
J
,

, I )t
• ,k� rril

NOVA IORQUE, 26 (U. P.) --- CHURCHILL, ROOSEVELT E STALIN DEVERÃO REUNIR-SE, ANTESDO FIM DO"C9BREN:Z'�)�"
TE ANO, PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS COM A VERTIGINOSA MARCHA DA GUERRA EM TODAS AS FREN-
TES DE B;\TALHA. FOI, O QUE DESTACOU UM COMENTADOR BEM INFORMADO, BASEADO NAS DECLARAÇÕES ULTI
MAMENTE 'SURGIDAS. D,EVERÃO COMBINAR UM MAIOR ENTENDIMENTO COM A RÚSSIA PARA A COOPERAÇÃO DE

PLANOS POLíTICOS E MILITARES MAIS AMP�OS E EFICIENTES.
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Condecorado o almi·
rante Ingram o Prefeito Municipal desta Capi

tal e a Comissão Organizadora dos
festejos de recepção ao "Fogo Sim
b lico", têm a satisfação de convi
dar as autoridades civís, militares
e eclesiásticas, associações esporti
vas e de classe e ao povo em geral,
para assistirem a chegada do "Fogo
Simbólico", às 20 horas do dia 27
do corrente, em frente ao monu
mento dos heróis da Guerra do Pa
raguai, onde o referido facho sim
bólico será festivamente recepcio
nado pelo mundo oficial e meios es

portivos locais.

CONVITE

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

I Florianópolis- Sexta·feira , 27 de Agosto de 1943 I
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d B r 18s nipões não terão nova «chance"
. anea. a pe a a

.
es rUlçao e er Im ,;",,';,�SJ�::"�T���il;:e,(::;g;;;u-;;,,:� ;;�:�,ed:d�:��":," ,��'�;�,�:';;Londres, 26 (I,'. P,) - Ber l im , �l �rabalho das br igad as dos_ b om- A�'Jaçao s� propõe devastar a cu-

ser concedidos ao Japão os beneficio de, pelo menos, um dos quatro'onde ainda ardem os in('cnd��s »e u-os empregados na ,rell�oçao dos, pILaI alemã, a exemplo do Ql�e se
pontos combinados na declaração da, Carta do Atlântico: o que estabe-provocados pelo ataque de 2a. f'ci- escombros, Houve muito fogo antr-. fez com Hamburgo, l-á umas 3 se- Ieee que vcnced: e '..1 'I t

- 'd�

, u ir S e venciuos, por iguai, erao acesso aos merca os
a-a, sofreu, pela terceira no lt e

con-,
aéreo, mas sómcnl e se I,Jerrleu um manas, lllf'diante!:) bombardeios comerciais e f'OI t .1 J teci t.1 té

' .

B, . .. ,.", ,_ ' I 1 es \te aJas eClll1en os ue ma enas pnmaJS. aseou-sesecutiva, os efeitos das bombas aparelho atacante. A ofensiva a-e- consecutivos. Na OpWJaO dos p crr- o 'I' Wallace 1 b I J' t I t' I t I." , , " , ,, , ' � S , e 11 que, o ec ecen( o Jl1 egra lllel1 e aque es pon os, se (a-hr ilâuicas, pOIS numerosa forma- rea br-itânica f'oi iniciada segunda- tos, a HAl' apenas aguarela o re- 'o I t J
-

t 'I d t, , na" pr vave rncn e, ao apao nova opor urnr a e para mon ar sua ma-feira com o bombardeio mais In- torno do bom tempo, para fazer ' .

b 'I' tO' id t te-maeri fcão {los r áp id os bombardeiros ;" J, qrunarra e ica ou ra vez. vice-presa eu e 110r e-maericano, que ez•

,<,

tenso que ja sofreu Ber-lim e d u- levantarem voo os seus granrles 1 1
-

t 'I'
,

d R It"Mosquitos" internou-se ontem à

I
' ,essas (CC araçocs aIO comeu ar o c iscurso prnuncia o por ooseve emrante o qual f'or am lançarias 1.800 quadr lmotor es de bombardeio pa- Ott

,

t b' int "N- d itinoite pelo território alemão, para. las 1 b J
.

• d is _ b o r- B _j:, , .tava, expressou, am em, o scgum e: I ao evemos perrmur quetorielac as c e orn ras. Apesar is- 1 a su meter er ,,11 a um ataque id
-

.1 d tec t 1 'f'I"
-

Dlançar ses projéteis explosivos e ,,'" consi eraçocs ue or em eorrca .ennam 111 uencia na questão. evernosso, os observadores aer-onáuticos da mesma intensidade que o ele
., . , ' . "

. "
,incendiários sôbr-c a capital elo di t AI L C I 1 I ')aj" ,

'L pensar duas vezes antes de dai aos Japoneses mais direitos no que seacre I am que o o ,Olllanco ca - .- erra a n o i e.
f'

"

f I
' ,

, "Rei eh. Está, pois, em pleno rlesen- rc ere ao comercio e ontes {e matérias prurias .

;t:�:�;7i��:�'�:;;::�i:l�,�:;!,�;�:��; Missão italiana para tratar da paz Reconhecimento do Comité Francêshajam impedido a atuação dos ZURIQUE, 27 (U. P,) - O correspondente do Jornal, ARGEL 27 (U P) O' A

b 1 '1grandes bombardeiros quadrimo- "Dietat", na fronteira da Itália, informa que chegou a Lisboa ( ': t : -. goven�o, e ga �Xl ado .em Lo�-:
tores. Tanto na 3a. feira como 011- uma missão italiana chefiada pelo ex-embaixador na Orã-Bre- \ dres. reconheceu, ofl�J:alm�nte, o CO?-�lte France� de Llbert.açao
tem, os "Mosquitos" substituiram tanha, sr, Dino Grandi. Acrescenta o informante que êste alto Nacional. Todos os jornais da Argélia se refe.nram elogiosa
Os grandes aparelhos, para que chefe italiano já se pôs em contacto com os representantes br i- mente ao ato e destacaram s.el: possível que, ainda no. decorrer
não cessassem os ataques aéreos, tânicos, com os quais conferenciou acerca da possibilidade de �aopres:nte semana, o COll1.lte venha a se�' �econ.heCldo pe�a
c sell1earam llovmllente a destrui- uma paz em separado entre as Nações Unidas e o Reino da l�blate�ra e o� Estado� Ullldos, Soub.e-se, alell!; dISSO, que va-

ção C0111 suas bombas, ÍI1lIJeelilHlo Itália
'

nos palses latlllo-amel'lcanos e a Chllla deverao reconhecer,
-

'

brevemente, o govêrno francês da África do Norte.

o presidente do México não virá I Sir Samuel Hoare Rpe.l\.lo ao d FRIO,27 (A, N,) - "O Globo" divulgou a seguin�e notícia: em Londres N POVO a rança"Impossibilitado de afastar-se do Seu país, o presIdente do
., .

.

México suspendeu a viagem que pretendia fazer ao Brasil, vin� L d' 26 (U P' _ O A!tGE.L? �7 IU, P.) - O Comlte NaclOnal Francês de Li-
do em seu lugar o chanceler Ezequi�l Padilha que aqui che- b _ond1e\ ·tA

.' .)
E bertaçao dInglU este apelo ao povo de França: "Cada francês,

o'ará nos últimos dias de setembro 0° chanceleI: me�icano será 'I'
em
h aD:ca SOl' n}aHmco na

h
spa- 'seja homem ou mulher, deve opor-se a que os nossos compa-·o ' n a, SIr amue oare, cegou t

.

t
. .

d 'AI h t b Ih f dautêntico delegado do povo e govêrno mexicanos trazendo ao I t h
_ ,

·t}· 1
no as seJam enVIa os a eman a para o ra a o orça o.

Brasil o abraço fraternal e solidário daquele gr�nde pais". i
es � �al1 ,a a capl a

d l�g es:, Deveis ir ao extremo de preparar refúgios secretos para aque-
__� I P?I Vla aere�, proce en e e les que se recusem a seguir para a Alemanha, protegendo-se

Que nome daremos a 8,sto 'I ;;;���:'s�e�������c���err����� contra a Gestapo".
.

! ... �����e�� M���S, �a t���I�: Esta-O exalta·dos os d·lnamarquesesRIO, 27 (Â. N.) - ('omunicam do Uecife (tue a manteig'H cia de La Coruna. .
de la. qualidade está ilendo nudida, alÍ a llrefiO que "aria de I Estocolmo, 27 (lI. P.) - É de gTande tensão o nmbiellte
18 & 20 cruzeiros o (iuilo; e o tipo de 2a, ou "tempêro", est:í 1 reinante na cnpital dinamarquesa, totalmente ocupada pelo�
sendo vendida a 16 cruzeiros. Dr. Saulo Ramos soldados alemães. ACI'edita-se que serão inevit.áveis g'reves e

demonstl'açõeil l)olmlares caso os alemães. realizem novas 1)1'0-
"ocações contra fi altivez dos dinamarqueses. Salienta-se que,
nestes dois iiltimos dias, reg'istral'am-se várias explosões de
bombas em Copenhag'ue, as quais foram lançadas por pat.riotas(Hnamurqueses.

.

Hin, 26 (A. �,) - Comunicam
(lo Hecife que o ministro da ;\[2-1ri nha, almirante Aristides Gui
Ihcm, entregou as insígnias de of'i
ci al da Ordem do Mér i to ao almi
r-ante Ingram, comandante da 4U,
esquadra norte-aincr+cana. A ceri
mônia realizou-se a bordo do cou

rnçad o "S, Paulo" e revestiu-se de
grande hr ilhantismo. Ano XXIX

Será formidável o poderio aéreo
LONDRES, 27 (U. P.) - Para fins dêste ano, os aliados

terão tão formidável poderio aéreo, que poderão ocasionar a

falência do mecanismo industrial germânico - declarou o ge�
!.leral Arnold George. O comandante dos transportes aéreos es

clareceu que por "falência da estrutura econômica" do Reich
deve ser ente'I1dida a impossibilidade de funcionamento da in·
dústria no gráu exigido pelas necessidades da guerra. "O par�
que industrial será reduzido à impotência, e111 fins de 43, se os
aliados desenvolverem, com a mesma intensidade, o tipo do
bombardeios que vêm lançando contra o Reich".

