santos, gosava
êle as delícias da vida fausto-
sa que a traição da nossa hos
pitalidade permitia, através

IBelos l' cofres sen�spsroe aEbsesratosfotdoe ,

eLJlTl, para 1., , .ac-o c
-

I UI'! PIlOOUTO /)A KI10TSAIIIA,COI'!.E SE6UROS
·� IT.I..'A. .....

Como temos noticiado, duran
te as movimentadas de l igê n
cias para desvendar e desman
telar a perigosa rêde de espio
nagem nazista, que suspeitava,
chefiada pelo elegante e per
dulárío Von Kotzc, a polícia
paulista, para identificar ês
se misterioso personagem, f'o-

I

tava nenhum sinal que pudesse pudo, no valor de mais de um mi_I
lhão de cruzeiros. que cobria qua
si toda a extensão da sala,
Alí era a residência do perigo

so espião nazista Werner Waltman,
que se encontra atualmente deti
do em companhia de outros ale ..

mães e japoneses no Presídio de
Imigração.

Não tenhas dÚTlda em de
nunciar um "quJnta.coluna"�,
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima ••
traidor da P_trl.. (L. D. N.).

IRegressou O prese da «Ilnited Press'»)'
NOVA IORQUE, f. (U. P.) - Regressou a Nova Iorque

o senhor Hugh BailIe, presidente da "United Press", depois;
de visitar os exércitos britânicos, canadense e norte-america
no que lutaram em Sicília. O sr. Baille seguiu dos Estados
Unidos em principios de junho, dirigindo-se, de avião, para a.

Inglaterra, onde permaneceu várias semanas, antes de seguir,
para a África do Norte. O presidente da "United Press" de
clarou que a campanha de Sicília foi encarniçada durante
todo o tempo.

RIO (Via Aérea - Press Par
ga) - Como noticiamos já ante

riormente. com abundância de de
talhes, após minuciosas, cuidado
sas e hábeis diligências. que se

prolongaram por mais de um mês,
a polícia paulista acaba de desco
brir, em todos os seus detalhes,
mais uma rêde de espionagem. a

soldo e serviço dos nossos inimigos
nazistas.
A trama, ora completamente

desvendada e desarticulada. está
sendo encarada como uma das
mais importantes até hoje desce- çapão estava localizada numa das
bertas no Brasil, tendo sido deti- parêdes, tendo ao lado um carnu-

dos não só os seus chefes como
tador de luz. O subterrâneo de um

todos os elementos que se tinham aparelhamento perfeito de venti-

organizado em torno desses cri-I"
lação e ar condicionado. tendo as

autoridades encontrado no seuminosos e sinistros propósitos. A fotografia acima mostra um opera-
dor radio-telegrafista da Polícia paulista interior uma poderosa estação

Pela primeira vez apareceu ale- examinando a estação transmissora en- rádio-telegráfica de ondas curtascont.rada debaixo do soalho da "pacata
mães e japoneses, perfeitamente residência" da r�la Jabacuára nas mãos e longas. para recepção e retrans-
idêntificados, exercendo ativida- dos espiões nazistas, vendo-se a esquer- missão. Foram também apreendi-da a borda do chão de concreto armado
des de' espionagens, utilizando, rompido para descobrí-Ia. das centenas de cópias de mensa-

para tal fim. os mais aperfeiçoa- gens cifradas em código que eram

dos e modernos métodos. nas móveis velhos. como se se tra- transmitidas por meio da referida
A descoberta policial verificou- tassem de pessoas de- poucos re- estação para Berlim. Roma e Bu

se numa casa modesta à rua Uru- cursos. A sala de jantar, no en- dapest, através do Brasil e Argen
batuba, 52 •.no Parque _Jabacuara, I tanto, era suntuosamente mobilia-I tina sobre segredos militares do
a qual extenormente nao apresen- da, ostentando enorme tapete fel- Canadá e dos Estados Unidos.

CASA MISCELANEA.

distri-j
I'restlgla O GOTêrno e ... ,

buidora dos Rádios R. C. A. classes armadas, - ou ser'.'
Victor, Vávulas e Dsicos. - um "quinta. colunista". (L..
Rua Trajano, 12. D. N.).

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

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Séde: em Londres: Fundos de Reserva excedem:

I Cr$ 1.200.000.000,00.
Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, lt

____-a'

despertar suspeita a quem quer
que fosse, apresentando-se como

residência de humilde trabalha
dor. As peças da casa que davam
para o exterior, continham ape-

Sob o rico tapete estava cuida
dosamente dissimulado um alça-I
pão que dava acesso a extenso
subterrâneo. A entrada dêsse aI·

SE1)AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SAnA BOSA
Diariamente recebemos novldanes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de tropicais, linhos, brins e
um.a visita, sem

PRAÇA

easealras,Ternos
Facam.,

avisa o distinto público de florialó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
sortimento de sedas.

«A Exposição»
Variado

•

COIDprOIlllSSO,
QUINZE N. 11

,

a

são o u ru c o remedio eficaz'
i para evitar e tratar

os ROUQUIDÕES# OS CATARROS
as DORES DE GARGANTA

'IVida Sociall
, Ima......-m. ma&�=nRS _ I' Vendidas

rsó em caixas
J ,�. os

A ROSA E A VERDADE
Cada dia tem a sua verdade, co

mo uma rosa tem as suas horas
de per-Eurne , Deverno s apressar-nos
a extrair a essência dessa Verda
de e a aspirar o perfume dessas
rosas, porque a Verdade de hoje,
já não será a Verdade de amanhã,
como as rosas mortas j à não são
as rosas. Vargas Villa.

J VERDADEIRAS

PASTILHAS

VAL·DA*
Anrversértos i
Transcorreu, dia 24, o oníverscírio

natalício do jovem Aloísio Herme
lino Ribeiro, funcionário do De-Ipartamento dos Correios e Telégra
fos e filho da exma, viuva dona

IHilda Gentil Ribeiro.
O jovem aniversariante, que des

fruta de largo círculo de amiz.ade,
foi alvo de

í

n'úrnerc.s manifestações
de apreço.

licença do D, N S P N0 186
".., • de 26 de Fevereiro

.

""""'h de 193� 0fiJ"> I>
. 010,002, Euca\ypl0t 0,

.

'"

Festejou seu natalício ontem o sr .

Martinho Callado ]núior,altO'lfun
cionário da Diretoria Reginal dos
Correios e Telégrafos.

O aniversariante foi, por êsse
motivo, muito felicitado pelas suas

numerosas amizades. Vandalismo nazí na Holanda

y

J

*
Transcorreu ontem o aniversário do

sr. J. Alcantara Santos, revmo. pas
tor preshiteriano, o qual já tem
em Florianópolis vasto círculo de
amizades pelas suas belas quo.Iído
des de espírito e corcrçdo .

�

Passou ontem a natàlício do sr.Pal
:n\ério Fontoura, !üncionário da
Delegacia de Ordem Politica e So
cial.

. LONDRES, 23 (U. P.) -

OSIPaíSeS),
e demoliram a igreja,

nazistas acabam de consumar, arremessando as imagens sa

na Holanda, mais um dos seus gradas a uma ribanceira próxi
temorosos vandalismos. Con-I ma. A agência "Aneta" recor

forme noticiou a agência ho- da que, não faz muito tempo, o
landesa "Aneta", os alemães 'representante do govêrno do
confiscaram a residência dos Reich 'na Holanda qualificou
jesuítas em Valkenburgo (que a residência jesuíta em questão
até há pouco déra abrigo a de: "foco de venenosa propa
jesuitas refugiados de vários ganda".

Assinalou-se ontem a data cniver
san.o do sr.' Armando Santana,

.

hábil linotipista-chefe da r. O. E.,
por cujo motivo recebeu de seus

colegas e amigos, nessa data, mui
tas provas de simpatia.

•
r Fiz$ram anos ontem os senhoritas
Aurea Soares da Silveira.e Hilda
Lruz ,

•
,. Viu passar ontem o seu aniver-

-sário o sr. Osvaldo Haberbeck, do
comércio local.

!

, Conquistada importante colina·
MELBOURNE, 23 (U. P;) ---, As forças do general Mac

Arthur ocuparam a colina que domina as posições japonesas
na zona do aeródromo de Salamaua, na Nova Guiné. Os alia
dos apreenderam grande quantidade de armamentos e muni
ções.

A reconstrução russa
. MOSCOU, 23 (U. P.) - O govêrno russo tomou uma série

de medidas para a imediata reconstrução de todas as zonas

devastadas pela guerra, já reconquistadas pelas forças arma

das soviéticas. Foi nomeada uma comissão de cinco pessoas,
cuja função imediata será a reconstrução da grande região
compreendida entre Smolensk e o Cáucaso.

•

·Fez anos ontem o -sr'. Genésío Luiz
dós Santos, residente no Barracão,
muno de Bom Retiz:o.

Festejau lieu aniversário de nas

cimento, no dia 25, a exma. sra.

d. Maria Sousa Vieira.

Roma quer ser «cidade aberta»
LONDRES, 25 (U. P.) - O govêrno italiano comunicou

aos aliados, por intermédio da Suiça e do Vaticano, que estão
sendo cumpridas as disposições necessárias para que Roma

seja declarada cidade aberta. Segundo informou a emissora
de Roma, essas disposições compreendem: 1° a destruição das
defesas de Roma; 20 a emissão de ordens para que as baterias
anti-aéreas e os aviões de caça do "eixo" não enfrentem o

inimigo na zona da capital; 30 a remoção do Alto Comando
ítalo-alemão estacionado em Roma; 40 a retirada das forças
militares da capital italiana, com excepção da guarnição para
velar pela ordem pública.

Faz anos hoje o sr. Genésio de
Miranda Lins, diretor do Banco
.IIIncoR•

Fazem anos hoje:
Sra. Genésio Teixeira, esposa do

sr. Nestor Teixeira, funcionário da
Alfandega.
Srs. José D. Cavallazzi, Luiz A

dolfo Born, José Bonifacio Schmidt
e Targino Barreto.
Jovens Paulo e. Sílvio Meireles.

r---�::�-·-:::;---;··::�···1� FAMILIA ..

