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importante base
Blocos de crom-na
Goiania, 12 (E.) - Nas proxi

midades de Serrania, distrito de
Pouso Alto, foram encon trad os,
por pequenos lavradores, alguns
blocos de pedra, acreditando-se
tratar-se de turigstenio ou mínérto
de cromo. Reconhecida a ma<sa

de veeiros e de blocos de cromita,
calcula-sr em cerca de seis milhões,
de toneladas o seu afloramento.
Segundo afirmam QS entendidos, o

'leal' do minério varia de 42 a 45
por cento em óxido de C1·0l110.

Melbourne, ,

Japonesa
As forcas australianas,

'

de Salamaua, situada
e norte-americanas ocuparam a
no .nordeste da 'Nova Guiné_

Reduzindo impostos

At - I A despesa com o

ençao - cinema póde ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 'o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.

o
Baia, (E.) - O Conselho Admi

nistrativo aprovou o projeto de
decreto-lei da interventoria deter
minando a redução do imposto de
transmissão de propriedade "inter
vivos".
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A família real em

V't M II SATAXAZ E () VATICANO
1 or anue Londres, 11 (U. P.) - A emis-

sora de Berlim informou que o ae-
neral Kesserling tomou todas "'as
medidas para que Roma continue
tendo o caráter de cidade aberta.
As funções policiais de Berna são
exercidas por italianos e o Vati
cano está sob a custódia dos ale
mães.
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Sicília

Está em Roma o novo A'tila
----------------------------------------------------------------------------�=---------------------------------------�--------

Mensagem
Londres, 13 U�P.- "Italianos I Para o bem supremo da pátrià,

que jamais deixou de ser meu primeiro pensamento e a finalidade
de minha vida, e com o fim de evitar sofrimentos ainda maiores e

sacrifícios consideráveis, autorizei o pedido de armistício". Foi o que
afirmou o rei Vítor Emanuel, em mensagem lida aos italianos no mi
crofone de uma emissora não identificada. O soberano da Itália afir
ma ainda em sua mensagem: "Para segurança da capital, e para po
der exercer livremente meus deveres de rei, segui com o governo e as

autoridades militares para outro ponto do território nacional. italia
nos' Conto convosco em todas as circunstâncias, assim como vós po·
deis contar com o sacrifício supremo de vosso rei. Que Deus ajude a

Itália nesta grave hora de sua história ["

ADERIRAM AOS GUERRILHEIROS
Berna, 13 -U.P.- Os círculos bem informados da capital suiça Estocolmo, 11 (U. P.) - Inúme-

não acreditam nas informações segund.o as quais o marechal Badoglio ros soldados ítaâianos destacados
perdeu a vida em uma escaramuça entre soldados italianos e tropas na Jugoeslávia resolveram não obe
do exército nazista. Segundo os mesmos círculos, o rei da Itália, o decer às ordens alemãs e aderiram
príncipe herdeiro e o rno rec.hcil, Badoglio encontram se em Sicília, à aos guerrilheiros. Foi o que se re

frente do gov�rno italiano de reação ao domínio da Itália pelas na- velou na base de informações pro-
zistas. l cedentes da Suiça.
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Ao adquirir um Tissot - O relógio
que nem a eletricidade desregula
- o Sr. recebe um documento de
absoluta confiança. É o certificado
de Garantia Contra Acidentes, vá
lido por um ano - o tempo sufi
ciente para o Sr. se convencer da
precisão e resistência do Tissot.
Assim, não importa qual a extensão
do acidente, não importa tão pouco
qual a peça que se quebre - até
mesmo o vidro - o certificado ga
rante o consêrto completamente

Rio, 12 (A. N.) - o vespertino
o "Globo" publica ampla notícia
sôbre a maneira por que foi rece
bida, pela: família católica, a

ocupação do Vaticano pelos nazis
tas. A propósito do acontecimen
tos, o Núncio Apostólico disse à
reportagem ser tal fato "monstruo
so e um dos maiores crimes da
históri a". A monsenhor Mazela,
embaixador da Igreja Católica no

Brasil, que estava profundamente
sentido com a tirania nazista, não
faltou o apóio e contôrto dos fiéis
e de todos os cidadãos amantes da
liberdade, os quais, ou por telefo
ne, ou pessoalmente, lhe foram hi
potecar o testemunho da sua, soli
dariedade. Ministros de Estado, alo
tas autoridades civis e militares e
elevado número de pessoas de to
das as camadas sociais levaram a