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

Aviso aos snrs. Empregadores Locais
1 •• A :e_artir de l' de setembro pr6ximc, as contribuições

para Q LEGIAO BRASIL,EIRA DE ASSISTENCIA (LBA) serão re

colhida. em guia própria, que podercl: ser obtida gratuitamente
nesta Delegacia, ficando sem efeito as instruções anteriores sô
hre o assúnto.

2 ._ A partir da mesmn data, os recolhimentos para o

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

3 •• A mesma Guia servirá, to.mbém, parQ aquisição de
SELOS DE OBRIGAÇÕES DE GUERRA.

Florian6polis. '18 de agosto de 1943.
ITAGIBA CAMPQS, Delegado

N. 8904

Opera nos Hospitais de
Florianópolis.

Consultório: Praça Pereira
e Oliveira, lO,

reabriu definitivamente a sua

clínica, dando consultas dia
damente das 14 às 16 horas.
Moléstias de senhoras

Partos - Alta cirurgia
�···········""·· ee.eee••

I Congoleuns - Iapeles I··
�!�d���6 �e p)tar�� i SIQres - Passadeiras Iças aéreas aliadas atacaram à I APARELHOS INGLESES It�rde o a�ródro:n0, de Trocqu_e- para jantar" chã e café Ivllle, a �sma eletrlCa de Ruao O maior sortimento! Os menores preços! na ee os aerodromos de

Bernay,!
_ _

ISaint-Martin e Beay:n?rt-Le- A -1\ IrO I)Y'LARRcguont, em terrltOl:'lO da 1...V_j_ ru
França, 1 �$�e.e•••6•••G••e o••G �

C01l10 declarada «cidade neutra»
LONDRES, 26 (U. P.) - As I Revelaram ainda as informações

a.utoridades municipais de Como suiças que as autoridades italianas
anunciaram que a mesma, a par� de Como converteram todas as

tir de agora, será apenas cidade
neutra. Segundo informações d{�
Zurique, foram transferidas para
a cidade de Como todas as insta
lações hospitalares de Milão, uma
das cidades italianas ' mais bom
bardeadas destes últip10s tempos.

exército, suspenderam a produç.ão,
ao mesmo tempo em que abando
naram aquela cidade lacustre to
das as tropas militares que a

guarneciam. De acôrdo com uma,

proclamação das autoridades mu

nicipais de Como, aquela cidade
não tem mais nada a ver com a

guerra e abriu os braç�s com fins
çaritativos.

�.

suas escolas
tais, para
procedentes

e fabricas em hospi�
abrigar os enfermos
de diversas partes.

da Itália, Salienta-se, àdemais,
que todos os estabelecimentos in
dustriais. que trabalhavam para o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na Capital:
An o Cr$
Semestre Cr$
Tr-imestre Cr$
Mês c-s
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

se.co
45,00
25,00

o ESTADO
Londres, via aérea (Por :\1<11vo- ço de guerra prolongada ; a não ti-os e que, além de serem muito

l io, de Eurup eun Co rrcspondents, ser que tenha bastantes m anl imen- corteses, nunca perdem o bom hu
para "O ESTADO"). _ "Que p c- tos, tecidos c matérias primas, mor,

na não ser possível mandar o aro- Numa palavra, a não ser que te- "A vossa propaganda não está
ma de um a ch icaru de café vcrrlu- nlia riqueza bastante. O vosso c a- d i re itu ", d isso o general alemão,
deiro e de um cigar.ro iuglôs para fé é excelente; () mesmo sucede, "Depois de cinco minutos em sólo
Ilcr lim, ao fazer as irrud iacõcs de com os vossos cigarros. Os vossos inglc», cu sabia que a Alemanha
Londres. A guerra acabar-ia muito soldados são excelentes; o mesmo tinha perdido a guerra, Vou co n

mais depressa". Assi m disse um sucede com as vossas arruns. A t inuar com a minha Judu inha. "Os
general alemào feito prisioneiro vossa av iaçãn (.> digna dos maiores vossos sapatos são cxc el enl es, e o

pelos ingleses em Af'ri c a , e qu e en có m i os. Os vossos nervos es- mesmo sucede C,OIll as vossas rou

acaba de chegar a Lo ndrus. Ião cm muito bom estado, e o nies- p ax, E, mais uma vez, os vossos

Tinha ôle acabado de atJlJocar da mo sucede COIll as vossas notas de nervos estão em muito bom estado.
maneira como se pódc a lrnocur lima libra estcrlina"," :VIas COIllO (., que não l'onseguistc�
em qualquer rcxtaurant e inglês "_ O alcmúo í'icou calado durant o ainda convencer os alemães de

i ref'ei çân mais sóbria d o que de muito tempo. Os oficiais ingleses, que cstn vum fazendo uuia gucr ,l
luxo. mas bem coz i n hn.d a , suhs- que () ncompa nhnvaur. esperavam sem csp o ru n ca alguma pura óles ?'
tâncial l' gostosa. A rel'eic:1o roí para ver se clt> tinha mais algullla Fez-se si lcn c io durante cerca de>
remata-Ia COI11 urna elJícal'� de c«- coisa a dizer, E tinha. 'um m i n u l o. Ao cabo do intervalo,

I J:é verdadei!'(! e, com c igur ros

l,le
"Dão ,Iicen_ç-a qU,; í'aça agora',lIlll 'I

um dos i n gl csrs' tin,),u ,0 cnch imbo
{UIIIO de VlrglJlla, que Iaz ium he- pouco de c r

í li ca ? ,
- disse ele. da boca, e disse: Pode-se por Frite em manteiga algumas

los anéis d e fumaça azulada. "Fuça, sim, senhor", _ dis,;e- tud o isso direito. Vum os ir r.adr ar fatl'as, de presun-to e quebre.Anúncios mediante contráto , O general c[lti".? jJL'(�,se�uiu: :',A Iram
os lnglcscs, q,Ul' ,�ostalll scm- para a Alelllal:!la as �'I'iti�as �fLle o sobre ê

ss e , alguns ovos. Polvi-
m a ro r ru dos alcmàes nao tem HkHL pre de OLL\'L!' as opt ruocs dos ou- nosso bom cale \'OS uispnou .

de CO!110 é ai n da con Ioríúve 1 a v i- ,._--- ------�--__�.-••� "!Jt,---••••••---.-- -.-- -_._.._ __.- -...�. lhe-o s com sa I e coloq ue sobre
da na _lnglalerr<! em 104:3, [Já anos :·······•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t fatias finas de xuxús cozidos.
que nao vô om UIll grão dl' café. ., !

'"

v(>rdlld�ir(), Quando quercm fu-:

3) I:$Co$
: O PRECEITO DO DIA

mar, tem que Iumur ervas de sa- • [
e

•

: Dejetos e secreções dos quehor horrível, e, mexruo assim, POLI- I
'I
\)

,

) ',e _, �" (\�, \,

',e •
cas vezes [) podem fazer'. Quanto O :

estão .com febre tifoide co.n têm
as outras coisas, Quanto rue nos se • os bacilos causadores da infec-
,falar nelas, m e l hor !' : : cão, O mesmo sucede, por al-
: () prisioneiro conlinuou a beber • •

w. . •• ••__-= I o seu �:lI'é IllLl,itu de-vagar l' a fa- : CO I U [\/1B ]-A : gum tempo, com muitos dos

TOPICOS & COMENTARIOS
zer anels de JlILIla�'a, azulada con! • _ e..4 ..L (J e • que se restabeleceram da doença
o ,seu clgarr,o (' conl111U(JU: "Voce : : e se mostram de todo sadi(u.
pode taln-z Julgar que () que estou. A s mais famosas mUSicas, com os mais • As mãos dêstes e daquelesf8cil-Os p-araquedistas ,dizendo s:�o coisas triviais, que.

• C .

I
.

americanos pouca iJilIWrl:1llcia têm: IllHS nào : famosos artistas. : meUle se po úem nesses dejetos
na inva· l' verdade, El:1S Jllostr<lm bem que • / • e secreções.

são de Sicília nó;�, �lIem:i('s, perdelllos <1 g,ucn�a, : ULTIMAS NOVIDADES : Pelo aperto de mão, o mi-
- Washington, Agôsto de 1943 _ DIga-nos o que quer lIlandes- • • ::róbio pode passar a outras

tilr por essas pa,lilvras", - atalhou· N RADIOLAR : �
. .. .

(Serviço Especial da INTER- o ingll\s que lhe servia de escolta, : a ( » :
moos, Po_:slblhtando, assu�, a

AMERICANA) - As tropas pa- O general I'espondeu: "Foi o • ! proDagaçao da doença. Por ISSO,
raquedistas dos Estados Unidos, }larechal I'rHllch Tnrenne que dis- : Rua Trai-ano, 6 : a febre tifoide é chamada «do-

lU,.tando como guerrilheiros, se: "L'art ,de \'aincre est I'arl de • e �nça das mãos sujas •.
d subsister". Esla múxilllCL costuma- � :aJu aram a preparar o cami- \TU achar-se, no passado, na capa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4

Evite o aperto de mão e lave
nho para a líbertação da SicÍ- de Illuit<1;; revistas militares, �a frequentemente suas mãos, 80-

lia pelas tropas aliadas, derro- reali,dade, trata-se de UIll reSUlllO A 1-""""prensa decapl"'"tado Jretudo antes de ingerir qual-
tando fortes contigentes cons- de todos os princípios da estralé- .L...... luer alimento. SNES.
tituidos pelos melhores elemen- gia. Wallenstein limitou-se a ex

pressar os mesmos principios de
tos alemães e italianos que se fúrma diferente, COlll a frase: "Pa
achavam apoiadas por tanques, rH fazer a guerra é preciso dinhei