��
Sabonete e Pasta dentifricia

ARAXÁ
Talco e PÓ de Arroz

�
�o.;

De novo em lóco o «Pare Royal»RIO, 26 (A. N.) - Foi remetido à Sexta Vara Criminal o

inquérito instaurado pela Primeira Delegacia Auxiliar para
apurar o desaparecimento de 187 mil cruzeiros de que se quei
xou o sócio do "Pare Royal", sr. Ferreira Barcelos Filho. Se
gundo declarou êste, por ocasião do incêndio, colocára em dois
sacos vultosa quantia em dinheiro e títulos afim de salvá-los
da destruição pelo fogo. Ao abrir, porém, os sacos, deu por
falta de parte da citada quantia, o que o levou a apresentar
queixa, sendo, por ordem do chefe de polícia, aberto inquérito.
Assim, vai a justiça, mais uma vez, pronunciar-se sobre o in
cêndi o do "Pare Royal".

MALVA
Produtos da

PERFUMARIA
MARÇOLLA �....._._---_....._---.�-.-----..--.._-..........._-..._-...",.

Foi inauguradoNatal, 23 (A. N.) - Depois (Ie
aprovad os os tests em Nova Iorque
foi declarado inaugurado o servi-,
co Telefônico internacional e Hád io
:in tcr nacional d o Brasil, nesta ca
pital.

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando "ntímam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci
mentos, (D. E. M.),

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Trajano, lJ

Relembrando ades
truicão de Lídice
Em uma das vitrinas da Relo

joaria Royal, à rua Trajano, acha
se exposto um quadro, do Escri
tório de Coordenação Inter-Ameri
cana, relembrando os aconteci
mentos ocorridos em Lídice, a lOS seus infames desíginios.
inesquecível aldeia da Checoeslo- Não houve um só canto em toda.
váquia, onde os alemães comete- a América onde não chegasse u.
ram as maiores atrocidades.
O quadro reproduz algumas das apêlo governamental. E graças a

cenas terroristas, alí praticadas essa cooperação, os sabotadores fe-.
pelas hordas nazistas. ram presos antes que executassera

qualquer atentado. 11:sse caso verifi-

Çap,rigIIt.
�""E",

1 que, até o século XVIII, na

Inglaterra e na França, quem
mais trabalhava nas grandes
casas era o cão que dava voltas
ao assador; e que, numa jaula
giratória pendurada do teto e

ligada ao assador por meio de
polias, os cães corriam de duas
a três horas por dia fazendo
virar a carne em cima do fogo;
e que foi devido a êsse costume
que surgiu a expressão «traba
lhar como um cachorro», ainda
hoje em voga.

Proibição italiana
LONDRES, 23 (U. P.) - o

correspondente, em Roma, da.
Emissora de Berlim, anunciou:
que o govêrno italiano proibiu
a todos os membros das forças
armadas a filiação em quais
quer partidos políticos. Essa.
proibição existiu, até agora"
apenas para os oficiais.

2 que um investigador japonês
estabeleceu há pouco tempo

que os peixes que habitam pró
ximo deis costas japonesas

anun��.ciam os terremotos. com certci
antecipação por meio de uma

intranquilidade peculiar; e que'
isso se explica porque, no Japão, '

os terremotos quaSe sempre vêm
acompanhados' de maremotos,

3 que metade do cromo con-

sumido no mundo provém
da Africa; e qUe, em épocas
normais, é a indústria automo-.
bilística norte-americana a ma
ior consumidora daquele pre
cioso metal..

.
.

4 que durante os célebres dís-
turbios de Cork, por ocasião

da revolta irlandesa contra o

domínio ingl&s', a polícia
.

des
çobríu numa fiambreria a exís
tência de uma engenhosO ma
quina que confeccionava chou
riços durante o dia e bombas
durorrte a noite.

5 �e, em c�rtos CX;Sis da Ará
bíc , o galao de agua custa

cinco vezes mais coz-o' do que o

galão de gasolirta.

6 que os habitantes da Guiana:
Inglesa e da Guiana Holan

desa são os únicos povos da
América do Sul que niio obede
cem a governos· republicanos.

Faça isto
para rápido
·alívio do

,

,narIz ••••

Pingue umas gotas
de Vick Va-tro-nol
em cada narina.
Rapidamente, sua estimulante me

dicação desprende a estorvante mu

cosidade, alivia a irritação, contrai'
as membranas inchadas. Nuns se

gundos, V. S. pode respirar outra vez f

Oficial catarinense
O ministro da Guerra, em avi

so rt , 1.073, de 14 do corrente,
designou uma turma de oficiais
do exército para oonstituirem
uma Comissão Interna. Como
representante da arma de Infan
taria, junto- à referida comissão,
figura o nome do 1· tenente
Hilnor Cangussú Taulois de Mes
quita, membro de tradicional
familia florianopolitana. Coma
se vê, não poderiamos deixar de
registrar êsse acontecimento,
pois é mais um jovem conter
rô.neo que, sobresaindo-se, eleva
o bom nome de nossa terra e

serve de estímulo à nossa moci-
dade.

.

NOTA CARIOCA
- DE VITOR DQ ESPíRITO SAN
TO (COPYRIGHT DA, "PRESS

. PARGA", ESPECIAL PARA "O
ESTADO"):
RIO··-,- L�gO' após a entrada dos

Estados Unidos na guerra, 0-8 sabo
tadores eixistas lograram deseja
barear nas costas americanas; afiM'
de executarem ordens em�adas de
Berlim, NãO' obstante a acão da
quinta-coluna o desembarque che
gou ao conhecimento das autor ida
des, que entraram imediatamente
em ação, afim de impedir a realiza
ção d6S cr iminosos intensos dos
emissários hitler istas, Uma das pzi-

'

meiras providências adotadas foi
.amplo noticiário quer por meio da
imprensa e do rádio, como por mei.,
de avisos e cartazes pedindo a cola
boração do p6VO, sem a qual O'S sa

botado res lograriam coroar de êxito

cado no grande país aliado, merece
ser divulgado, embora tenha ocorri
do há bastante tempo. Presentemen-
te, os submarinos eixistas percor-

i\IA1S Ui\{ AVIÃO PARA SANTA
CATARINA

O sr. Ivo d'Aquino,. Interventor fe
deral ínteríno, recebeu do capitão Aste
roide Ar-antes, Assistente Militar da In

terventor-ía, atualmente no Rio, um tele
gr-ama, cornunícando haver conseguido a

doação ele mais um avião Aeronca, paea
o Aéro Clube ele Santa Catarjna, de que
é presidente.
Está assjm, de parabéns o nosso Aéro

Clube e com ,11€0 todos os catar-menses.

rem os mares costeiros, tendo pos
to a pique o "Bagé ", não há muitos
dias. Assim como torpedeiam oS'

nossos navios, os bandidos totalitá
rios podem perfeitamente fazer de
sembarque em qualquer ponto do
nosso imenso litoral. O povo lito
râneo deve assim estar de sobre
aviso, para que possa agir da mes

ma mameira dos ianques.
É notícia que deve ser veiculada

sem demora para todos os pontos
do país, pois de outra fórma, sem

a ação das autoridades e sem a co

laboração do povo, os sabotadores
podem praticar 6S seus infames mes-

téres, nada adeantando, depois,
prisão e o castigo que venham a

sofrer. Nem mesmo fuzilamento po

derá remediar o mal que hajam pra

ticado. Prevenir para não ter que.

remediar, dev e ser I) 11US80 Iema,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE· DOZE DE AGOSTO
6 de Setembro-v-Baile das Amérlcos»

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

1

(

Franco

Dia 2S de Setembro:

o papel do zêMgueiro no jogo de combinacão ' Alfr�'di�111O'"Prücúpi? .

e Jall1l?, Tei-
O· _, bi

- "

I' I I' II xeirinha, Calico HeIJo Badéco eJogo ne com inaçoes entre o zagueiro c o mer lO (e li a (.lU(:' Il' Ar . .di I N' P
,

. I d 'I
.

I r tribui 1 f I
- -'" mau III 10 -

• .

corrcsponr e, eve, antes (e mais nac a, (IS 1'1 nnr a are a (e marcaçao Adolfinho, Chinês e Diamantino,da ala de ataque oponente, vigiando mais este ou aquele avante sem ne- Guedes, Chocolate c Beck , Felipi
�1.J:J.1l11l rigido e estúpido sistema, mas levando antes eUI conta a rcgra de nho, Nizela, Hélio, Badéco e Calico,
que, quando o quadro está na ofensiva, o zagueiro olha de prcfcr êncis o

- B. M.
extrema cont rári o, enquanto o H za-médio, bem enl errar!o no campo ad- Francalacci, Tiago e Ieié, Beck,

Chocolate e Jalmo, Bráulio, Felipi"eI'SO, afim de auxiliar o ataque dos seus, não perde de vista o meia; uho, Procópio, Badéco e Genovês _

quando o quadro está na defensiva o zagueiro precisando cobri r ,-' f're n- Zeca.
te do arco, polici a de preferência o meia, enquanto o médio de ala mar- Ariolfinho, Chinês c Arécio, Beck,
ca o ponteiro. Procópio e Piuzern, Teixcir-inha, Ca-

O bom funcionamento de semelhante combinação t' da máxima im- Iico, Nhonhô, Ti50 e Arruundinho _

portância para o "onze" inteiro, sobretudo quando na ala li marcar ll\o'l
Técnico

.

ve-se um avante de grande eficiência, no tiIJO de Tirn, Valdemar nu Adolfjn�H), Fatéro e j)iamafltip?,- Guedes, Chocolate e Beck , Felipi-Sastrc. nho, Nizetn, Brúulio, Tião e San! -,

O interesse tia marcação do advcrsàr-io mais perigoso afela () quadro Avaiano.
3nteiro, donde o critério com que o técnico deve jnsuuir zagueiro e rné- Marona, Chin('s c Fatéco, ChoC'O-

. , .