Sua Excia. Revma. o seu mais vee
mente protesto. Segundo apurou o
mesmo vespertino, a nunciatura
nenhuma notícia recebeu direta
mente do Vaticano. Monsenhor
Mac Dowell, solicitado a dizer al
gumas palavras sôbre a ocupação

do Vacícano, assim se expressou:
"E a fôrça querendo dominar o

poder inviolável do Vigário de Je
sús Cristo sôbre a consciência dos
homens livres". Ao proferir essas

palavras, deixou monsenhor Ma'C
Dowell transparecer visível emo

ção. Pouco depois, se despedia da
reportagem, dizendo que a impren
sa seria oportunamente convidada
a uma entrevista coletiva com o
Núncio Apostólico, logo que che
gassem noticias do Vaticano.
Rio, 12 (A. N.) - O prof. Amo

rosa Lima (Tristão de Ataide) , lí
der católico no Brasil, falando ao
"O Globo" a propósito da anun

ciada "proteção" dos nazistas ao

Vaticano, declarou o seguinte: "É
o suicídio de Hitler. Já agora, não
há mais motivo para vacilações. Os
católicos, que estavam iludidos, de
finem-se. Já em 1938, muito antes
da guerra, no seu último encontro
com o Papa Pio XI, êste dizia para
o nosso saudoso cardeal dom Le
me, apontando para o mapa, ela
Europa: "Essa Alemanha assusta
me".

MUSSOLINI EM ÁFRICA?
Londres, 11 (U. P.) - Está cor

rendo com grande insistência em
Berlim o rumor segundo o qual
Mussolini encontra-se no norle da
África, em poder dos aliados.

Em cromo [undo aeo .. Cr$ 390,00
Folheado . � • " . Cr$ 525,00

* * * * * * * * * * * * * * * *

ficou em Roma
,

E gabineteBerna, 12 (U. P.) - Despachos, atríbuídos ao "Corrlere de La
Sera" indicam que todo o gabinete italiano ficou em Roma. Por outro
lado, em Zurique, correu o rumor de que os fascistas itl:alianos pretendem
libertar Mussolini e conduzí-Io para o norte da Itália, onde ficaria íun
cionando o novo govêrno fascista. De Estocolmo, anunciam que o ma
rechal Badóglio renunciará, devendo ser suhstítuido pelo dirigente so-

I cí al democrata Bonome, ficando à frente do ministér-io do Exterior da
[Itália o conde Carão Sforza, chefe do Comité dos Italianos Livres. Não

I ex, istern, entretanto,
notícias oficiais, nem italianas, aliadas ou alemãs,

à cerca do rei e do govêrno italiano.

o
DOCUMENTADA A

.C§arantia
(outra ódeutes Mussolini libertado por paraquedistastNova Iorque, 12 (UJ1p. Urgente). Londres, 13 [U.P.] -- Segundo no-

-- A agência D.N'.B. Informou que tícias não confirmadas, mas que
Mussolini foi libertado por tropas parecem exatas, Mussolini encon
de paraquedistas e fé'irças de segu· trava-se preso no forte Brasichi,
rança alemãs. nos arredores da aldeia de Pinetta-

:f. .Sachetti, não muito longe de Roma,
Essa prisão era utilizada pelos fas
cistas para execuções dos anti·fas
cistas.
.-.-.-......_-.-_-...-.-.-_-_-....- . .:_-_-.-.-.-.-.-.-J

* * * * * * * * *

nem perca tempo e dinheiro
Compra e venda ele im6veis ". administração de bens

representações 0- questões jurfdicas, cíveis, comerciais Il crimi
nais .- legislação fiscal, social e trabalhista -- contabilidade -_

informações sôbre situação e ídoneídcde comerciais .- cobran
ças, inclusive mensais -- registro de marcas e patentes, diplo
mas, profissões, etc. _. clUtorização para compra e venda de
minérios, pesquizas, legalização de jazidas, etc.·o legalizaçã'O
de estrangeiros.

Informações sem compromisso:
INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, SIA.

Rua da Alfandega, 57·2' End. Teleg. INOTSA • Rio de Janeiro.