Os americanos mataram e 1'0, dinheiro e mais dinheiro!
t t d ld () alelllào bebeu mais UIII golecap uraram cen enas e so a- do seu café, fez lIlais alguns anéis

dos inimigos, atacaram casa- j(' fUIlJaÇ'D, (' observou: "Tndas as

matas e pontos fortificados 'lábias IIJúxillJaS de Clause\\"ilz sào
com granadas de mão, armas insuficientes, se UIIl pais nào te!ll

anti-tanques e baioneta. capacidade para resislir <1O esl'ôl'-

Apesar de pesadas baixas, os ----.c h· N
·

I d P I�;l��������liZ��â�aata�e::;.�f- ompan 'Ia aCiona e ape
tamente desmoralizantes para 'e I I (E O ganl·zaça-o)os inimigos, contra posições e e U ose m radredemente preparadas pelos

'

italianos e alemães, enquanto R M
·

124 3 d " ·

contingentes maiores, trazidos
'

ua arCOUI" -_. an ar -- valXa
por via maritima vinham cum-

P I 183 A TEL' CELP li
prir a sua missão, Alguns pa-

.

osta ,
- -,..-

.
« 1l»

raquedistas que realizaram
� a-O P'aulotrabalho digno de qualquer :--medalha do Exército, segundo

um jornalista norte-america-
no, foram jogados a 30 e a 50 ESCRITORIOS: Rio de Janeiro, Belo Horizon.
milhas de distância dos objeti- le, Recife, Baia e Porto Alegre
vos planejados, levavam muni-

E·'
- FI'" I'ção, armas e material de demo- scrltorlO em Oflanopo IS

lição. I�s homen� empregad?s ,nas Rua Jerônimo Coelho 2 Sobrado. Caixa Postal, 41. Tel.: Viribus
praIaS .e no mterIor,' elnnma-I '_
ram nmhos de metran�adoras CAPITaL: _ Cr$ 300,000.000,00 (Trezentos Milhões de
e cas�atas com canhoes de Cruzeiros) em ações de Cr$ 1,000,00 (MIL47 mlhm�tros, e mesmo tan- CRUZEIROS) pagaveis à vista ou 200l ii
ques alemaes Mark IV e Mark .'..' 0/

o

VI, Tigres. Finalmente, com a vista e lt quotas trImestrais de 20, o ca

oportuna assistência de tro- da uma.
'IJ'; _ ..

pas, alguns howitzers e tanques A «COMPANHIA NACIONAL DE PAPEL E CELULOSE» é o maior
norte-americanos G e n e r a L empreendimento particular até hoje lançado no Bra�il.
Sherman, os paraquedistas fi- Mais de quatrocentas pessêias, entre banqueiros. industriais. fa
zeram O inimigo recuar, aban- zendeiros. comerciantes e personalidades de al:a repre!'i,entação e acata-

t 1 d d
' mento assinaram o MANIFESTO de apresentação da COMPANHIA,donando one a as e eqmpa- subscrevendo quantia superior a Cr$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE

mentos que foram capturados CRUZEIROS).
pclos aliados. Diversas fábricas de Papel e Celulose, situadas em SANTA CATA-

.:)i�4u�;�';;;:��;;'".�::;�-::�-:. ���!� ����r�!' peri���. P!�)�O�e�açi�oej�a�oi á::�l�:n���;ei����Ci:d!�S)1J1ÍlJ .I)úl)Úco? Procure a "Bmprêsa In, ÃierRléiHárfa", assinaram compromissos de HlCORPORAÇ O num montante superior
a Cr$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS).

Mais de 140 jornais. revistas e estações de radio, incluidos os

grandes jornais das capitais brasileiras, inscreveram-se como acionis
tas fundadores, cuja quota minima foi de Cr$ 10.QOO.OO (DEZ MIL
CRUZEIROS).

Com a garantia de um imenso lastro, a idoneidade de sua dire
toria, o apélio da quasi totalidade da imprensa, os favores que a lei
outorga à industria do papee e as imensas possibilidades que o ne

gocio oferece em todo o território sulamericano, a COMPANHIA NA·
CIONAL DE PAPEL E CELULOSE resolverá mais um importante pro'
blema brasileiro e proporcionará aos seus acionistas ampln compen

sação e o emprego seguro dos seus capitais.

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS

70,00
4G,00
20,00
7,00
0,30

Ano
Semestre
TI'imeslre

Os originais, mesmo não pu
blican os. não serão devolvi.

dos.

A di r-eção não se responsa
biliza pelos co:nceitos emiti.
dos nos artigos assinados

«Confessamos os nossos de
feitos para reparar com a nossa

sinceridade a má impressão que
êles causam no espírito dos ou

tros>'. - La Rochefoucauld.
•

A ANEDOTA DO DIA
IMPERIO ITALIANO

- Sua familia é nurner osa '?
- E'. Eu, a mulher e oito

filhos, A mulher fugiu e os ga
rotos morreram.

- Arre, seu Malvino. Até
parece o <Império italiano»!

•

o PRATO DO DJA
OVOS COM FRESUNTO

LONDRES, 26 (U, P,) - Voltou a ser restabelecida, na

Itália, severa censura à imprensa. A emissora de Roma reve

lou que serão sequestradas todas as publicações não autoriza
das e fechados os jornais (lue publicarem notícias contrárias
aos interesses da nação. Recorda-se que, logo após a queda de
Mussolini, a impl'ensa italiana gozOl"- de alguns dias relativa
liberdade, que não conhecia desde a subida do Fascismo ao

poder.

Clube Doze de.gosto
AVISO

,De oIldam da. diretoria, comu'

n,l.co aos srs. sócios que está sendo
presentemente procedida a distri
buição de convites para o baile que
êste clube efetuará no próximo dia
6,. em homenagem à data da inde·
pendência nacionai e a todos os

paÍs,as americanos.
A apresentaçã.o dêsses convites,

ao porteiro. no ato da entrada. é
condição indispensável ao in�resso
à solenidade. exceção feita a quan
tos eXIbirem carteiras de sócio devi
damente de ac6rdo com as exigên·
cios da te,louraria.
florian6polis. 23-8-43.

(Il) ORLANDO FILOMENO
,

l' Secret<irio,
6 v,"" 1

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

VICTOR BUSCH &: elA.
Coelho, 2 .• sobrado. (alxa

Florianópelis
Postal, 41Rua Jerônimo

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

"

I

Motores «Ranger» construidos no Brasil
NOVA IORQUE, 26 (U. P,) - A Fábrica Nacional de Mo

tores do Brasil construirá motores do' tipo "Ranger", para
aviões fabricados em terras brasileiras. Foi o que informou o

Departamento de Propaganda de "FaircIüld Corporation". Os
referidos motores "Ranger" têm seis cilindros, são de resfria
mento por par e de cento e setenta e cinco a duzentos W. P. e

podem ser utilizados em aviões de treinamento ou de patru
lha da costa. Fairchild Corporation enviará motores ao Brasil
para que se especializem os técnicos brasileiros.

'

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.6412
Entrega a domicílio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Relações chileno-brasileiras
BUENOS AIRES, 26 (U. P.) - O chanceler chileno Fer

nandez, ora aqui, recebeu convite dó sr. Osvaldo Aranha, mi
nistro do exterior do Brasil, para falar por ocasião da inaugu
ração do monumento ao barão do Rio Branco, no Rio de Ja
neiro, a 7 de setembro próximo. O sr. Fernandez aceitou e

agradeceu o convite.

Torcedores sofredores

ção: o tilulo decidiu-se com Ulll,l
"melhor de qüatro". Agora, em seu
novo Hegulamento para vigorar no

Campeonato de 1943; foi mais aftém:
inventolll preliminares em tn'5 par
tidas, sellli-finais em quatro e ullIa
"finalissima" na melhor de "5".
No último jogo, os jogaclores de

yerão -ingressar no gramado com

])('I'I1:1S ele pau, muletas, etc.

Santa Catarina no Campeonato Bra
sileiro

Sôbre a organização do seleciona
do catarinense, recebemos Os. se

g'llintes "palpites":
À1igtlel, Arécio e Schra11l11l, Cho

colate, Procópio e Jalmo, Felipinl1().
l\-lt'll'io, Hélio, Dirceu e Sa:ul - Um
blumehauense.
FraJ'lealacci; Chinês e leié, Pedro

'Lemos, Procópio e Beck, Felipinho,
'fi fio, Nhonhô, Calico e SaLl'I-D. M.

, Fra.ncalacci, Alallliro e leié, Pe
dro U�11l0S, Procópio e Halll, Bráll
lio, Tião, Nhonhô, Beck c Genovês
- Sulino.
Adolfinho, Tiago e Schrall1l1l,

Guedes, Proeópi-o e .I almo, Felipi
Ilho, Cocada, Nhonhô, Badéco e Ar
mandinho - Pacífico...

Adolfinho, Chinê.s e Guerles, Pia
ZCI"W, tange e .lahno, Piazera, Tei
xeirinha, Calico, Nhonhô, Badéco e

Sanl - P.

Campeonato de Blumenau
O Brasil venceu ao Amazonas

7 a 2 e o Concórdia e Inclaia]
patal'alll pela contagem de 2 a

pO!'
CJll-
2.

Fluminense x Paulistas
O São Paulo excursionarú a i'\ite-

1'01, onde dever�l enfrentar, no dia
15 de setembro próximo, o con.iUIl
t.o elo Canto elo Hio.

ENCARREGUE a "Emprêsa Interme
diária", de todos os seus ínterêsses junto
a qualquer departamento público civil,
militar. 'bancário e comercial.

'

Dia 29:-Grandiosa

oferecidasoirée
IATE CI.UBE

FLORIANÓPOLIS

ao

-,

I
-J.�v.-=

de Salamaua

CINE IMPERIAL

Rooney na a::lmiravel
os Braços Abertos".