""h lat«. Guedes e Jalmo Brito Cal ico(IJO de ala responsaveis, a modo que o entendimento enl re HJJl os mostre- Tião. Badéco c .Saul ,:_ X. P.
'

s� ti al. tura ela c0!lfiança dos outros 110ve companheiros. ��:sas !nstruçries I AdC.)lfinhO Chi.nes c lC.ié, Becl.(,tem de ser repetidas momentos antes do prétio, e o capitao 11a de estar Procópio (' Jalrno, Felipinho, Calí.

partl.·cularmcnte a par

de.las,
afim de focalizar qualquer falha que SUrja

I
co, Nhonhô, Badéco e Saul - Ilhéo.

aio transcorrer do encontro, ficando ao mesmo -ternpo C1l1- condições de -

apontar o meio de saná-Ia. ,
Rumo a Sã� Paulo

, . . Emharcou para, Sâo Paulo, o ex-'No caso do az de ala contrurío ser o ponteiro, póde ver-se!) zaguci- cclente zugueiro Ti urra, que inte-
1'0 atraído de lal maneira para junto da linha de touch, que um buraco .grava o "onze" principal do Ama7.A)
abrir-se-á na defesa, donde () estado de alerta cm que deve viver o CCl1- nas, (k Blumenau. O grande zaguei
:lro·méd.io, afim de �Qbrir a todo o 1110'l\lel1Lo a hréchu resultante de tal 1'0 blll1Benau:ense pretende ingressar

'no Iul eból paulista.eventualidade,
Outros detalhes túticos ficam na dependência do funcionamcu to de

J>ôa combinação de marcaçâo entre o zagueiro c o médio de ula, e então
é essencial que o quadro inteiro conheça, o papel que ao zagueit-o tocará
desempenhar em estreita colaboração com o aza-uiédio de seu lado,

Max Valentim

grande f-e.sta da

Se rá an11 lada
No! iciam de Blumenau, que a pc

leja [ndaial x Bandeirantes será
anulada, em virtude da má arbitra
gem do juiz Hall' Passold, Consta que
o sr. Passold será excluído do qua-
dro de juizes d.a Liga, Bluruenaucusc

I EMBRANDO
v de Futebol.

'.

.

,FUTEBóL �Â.C�R.O.-:- COllst� �a. bistól'ia, do futeb�l: �1le- e� ���·I Ingressou �o fu.te�ól blumenauensecas remotas o association era praticado em certos Iugales da Afflta. U ponlc)l'o du'elto Marreco (Jue
sendo que a .bo� utilizada peto<s "craques" eram os 'aaneos I'css'e<:ado.s atun\'ll no Cobrasil, <W ltajai, fi�'mou
d.e alguns anImaIS.. _ _ ,. . . cOJuprol1l.isso eom 'Ü Am'érica, do

FOI EM 1933 - A mal()l' nenota que o Sa{) 1'.a'\llo mlhgtu ao CorlO- BhJl1tennll.
tians foi 6 a 1, em 1933. .

DE AHQlJElHO A "AHTILHElHO" .� li'eitiço f1\1a-ndo iniciou s\la OS campeões do Pll.ran'ácarreira futebólistica, lWS quadros varzeanos e juvenis, joga"a no "goal". 1916 _ Cn,riliha' SABE ESTA? - O saudoso Paulistano foi campeão paulista em 1913. J('17 J t
.

'I•

�
. _'

. "
'

I
-

d 1'1'. lt/I" ,1 -.11 ernaclOllU
HLo JOGOl - No eIubat.e entre as �e e-ç�es ..a ,:u��� e 3c Ia, em 1918 19 20 21 22 e 23

,'lHe esta última ven.ceu I)Or 3 a O, o ponteIro threlto FiJ.o Jogou para os' Jua
' , , ,

vencedores. 1994 Palestl"l
üMA DFZIA A ZEHO!.' ..

- O Paulistano venceu ao Ipiranga por 192.5 = Àilétic(J'
]2 a O, no campeonato paulIsta de 1920... ,

. .. 192(i _ P'dcstr"l
Ql'E COXTRASTE ...

,

- Quand� o Pró- v_erc�lh, campeão ItalIano, 1927 _ C�;t'i;ib;l
esteve no Brasil (1914), nao venceu Jogo em Sao I aulo, perdendo tres e 19')8 _ B 't:

.

.

O '1'
. � d h"

. � n .UH>!
empatando dOIS'.

•
OrIno, J�or sua vez, nao per eu ueo um Jogo, veo- HI29 e '1(j30 _ Atletico

.cendo as seis pal'hda� (!ue dIsputou.
". 1931 .;_, Cllritihi-

SETE·DE UMA VEZ! - O recorde mgles, de tento� �m um só jogo ,1932 -:Paksh'U l
"

foi estabelecido em 1888, tendo o avante James "Ross feIto 7 pontos. 1933 -:c- Clll'iti-ba
1934 - Atlétic()
19�!) - Curitiba

. 1936 - Atlético
1937 e 1938 - Ferroviário
1939 - Curitiba
1940 e 19011 - Allético
1942 - Curitiba
Hesul1lo - Britânia, 7 vezes; Atlé

tico, 7 vezes; Clllf'itib�, 7 vezes; Pa
leslra, 3 vezes; Ferroviário, 2 vezes
e In1ernacional, 1 vez.

Britâ-

Primavera.

,----_ ____.I X
I.

por salvar o regimeanseia
LONDRES, (U. P.) - Informações procedentes de Ma- ,

drf dizem que a entrevista de 8ir Samuel Hoare, embaixado-r'
britânico na Espa,nha e o general Franco se desenvolveu em

certo ambiente de incerteza. E isso devido às crescentes soli
citações de importantes elementos militaristas no sentido .de
ser restaurada a monarquia com o infante don Juan de Bour
bon. Também teria concorrido para êsse ambiente a pressão ..

que se faz sentir, para que o general Franco abandone seu

Itosto de ditador. Sabe-se ademais que esta tendência enCOll
tra o apôio dos mais importantes membros do gabinete, entre
os quais se contam o ministro da Guerra, general Ascencio e a

secretário de Assuntos Exte1'iores, conde Jordana. Por tu<to
isso, acredita-se em que o general Franco anseia por chega-r
a acôrdo com os aliados o mais breve possivel, pois é a ímica
opol'tunidade com que conta para salvar o seu regime.

TUE LONDON �8SURANCE
COlHJ'ANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA

.

Rna Yidai Rames, 19" ''''�

k
1
f

'-

.)

Clube Doze deAgosto
AV I S O

ACONTECEU EM 1939 ...
Aí vai 'o que publicol,1 "O Estado", em sua edição de 11 de julho

de 1939 sob o Ululo "Cento c noventa e oito jogar/ores de fute.bol
atuaram' OJlte-ontem, em Florianópolis".

'

"O futeból é o grande. atrativo das l!HlI�idõ�s. Senhl�m esporteconsegue igualá-lo no B1'IlsIl. E, em Flo�'IQ!wpoIIS o /ulebo! empo,g,a
iodas (IS classes. A prova eslá lias estat Isllcas qHC delllonstrwn o J�Il
rnero slu'pl'eendente de displltlL.� loliciais e amistosas qlle ,aos dOlllw-
fjos SI? l'ellli::am entre oS' clllbes desta capital., .

Ainda unte-ontem, entraralll em campo .de::csels clubes 10CIIIS, fen
·lio sido dispwtadas quinze parlidus.

Promovido pela novel e prestigiosa Liga de Amadores de Fuleból,
l'eiili::ou-se o espetácu'lar "Torneio Inicio, 110 qual to/}�(/rl1m ,parte qll(l
'túr::e clubes. Eielllarwn-se JW brilhwlte [arde esp.orlwa la/cana treze

:;('gos, alllando cento e C'ÍJ1COentll, e qllatro j'ogad_ores.
Prestigiando a vitoriosa entIdade oJJ1ado/:ls./a, CO!)�[J(J,/'eceu ao

grandioso certame, acompunlwdo de slIa casa CIVil e Illllllur e �los se

cretários de Estado, o e.rmo. sr. dr. :Vcrêll RalHOS, ln/cruentor federal.
jVa Liga Floriwwpolilwl(( de Fllleból l'eali::arwn-se duas Pllrtidas

entre os 10• e 2°, qlladros dos clllbe�' Avai e Iris.
Todas as pelejas fomm assistidas por 11llll1erOSa e entll'siáslica as

sistência" .

Prova "Interventor Amaral Peixoto"
l� cada vez mais animador o nú

mero de volantes inscritos para a

grande prova de calTOS a ga.sogênio,
qlle o Alltolllúvel Clube do Brasil
fará realizar no dia 29 dêsle mês na
estrada Niterói - Campos, e que se
denomina prova "Interventor Ama
ral Peixoto". São os seguintes os
yolantes j{1 inerilos: .Joaquim San
hwa, Quirino Landi, Antonio Fer
nandcs, ,José Alllbrosio, Yasco Sa
meiro, ,José Ballazar, Tacito Lapa
gesse, Ari Santana, Manuel de Tef
fé, H. Cazeaux, Américo Carvalho e
;'\'lúrio YaJenlilll dos Sanlos.
Leônidas continuará no São Paulo
Falando à imprensa da capital

palllista, Ll'onidas, '() falllOSO "Dia
lllante Negro", declarou que, dentro
de breves dias, renovará seu eontra
to ('.0111 o São Paulo. O novo compro
misso de Leonidas com o tricolor
bandeira,ntc, Lerú a rlllração de dois

Um arqueiro paulista p.ara o Amé- \ rio c!'ll�rinense pan� o Campeonato
rica, de JoinvJle BrasllCll'o de Flltebol, recebemos os

O comandante da "artilharia"

[
seguintes palpites"

salllpalina, adeantou que l.)relynde ,Adolfinho, Chi�ês e.
Cu r

r_ag.�1l.1,
montar luxuoso "bar" na lllelropo]c Crlleries, Beck e Chocolate, l;eIIPI-
11alllisla. . Ilho, Tião, Brúlllio, Nizela e Saul -

O arqueiro Satéli, que já defendeu S. D.
as cores do Comercial e S. P. H.. da Adolfinho, Chin['s e Schrmann,
capital paulista ingressará no vc- Beck, Procópio e .lallllo, Felipinho,
terano América: de Joinvile. Calico, Nhonho, Bacléco e Saul -

H. F.
•

Quirino na Portugueza Santista
() eonhecido jogarior joinvilensc

Quirino, a,caba de firmar compro
misso com a Porlugueza Santisla.