Londres, 13 [U. p,] -- Os cfrculos
aliados não confirmam nem des

.

mentem a notícia da libertação de
Mussolini, conseguida pelas tropas
de' paraquedistas e Eôrços de segu
rança do Reich. Informantes lon
drinos destacaram que os Aliados
nunCCl souberam, ao certo, onde se

encontrava Mussolini.
:f.

Lonelres, 13 [U. P.] -- Mossolini
chefiará o novo govêrno fascista,
criado por Hitler para a Itália. E' RHODES CAPITULOU
o que se deduz das insistentes in- Londres, 12 D. P.) - O Estado
{armações das emissoras de Ber- �aipl' !llel?ão anunciou que a guar
lim e Roma, ao destacarem que mçao italiana de Rhodes capitulou
fracassou o plano de Badoglio de depois de um ataque de hombar
entregar o duce aos anglo-norte- deiros em mergulho, já tendo sido
americanos. quase totalmente desarmada.
__./"........._.........w."._.._.J"_·._.�"......• ....• ....•••........"..·_.·....• __....•••••.....••••�
_---""--""'.tU.......,._._.

DI-LO BERLIM •• _

Londres, 11 (D. P.) - O rei Vi·
tal' Emanuel e o pr incipe Humber
to se dirigiram para a Sicília, Foi
o que informou a emissora de Ber
lim, baseada em noticias que cír
cularam insistentemente na chan
celaria do Reich.

gratuito do Tissot. Tissot é um

relógio moderno e de linhas ele
gantes. Veja nas boas relojoarias
os seus mais recentes modelos. E
observe como nenhum outro reló
gio de qualidade é vendido por
preço tão accessivel.

,

va ao RioNão

OMEGA

PRODUTO DA SOCIÉiÉ SUISSE POUR L'INDUSTRI� HORLOGÊRE
GEN EBRA - SUrÇA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MARIO DE MIl{ANDA VAL- tra o saliente de Curse mas, ape
VBRDE sal' de terem conseguido efetuar
No quarto aniversário da entra- penetrações consideráveis nas de

da do Império Britânico e da [esas, eles não puderam manter o

França na guerra contra os nazis- 'ímpeto do ataque e Dl arremetida
tas, as tropas britânicas e cana- fracassou. Os nazistas, esta vez,
denses desembarcaram, outra vez, não dispunham de centenas de
no continente da Europa. As for- veículos e tanques avançando sem

ças aéreas aliadas estão bonibur- oposição efetiva pela frente. Os
deando incessantemente as [un- dias do "Blitzkrieq" já se foram
ções das linhas ferroviárias' que mas poderão voltar. Nas campa
ligam a Itália e o passo de Breu- 'nhas de 19/fO e 1941, 11m avanço
ner, lendo como objetivo isolar o através de 100 milhas de terreno
sul da J tália do norte. inimioo não era considerado ex-

Como já foi noticiado na im- traordinário,

I
prensa, os atiados conseguiram es-I

Um dos [atores principais, no
Labelec er cabeças de ponte em Reg- lento desenvolvimento de ojensi
aio di Calábria e outras cidades uas modernas é a eficiência do

Anúncios mediante contráto da peninsulo italiana, onde as

ope-, canhão "onti-tanque", Além desta
rações se desenvolvem satisfató- arma, o novo tipo de canhão "an-

Os originais, mesmo não pu. riamenie. ti-aéreo" tem demonstrado a sua

blicados, não serão devolvi- Na Rússia, as [ôrças soviéticas eficácia contra bombardeiros de

d estão em franca arremetida num mergulho e caças que voam a pou-os. ritmo acelerado e penetraram no ca altura.
norte da Ucrânia, além da sua im- Também, o campo de minas tem
portante vitória no sul. No mar de consiituido um obstáculo [ormidá
Azou, retomaram o porto de Ta- I'uel para JlIIl1a vitória rápida. Po
ganrog e os alemães sómente con- rém, por causa das uastas distãn
seguiram salvar alçumas de suas c ias, é sómente possiuel semear

tropos, minas perto das cidades. Numa
No fim de quatro anos de guer- frente ativa que se estende de

na é interessante comparar o úlli- "Stnolensc até o mar de Azov, -

mo avanço russo com as grandes uma distância de 550 milhas . -

I ojensiuas nazistas nos primeiros todas as minas existentes na Ale
anos da guerra. Os últimos avan- manha não seriam suiicienies pa