Maraton'à :futebólistica
A C. B. D. está pondo as rnang'ui

nhus ue fora ... Primeiro idealizou
Un-Jtl "melhor de três" para decidir
[') t'{'rtunlC brasileiro de futebP!. No
1I110 pas�ado ar.lrtl'sentpll il):l1aí inoyn·

Domingo: Spencer Tracy e Mickey
sequência do colossal filme "Com

Somos todos irmãos

Dez

DE

x

avante do Jabaquara, de Santos,
vem de firmar compromisso com

Existe uma classe ele torcedores que (I sabedoria popular, ('om São Paulo, recebendo 18 mil cru- .JUIZO ]H] nIRl<HTO DA l'mil'IEIRA VA-
zeiros de "luvas". HA nA f'Oi'lfA1H'A DE FI,ORJANóPOLlSmuita oriçinalidade, coqnominou de "sofredores" e que, JW nosso ci- __ O São Paulo ofereceu Edital de convocação de acionistas

I I l
'

li] i I E
ao San -

O doutor Osmundo Wamderley da Nó-• f ac e, es a pro / eram o granc emente. �Ill regra geral, não se nota 1Ie- tos a importância de 60 mil cru- brega, Juiz de Direito ela P Vara da Co-
utuun carticteristicc anormal e-m iuis creuturas, senão que são pessoas zeiros pelo «passe» do metc.-es- marca ele F'Ioria nópo li s, Estado de Santa

d Catarina, na forma ela lei, etc,predisbosttis ao apnixotuunent o intcqrol . Perdem, (10 primeiro cout ácto quer a Antoninho. Faz sabei- aos que o presente edital vi-
com lima partida de [utebol, a serenidade e o bom se11SO, sempre

-- Demóstenes, avante que atua- rem. ou clêlc conhecimento tiverem que,que va no Ceará, é a última aquisição de acórdo com o ar-tigo 148, cio decreto-
IlS circunstâncias não eslejom favorecendo (/ ução do club e pelo qual do Botafogo, do Rio. lei n, 2.G27, de 2G ele setembro de 1940,

nos autos de liquidação da Companhiaestão torcendo apaixonadamente. B quando isto sucede, torntun-se -- Jocelino, veterano médio do l'ÔI'�O de São Fr-ancisco elo Sul. c1êste Es-
uisiuelmenie nervosos, [umando um ciqarr o após outro e concent ran do Flamengo, firmará compromisso tacto. designou nova assembléia geral

�f para o d iu 8 de setembro. próx ímo v in-
toda (1 atencõo .Ilàs menores detalhes do jouo . .Mil i/as uezes, exultados, i co� o Palmei.ras, da capital bon- douro, às 14 horas, na sala das audiên-

."
.

/
.. .

ícand
_ .

I
deircm te. das, clêsle Juizo. no Palácio da Justiça,VO('I er(lm eOIl ra O jtuz, criticanc o-o C, 11(10 1'(11'0, itis ultunc o-o 80e.:- __ Raul, defensor das côres do a qual deverá deliberar, pr-incipalmente

mente, Santos, está disposto a ingressar sôbie o seguinte: a) Sôbre o balanço e es-
tado ela liquidação; b) sôbre as operaçõesA/ravés esse estado unilaleral, nada Uêlll que não se ia em b eneii- no futeból goiano. seguinte: a) - Sôbre o balanço e estado

Apel j V o B da liquidação; b) - sôbre as operaçôescio do seu clube. A lemibilidade rios torcedores nestas condicõcs é I �- .

e a asc x onsuces:o prat.icada s pelo liquidante no último se-

'I I d .

'

. fOI cirrtecípc.do para a noite do pro- mestre. E, para que chegue ao conheci/ aqranlc; ,C es e o momento em que perdem o contrôle .de SU(/S al iiu- ximo sábado, mento ele Lodos mandou expedir o pre-dcs, Arrastadas, assim, .por 111111.1 paixão desmedida a êsse estado psico- __ O zagueiro Grita, após a ter- sente ed ital que será afixado no legar
d A' M d do costume e publicado na forma da lei.lúgieo, de bons e inofensivos que eram, tornam-se creaturas perigo- minação o jogo merica 11: a tr- Dado e passado nesta cidade de F'Ior-ia-

sas nos campos de [uieb ál, Todos os clubes tem, em menor :Oll maior re�ra,. agrediu um alto paredro do nópolts, aos dezenove dias do mês de
errem o r b ag ôsto de mil novecentos e quarenta e.. .

t I d d O
- ,,1 U roo

Icoeticiente, es a c asse e torce ores. s seus gesto:>, entoa, assumem .__ três, Eu, Vinicius Gonzaga, Escrevente
Juramentado. o subscr-evi. no irup. ocas,proporções altamente pitorescas, mormente ouondo ocorrem 110 gr(l- "A Bandeira Nacional deve ser hastea· elo r-espectivo Escrivão, (Assinado) Os-

I
.

id t
.

d d I b ti da de 801 a sol, sendo peerníttdo ° seu mundo Wanderlev cla Nóbrega, Juiz elelIWC O ouaesouer /IlC/ en es corn ]OUa ores e seus c li es espor lVOS. liSO à noite, urna vez que se ache conve- Dü-e ito da la Vara, Está conforme, O

E:fllsperam-sf, gritam, piztun TIOS pés dos que ocasionahnent e se utentemeate iluminada". (Decreto-Ieí n. Escrevente .Iurarnentado: Vinicius Gon-

acham ao lado. Tornam-se, em -siut ese, comicos sem uerdudciramenie 4.545. de 31 de Julho de 1942. art. 12). zaga,
'l)l....o....()....() ·()....o....().-.(l....()_()....o....()_()_.desejarem se-lo e, desde então, nada mais reuciocinam, Esta classe de

torcedores é todo coração para o ..�(,II clube predilelo.
Sofrem sobremaneira, quando perdem as SI.lQ,S cores e uibrum da

mais intensa alegria se um triún]o assinala o sell' clube, ti, então,
quatuio vemo-los ,llOS cafés, alegres, bem hntnorcuios, olhando (I todos
que se aproximam como que esperando cumprimentos que traduzam
liometutqens .. _

Tristes deles, porém, quando (/ sorte é adversa ao seu gl'emio.'MIl
dom-se completamente ao cores do cenário: de alegres- e expansivos
transmudam-se em cabisbaixos, irias, nieditab undos, EsqllivlIm-se Idas rellniões para ez/iiar dicJlO/es impertinentes. E sorrem, assim 1110-

](tlmenle, sempre que os reve:::es du sorie, levam os seus ,clubes á de,/'- '

rola. Entre/anta, este estado psicológico qlle os íll'l'asta á prática in
cOllciente das maiores incoerências, não é mais cio qHe lima !Iibl'oção
do amor qlle devolam integrolmen1e aos seus gremios bem amndos. 'De
tal :sorte, este.� lorcedores são os que 11'(I:::em o elltúsiaSlllo e () 'inc('nti
vo pUNI lf,� f}.NJIldes jornadas esportivas. - NOSLRN

Na C. B. D.
A Confederação Brasileira de

Desportos recebeu. um oficio do De
partamento de Educação da Mari,
nha, comunicando (fue, dc ordem de)

I ministro, ficam proibidas a1S illSCI'j
ções de pra.ças nas entidaeles espor-

g I
I ivas civis.

_

Nada feito ...
Em ,'irtude do mÚlI tcmpo, n:10 se

rfelnou domingo último o prélio
Amél'Íca x Afonso Pena, em dispntn
do campeonato .ioinvilrn�e.

Aproximando-seMELBOURNE, 25 ·(D. P.) - Soldados norte-americanos
e australianos atravessaram o Rio Francisco, sob a proteção
de violento fogo de artilharia e chegaram aos arredores de,
Salamaua. Segundo informações oficiais, as tropas aliadas já Ise encontram a 4 kms. ao oeste de Salamau a, a grande base
que os nipônicos ainda mantêm no nordeste da Nova Guiné.
...................................................-

C'ARTAZES DO DIA

"Artilheiros" do campeonato ca-

rioca
.Jouo Pint'o - (S. Cristovão) l(i
Admir - (Vasco) 1:3
Sonó - (Bangú) 9
S-fruto Crislo - (5. Ct'istóvão)
.lorginho - (América) 8
Esqu�rdinha (América) S
�'111rilinho (Madureira) 8
Nadlnho (Bangú) 7
Veve Flamengo) 7
Pedro Amorim (Flurnincnse) 7
Faltltoni (Canto do Rio) 7
s:'t (BoJ1sucesso) fi Em Ponta Grussa

O Operário, de Ponta (;1'OSSO, ven
ceu o Ferroviúrio, de .Jagllariaiv.1.,
prJa contagem de 4 a 2.

"Artilheiros" do campeonato pau-
.

lista
}-lcl'cules - (Coríntians) 16
Lcônictas - (S. Paulo) 14
;\filani - (Coríntians) H
Paulo - (.Juvenlus) 13
Lilil1\ - (Palmeiras) 13
Fel'mri - (.Juventu'S) 13
Plácido - (Ipiranga) n
Sastre - (S. Paulo) 11
Hui - (Santos) 11
,Jel'onimo (Corintians) 9
Chrttruto _; (P. de Esportes) !)
Lllizinho - (S. Paulo) 9
Servilho - Corintians) 9
Helllo __:_ (S. Panlo) 9
Baia, (.Jabaquara) 9
Viladoniga - (Palmeil'as) X
Caxambú - (Pa,lmeil'as) R
Anloninho --'- (Santos) 7

A rodada coritiballa
A tabela, do campeonato de Cori

tib:! marca para o próximo dOlllin
go, os segllÍ11tes prélios: Comercial
x Fel'l'o"iúrio e Coritiba x .Juven
tus.

A's 19,30 horas
George Montgomery, Maureen O'Hara e John Sutten num dos

melhores filmes dêstes últimos tempos:

cavalheiros de West Point
Selecionado goiano

A Federação goiana solicitou au

I.orizução a C. B. D. para i nclnil' se
te jogadores profissionais 110 seu se
leciollado que elever:'! intervir no

campeonato brasileiro de fll'lebc'JI.

Em Pelotas
O Bnllcúrio venceu o Brasil por
a O.

A llfóxima rudada carioca
Canto do lHo x Flamrng'o, Vasco

x Bonsucesso. Botafogo x América,
Ba,ngü � São Cristovão e Fluminen
se x l't1adurei,·a.