,.

Santa Catarina no Campeonato Bra
sileiro

Sôbre a constituição do seleciolla-

::Vlarona, Tiago e Chin['s, Diaman·
tino, Procópio c .Talmo; Brúlllio, Fe
lipinho, Hélio,. Calico c Genoves -

N. D.
Adolfinbo, Dialll�ll1li 110 e Gucdes,

Chocolate, Beck e Fa,téco, Brito, Fe
lipinho, Bránlio, Calico c Sanl
Zé da Ilha.
Adolfinho, Chinês e Schrmann,

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
SECÇÃO vA,REJO

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

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na (ASA BEIRÃO

De ordem da ,diretoria, comu

.nico aos srs. sócios que está sendo
presentemente procedida Q distri
buiçã.o de convites para o baile que
êste clube efetuará no próximo dia

I6, em homenagem à data da inde·
pendência nacional e a todos os _--------------_

países americanos.
A apresentação dêsses convites,

ao porteiro, no ato da entrada, é
condição indispensável ao ingresso
à solenidade, exceção feita a. quan
tos exibirem carteiras de sócio devi
damente de acôrdo com as exigên
cias da tesouraria.
Florianópolis, 23-8-43.

(a) ORLANDO FILOMENO
l' Secretário. •

5 v. -- 1

"ã Bandeira Nacional deve ser bastea·
da de sol a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, urna vez que se ache conve-
uienteJnente ilurninada". (J)ecreto-Jei n.

4.545, de 31 de julho de 1942, art. 12).

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

pelejas interestaduais. Após a gran
de repel'eussiio do último Torneio
Trianglllar de Bola .ao Cesto, anun
eiam agora de Belo Horizünte 1I11l�
série ele jogos interestaduais de YO

leibúl, para o qual já foram conl'itla
(los os selecionados feminino e mas

clllino, da cidade de Santos. Como
� se sabe, Santos é um dos centros
Voleiból brasi lei1'os onde mais difundido se

O Voleiból em Minas Gerais acha o voleiból, o mesmo aeon[ecen.,
Os mineiros cüntinllam trabalhan· do com Belo Horizonte, já havendo

do ativamente pela movimentação mesmo se tornado tradicional o in·
sensacional dos seus esportes ama- tercâmbio entre a,s turmas stlntistas
dores, pela, realização de atraentes e bclorizontinas.

anos.

Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

I

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vito'r Meireles, 18

/
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A DIRETORIA DO IATE CLUBE FtORIANóPOLIS, CONVIDA A SEUS ASSOCIADOS, BEM COMO AOS no LIRA TENIS CLU..

BE E CLUBE 12 DE AGÔSTO, PARA ASSISTIREM, DE SUA SÉDE� AS REGATAS QUE SE REALIZARÃO, A 23 E 29 DE AGôS ..

TO, COM REPRESENTANTES DA FEDERAÇÃO DE VELA E MOTOR DO RIO GRANDE DO SUL.

RotaryCoube ao rotartuno dr. Tolen tino ele
Car-valho, díretor da Colônia Santa 'l'e1'e
sa, proporcionar grande br-í lho .it última
reun íão rotrir ía. t--eaJizada no (lia lH.
no Clube 12 de Agôste, Isto porque li.
palestra do dia. versando �-ól:HC o �rH.(>
ressente . têzyla.· HAs -attvídades soctars- rla
Colônia 'Saiúà' Teresa". lhe fôt'a' C011-
nada.

I
Sabiam os rotarianos. au-avés de 1111UO-

múr-íos à bôca-pequeria. que o f11', TrJ-
len tí no vinha realizando notáve.s tra-

."'!�===�===================::::======� ba lhos, na Colônia sob sua d ir-eção, no-

·sentido· social, isto é, no. intuito <11" I or-
nar' mais amena a reclusão dos hanse
níanos, proporctonanrlo-lhes, um. máximo
de distrações. de convív ío mútuo, de au-a-
çõe� musícaís, esport ívas e outras que,
aqui fura, nOl'mal1'nente os homens mm
fruem. Assim, foi a ida de um conjunto
musícal, já revelado, e assim é :J cam
panha pró-livros, sob o alto patrocínto ele
iiustre jOI1ia lista.
Foi, portanto, um ato j11t..eUv--ente d9

encarregado do l)l'ograma de palesí ras a

designação do (Ir. Tolenllno para revo
lar aos seus cornpanhef ros o que, em ver
dade, vem êle, fazendc em 1.>1'61 dos
banseníanos, em realtzacões eompl'e
mentares ao seu deve,' de dlretor e mé
díco do modelar estabelecimento.
Deu o dr. Tolentino ao seu trabalho o

aspecto de uma palestra com um inter
nado. na qual ête, o doeu te, retata Ruas

tmpre>;sões desde os primeiros momentos
de contacto com a 'terrÍ\"el doença, ou se
ja desde em qu-e ouviu o (liagnósUco e o
aviso ele que seria reoolhído ao Jep.t'u
sárto. Nessa confissão. ao par' da COl�
trtstada e entrrsreeedor-a srtuaeüo do ho
lD€m que se vê. de súbito, afa�t�do dH •

urdo que lhe era' caro ao coracão, que
vê afastar-se em plena exuberãru-ía, [H
do que lhe era a própria vida. encontr-a
se o lado amável da solidà!'}edade hu
mana, o emnenho incansável de homens
de bôa vontade ·em proporcionar- aos
�nte9 o malor conrõrto moral e fíSK-O
possível. Todas as revoltas, os impulsos
<1estrutivos, os ódios recalcados em faee
da impiedade do destino, e mei"l11O

.

a
vonta,de de morrei' que u1.vadem o han
seniano nos primeiros t.empos, �:10 J'eJe
gados a planos isec.nadado!';, e. nlUHllS

• vezes, comple·tamente esquecld<)s gl'aç.aS
à vida, ao confôrto, aos carinhos p1'opor-

I' 1
cionados pela Colônia onde residem. Bõa
cGlmal'adagem. bôa alime11tação, músicas
de rádio. notícias transmitidas por alta
-falantes distribuielos pelas l'uas da Ca-

• lónia" ses�'Ões einematográfieas, bailes, '

leituras, trabalhos agraciáveis. préli'os

I esportivos, ausência absoluta de qual
quer referência à moléstia, irradiaç·ões.
de jogos de futeból, da Hora elo Brasil,
são elementos que tornam possível aos
internados ela Colônia Santa Teresa afir
luarem, C0111 entusiasmo, ('orno o fez &
interloclItoL' elo dt'. Tolentino, que "Ainll.a.
vivemos".
A palestra, ou antes, as revelaçôes fei

tas na sessão elo Rotar')', ouvida l'Onl in
vulgar interesse. mereceu calorosas pal
mas ele todos os presentes, os quais
se l'ongl."'atuuaranl com o dr. Tolentino
pelo alto sentido humano e psicológico
ele sua atuação à frente ela Colôni.a Santa
Ter'esa.

e

Esteve presente à reunião o flr. João
Felipe Sampa io, Eng-enheiro Chefe (lo
IPASE. tio Rio. que veill à nossa Capital
a-fim·ele ultimar as pl'ovidências neces
sál'ja:-: ao ill1ediato início do prédio que
aquele importante órgão paraestatal. de
previdência aos seryidores ela União, irá
COl1struh- enl nossa Capital. à Praça Pe
reir.1 (112 Oliveira. Trata-se ele belíssimo
cOl1junto arquitetônü:o de cinco pavinlen
tos� que 111ujtO contribuirá ya·ra O pro
gresso e emebelezamento ele Flol'ianó
palio.
A reunião ln icioll-se e en('errou-se C:OIU

sauc1aç'ão ao pavilhão nacional.

Arroz para as Nações Unidas
-Rio, (C. P.) - o minis- ma, para o esforço de guerra

tro João Alberto baixou a se.. e atendendo à solicitação quê
guinte portaria: "Consideran- lhe foi feita, nesse sentido, pe
do a existência de vultoso es- lo Instituto Rio Grandense do
toque. de arroz no Rio Grande Arroz, resolve permitir a ex
do Sul; considerando, outros- portação de mais vinte mil
sim, que o abastecimento re- toneladas de arroz para os

gular dos mercados nacionais, países aliados, por intermédio
desse produto, e a possibilida- do Instituto R:.io Grandense
de de ser exportadas maior do Arroz".
quota do que a permitida pe- Está, assim, já divulgada,
lo item 1°. da letra A) da por- oficialmente, a autorização
taria número 50, de 9 de abril conseguida aquí, pelo major
de 1943; considerando, final- Cacildo Krebs, presidente do
mente, que essa exportação Instituto Rio Grandense de
virá beneficiar as nações alia- Arroz, e que já havíamos, aliás,
das, contribuindo, dessa tór- comunicado, ante-ontem.

TAMANCARIA OIRREIR1JS

I VENDElll-SE
agora. a preços maís baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

couro a crômo.
Compro-se OLEO DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pagam. se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheira Mafra, n' 41.

Malta, britânico',porta - aviões
e Creta, porta-aviões germânico ILondres (B. N. 5.) - Helativa- inimigo. Todavia, por enquanto, per-

.mente à pequena -incursâo devada a

-efeito pejos comandos hritânicos
contra a ilha de Creta, os círculos
londrinos acentuam que apenas tro
pas inglesas f'oraau utilizadas .para

.'<1 referida açào, não tendo se regis
Irado na HH!Sma, nenhuma pnrtici-
,pac;:üo da população 10ea1.
Assim que se leve conhecímento

-de tais noticias em Londres, a
,. B.