I ços são tão rápidos quanto os dos 'ra cobrir toda esta área terrestre
"alemães quando eslava no cume de operações bélicas. A. mina é Vende-se uma, à rua Bocaiuva,
do seu poderio militar. De outro quasi tão efetiva como o canhão, 151 com fundos para o mar,
lado deve-se lembrar que nas oien- mas está para soar outra vez o dia medindo 11 30 metros de frente

Numa cidade da Noruega, sioas anteriores contra a Polônia, "em que será possioel às fôrças alia-
p r 60 de fundos. Tratar na

os nazistas fizeram comunicar a França, e Iuqoslauia, a Grécia e das [azeretn rápidos avanços que.
o

ii todos os fazendeiros de que
a Rússia em 1941, os nazistas es- ultrapassarão o "Bliizkrieq" dos' mesma das 17 horas em diante.
lavam se arremetendo contra tro- alemães em 1.940. 15 v. - 2

eram obrigados a entregar in- pas mal equipadas. Além diso, a Os beligerantes estão constante
tegralmente a produção de "Luiuuoiie" tinha o domínio dos mente aproveitando-se das suas

ovos dos seus galinheiros. Um ares e os deiensores foram toma- experiências com o emprego de
dos criadores entretanto dei- dos de surpresa. novas táticas e armas, não restan

xou de obedecer a ordem na-
É diiici! incluir II campanha da Ido dúvidas que, brevemente, será

Líbia neste quadro de comparação vencido o campo de minas que
zista, não entregando nenhu- pois a guerra na Líbia linha ca- representa o obstáculo primordial
ma quantidade de ovos. Ime- racteristicos especiais e se desen- M) caminho de uma vitória rápi
diatamente foi enviada uma volveu, na maior parte, nos arre- da.

patrulha á sua fazenda com I
dores da e�lrada que s,e .estende ao -------------

� longo do litoral da uu« GRATIS ,ordem de prende-lo. Ao voltar Na Europa, após terem lançado •

para a polícia o fazendeiro foi' os seus aloques fulminantes, os

levado á presença do chefe alemi}e� desel�volve'/:am os. primei
que o inquiriu severametne ros eXlt?S,. aglll�o �ao rapldame.nte

A
" que exercitas inteiros foram ISO-

sobre o. destino dado aos ovos 'lados e o adversário ficou impos
das galmhas de sua propríeda- sibilitaâo de reagrupar as fôrças
de. O fazendeiro assustado restantes. A Rússia sofreu perdas
confessou. Ao receber a ordem elevadas quando � Marechal,. Ti-

_ .. moshenco lOI obrigado a retirar-
dos alemaes havia afíxado a se nlrás do rio Don, em direção
mesma numa das paredes do 'de Stalinçrado em 1942.
galinheiro para que as poedei- Neste verão, os alemães. desen
ras tomassem o necessário co- codearam lima nova ojensioa con-

nhecimento e providenciassem
----------------

uma melhor postura. Os dias
foram passando e nenhum
ovo apareceu no galinheiro. O
fazendeiro, diante da crimino
sa recusa das aves que durou
10 dias ordenou o seu fuzila
mento pelo grande crime de
sabotagem contra o Reich. A
prisão imediata foi o agrade
cimento que mereceu esse ze

loso fazendeiro.

o ESTA,DO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.o 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre CrI
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
c-s
CrI
CrI

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

Galinhas anü
nezlstas

(C. E. c.)

lheiro da iJl18traoll.o o.-oima, coa.
lhe, em lWlavel gesta, IUD oéJice do
excelente aperitlvo XNOT. _11ft.
"" V" Sia. de a.creaoenter. 110�
oe... g9nQJeza:E�TEÉ TA11.
BEN IJ I1EU APERITIVO

I'REDILETtJ!