Diversas
.0 Corinthians premiará os seus

jogadores com Cl quantia de 11
mil cruzeiros, se a vit6Fia lhe soro

rir na grandiosa peleja com o São
Paulo, marcada para Q tarde do
dia 5 de setembro pr6ximo.
-O Atlético, de Curitiba, está em

negociações com dois e)rcelentes io
g-odorv, parQ�uaiOs.
·Ja{Q, iii �Qv.m, e:rC'.l.nt�.ntrQ·

CINE JORNAL BRASILEIRO (n. 145 DIP)
O ANIVERSARIO DE MICKEY (Des. Colorida)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: �,OO, 2.00 e 1.00. Censura Livre

Fones 1587
e 1602

Sessão às
19.30 hs.

NEM'"rODOS-

,
'

Musical ! ... Amor !.. Romance! .. Uma comédia adorável com

Dick Powell e EHen Drew:

Natal em julhoFILME JORNAL N. 123 (DFB)
O FEIO DINO ISAURO (Desenho)

Preços: 2,00 e l.S0. Livre de Censura

.............................., , ...

(PJ r,M.
..n.IIR_'"

1 que James Joyce, o autor de
«Ulisses», antes de se tornar

um escritor mundialmente cé
lebre, ganhava o pão como pro·
prietário de um modesto cinema
de Dublin.

2 que, certa vez, numa reu-
•

n.ro,o palítica levado a efeito
em' Londres em homenagem a

Lloyd George, um dos oradores
se entusiasmou tanto. que excla
mou: «Homem previdencial, en
viado do céu, David Lloyd Geor
ge é para o Império Britanico
o que Joana d'Arc foi para a

França !» e que, ao ouvir êllse
arroubo oratório, um cidadão
irlandês, que estava presente,
não se conteve e a.parteou: «Que
o coloquem de uma vez na fo
gueira, então !»

3 que todos 9S filho a varões
de Catarina de Médicis e

Henrique II foram reis da Fran
ça; e que ·êsse é o uruco caso
que a história registra de três
irmãos terem sido soberemoe da
mesma nação.

4 que" a-pesar-da vigilância
aos autoridades coloniàis, os

indígenas da Melanésia ainda
oferecem sacrificios humanos às
suas divindados marinhas_

5 que, a-pesar-de todas as se-
veras restrições gavernamen

tais e da ativa vigilância, en

tram anualmente nos Estados
Unidos cêrca de 10.000 imigran
tes clandestinos,·

6 que se deu o nome de ama-
relos aos chineses, não pela

côr de sua pele, mas pela lama
ama;elada que � Hwang-Ho
contez:n em suas. aguas; e que,"
durante a época das inunda
ções, quando o rio se espalha
pelas terras adjacentes, essa
lama torna irremediavelmente
amarelo tudo quanto por ela' é
atingido.

Resfriado
no BebéEvite perturbar-llie o estomago com

medicação interna. Friccione este
alliviante unguento no pesco,o •
peito. ao deitar. Traz: prompto alli
vio-corta • maioria dos resfriados

:) da noite para o dia.
'.,.

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos órltãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o _qu,e é:
Inimigo do Brasil. E para 08 inimi.
zos do Brasil•• lei é inflexiveL
tD. E. M.).

ALFAIATE
Precisa-se de oticial de pa·

letó. Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$
SO,OO. Informações à rua João
Pinto, 18 (sobrado).
403 15v-6

OS ALEMÃES MALTRATAM OS
DOENTES POLONESES

LONDRES (S. P. 1.) - Em LOll
dres foi captada uma emissão da
Rádio clandesti'na da Polônia, SWIT,
informando que está novamente
grassando epidemias de tifo na

frente oriental. Somente os alemii('s
podem recebrr medicaIlllentos e tra
lamento médico. Os doentes, que
não sejam alemães, são isolados em
Ulll acampamento especial onde
!'('cell1 de inanição, por falta
recLll'SOS e de cnidados.

Pt'
de

Camisas. Gravatas. Pijames
Meias das melhores, pelos me
nores preços, só na CASA MIS.
C;eL'ANEA .....: Rua Trij.aQ;·l�-

.

_"_ -

(
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A DIRETORIA DO IATE CLUBE FLORIANÓPOLIS, CONVIDA A SEUS ASSOCIADOS, BEM COMO AOS DO LIRA TENIS CLU
BE E CLUBE 12 DE AGôSTO, PARA ASSISTIREM, DE SUA SÉDE� ÀS REGATAS QUE SE REALIZARÃO, ..A 28 E 29 DE AGüS-

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

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carla Patente,' n. 92 ',.'
Matriz S. Paulo- Fone: 2-4550 . Caixa Postal 2999-End. Teleg, Reg. «Construtora.
Rua Libero Badaró 103-107 Filiais em todos os Estados e }\gências no interior

Resultado do Sorteio re�J;!t'1do pm 25 de /4. gosto de 1943
6618 ... 2 Número Sorteado 8812
PARA O SORTEIO

I'CH -- "D" 26618 PJano Universal "H" 812618Plano!

I: Número Sorteado
NUMEROS

M d' I 1'8"un Ia

Iheira da, üustracão a-cim a, ofcrocer
lhe, em !,Olável gesto, um cá.lice do
excelente, aperrttvo K NOT. lembre
... v, Sia, de acrescentar, ao ..grade-
cer .. gentiléz;":ESüE TAl1-,

, f};F.i'1 () NElI APE,1ITIVO ,

I'REDlJ.ETIJI
-," .

.' fiIti��t" I.,
, -{/I'f PIlOOUTO /)A trI10TSA.,//fO. (0/'1. é SéGui/OS
...._ ._TJ..u.í �

FURTAVA OS HóSPEDES
GOlA.\TTA, (Pelo correio) -r-r-;.' Es!:'t

sendo processado, por, crime de, fur
to, o alernào Cai-l Hcinz Conrad,
dono de vár ins estabelecimentos de
hospedagem 'nesta capital. Foi sur

preendido quando. retirava das ma
Ias de um viajante vários objetos.
Entrando em ação, a Polici�i apre
endeu na' sua residência objetos' ru
clamados por' 'várias pessoas. Em
poder' ainda do acusado, foram eu"

centradas, também, jóias de alpl'l'ciável valor, inclusive alguns dia-
mantos lapidados.

',

Ri'!!rad�2���la 'ITratar no, escrit6rio .da :

SOCIEDADE tXPORTADORA,,'
CAIARrHEHSE

,Rua F. Schmidt; 52.. ,

30v.-11
EXPLORAÇÃO DE GRAFITE;' EM

SÃO FIDELIS
SÃO FIDELlS, (Pelo cor-reio) !;-

Importante empresa nacional. estú
explorando, COI1l grande sucesso,
duas gigantescas' jálZidas de grufrt c
situadas em terras deste município.
Af'irmam os técnicos ser o ruinér.io
dessas jazidas () melhor do munido.
As obras de instalação da usina be
neficiadora estão bem adiantada«,
havendo enorme urgência em con

clui-las, de vez que êsse. minério é
indispensável ao esforço de guerra
do país e das Nações Cnidas.,�

Mundicl «8» Mundia 1 «C)) I

I
1

.

2'
;).
4'
5'

I
4 Iinaes

I,
3 fioaes

Mundial
l: P erni-.
2 Premio
i!' Pr emi«
4' Premio
5' Premio

250or,00
i4.000,OO
8.000,00
:l.OOO,OO
3.000,UO

MACHADO & cíA."
AG11]NCI';"S E REPR1!)SENTAÇõJ<;S

Caixa postal - 37. Rn,a Jollo Pinto � 3,
FlorlanõpoU. .

Snb-aaentes nos princlpai.s mlUllcfplll8 do
ESTADO

A "CAMPANHA DO CAVALO"
NATAL, (Pelo correio)' ,_::_ () 1(ju.

Regimento de Infantaria, sediado
nesta capital, iniciou a "C;amp'anhado Cavalo", a, qual visa angarúlI' fi
Inaiol' quantirlack possível de ani
mais para seUs serviços. Duas e()�
l11issõe� sairllQ11 paI'n percorrer ú
interior do Estado,' destinadas a
obtel' dos cdadores doaçõé� de
equinos.

ftA Bandeira NadoDll1 quando apartÍoCCi' em sala QU salão, por motivo de reli
nlões,. confel'êllCias ou solenidades,' fica.ri( estendida ao 10n�0 da parede, por de
traz da cadeira da presidência ou do lo
cal d'a tribuna, sempre acima da cabeçado ra.pectivo ocupante e colocada de
mod? que o ll!do maior do retân&'1llo'$teJa em' sentido horizolital, '.., a es.
t"ela Isolada' em, cima". CQecr,eto-lel' n.'.54'5. de iU· de julho <kI 19(2: - Art. 18,

TABELADOS OS CARDAPIOS DOS
RESTAURANTES

RECIFE, (Pelo correio) - As re
feições nos I'esta,urantes desta CidH
de' fOl'HIll tabeladas pela Comissão
de Pl'eços, COIl forme prOlllessa fei
ta há dois meses pelo presidente do
tabelamento.

Jgu:cd providência.s foram tOllla
das quanto aos fe.rrageiros que es
tavam vendendo seus produtos COI1\
aÚ1ll!O, ll1argem de lllÇJ'Q�,

I" Premio 26618 Valor Cr$ 30.000,00
2' Premio 36618 Valor Cr$ 30.00000
3. Premio 46-618 Valor c-s 30,000.00
4' Premio 56618 Valor Cr$ :lO.OOO,OO
50 Premiu 66618 Valor Cr$ 3J.{.)OO,OC

2661'8 Valor c-s
36618 Valer Cr$
46618 Valor Cr$
56618 Valor Cr$
66618 Vnlor c-s
Os títulos com OR

4 Ilnaes 6618 Valor Cr$ 1.5[0.00
Os títulos com OI'

3 finais 618 Val0F Cr$ !OO,OO
Os títulos com OA

2 Iinaes 18 Valor Cr$ 20,00
Os titulas com o final do

I' Premio 8 Ficam iR€DtOS do paga
mento da m enss luíade seguinte

Os títulos co In o fina I d (j
2' Premio 2 Ficam isentos do paga
mento da meusatirlade seguinte.