:H. C.", imediatamente irradiou uma,

m-ensagem para li ilha de Creta ..ud
vertindo aos bahitantes da i lha J('
-que os alemães hem poderiam ., lan-
çar a versão de que a, invasão já
teria começado". Em seguida a

.,B.
B. C." contínnava: "Agora é () pe
,dado em que nenhuma ação s(>n�
exigida de vós, pois, na realidade,
':0:10 se trata de invasâo, Não obs
"lante, próximo está o tUa em <rue
daremos o sinal aos guerri1hé�ro-s

. de CI'{'Üt, afim de que hrlem, lado a

lado. com as fôrças de invasão, pu
.nindo os crimes perpretados pelo'

manecei lr�nqi:tilos· em VOSSD;>· pas-'
tos, evitando que o inimigo possa
f'azer qualquer provocação, Assim,
aguardai vosso momento".
:Aiuda hit pouco uma", inradiação
germânica para li Grã-Bretanha
anunciava: "A ilha de Creta, como

foi aliás admitido por Churchill e

pelos técnicos brítânícos, constitue
uma verdadeiru posição chave, ten-
do 5(' transformado numa verdadei- i

.'ra fortaleza germânica, devido à I IIsua posição ge-ográfica e sua situa-
çáo de grande porta-nviões, no :;\Ie-

O
nas Capitais e no interior.

diterràneo oriental". A propósito '� Boas comissões
desta orientação da, propaganda - e adiantamentos
gerrnann-a,

.

os comentarístas de Mostruário o crédito Neg6cio sério e lucrativo.
Londres observam qlf.:c o exemplo Ofertas' diretamente & .
típico dé gigantesco porta-aviões é Pábriea' "Glória" - Caixa n° 3097 - S. Paulo
Malta, u qual resistiu galhardamen
te a todos os assaltos uo inimigo,
cnqua nto que os chamados "porta
aviões" do adversário foram rnin
do, um a um, sob o peso dos ala
ques da Hoy-al'Ail' Force".

RepresentaçõesUma das maiores Fábricas de�' Fo lhinhas. estabelecida
ba c@rca de 50 oncs , a mais antiga e a :mais moderna

no ramo, procura com urgência

. VENDEDORES ATIVOS

FARMACIA 'ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

R.a Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Eatrep a domicílio
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Im \ o Rádio de grandp. alca.nce. -- faixa ampliada em J{Jdrelho de baIXO preço. fi
iii SONORlDADE-BELEZA-DURABILIDADE ii
iI VENDAS A LONGO PRAZO--Distribuidores: JOÃO GOM,ES & (ia. Ii
E= CASA RADIOLAR f7C. THAJ�NO-6 I!iii FLOR!liNOPOLl� li
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•

I

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ii
fi
• Aos sofredores

Dro. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança ,do seu

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

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

velope selado, para a res

posta.
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Riel

Dia 29:-Grandiosa

soirée oferecida ao

IATE CLUBE
DE FLORIANÓPOLIS

•

x
•1l.jI�O J)];; lHt:1<;1'1'O DA J>RIMEIRf\ Y r\·
IV\ Oi\ ('O)IAt:L\ DE FLORI1\NüPOI,IS

�dital de con voeaçrlo de aclon isrus

O doutor Osmundo Wamrlerlev ela Nó
brega, .Juiz de Direito da' P Vara da Co
marca ele Florianópolis. Estaelo de Santa
Cataríria. na Ioima da lei. etc.
Faz saber aos que o presente edital vi

rem, ou dêle conhecilnento t íverem que,
de .acôrrto com à artigo 148, do decreto
lei ri. 2.G27, ele 2G de setembro de 1940.
nos', autos ele liquidação da Corripanhia
PÔJ:�o ele São Francisco cio Sul. elêste Es·
tacto, elesignou nova assembléia gera I
1)BJ'a o dia 8 de setembro. próx lmo v in
douro, às l4 horas, na sala das audíén
cias. clêste Juizo. no Palácio .da Justtca.
a. .qual deverá deliberar. pr-incípalmenté
>;ol)r8,o:,;>e!tuinte: a) Sõbre o 'balanço e es
'lado,da l iqutdação; b) sôbre as operações
seguinte: a) �, Sôbre.o balanço é' estado
,la;}iquldação: b) ....,., .sôbre <Is 00€,.11<,'oe,'
:pr<�tic.aclas pelo liquidante nó' último se
nH�:.;t,re.: E •. :.para' que' chegue ao .·c�111!e('i,rnen to 'ele .todos mandou 'expedir o pr'e
.sente .'�I,iL'aJ que será afjxado no logar«lo costume e ,pLlblic.qCIO·, J18" forma ela ,lei,
'Dado e, passado nesta cídade . de F'lor-Ia-:
mópol ís," a.os dezenove , dias elo mês de
.ag"listo de mil,. noveceritos e quarenta e
t rês. 8u, VIl1JCJUS, .Gonzag a. Escrev,epte',
.Iurarnentado, o subscre'ví..

'

no imp, ocas.:
<lo. respectivo Esc r ívão. (Assrriado) Os·
J1l11nel() Wanclerley 'dó\',�óbregâ,' Juiz ele
Direito da, P Vara. 'Está 'c'onfOl'll1€' O
]�>iel'eVellte 'Jul·ámentado:·. VilÚCiti,s GVJI',
..za&,::J.

','

.em: so.negar informaçõ� â FoI!>, C O F" R IE4atística Militàr. trabalha em pró)de país inÍ'migo., 'E, nesse caso, Compra-se um, de aço. Ofertasflerá jnlg�dQ.' militarnúiitte, coma à "A Exposição", praça 15, n. II.�imi20 do Brasil (D.. E. M.). \1'-6----��----���----------�--------�

Dr. ADERBAL R. DA SILVA
Resolução das, mais felizes e

louváveis adotou a nova dire
t.oria do CLUBE 12 DE AGOSTO,
em assembléia realizada a 21 do
corrente, deliberando nomear o

dr. Aderbal Ramos da Silva para
c elevado cargo de Presidente de
Honra daquela prestigiosa casa.

O significativo gest.o tanto
,mais se revela como expressão
de justo rec.onhecimento quanto
sobr'essaem, inestimáveis. a va

liosa c ooperçrçdo e o decidido
auxílio de lo:t;\ga data conferid.os
pelo distinto conterrâneo à ad
ministração do clube que agora
o elegeu a tão eminente posto.
Pioneiro de alevcintadas rea

lizações empreendidàs em favor
.

da referida sociedade, que êle
dirigiu com brilhantismo por
várias vezes, o dr. Aderbql Rn
mos da: 'Silva é, evidentemente,
merecedor da singular hornena-
'gero que se lhe prestou.

F"ARMACIA ESPERANÇAdo Farmacêutico NILO LAUS
lloje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangciras - llomeopatlas � Perfnmal'ias
Artigos de borracha.

Gal'antt'H'Ôole li exata ohservância no recelt.uário nlê(U(!O.

PREÇOS MÓDICOS.
81111 Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edlficlo do Mercado) - FONJIl 1.1141

George Montgomery, Maureen O'Rara e John Sutten num dos
maiores espetáculos do ano! Gigantesco!... Espehlcular L ..

Dez cavalheiros deI West Poinl
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
FILME JORNAL N. 123 (DFB)

O ANIVERSARIO DE MICKEY (Oes, Colorida)
Preços: 3,00, 2.00 e 1,00. Censura Livre

fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.·
Dois filmes em últimas exibições:

Patricia l\iorrison e Preston Foster, em:

No quarto escuro
Greta Garbo e John Gilbert em:

Rainha Cristina
CAMPO GRANDE (DFB)

FABRICA DE GUERRA (Short)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2,00 e 1.50. Imp. até 14 anos'
Domingo: Spencer Tracy e Mickey

sequência do colossal filme "Com

Somos todos
Rooney na admiravel
os Braços Abertos".
- -

Irmaos

o bombardeio de

f'l
1

I 'I'odo parque industrial �nazista está sendo submetido ao mais formidavel bombdrdeio '
• que a história registra, e as consequência dos meSlUOS têm sido funestas para os nazi-fascista, A fotogrn�
fia fixa um aspecto do bombardeio da importante base naval de Kiel, que foi muito don ifico.dc, pela.
ação dos poderosos liberatores da aviação norte-americano. _. Fóto da Inter·Americona para O ESTADO-- .

Québec, 23 (L P,) - Chegou a

Québec o secretario da Mar-inha.

te mensagem: "Italianos, o tirnno dos Es tados L'n idos , sr. Frank

se roi. Hoje é um feriado nac
í

oual. Kn ox. paru par l ic lpar na confe-
rencia Churchill-Hoosevelt. Sal ienFórn com .os 'alemães".
.Ia-se que durante ° dia de ontemMussol i n i inaugurou e oncerr ou

o ciclo Fascista. Sua dCllitrilú Ira- os dirigentes dos Estados Uni dos.

C:JSSOll,' seus exér-citos f'racussa rum I C da Grã-Bretanha conferenciaram
C01ll os chefes militar-es aliados e

�I

I
I,

, !
!

o sr. Frank Knox
em Québec

111(1 passado, ni nguem ousaria pre- c seu povo exultou com sua querlu.
.

com os senhores Anthonv Eden ever que Mussolini cairia como um Não poderia haver maior cnnstutu-
" Currl cl l HuI!.Prút o pôdr e dá árvore e que a es- ção de um fracasso que já passou

lruturn do l'asr ismo estivesse, ruiua- para a história, Hofe, novas lai'cfas

l,la pel�ls organizações den�Ocl'átj-ldeS�lfi�I,1l / �ap�Cidad�.políti('a do Ilha de Bainga." caso .Nuo transcorreram VInte e povo i tul iano. E preCISO restaurar }<[elhol1rne, 23 (D. P.) - Irríor-
qqatro horas da quéda do ri.diCUl?lna p�nínsllla as instttnições demo- maeões oficiais indicam que na

ditador para que os part id os poli- cr át i cas, Essa restauração deve fi· ,ilh�; de Baanga, ocupada pelos
ricos liber-ais e sccialístas, para que cal' a cargo do povo Ita liano e deve �l�ad{)s, If�)I'�m apreenditl,o.s gran-

. . l' . •

'1' ;, d d"
- ues can 10es, com os quais os' ja-' ,

os J�rl1aIS (a opo.sJça(�, os smr ica- se�' Ic ií a dentro .a� tra lçoes. repl�- pouescs canh-onearam, tl urarrte :
los Ii vrus e as unlver.�l(la!des resur- bllcanas lle �IaZZll1l e de·Garlbalrh.· dias seguidos, as posições norll1-
gisscm, man;festancIo a sua fé pro- A cas:ri de 'Savoiá 'está óa!tf:prometi. ame-rieanas em Munda,
funda nos ues!inos denJoerMico'S da com o fas.cismo e deve ser var

do lWYO ital�an(). Cin'co partidos l'ida do puder em nome da higi[:ne
politicos sairam da ilegalidwde e política c do progresso social. O
exigiram a .cessação imediata das exército (leve fazer jLTstiça aos

hostiLidades. e' a guerra contra a call1lp,oneses e (�S operários devem
Alemanha. O Parüdo· Fascista dis- ser recompensados pela sua herói
sohido por ordelll de Badoglio n:1o ca lút.a contra () fascismo. Os regi
,apôs a JIlenor rcsistên,cia e suas mi- unens ditatoriais lc-vam inevilal
licias de cangaceil'os foram 'desar- mente ú glleri-a civii. Na llúlia ela
madas rapidamente. Em )Iilão, Tu- é ine"iUvel e deverá conduzir' o

rim e G,enova, as lllassas trahalha- país para a ll1éta de seus dese.fos: a

floras prodamaram a gréve geral e IRepública democrática e social.
ajustaram cont.as CO!ll os chefes

Ifascistas. Nas aldeias e nas peque- SR. MOTORISTA: � Leve os documen·
nas cidades o PO\'o dançou ele ale- tos l:ecessários, �ara a substi�uição da

, '.