1111,/)l/o/)uro liA KI10TJ.J..IItO-íCOI1. E SE6U/lMi ITJ..JI. _

"A Bandeira Nacional deve ser hastea
da de &01 a sol, sendo permitido o seu
uso à noite. uma vez que se ache conve
nientemente iluminada". (Decreto-)el Do
'.U:!, IIt ;'1 ,,� �1IJ�9 40 "'I, u1, II),

Comparação de operações
ofensivas·

Quer receber ótima surpresa, que
o fará feliz e lhe será de valiosa
utilidade? Escreva a SOARES-·
Caixa Postal 516 -- Rio de Janeiro,

NOSSA SECÇÃO

A Estatística Mm�ar, destinada I

facilitar a preparação rápida, e til
das da Nação. exige que todos o"

perfeita quanto possivel, do apar e
lhamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cuoperacã
Subtrair-lhe apôio é trabalhar C(>}'

tra o Brasil em trnerrll.. (D. R M

A

NARIZ
EN�U"1t 'I�\ �

(1)1 -,

IV (--�Bastam umas gotas •••
e V. S. pode respirar!

o PENSAMENTO DO DIA
{<A verdade é o alicerce da

autoridade». - Catão.

A ANlilDOTA DO DIA
NO BAR

O FREGUÊS - «Garçon»,
traga-me um canudo para o re

fresco.
O «GARÇON» - Um mo

mentinho, cavalheiro. Por en

quanto, estão todos ocupados.
O PRA'tO DO DIA

COSTELETAS DE VITELA
ASSADAS

- Tempere algumas coste
letas de vitela com sal, pimen
ta, alho e ujn pouquinho de
louro,
Deite-as sobre banha muito

quente e doure-as bem.
Pingue um pouco d'água. jun

te uma cebola ralada, seis to
mates sem peles e um galhinho
de salsa. Quasi na hora de ser

vir junte uma colher de molho
inglês.

Sociedade Anônima

"Desentupa" seu nariz! Corno? Sim
plesmente pingando umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. A especial medicação do
Va-tro-nol desaloja a estorvante
mucosidade, alivia a irritação, con
trai as membranas inchadas e faz
desaparecer essa sensação de entupi
mento. Va-tro-nol é o favorito mun
dial para aliviar resfriados nasais.

ALVARO RAMOS

Capital ... , ... ,", .. , .. , .. " ... , .. , ..... _ ... , .. , . ', .' c-s . 100,000.000,00
Fundo de reserva e outras reservas "'""""'."""" CrS 1.348.131.138,50

Agências e correspondentes em boda o pais
EXECUTA TODAS AS OPERAÇõES,BANCARIAS

Abona, em conta corrente, os seguintes juros:
AGÊlNCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRo', 3

Dep. com juros (COMERCIAL SEM LIMITE) " "" .. , ....

Dep. limitados (limite de Cr8 50.000,00) ,,'.,

Dep, populares (idem de Cr$ 10.000,00) .. , "

Dep. de aviso prévio (de qualquer quantias com retiradas tam-
bém de quaisquer importâncias).
cam aviso I}révio de 30 dias ., ,," •. , .

idem de 60 dias ,,' .. '

ídern de 90 dias ,' .. ,,, .. ,

Depósitos a pl'azo - fixo

2% a/a
3% a/a
4% a/a

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
O PRECEITO DO DIA

A água utilizada para regar,
plan rações de legumes pode con

ter bacilo tífico. Nesse caso, os

legumes serão contaminados e,
quem os ingerir crús, corre grano
de risco de ter febre tifóide.
Defenda-se dessa doença, pas

sando em água fervente os legu
mes que devem ser comidos
crús SNES.

3,5% a/a
4% a/a

4,5% a/a

4% a/a
5% a/a

3,5% a/a
4,5% a/a

CASA

por 6 meses

por 12 meses

coer RENDA MENSAL
por 6 meses

por 12 meses

LETRAS fPOTECARJAS

'.. .....a. __

. THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LlMITED

Cr$ 1.200.000.000,00.

As letras hipotecárias emitidas pelo BANCO DO BRASIL, dos valores de
Cr$ 100,00, Cr$ 200.00. CrS 500,00, Cr$ 1.000,00 e Cr$ 5,000,00, teem por ga
rantia: OS MÓVEIS HIPOTECÁRIOS - O FUND,o SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA.