Pleno UNIVERSAL "H"

Premio 26618 Valor Cr$ 20.000,00
Premio 36618 Valur Cr$ 10.000,00
Premi, I 46618 Valor Cr S 5.000,00
Premio 56618 Valor o-s 3.000,00
Premio 66718 Valor Cr$ 2.000,00

Os títulos com os
6618 Valor Cr$ 590,00
O titulos com os
618 Valor Cr$' 50,00

Os títulos com os
2 Iinaes 18 Vl:llor u$ 10,00

Os títulos com o final do'
t: Premi(1 8 Ficam isentos do pagamen.

to da mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do

2' Premio 2 Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

Os títulos com 08
4 ttnaes 6618 Valor Cr$ 9.000,00

Os títulos com os
3 Iinaes 618 Valor Cr$ 200,00

Os títulos com 08

2 ílnaes 18 Valor crs 40,00
Os títulos com o final do

l' premio 8 ficam Isentos de pagamento
da primeira mensalidade seguinte.

i: Premio 812618 VaI Ir o-s 100.000,00
2' « 912618 « c-s 25.000,00
3' « 012618 c Cr$ 20.000,00
4' t: 112518 II Cr$ 15.000,00
5' c 212618 ti: Cr$ 10.000,00
Os títulos com os 4 íiuaes 2618 « Cr$ .500,00
Os tltulos com OA 3 finaes 618 c Cr$ i:lO,OO
Os títulos com os 2 Ilnaes 18 c' Cr$ 10,00

Os tltulos com o final do t premio 8 ücam isentos de r ig smento d 1 primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio O fkFlm isentos de n'lIl'n1P!Hn da nnraeira mensaltdade !'IPguinte.

H,o sorteio acima, foi contemplado com Cr. $ 20.000100 o titulo n' 012618, plano H. pertencente a Dna. Hilda Busch, resíden-
te em Perdizes, neste Estado.

,-

A Empresa está à disposição de todos os preetamisms quites. para lhes fazer li entrega imediata dos pre
míos a QU9 fizeram [ús nsst- sorteio. Procurem o nosso Agente Lo cal.

VISTO
Orlando Canton Dr. Alfredo Aloe - Diretor·Gerente
(Ftscal ri Go v=r-no)

O PROXIMO SVRTEIO REALIZA-SE ND DIA 25 DE SETEMBRO DE 19ft3, às 15 horas, na séãs social

Distribuição dO!J prêmio! d3 Empre!d (on,trutora Uflivlnal nos seus

in�uperàveÍ! pldno� de sorteios men \1', i �
PLANO MUNDIAL .B. MpnsR.lldade Cr$ 20,00 Distribue por mês 11.115 -- prêmios no total de Cr$ 500.01'0,00 com o pr êtnto malar de Cr$ 30.000,00

« ""C" " "lOO()-- .. "21.llfic-" "w 300.00000" " ... "25.000,00.. 500·- " 21.115 --

" 160.00000 " .. 20.000 OI)
.. 5,00·-

.. ::1 UOS .-

.. 1.350.000,Otl .. ..

100.000,0)
«

Ir "D6I
Universal "H"

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00. 10,00 ou 20,00 por mês
Na Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm' os mesmos direitos e para'

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmes obrigações.
Absoluta garantia. Máxima pontualidade. lncontestavel lisura

�----------�----�--�IF-���-=---�====--====�����---� THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

A. de O I ive i fa & ( ia .
Séde: em Londres�I��:!� de Reserva cxcedeül:

Cr$ 1.200.000.000,00.
Sub·Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19(fundada em 1930)

Repr·esentantes de tecidos de algodão,
,' lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Seguros _

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Orogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfnmarlas -

Artigos de borracha.
Garllnt.e-ee " exata observilncia no receituário médico.,

PREÇOS MÓDICOS. r

Ho� Conselheiro Mafra. oi e 5 (edl(fclo do Mercado) - FOl'{JjJ t.1I4!

Distribuidores de máquinas de escrever,
somar e calcular.

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168 AGENTES E REPRESENTANTES'End. T�legráfico: PAULICO

Florianópolis - 8ta. Catarina
Pessoas que trabalharam ou trabalhem para Cios.

de sorteios óu que queiram uma boa representáção
com grandes possibilidades, escrevam ,Si Caixa Postal,
3717 - S. Paulo. Concedemos melhores condições" e

li: -�_lIIl!IIII.1_- ... ----....-.. exclusividad�. •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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im�n am O OV� DI II � � �n em a . á ria na u�rra
COMPREENDENDO QUE A PESCA, ALÉM DE CONSTITUIR UM ELE:\'IENTO DE ACEN'rUADA J1UPORTANCIA NA ECONOMIA NACIONAL, U'l'ILIZA A

ENERGIA DE ;UIJ�HARES E :\'llLHARES DE BRASIJ�EI ROS DAS POPULAÇõES QUE nVE:\I NA ORLA lHARí'L'UIA, FJNTREGUF,S HEROICAMENTE A FAINA E AOS
HACRI«'íCIOS DAS PHSCARLAS, O IN'l'ERVEN'L'OR MAGALHAES BARATA 'L'f;iVI .oRIENTADO A SUA FECUNDA ADMINIS'I'RAÇÁO, NESSE SETOR, NO SENTIDO DE
CERCAR OS PESCADORES DO SIm FJSTADO NAO Só DOS RECURSOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS Á EXPLORAÇÃO ItACroNAI.J nESSA INDúSTRIA, C01\1O TAM
R�;:\I Di\S (jAUAN'I'IAS NF]CESS"\RIAS A UMA ExrSTf;NCJA l\IAIS SEGUIl,A E U}\'[A VELHICE MAIS AMPA Il,ADA,

É f\SSIi\J QUE, NO INTúrTO DE F'{TNDAR NO PARA 1JMA ESCOLA APARELHADA CÜ)1 os �lArs ::\'lODFJRNOS REQurSl'l'OS TIi;CNICOS, CO�I o «'IM DE FOR.
MAR PESCADORES E TRABALHADORES DA INDúSTRI A DE PESCL'\, O IUJS'L'RE IN'L'ERVENTOR .PAJl,AENSE 'l'iMi VISI'['.'\DO COiVI DESVf;;LO OS �[AIORES ESTA
BEJ.JECli\lENTOS Im FJNSINO E lNDúSTR,IA DA .PEse A, DES'L'ACANnO"SE, DEN'L'RE ESSAS VISLTAS, A QUE FEZ Á IiJSCOI.JA DE PESCA "DARCY VARGAS", NA
ILHA JH-: ;\IARAi\lBAJA, E CU.IAS NOTiCIAS DA)lOS ABAIXO, A'J'RAVI]::S DA CORRESPONDjj;NCLA DO NOSSO REPRESEN'l'AX'rlij NO mo.

Rio, Via Aérea - (PRESS coronel Magalhães Barata te-
PARGA): - A Escola de Pes- ve ocasião de ser apresentado
ca "Darcy Vargas", edificada e aos alunos-pescadores originá-
mantida sob a égide do Abrigo rios do seu Estado, com os
do Cristo Redentor na enseada quais se entreteve conversando
da Ilha de Marambaia, foi vis i- longamente, aucultando-lhes
tada demoradamente pelo co-

los sentimentos e indagando
ronél Magalhães .Barata, inter- dos detalhes, de sua vida. Eram
ventar do Estado do Pará. uns da Vigia, tradicional cída-
Acompanhado pelo sr. José

.

de paraense, que tem dado ao
Rocha Ribas, representante do Estado e ao Brasil uma safra
govêrno paraen�e nesta capí- abundante de valorosos ho-
tal, dr. Alvaro Adolfo, consul- mens do mar e cujos filhos são
tor geral do Pará, comandante conhecidos pelo arrojo o entu-
Armando Pina, batalhador in- siasmo com que se dedicam à
fatigável das causas dos ho- árdua e arriscada profissão da
mens do mar, dr. Cursino Ra- pesca. Outro menino' paraense
poso, representando a PRESS era Zuzinar Barros. O coronél
PAE:GA e a sucursal de "O ES- abraça comovido o pequeno co-

TADO DO PARA", além de en- estaduano de Cametá, em que
viados da imprensa carioca, o reconhece um seu afilhado.
interventor paraense e sua co- Mais um de Maracanã e mais
mítíva seguiram de trem desta um de S. Caetano, e um grupo
capital até Itacurussá, onde os a mais de cidades praeiras do
aguardavam o capitão do pôr- Estado do Norte.
to e vários membros da direto- Reunidos em grupo os mení-
ria da Escola "DARCY VAR- nos ouviram os conselhos e as
GAS". palavras de estímulo do inter-
Atravessada a baía de Sepe- ventar paraense, que lhes pro-

tiba a bordo da lancha "Ama- mete serem eles os futuros mo-

ral Peixoto", em pouco chega- nitores da Escola de Pesca que,
vam os visitantes à Maram- I sob o modelo daquela, é seu in-
baia, sendo recebidos pelos tento fundar no Estado do Pa-
srs. Levy Miranda e Rodolfo rá.
Fucks, este diretor técnico da tunídade de percorrer o seu in-

\pendências
externas da Escola sita detalhada a todas as de- A despedida do ilustre vísí-

Escola, além de outros mem- terior e admirar o profundo de Pesca, tais como as casas pendências internas e índus- tante, que se verificou logo
bros de corpo docente daquele sentido de religiosidade que I

construidas especialmente pa- trias, sendo examinadas pelo após, foi registrada por um
Instituto -Protíssional. possue a alma daqueles ho- ra habitação dos pescadores, a interventor os gabinetes médi- acontecimento expressivo. Uma
Foi entre alas de alunos-pes- mens da pesca. O interventor I casa de vílegíatura do Presí- co e dentários, o hospital, a flotilha de barcos à vela, todos

cadores, formados em posição paraense, nessa ocasião, teve
1
dente da República e outras, maternidade, as salas onde tripulados pelos alunos, saudou

de continência, que o coronél palavras de elogio a duas telas a comitiva foi convidada a al- funcionam as aulas das classes lo barco em que regressou o co

Magalhães Barata se dirigiu de inspiração bíblica realiza-:moçar na Casa da Administra- primárias e de formação técni- ronél Magalhães Barata no
ao carta que lhe estava desti-. das por um mendigo, filho da lção, sendo servida uma refeí-: ca, a lavanderia, a casa do pão Rio. Em código de sinalização
nado , encaminhando-se logo: localidade, os quais constituem; ção típica do lugar, constante I

e todos os departamentos onde os meninos da Escola "DARCY
após à ."Praç3; da �andeira". lum extraor�inário testemunAho Ide pe�xes apanh�do? no mes- são �onservados, :preparados e VARGAS" disseram ao inter-

.