I
carteJra de motorIsta, a "Empresa Inter·

gria ao saber da quooa do Duce. A mediária", e aguarele, com brevidade, em

rádio de Milão transmitiu a seguin- ��;tei���idência, o recebimento da nova

A Itália marcha para
democraciaa

PA'CLO ZINGG (ESCHITOR E
J0J1NAL1STA)

Os acunte c im entos que estão se

verificando na Itúl!a evidenciam o

completo fracasso dos regimes d e

Iôrça. Alé oxl ia 25 'de julho próx i-

Tradutor públicoo sr. interventor federal interinft
nomeou o pr�fessor Milton Eduo.r
do Sullivan para exercer o cargo
de Tradutor, Púhlico dos idiomas
inglês e francês nos Juizos de Di�
reito da comarca de Florianópolis.

Em
' conierência

RIO,23 (A. N.) - Em longa
conferência, esteve no Ministé
rio da Guerra o gral. Cordeiro
de Farias, interventor no Rilr
Grande do Sul.

Grandes estragos
Londres, 23 (D. P.) - Podero

sas forcas aéreas aliadas atacaral"
intensai'llente diversos objetivos.
militares situad.os na Renânia e .a_

gral1lle fábrica de produtos quími
cos de Leverlwsen, ao norte de;
Colônia. As bombas lançadas p.e
los aparelhos britânico,s causaranl..

gran(les danos e atearam gigantes
cos indndios. Deixaram de re

gressar as suas bases 5 dos ho�n
banlciros atacantes,

Em Kolombagara::\'o'o'a Iorque, 23 (D. P,) - A
émis.sora de Tóquio anunciou que
as fôrcas aliadas tentaram desem·
barca r' ontem na ilha ele KololTL
l)angara no arquipélago das Sala·
mãlJ. Ainda segllnd,o os japoneses,
as fôrcas aliadas foram repelidas
sofren(io grandes perdas,

CompraI na Cf � f\ M lSCE
LÃ "I1F,.\ p S .h.,r e"nnnfn!7:'l'

fortes ações aéreas
Cairo, 23 (C P.) - Travararn

se violentbs combates aéreos em

vúrias zonas da Itália, duranle a

jorna(la passada. A emissora de
�\rgel informou que sôbre Nápoles
avi(lcs aliados e eixisias combate
Tanl jntensamente durante meia
hora, Foram derrubados 50 aviõ'e�'
de ('aça do "eixo".

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

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

Sortpi")FI nos riiaR 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR.$ 0.250,00
Muitas bonificacõeR e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas est8s vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
Dre incontinpote. Não existe igual. Não reflita e não
dm"irte um só instante; Concl)rra para o próximo
sorteio, tenha cofiança, que, quando menos esperar; a
sorte. virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias Ia e 18
-..--------......----....----..--.....----�

Quinta-feira. 26 de Agosto de '943
"'..............·_ .·._.IIIIJ•••ll11ll1l_1i111lJ!iji!l.l,........."...... �;il2'� !lo.g·i!ti.1** re'sHt!tsY"'\i' tê· eM no:-« i «1'" ffi ,p'"'f t i-I!" ")WJM�;",,,_ lrt*'Il "
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AG�NCJb.S E REPRESEN'I'ACOES

7

Companhia Nacional de Papel
e Celulose (Em organização)
Rua Marcont 124 �- 3· andar -- Caixa

Postal, 183-1- �- TEL. «CELPA»
São Paulo

o Rio Grande do Sul ampara
ensino pri,mário e secundário

GASTA CO�1: o PRIMEIRO 32%
nAS SUAS !tBNDAS, E VAI AM- '25,923.000, A despesa da Secretá ..

PLIAR A GRATUIDADE DO SE- riu, por outro lado, foi nos mesmos

-(TUNDO - DIZ O SR. COELHO DE períodos de 20.923,000, A despesa
SOUZA SECRETARIO DA EDUCA- da Secretaria, por outro lado, foi

'ÇÃO. nos mesmos per iodos de 20,099.000
(DE LUIZ ALBERTO NER\', COR .. cruzeiros e 36.176,Qo.O cruzeiros.
nESPONlJENTE ESPECIAL DA Confrontando as cifras, chega-se

PRESS PARG�-\), à conclusão. de que o. Rio Grande _. _

póRTO ALEGRE, Agôsto - Via do Sul gasta com o enxi no primá- MACHADO & CIA ..Aérea - (P.HESS PARGA): - A r io 32% da sua r-enda.
propósito. de uma noticia proceden-
te do Rio, segundo a qual, S, Paulo O ENSL\'O SE'CCNDAH.IO
e outros Estados brasileiros d est i- - Além, no entanto, do ensino
nar íam dez por cento da renda de p r i már io - que é gra túi to e abri .. Snb-aaentes nos principais mofllínia. do
cada município para o ensino pri- gutór io dos 7 anos aos 12 - conti- ESTADOmár-io, o sr. Coelho de Souza, se- núa o entrevistado - o Estado tem
cretár-ío da Educacão cio Hio- a obrigação de fornecer a todos os
{�rande do Sul, fez à nossa reporta- jóvens, de 12 a 18 anos, o ensino DEFESA PASSIVA ANTI .. AÉREA
�CI1l as seguintes declarações sôbre secundário, também gratúito. Vã-
I) ensino pr imúr io e secundár-io no rios colégios gallchos espalhados O m.·etoT Regional do Servíço de De.

C' " f'esa Pass iva Ante-Aérea faz saber aosEstado: pelo in ter lor já possuem cursos senhor-as Delegados :lfunicipais. Chefes- Na reunião de interventores mlxtos, ministrando o ensino se .. de Serviço e de Setoros de Defesa, que a
, r 1 b I I l" t it t P 'no par-tir desta data, passarão a vigor-ar,.rea IZa( a em novem 1'0 (O ano cunr ano gra lU amen e, ara o a até ulterior deí íboração, ",,8 determinaçõespassado 11'0 lho, o interventor Cor ..

1 espero arnpliar ainda mais esse u-a ..

constantes da Portaria ,n. SG; do senha!'deiro de Farias, e os demais i n t.er .. l lho. Desde [á, entretanto, posso adi .. Dn-etoi- Nac:ional do S. D. P. A. Ae" aba iventares estaduais assi nar-aru um an tar que 1.33G estudantes ganches xo tra'1l,scrl1a, recomendando a sua irne-
diata e fiel observância em tôda a zonaconvênio, comprometendo .. se a i n .. fazem f\ra[ultamentc o cur-so secun ..

llitorân,ea do Estado. devendo as medi-verter 20% d a receita estadual e dário, em conformidade com o Dec das ele velamerito das luaes ser tornadas10% da receita municipal no e ns i- n. 764, de 14 de abril de 1943 e: em em estreita ligação com as autoridades
no primário, Esse convênio ainda se tratando de números, 1JOSSO di.. rn il itat-ea e navais, sem prejuízo do tr-a-

ba lho normal dos portos, que, de nenão está sendo executado no Hio ze r, também, que, enquanto em nhum modo deverá ser jgerturbado.Grande .do Sul, pois esperamos a; (937 nada gastamos com o ensino FlorialI1ópolis, em 23 de agõsto de 1943.
visita do ministro da Educação ao secundário, em 1942 despendemos Ro�(irio Vieira - Diretor Regional
Estado para pô-lo. . UHi4.000 cruzeiros. I "i1NIS'l'ÊRlO DA ,JUS'l'IÇA E NEGó-J� interessante destacar, ..

entre- Estas palavra� do Secr-ctúrio da
I .. ,. ,�'I?S INTERlO�S. .tanto prossegue o sr Coelho de Educação do HIO Grande do Sul HnetOlI;l Nacio!lul elo �!IÇO ,le Defesa

,
' t _".,. .b

A
'

Passí va ,-\.nh.Aél'caSouza, a alteração que o 1110 Gran .. COJllO se depr-eende, ref'Iet eru a . oa PORTARIA N. 66de do Su,1 vem dando a esse ensino. situação em que se encontra o arn-
.
T - De acôrdo com as atribulçôes �onfazendo U1ll confronto entre o que par-ar ao ensino pr imár io e secun- ü'Nda, pela leg íalação Vigente a D. N. S.

.

T
- ';:': ':1 [I ,- D. P. A. Ae .. e tendo em vista preparurgastava em, 1937 c em 194?, No 1)1'1 .. dárío nessa un idade (H

..

cr eraçao, a popu.lação civil paea enfr-entar- qual ..