São emitidas ao prazo máximo ele 20 anos e liquidáveis por via de SOl"

teios anuais.
Seus juros de 5% ao ano. pagávets poj- meio de cupões, de 6 em 6 meses,

'

em 31 de janeiro a 31 de julho de cada ano, estão isentos de quaisquer im

postos. taxas, selos, contribuições ou outras tributações fedel'aiS', estaduais
ou municipais, de acôrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 de [aueíro de 1938. 'iii

Preferem a quaisquer títulos de dívida qujrografar ia ou previlegi ..da e :
podem empregar-se: EM FIANÇAS Ã FAZANDA PÚBLICA; - EM FIANÇAS •
CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSÃO DE BENS DE MENORES, :

I
óRFÃOS E INTERDI11OS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES- •
TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS CONCEDIDAS •
PEL,o BANCO. .:São megocíãveís em qualquer parte do território nacional e cotadas em

BOLSA.
Agências no Estado de Santa Catarina:

FLORIANóPOLIS, JOINVILE, BLUMENAU, CRUZEIRO, TUBARÃO
E MAFRA

EXPEDIENTE: Das 12,30 às 15,30 horas,
Aos sábados: das 9,30 às 11 horas.

Enãereço telegráfico - SATELLITE
Gerência ....••..•••..•..••..•••••••••...••.. 1614

TELEFONES: Contadoria .........• ". ...•..••...•.••..•••.• 1114

."." ,.

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

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

Ultimos estilos de finos

I• --=-

NOBILIARJOS
ACABA DE RECEBER o

«Lar dos l'fóveis)
(antiga seccão de móveis d'A Modelar)

Rua Trajano, 15

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e
salas de visita, de fino acabamento.

Vendas à vista e a prazo

\

'(

'J

i
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BAZAR
Além de ajudarem a limpar a

péle e desalojar as impurezas, os

banhos turcos fazem perder com

grande facilidade alguns quilos de
pêso. E' lógico que os primeiros
quilos perdem-se em pouco tempo,
mas que em breve S9 torna mais
difícil a sua redução.

.Anlver�árlmu
Faz anos hoje o jovem Arman

do Mirowsld. filho do sr. Felix Mi
rowski.

Passa hoje o dia natalício do jo·
vem Nerâu , filho do sr. Hipólito
Pereira.

Festeja lima data aniversário, ho
i e, a exma. sra. d. Balbina de F'í
gueiredo, esposa p.o sr. Alvaro de
Figueiredo, comerciante na cidade
de Canoinhas.

Transcorre hoje o natalício da
Brita. Araei Lopes, filha do sr , José
Licínio Lopes.

'

Completou, ontem, 76 anos de
idade, a exma. sro , d. Elísio Auto
da Costa, tia da srita. Edeol' :.'0
da Silva Quintanilha, funcioná
ria da Delegacia de Ordem Polití
co Q Social.

Transcorreu ontem o dia n<\ta-
( lrcio da exma. sra. d, Carmen Li

nhares Colônia, viuva do saudoso
conterrélneo sr. ceI. Arquias Rômu
lo Colônia.

A me�ina Marlí-Terezinha, filha
do sr. Manuel dos Anjos, proprietó
rio do "Salão Minerva", completou
ontem mais uma primavera.

Nascimentos:
O lar do sr. Vítor Moritz, tele

grafista-chefe da estação da Po
nair em Florianópolis está em festas
pelo nascimento de seu primogêni
to, que, na pia ba'bismal, vai re

ceber o nome Luiz.Fernando.

:VIaJantes I
Seguiu, semana passada, para

o Rio de Janeiro, o sr. dr. Manuel
G. da Cruz, engenheiro topógrafo
da' Citcruscrição Sul, do Serviço
Nacional da Malária.
O dr. Cruz, que aqui trabalhou

desde janeiro do corrente ano, con
seguiu nesse curto lapso de tempo
ârnpôr-se pelo seu cavalheirismo e

competência profissional. deixando,
por iSIlO, vasto círculo de amigos
e admiradores.
Ao tentar esquivar-se às determí

nacões dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
'nimigo do Brasil. E para os inimf·

:1' gOIl do Brasil, a lei é inflexivel
,

.(.D. E. M.).

Vítor M�ritz e Maria
da Glória (, Moritz

participam aos parentes e

pessoas de suas reluçõos o

na.scimento de seu prârnoqê-
nito LUIZ·FERNANDO.

Fpolis., 10·9-43.

3 v. - 1

Miguel Osório de Almeida

'V E R o A D E I R A S

PASTILHAS <";VALDA'�'�,i
vendidos só em caixas

f

com o nome

Seja de que
origem fôr �,'

é sempre aliviada
com o uso das

VA_�DA
F': Licénço do D, N, 5. P. N° �85
o""" # de 26 de Peve re iro 9•

....,e�f de 1935 O�e, \'.bo] 0,002, EucatyplOI O.