Em frente a capela da

"AI-I
do quanto e capaz uma autên- mo dia pelos propnos alunos encaixotados o peixe e os seus ventor paraense: "A Escola de-

deía dos Pescadores" a comiti- tica vocação artística. Ida Escola. derivados. seja felicidades ao interventor.
\ià��e deteve, tendo então opor- Após um passeio pelas de- Seguiu-se ao almoço uma ví- Na bibliotéca Ida Escola o Feliz viagem."

lambem ri El(ATO
rortando ou cosendo.'

W. M. DIA� _

�(la'(kt�r-. R. Conselheiro l1af'ra, 8
O.K.ST",VIO

-

'SAlAO BRASIL
Praça Quinze, n. 10

Comunica às distintas flJ.mílias 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 óleopre�osCr$ 20,00

... �.

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
SECÇÃO VAREJO

Elegantes conjuntos dê
cintas e suspensórios
de couro, para homens

IIa crianças, carteiras,
porta-níqueis,
malas, etc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

COFRE
Cornprci-se um, de aço. Ofertas

à "A Exposição", praça': 15, n. 11.
v·7

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

dições. Ver e tratar no Arma
zem Bom Fim. No Estreito.

Vende-se excelente :o�:- I
dia com todo o

confôrto (água quente e fria.

I garage, etc.) com a chácara e

mais duas casas na mesma, à
rua Frei Caneca, 98. Tratar no
local. vf

,

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA
DE SANTA CATARINA

(Em transformação para. Soc'i.edade Anonima)
Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da Agri

cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA

Códigos usados:"MASCOTTE la. e 2&. edição
FLORIANÚPOLIS

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

Tem cor: espondcnte em todos os Municípios do Estado - Representante
da Caixa Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os coupons das apólices Fe<lerais e dos 'Estados de $lio Paulo,

Minas Gerais e Pernambuco .
Mantem cartei·ra especial para administração de prédles.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

c/c à disposição (retirada livre) ...................•..... 2%
C/C Limitada . .•..... " ..•..• ".............. 15%
CIC Aviso Prévio .......................................•
CIC Prazo Fixo .. __ _ . _ " " .•............

Aceita procuração para receber vencimentos em todas
ções Públicas Federais, Estaduais e IMunicipais.

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

6%·
7%
as Reparti-

VENDElll-SE
agora a preços -mo ís baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

couro a crômo.
Cornpro-se OLBO DE PEIXE, em qualquer

quantid.ade. Pagam-se os melhores preços da

praça'lTratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

TAMANCARI'A BARREIROS
.......
-_. __ ..

�.
_.

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

.. ,

;'-.__,-___,............,I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grande batalha a 30 kms. de Poltava BO��TO�OIMtft��s�� !!�a!�h����t�ne�!���f�
, . . do govêrno da Rumânia, partiu à noite, de Bucareste para o

Moscou, 27 (U. P.) - A 30 ao nord.e�te de Poltav�. Segun- c�s que contmuam retirando-se quartel general de Hitler, na frente oriental. Segundo informou
k�s. de !,oltava russos e al�- d.o ad�mtlra� ?S alemaes, a ar- diante dos esmagadores. at�- o jornal "Svenska Dagbladet", a conferência entre Hitler e
maes estao empenhados em gi- �Ilhana soviética c�n_honeou ques, �os tanques e artilharia Antonescu será assistida, também, pelo rei Boris, da Bulgária.gantesca batalha de tanques. mtensamente as posiçoes na- sovtétíca.
Nos círculos militares de Mos- zistas em Akhtyrka, que foi .,._- .._.._............

cou acredita-se que o resulta- abandonada de acôrdo com os
do desssa batalha será de gran- planos do Alto Comando ale
de importância para a sorte mão. Na opinião dos comenta
da luta no setor de Poltava. dores aliados a luta na frente
Outros despachos procedentes meridional, na zona ao norte,
de Berlim revelam oficialmen- leste e sudéste de Poltava, está
te que os germânicos abando-: se aproximando de 'seu ponto
naram a importante cidade de I culminante. Acredita-se que
Akhtyrka, alIO kms. ao no- os russos estão levando vanta
roéste de Kharkov e a 85 kms. gem sôbre as fôrças germâní-

Não foi presa Elvira I «Cidade aberta»
R• NOVá Iorque. 27 (('. P.) � O, lOS govêrno ria �ui<;'a enviou a Lo n-

Rio, 26 -A,N.- O Embaixador do dres e Wash i ngtun lima conumínu-

trag.·c·emêd.-a mu'ssol.·n.aana México e a' Chefatura de Polícia �ão ,Ojficiall do govêrnC! itali�nol no
publicaram no "Globo" um des ,Selltle o (e ser a capítal italíanu

t id f" 1 b
. - d,-,declarada cidade uberta. A notíciaLondres. 27 (l;, P.) - Final-f Iascisla pois Yilor Emanuel tam- da ltitlia", Deixando () palác io �e?

1

�.
o rcro 50 Ire o.bPrlsao �foi transmitida nela emissora de

ment.e, foi possivcl o.ht.er. CIlI íon-] bérn lhe im.I.)(lS a, I.'cnúncioa, ent\e.'- i\[us_soli.ni foi co nduz i do a uma alll� viro /�s, a �ua, e� arcou pn- .BerIim.
•

1 II I 1 1. - ra.o MeX1CO ha tres d ío.s ,

Revela-I-====""""�.",..�"._====---te (tllma de todo cré di to, os ]Jor-,gaJuo- H', .1'\ rcr Jgl( o .. o rcspccu- .Lulànc.iu, cm companhia de um
-

�.-

menores da cr-ise que determinou i vo termo. vlussoliní t ci niou nova- gcner�lI do corpo de carnb i nei rns.
se agora que aurqíu em Cor rrnbd , At - I A despesa o o

a queda de :.\Iussnlini. A tragédia mente c, então, Yitor Emnnuel r e- Ingcnumu cn!e. o Ducl' soli ci
í

ou ao on�e �oi preso, �,� inAdiv_íduo a�c;>r- ençao . cinema pódec s:' ti
começou, quando o Alio Comando plicou: "Sua assinatura é simples motorista que o levasse a sua ca- ma. e traços .,slono:nlcos ex re- roda com a venda de papel velho.
italian<;> :�ol'icit.ol.1 _urgentemente_ a fOrJnali(,I�,de: porque, de f�\�o,. o sa ; mas. alguns.

í nsta ntes. depois, n:amente .parecldos ,:om os da ar- Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Mussolini 49 divisões e 3,000 avaoes senhor.]a nuo c prtrnerro 1111111stro .n ol ou que o veiculo rodava atru- tts+o rnexrccrno , vestindo-se como Rua Francisco Tolentino 3.

se fosse ela e Ic.zerrdo-se passar
' .

alemães para conti nuur a gucrr a, ._.... ••_._..........._._....__._._._....._.... "és de ruas cheias de rn istéri o e
por aquela artista. Daí, positiva-pois, em caso contrário, a Itália pouco conhecidas, Com efeito o

vur-se-i a obrigada a pedir arrnisti- Hélio Regi.i carro só parou no cais de G�eta mente, a confusão.
cio. Mussolini, então, procurou de onde um navio-de-guerra con� D· t ·b

. -

d f Iseu amo Adolfo, promovendo uma Faz hoje um ano que, nesta duz iu a preciosa fi volumosa carga IS ri ulc;ao e are o ,Iconferência que, deveria durar capital, expirou o jovem Hélio até a ilha de Ponza, diante de N'ú- de algodãodois ou três dias. O encontro dos Régis, uma das mais fortes e ri- poJes. O sr. dl', César Seál'a. Dil'etor da Pro-
dois diblelores. no entanto, não sonhas esperanças da inteligên- w_.._..........................._-_•• -.-.-............ (lução Animal. comunica pOl' int.ermédio
foi além ele duas horas. Hi tler, cia moca de Santa Catarina. elo Depal'tamento Estadual ele lmpl'ensa

1 }.)"!' M
' - Por motivo de via' i e Propaganda, o seguinte:com o() pensamen o na \lISSla, (es- Começara a tentar o jornalis- oveIs "A Diretol'ia ela 'Produção Animal avisa

pachou logo Mussolini, dizendo mo, pelas colunas do "Estado", gem, vende-se uma aos criadores que, na conformidade elas
t I Q' t sala de jantar e um portarias númel'os 70 e 98 ela COOl'de·que procurasse ou ro e on UlXO e tracejando vagas crônicas esporo dormitório. Rua General Bitten- na<:ão ela ::\fobilização Econômica, pu.para defender SlI8 causa. Ignora- tivas. Desinteressando-se. porém, court n 83 5 1 blicaclas 1105 Diários Oficiais ela união

se se o chanceler alemüo quis alu- das pugnas futebolísticas, deu-se
,.. v- de 17 de maio e 9 ele julho elo

(lir a algum ,outro caudilho mas o ao cultivo das belas-letras, len- MOV ••melltoS�.ussos
ano corrente, e'itá enC'3lTegada de elis-

f· M l" tribuir a quota de 150 tOlnelaelas ele fa_ato e que 1 llSSO 1m I'egressoll do os melhores autores de que relo de algodão corresponelente ao mês
sem nada conseguir, pondo Dino tinha conhecimento, buscando ele setembro, Os peelidos dos interessa-
Grandi a par do acontecido. Vol- refinar Q espírito para bem sen- Moscou, 27 (U. P.) - Os elos, para apl'ovação e remessa à Divisão
t I R·,." l"

.