]nClrO, O Estado despend ia .... " antes mesmo da execuçao cio COl1- q�tet' event.ual idada decorrente da situa:13,937.000, No secundo despendeu vênio acima mencionado. çao de guer-ra em que se encontra o país,...................................................t; de�.,nHQ�e em tôdas as cídadas e povoa-: • ções litorâneas, face ao oceano e até 1• e quilômetro da costa, sejam tomadas as·

D'I$COS·
segujrstes medidas preventivas:.. /'. 1 - Redução da Intensidade da í'lurn i-• -,

� •• nação pública; m.ediante instruções a S�-• rem dadas pelas Diretorias Regionais do• ,/ I
'.',. I., : .8. D. P. A. Ae., às empresas concessioná-•. . • ria,s do seTviço ele iluminação, levando•

• em conta as possibilidades' técnicas elas•
• mesmas:•
• 2 - Dlmi'nuIção para meLade. das lu-: C (-) I U I\. /1 B 1"A : zes. da U,ttmin.açâo públi('� si,tuadas nastt - _-" iV. _ pralas _.e ."U�;S traJn-svel"salS as mesmas.• • Esta mrnmulção deverá &'el' feita pelo• As f •• apagamento

..
das fontes de luz -' umae maIs amos as mUSicas, com os mais SIm, uma nao;• • 3 - Pintura com tinta negra, opaca,• fa·moso'" art'.st"'s. : no lado ,'oltado para o oceano, de tôdas• �..

• as lâmpadas q<U.e devam sei' acessas na�: /

s • p!'aias, ruas tramsv�rsais às mesmas e 10-ULTIMAS NOVIDADE • calS elevados, (ou - proteção delas por: • meio de dispositivos que impeçam sejam•

N RADIOLAR : VIstaS do mar alto);• ' 4 - Apag�llnf!nto �t6. no'/a or'delTI de• a ;,( » • touos os anunClDS lU1l111n,o�'Os existentes." • - nas praias ou situados em locais que.• • sejam vistos do mal' alto; apagamento• Rua Trajano, 6 : dos demais anlulcios lLuminosos _ às 21• koras;• : 5 - Apagamento. ele tôda e qualquer-:. It:z exterio.r existente,. que!' em. resiclên-

Or.-gl-nal .-nterd.-ca-O pos"al ��bl��';'[' :�,oes!��e.;���:�lt�P��;?t�� �l�- I luz que tlVerenl SIdo convelllentem€<n>te
. " . ;:', .

. protegidas com pintul'a ou dis'])OsitivosRIO, 24 (C. M.) - Rell1aldo Ea- nestes ultImas tempos deIXOU de que impeçam ·sejam ,·,jstas do mar alto.lInOS· da Costa é Iuédico e, no exer- receber cartas, estacando repenti.. 6.- apagamento das luzes de fonte�.cicio da profissão esp'ccializou-se namente a recepcão de tais consul- lummosas (repuxos) situadas em locais
, .' ,. : .

• que possam ser nstos do mal' alto;.ê!1l 'ffictodos pSlcoteraplcos. Com o tas, Pr·(}Curou lnfo.rmar"se no De- 7 - ProIbição do ateamento de foguei-desenvolvimento de sua clientela, partamento dos Correios e Telégra- ras;
.. ... '.

.

J'ulgou melhor criar um Instituto, fos sôbre a razão c1a falta de cor.. 8 -:-. PrOlblçao do lan(:amen_t� ele fogos.
"Cl" D

.

k dA. D'" d' I
de artlfíclO de qualquel' e�pecJe de ba--que denomlllou lIlICO- omla a .. respOJ1r eüla, 11'lgIu"se epOIS, em lôes, etc.;

,

laia", com sede nesta capital, á carta, ao diretor daquela reparti- 9 - ProIbiQão do uso de aparelhos lu
:;I'U'} São Francisco Xavier fazen.. cão e teve como resposta outra mll10�os de smallzação por. pessoas nãoc

. ,
••

.1'
. . . autorIZadas para seu lnane)o;1t10, ao mesmo

tempo., .uma. c.lmIc.a carla

em.
que a refenda

al�to"nd�-llO.
- Pl'Ol'bição de luzes no lôpo de:vara pobres, Aconteceu que 111m .. de cleclarava que essa prOVIdencIa monumentos! no.s altos de ediflc:ios,_ �as10& olientes não podendo compa- havia sido tomada de a.côl'do com ton:es d&s 1911'eJas, nos altos l'eJog'lOs,

. , . - 'D luminosos. bem como das que sirvamrecer ao InstItuto, escreVIam con- as Infomnaçoes que o epartamen- para reflexamento iluminar mOllumen--$Ultaooo, e daí, receber o referido to recebera do diretor d.o Serviço tos, etc.; ...' •

_ ..JI1édico uma regular quantidade de Nacional de Fiscalização da Medi- 11 - Extmçao das luzes das vltrmes,"'.J C
.

V It I t' às 21 horas;e�1l1as, que eram responu'luas. 0- Clna, o ou a rec amar, mas a e o 12 - Fechamento ou vedamento com::IDO 'o serviço tivesse tomado incre- momento nada conseguiu, apesar cortinas de material opaco, de tôdas as
menta, começou a fazer publicida- de ter os sens direitos garantidos aberturas uas construções qu,; dêm v�.J .J d It I Co t't'

-

E f d' tas para. o oceano, (portas, Janelas, Vl-ue, proponuo .. se a. ar consu as e pe a ns 1 mçao. II?- ac� o lm- trais, respiradouros, etc.);.oonselhos por melO de correspon.. pa"ise em que se vw, Impetrou 13 - Broibição da iltuninação dos..ciência tWistolar. Em 1941 por mandado de seguranca contra o campos?e desportes, salvo, si as font�s.

S
" ,

d C·'· TI' de luz tiverem sido protegIdas com dls-.causa dISSO, recebeu da aude Pu- Departamento os orreIOS e e e- positivos que impeçam a formaçao deWica uma notificação, para que gTafos' e que foi distribuido á Pri.. albor;
.!It1odifical'i5e o seu anúncio pois Illleira Vara da Fazenda Pública. 14 -::- Profbição d� realização de festas

f I·
-

' ,

O
. .

R'b C
.

ed'" veneZUlllas nas praias do mar alto ou.em ace da . egIslaçao, lhe era ve- JUlZ 1 as arnelro p lU ln.tor.. nas bafas e enseadas quando estas pos ...dado prosseguir. O médico aban.. mações ao diretor do referido De.. sam ser observadas do mar alto;.eonou, então, esse genero de pu- partamento, que respondeu em ofj.. 15 - Quaisquel: veículos só poderã,?"'-li 'd A -

d' d'
,

t·" t .mb' foto<'-"�" tr�fegar nas avemdas, ruas e estradas a..., 01 a'-le, mas nao po la eIxar CIO, reme enuo, a em,· ,",'." beira do oceano com suas luzes apaga-:de atender ás .consultas que lhe fias das cartas retidas e abel't:ls, das e com seus faróis e faroletos obede-:eratm feitas. Aconteceu porém que destinad8s ao impetrante. cendo às medidas. de precauç�o já divw .., ,

gadas por esta Dlretoria NaclOnal.
2° - Dentro de uma faixa de 10 quilômetros marcada à partir do limite posterior da faixa de 1 quilômetro da costa

marítima: Devem .set· mantidas as proIbições <constantes das alíneas 6, 7, 8,9 elO.
II - A) As providências constantesdas alíneas: 1, 2 e 3, devem ser deterlni ..

nadas imediatamente, pelas diferentesDiretorias Regionais dos Estados da orla
marítima e do Distrito Federal;B) As medidas e proIbiçôes constantes
das alíneas 4 à 14, devem ser postas em
práJttica e cumpridas pelas pessoas natu,
l'ais e jurídicas.
III - A flscaui\!ação do cumprimentodas medidas amma será efetuada: No Dis

trito Federal: pela Secção de Fiscaliza ..

"'00 da D. N. S. D, P, A. Ae .. Nos E.stados
D. R, S, D, P, ..... Ae,
IV - Esta D. N. S. D, P. A. Ae, não

desejando fazer uso aas sanções estatJu.i
das no art. 15, cw decreto-lei n, 12,628, de
17 de junho de 1943, publicado no Diá
rio Oficial n. 141, de 19 do mesmo mês
e ano, tudo espera da compreensão e do
espirilto de cooperação do povo.
Contudo, faz saber que agirá com o

·máximo rigor contra as desobediências
à,.' medidas intHcadas nesta Portai'ia.
Rio de Jameiro, 6 de agpsto de 19-i3,
(A:s<s.) CeI. Orozimbo Martins Pereira,diretor da D. N, S, D, P. A, Ae,

Ripas de Imbóia
(para cêrcas)

Tratar no escritório da

SOCIEDADE EXPORTADORA
CATARINEHSE

Rua F. Schmidt, S2

30v.-16

Caixa postal - 31. Rua João Pinto - 5"

FIol'ianópoU.

ESCRITOR.OS: Rio de Janeiro, Belo Horizon.
te, Recife, Baía e Porto Alegre

Escritório em Florianópolis
rU3 ,'e:ôn:mJ Ctelho, 2 Sobrado. Caixa Postal, 41. Iel.: Viribus

-

Cr$ 300.000.000,00 (Trezentos Milhões de
Cruzeiros> em ações de Cr$ 1.000,00 (MIL
CRUZEIROS), Ilagaveis à vista, ou 20% à
vista e Ia quotas trimestrais de 20% ca
da uma.

,'tIif _
A «COMPANHIA NACIONAL DE PAPEL E CELULOSE» é o rno.ion

empreendimento particular até hoje lançado no, Bras�l. ,.

Mais de quatrocentas pessôas. entre bemque ires, Indus�I'1aIS, fa
zendeiros comerciantes e personalidades de al;a representaçao e acata.'
mento a�,;;inaram o MANIFESTO de apresentação da COMPANHIA,
subscrevendo quantia superior a Cr$ 10,000,000,00 (DEZ MILHÕES DE
CRUZEIROS),

Diversas fábricas de Papel e Celulose, situadas em SANTA CATA
RINA, PARANA' e SÃO PAULO, e imensas áreas de pinheirai� ,e de
outras materias primas, cuja relação já foi amplamente notícío.dc ,

assinaram compromissos de INCORPORAÇAo num montante superror-
a c-s 100.000,000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIRO�)., .

Mais de 140 jornais, revistas e estações de ro.dío , lncluldo.s ,os
grandes jornais das capitais brasileiras, Inscrevero.m-se como aCIonIS

tas fundadores, cuja quota minima foi de Cr$ 10.000,00 (DEZ MIL.
CRUZEIROS).