t- f d de Fiscalização e Classificação de Proelu-ane Q a ama, .,�l1SS0 UH rel1nm o tir as belezas da arteliterária. russos es ao azen o grandes tos Agrícolas, poelerão se!' feitos me.Grande Conselbo Fascista, em se- Tinha iniciado uma espécie de movimentos no oéste de Tan- eliante simples soliSi1;ação isenta de sê·
guicJa, para comunicar-lhe que o apologia das principais figura., , , los ele qualquer espeCle, endereçada à Dl-
1- I t' t 1 '1' garog', com o proposlto de en- retoria da Proeluç'ão Animal, Caixa Poso'ue lrer prolllo era O( o o aUXl 10; do nosso meio cultural, através
lllas, Grandi, C0111 assolllbro de das páginas dêste diário, quan- volver a rêde ferroviária da-I tal, _1�4",=�.".."==,,..._____,===-
:Muss,olini, pediu a palavra, dcs- do a morte o co'lheu, quase de quela parte da bacia do Do-
cI'evendo a entrevista dos dois di- golpe, roubando, assim, ao nosso netz.
tac1ol'es, tal como na realidade de- Estado, uma inteligência que pa-corrêra. Toda a côrte fascista, recia destinada a futuro repletovendo o naufrágio do reg.ime, de loiros imarcescíveis.
acusou, então, ;\{ussQ,lini de crime Seja como fôr, perdurará seu
flc alta traicão c, dez horas depois nome à guisa de exemplo à nos.
de �nicio c!ii reunião, o obrigou a sa mocidade, para que se desli.
renunciar" C011l () que o Duce não g-ue um pouco mais do utilita-
üOl1COnlull. Hesolveu, cntão, êle ríssimo "está na hora", e erga o
procurar u soberano, mas, ao che- coração às alturas incorruptíveis
gar a palácio, só teve lempo rle do Ideal.
levantar o braço para saudaç50

Os italianos matarão reféns
LO�DnES, 2G (I,'. P.) - Os pntriotus íranccscs tnl\'[,,I'alll-SC em sé,

rios conflitos COIll as tropas italianas de ocupaçfio na Al tu-Saboin. COIll.
se sabe vários destacamentos de gur-r r i lhci ros I'r:',l1ces['s resistem, nexs.
região, 11:í mais rIe seis meses. DÜ','ltL' da reaç,io dos Irunccscs, o Ali:
Comando italiano adotou medidas especiais para a proteção de sua;

forças, Também anunciarnm que, se os ataques dos gue rri lhei rns não
cessarem imcdiaí amr-ntc, os ita lianos l anç arâo 1l1:l0 dos rcf'éns, que se
rão executados em número de trl'S por dia. Nesse sentido, os i l a l iunnx
jú formaram o seu estoque lU1I11<1JlO, aprisio nuu do ccní cms de campo
neses da All a' Sabo ia, que responderão pelas uti vidadcs dos guer-
rilheiros. •

-

dueloFord quer bater-se em
DETROJ'l', 27 (U. P.) - 'Cm comentarlor rádíofônteo

apressado afirmou flue () famoso industrial Henry Ford estava
tão doente, que o govêrno foi obrig'tHlo a encarregar-se da d i
reção de suas fáhrieas, Henry Furd lião gostnu da afirmação
do comentador, Irrew Pearsou, de 45 anos de Idade, E foi tão
grande o rancor de Henry ]<'01'11, flue, apesar de ser 35 anos
mais velho que o seu antagnnísta, desaííou-o para duelo.

a paz sólida
WASHINGTON, 27 (U. P.) - Até 31 de julho último, os

Estados Unidos empregaram 14 biliões de dólares ele acôrdo
com a lei de empréstimos-arrendamentos. Na mensagem que, a

propósito, dirigiu ao Congresso, o presidente Roosevelt assina
lou: "Ampliando o prazo da lei de empréstimos e arrendamen
tos, evidenciámos que não desejamos ver a futura paz em pe
rigo devido a novas dívidas de guerra. A vitória e uma paz só- IIlida são a única moeda em que desejamos ser reembolsados" .

A vitória e

A

SA NG1JBJN()I__
Contém oito elementos
Fósforo,

tônicos
Cálcio, Vanadato e
Arseniato de

Sódio, etc.

Os Pálidos, Depfiuper&dos,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece·
berão a tonificação geral

do organismo com o

Pães misérrimos
De alguns dias a esta parte,

correm desencontrados boatos
sobre a falta de farinha de tri-
go na praça, não obstante o

representante do Moinho de Jo
inville, publicamente, pela im
prensa, haver declarado que
aquele estabelecimento não dei
xaria de fornecer o produto às
padarias locais.
O desaparecimento de um ou

tro artigo de primeira necessi
dade, de quando em vez, entre
nós, se está a verificar. Ora é o

açúcar, oro o sal, ora o sabão,
ora o álcool, ora isto, ora aqui
lo ... E o povo é obrigado a pa
gar mais caro pelo pOUCO que
ainda consegue obter. Agora é
a vez da farinha de trigo, aliás,
misturada com mandioca.
O caso está dando motivo a

que as padarias locais (ou qua
se todas), estejam a produzir
pães minúsculos e intragáveis,
de pêso reduzidíssimo, que não
vai. em geral, além de 28 gra
mas, quando, parece, devia ser
de 50 gramas cada um.
Ainda ontem I um operário,

pai de seis filhos, nos trouxa
2 pãesinhos dêsses, um pesando
27 gramas e 80 centigramas, e

outro, 25 gramas e 70 centiara
mas. Alega êle que êsses pães,
vendidos a 10 centavos cada um,
são verdadeira extorsão. pois as

famílias são obrigadas a com

prar o dôbro da quantidade
que dantes costumavam adqui
rir -. com grande lucro para os

padeiros.
Ignoramos se as autoridades a

que está afeto o «corrtrôle» do
abastecimen to público já este
jam a estudar o caso do pão
liliJilutiano de Florianópolis; po·
rém, o fato é que toda gente
aguarda imediatas providências.

Lançando boletins ao invés de bombas
LONDRES, 27 (U, P.) - Aviões de bombardeio da Real

Força Aérea sobrevoaram vários países ocupados da Europa.
Ao invés de bombas, foram lançados numerosos boletins, cujo
teor se desconhece.

A populac'o de
Buenos Aires

Buenos Aires, 26 (U, P.)
Segundo dados oficiais da pre
feitura de Buenos Aires, a po
pulação da capital argentina é
atualmente de dois milhões
quinhentos e cinquenta e sete
mil e quinhentos habitantes.
Revelou-se que essa cifra é dez
por cento mais elevada que a
do mesmo período do ano pas
sado.

CompraI na C/I. SA MlSCf:LÂNEA é slber eC'Onornizar'

Compram.se estnbilizadores.
Na "R.adiolnr", rua 'l'rajano, 6.

o café na SuéciaNova I (JI'(!Uc, 2G '(U, P.) - O
SCl'yi('() noticioso sue{'O-!1ortc-allw
riean() inf(Jl'l11a que os estoques d<�
café, existentes na Sllecia, :l!jlJ
gel11 9400 toneladas, das ql1ais
umas Irês l11il serão deslinauas Ú
reserva l' o restante para a distri
huição de Ires ràções ordinúrias,
,dum quarto de quilo por pess(Ju,
(lurante os cinco próximos J11ese<;,
Em setembro, sera dada u1I1a ra

ção complementar aos pescado:res,
lenhadores c pessoas de idade
ílnn�<tda.

o "HOl'.4HY PIUjS1.'OU HO�Il!J]\,AGK:\'S
AO EX�;I{CI1'O XA('IO�A" ]i:. A RF.T'(·.

13LIC.\ no lJIUIGUMÉ MAIS QPE Ull
NOME, E Ulf
iIl(BOLOI Durante o almô,'O elo "Rotary", 110 dicl

26, no qual toma1'8m parte, eomo convi.
daelos especiais, os 81'S, t�nente,col'Olwl
Epaminonda, Santos, Comandante ela Ba
se Aérea, tenente·coronel Hugo 8ilv[1,
Comandante elo 14° B, C" e tenente·col'o.
nel Cantíelio Quintino Régis. Comanelal1te
da Fôrça Policial do Estado, sr, 1,'0
d'Aquino, em nome elos rotarianos, J'l"z
brilhante saudação a "Caxiacl", patrono
do Exército ]\'aciona1.
Também o sr, dr. \�Tandel'ley Júnior'

proferiu uma eloquente saudação �o

Uruguai, por motivo da data nacio[1::l1
daquela Repúbli(;8,

,

O sr, Mário Lacombe, el11 palaVl'<IR de
entusiástico' patriotismo, expressou os
sentImentos dOR rotarian08 à propósito
elo primeiro anivel'sário ele guerra do
Brasil contra a ltália e a Alemanha, c
o sr. dr, José Macedo rlirigiu a saudação
do "RotaryH aos visitantes, en1 n0111e cldS
quais o sr. tenente,col'onel Hugo Si]\':1.
proeluziu fulgurante alocução de agrad�
cimento, aludindo ainda à saudação �
Caxias, feita, em magnífico improviso,
pelo SI', dr, lvo d' Aquino.

Churcbill falará
Anuncia·se que o primeiro mi

nistro Churchill falara, pelo rádio,
no domingo, às 12 horas (hora de
guerra, 14 horas no Rio de Janeirol,
e não no sábado, como foi ante
riormente anunciado.

Todos os jornaisMoscou, 27 (U. P,) - Todos
os jornais russos publicaram
o díscurso pronunciado pelo
presidente Roosevelt em Otta
wa e as declarações de Chur
chill e Roosevelt, do dia ante
rior, em Quebéc.
,.....-_......-'"--.w.....-_-.-.......·_,._·_...................�

At
- I A despesa com o

ençao . cinert;la póde ser ti
rada com a venda de ,�(lp�1 velho.
Compramos a Cr$ 0,40 cy quilo.
�uC1 FrallCJis(..o rolentino, 3.

GUARDA·LIVROS
Precisa·se de um, que apre

sente referências. Informações
Avenida Trompowsky, 74.
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