Com a garantia de um imenso lastro, a idoneidade de sua dire:
toria. o apôio da quasi totalidade da imprensa, .o� .

favores que a le�
outorga à industria do papee e as imensas pOSSIbIlIdades que o ne..

gocio oferece em todo o território sularnericano, a COMPANHIA NA ..

CIONAL DE PAPEL E CELULOSE resolverá mais um importante pro
blema brasileiro e proporcionará aos seus acionistas ampla compen
sação e ° emprego seguro dos seus capitais.

CAPITAL: -

I
I

Para mais informações e aquisição de ações, queiram
dirigir-se a

VICTOR BUSCH,& elA.
Rua Jerônimo (oelho, 2 .. sobrado. Caixa Postal, 41

Flori�nóp0lis
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA
DE SANTA CATARINA

(Em transformação para. Sociedade Anonima)
Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da Agri�
cultura pelo Certifi.cado n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

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

FLORIANóPOLIS
Brevemente: Agências em várias cidades cio Elltado,

Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos
Tem correspondent� em todos os Municípios do Esta?!? - Representante
da Caixa Econômica Federal para a venda das Apohces do Estado de

-

Pernambuco com sorteio semestral, em Maio e Novembro.
l'aga todos os eo'upons dali apólices Federai8 e dos Estados de São Paulo,

Minas Gerais e Pernambuco
Mantem cartek'a especial para administração de prédlss.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

CIC à disposição (retirada livre) ,.",'.,., .. "., .... ,.',. 2%'
C/C Limitada .", , ,., ",.,., ...•. ".,. 5%'
C/C AvlJSo Prévio .,."" " .. ,."",., ,.,..... 6%'
C/C Prazo Fixo ', , ....•.......... , ",." 7%·

Aceita procuração parll receher ven��e!ltos em todas as Reparti ..
ções Públicas Federais, Estaduais e MumclpalS.

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

Rua

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

Representantes de tecidos de algodão,
lã e seda.

A--gentes Gerais da' Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de máquinas <le escrever,
somar e calcular.

Roa Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. T�legráfico: PAUL.CO

Florianópolis· 8ta. Catarina
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(�1��1�:i� 2J�����ora!���i�do sr'. dr. 'I'olerrtíno de Carvalho, díretor
da Colônia Santa Teresa (Leprosário) alí
esteve o popu.lar- cantor br-asileir-o Vicen
te Celestino, cuja pronta aquiescência à
solicitação que se lhe fez para cantar es·
pecialimente para os doentes, internados
naquela Colônia, merece louvor e depõe
a respeito dos seritlmeretos altruísticos do
festejado artista patrício.
Vtcen te Celestino, nessa vlsíta, acorn

panhou o diretor do D. E. I. P., jornalista
Gustavo Neves, a quem manifestou sua
admiração por aquela grande realização
do atual govêrno catarinense.

O sr. dr. Tolentino de Car-valho, diretor
da Colônia, of1ereceu depois, em sua resí-'
dência, um fino "lumoh" aos visitantes .

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

O 'ESTADO Esportivo Dispõe-se a ROOlania a aceitar a paz Os I aviadores estão dispostosO Atlético, da capita-l goiana, ESTOCOLMO, 26 (D. P.) - A Rumânia está disposta a MACEIÓ, 26 (A. N.) - O aviad'or José Amorim de Barros;tenciona. contratar o famoso �oga- concertar uma paz honrosa com os seus adversários. Foi o brevetado pelo Aéroclube de Alagoas, declarou aos jornais quedor pauhsta Valdemar de Brtto, .

f E I
. . .

__ No pr6ximo domingo será dis- que In ormou em stoco mo o senhor Nículescu Buzesti, díre- os pilotos alagoanos estão dispostos a lutar, pois têm concíên-
putado o clássico do futeb6l goia- tor do departamento comercial da chancelaria rumena, que cia do perigo do momento e amam a liberdade. Disse que os
no: Atlético x Goiania. ' chegou à Sicília procedente da Finlândia. Segundo o informante países aliados estão empenhados em restituir os princípios-Preliaram na tarde de .ntem, rumeno O govêrno de Bucareste concordaria em aceitar quais- democráticos aos países escravizados pelos fascistas, e comba-em Montevidéu, em disputa da 'd' -

d ltassem os J
A

dtaça "Escobar", os conjuntos do quer con rçoes e paz, que respei assem os mteresses a Ru- terão para que o Brasil ocupe lugar de destaque na recons-
Penarol, vice-lider do certame uru- mânia. Acrescentou ainda o senhor Buzesti qpe os rumenos trução do mundo. Para isso, querem aviões pesados e o máxi- -
guaio, e do San Lorenzo, de Bue- não desejam conquistar a Transilvânia, e sua única aspiração mo de treinamentos aéreos, afim de participarem nos ataques .

nos Aires. A vit6ria coube ao Pe-
narQI, que abateu seu adversário é retomar a Bessarábia, Confirmou, ainda, o dirigente rumeno que derrotarão o nazismo.
pela elevada contagem de 4 a 1.' que, em virtude de ataque aéreo norte-americano contra as _ ---..-.w_ol".l'Y'oI"- • • ........,......,;. .....,.,. ·..I"wN
-A Federação goiana pretende jazidas petrolíferas de Ploesti, foram suspensas as exporta- eh h II t d��l�!�a�:ro;i� ��f:�Oã�sc::u���� ções de petróleo crú para o exterior. ure i esteve a pon o e morrer

de inclui·lo no selecionado daque- Recente Tesouraria, demolindo-o e matan-la entidade, que enfrentará o com-

F I·f· d
· -

d M telegrama divulgado pela A. P., do 12 pessoas. Uma d�s escultu..
binado catarinense. Os três' pri- Or I ICan O a reD Ia O O a rne diz o seguinte: - Revelou-se que l'as. d,o t.eto da s�la �e Jant�r. da
:meiros atuam na linha média, e Churchill esteve a ponto de mor- r-esidência do prrmerro ministro
o último na extrema esquerda. 'rer durante a ofensiva aérea ale. ICÚU no centro da mesa 'Sem que,

. �STOCOLMO, 26. (D. P.) - Os alemães come_çaram a mã' contra Londres, em novembro felizmente, :'Itingis�e gua.lq�er de
fortificar a zona do rIO Marne, na França. Informaçoes trans- de 1940. O primeiro ministro ceia- 'leso Churchill J;lavI� Insistido pa
mitidas pelo jornal "Dagbladet", de Estocolmo, indicam que va em sua residencia oficial da ra que sua cosinheira fosse a um

foi proíbida a navegação civíl pelos canais do Marne. Acredi- Dorning Street, co� o mil}'Ístr{�, da abrigo al!:ti-aéreo. Mas ela. �e ne:t f
.. -

dI' destí Aviacão sir Archíbald Sinclaír e I gou a faze-lo, antes de servu o ca
a-se que as ortttícações levanta as. pe os naztstas

estmam-I
o'..

t d 1 formações fé O primeiro ministro e seus CO".

ti
,. -

d
.

id 1
A

1 com o ITIUllS 1'0 c e n ,

I
.

.se a resis Ir a invasao o continente OCI enta europeu pe os Brendan Bracken, quando caiu legas de govêrno contll1uaram·
aliados. 'uma bomba no edifício junto da sentados à mesa".

,

VÔOS noturnos
S. PAULO, 26 (A. N.) - O sr.

Newton Cândido de Azevedo, re
pcresentante da Panair, em declara
,õcs ii imprensa, informou que em
}}rcve aquela organização criará 3
dinhas semanais noturnas do Hio :1'

Belém, serviço êsse inédito não só
010 Brasil como em toda a América
«lo Sul. Essa resolução decorr-e do
aumento do tráfego para o norte do
Jiaís e a escassez de Lransporte ma
ritimo. Os vôos noturnos iniciar
se-ão em 10 de setembro e, em fu
turo próximo, serão estendidos até
()S Estados Unidos, com pilotos c
tr ipulrmtcs exclusivamente brasilei
ros.

o herdeiro do trono
austria.co

Belém, 26 (A. N.) - Em aviao,
procedente da América do Norte,
1ransitou pai' esta capital o arqui
duque Felíx de Habsburgo, herdei
iI'O do trôno da Austria .

..J".-...J"J"••••••••••J".........._••_._........�

Koga liquidadoChuquim, 26 (U. P.) - lnfor
IlIJações dignas de crédito revelam
que o almirante Koga, cornandan
rte em chefe da esquadra combina
da japonesa, pereceu a bordo de
sua nave capitânea, no mês de [u
]110, durante um bombardeio ef'e
rtuado nos arredores das ilhas Du
que de York, no arquipélago das.
Bismarck.

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e torne-o de acôrdo com
as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

cessa o desprendimento do muco
nasal na garganta. Parmint é agra
davel ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste remédio.

M ' , Por motivo de via
oveis gem, ve�de-se umasala de Jantar e um

dormit6rio. Rua General Bitten
court, rr, 83. 5v-l

o sr-Ivan MaiskyTeerã, 26 -T. P.- Chegou à capi
tal do Irã o senhor Ivan Maisky,
diplomata russo que se encontra
em viagem de Moscou para Lon
dres.

Bicicletas
Vendem-se 3, em ótimas con

dições, Ver e tratar no Arma-
2em Bom Fim. No Estreito.

v, • 1

�.�
E L E T R I U I D�A D E

do progresso ...chave

HA pouco mais de meio século que a Ciência pôs a

ELETRICIDADE a serviço do homem. Esse curto período,
porém, assegurou os mais rápidos e os mais radicais avanços
da humanidade. Hoje a eletricidade é a luz, o radio, a preser
vação dos alimentos, a vida das indústrias, o transporte eco

nômico ... é uma revolução na medicina e em todos os setores
do progresso humano. Para o progresso geral, muito têm con

tribuido os laboratóríos e fábricas da General Electric, que,
hoje, trabalham exclusivamente para o esfôrço bélico, afím de
colaborar no combate às fôrças que tentam destruir as conquis
tas da civilização. Mas depois da Vitória, as descobertas e aper
feiçoamentos, que ora se estão fazendo, contribuirão ainda mais
para que o mundo de após-guerra, através de novos aparelhos
elétricos, desfrute de um confôrto até agora desconhecido.
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