- OVUtESABIA z:�, '
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Natural de Smirna. Veio ao mun-

do no tempo em que as heresias,
passando-se para o Oriente amea

çavam submergir a Igreja Univer
sal. Para furtar-se dos perigos da
perversão entrou rapaz ainda para
o convento, e ouvindo alí as sacrí
legas e vergonhosas defecções do
próprio clero, absteve-se de sua
conveniência e estudou os livros
sagrados e as obras dos Santos Pa·
dres, entregando-se ao mesmo tem
po à penitência e aos jejuns. Acom
panhou Santo Atanásio no corn
bate árduo contra as seitas que
se multiplicavam. Com a morte do
Patriarca de Alexandria foi feito
para tal cargo, onde se houve com
mestria e devotamento. Sabia
atrair as almas pela doçura e afa
bilidade bem como pela persuasão
de suas palavras. As falsas cren
ças combateu com livros de grande
saber, que escreveu em momentos
vagos. Morreu em 608.

1 que na autobiografia do ex

ditador. Mussolini., se encon

tra o seguinte trecho: «Farei
de minha vida uma obra-pri
ma?.' \

2 que ele, com 20 anos de ida-
de,foi mes tre-escolc., ganhan

do 56 liras, (mais ou menos 224
cruzeiros) mensais, até que foi
para Suiça afim de avitar... o

serviço militar? ...

santo do

DE VITOR DO ESPIRITO SANTO - (COPYRJGHT DA PRESS
PARGA, ESPECIAL PAItA "O ESTADO" - Rio - Presentemente, no
Brasil, talvez não encontremos um só patrício que renna as qualida
des que tornam Mígue] Osório de Almeida, figura destacada entre os
seus contemporâneos. Como cientista, a sua autoridade é reconhecida
e proclamada quer entre nós, quer nos meios mais adiantados do mun

do. Como homem de pensamento, suas obras aí estão para garantir
lhe o Iogar que justamente alcançou. Como ,homcm de convicções que
acima de qualquer interêsse coloca a sua liberdade de opinião, desa
grado embora poderosos, Miguel Osório de Almeida logrou ' posição
destacada, sendo apontado como uma (las grandes 'reservas morais que

05 banh.os de ar quente têm

0510
país conta, ao lado de José Américo, Juracy �.IagalhãeS, Hcrmenegtlmesmos bns que os turcos, de va- do Barros, Costa lVIanso, Manoel Rabelo e outros grandes brastlefros.

por, e produzem o mesmo efeito, �f" I O
"

I AI 'd f' t t h I 1
.

com a diferença de que sendo es- mrgue SOl'IO ue mel a '01 es emun a OCU ar (OS acoutecnnon-

tes mais fortes, provocam a trans- tos que tívram legar na Europa, alguns meses antes da deflagração
piração mais abundante. elo conflito mundial, até a ocupação de París pelos "gangsters" na-

zístas. Como estudioso e como adversário ativo de todos os regimes de
Não escolha vestimentas d�isto- �

fôrça o Ilustre patrício acompanhou os acontecimentos, escrevendo tu-
sos em ocasiões em que a lscre- .. _ ._

ção se faz indispensável. do aquilo que VIa, na proporçao que os fatos ocorr-iam. Nao lhe foi
--

r } possível divulgar logo que regressou ao Brasil o seu depoimento mago
As �eças manchadas de ca�e nífico cheio de autoridade. ]\Ias agora, removidos os óbices que Impe-com Iei te devem ser lavadas pra- .

meirámento somente com água, díam a entrega da sua rcpoi-tagm ao público brasileiro, a "Atlântica
depois com so.bão e finalmente Editora" vem edital' "Ambiente de Guerra na Europa", no qual l\Ii·
com abundante água bem limpa. g'uf'l Osório de Almeida relata de maneira impressionante, como I)U"

deram os alemães levar de vencida, em poucos meses, quasí toda a
E' mais fócil amar todas as rnu- EUI'opa. A autor-ldade imensa do ilustre brasileh-o dispensa 'qualquerlheres do que uma só. .

elogio para que todos aqueles que amam a verdade e odcíam os re-

,gillll'S de opressão, assistam a necessidade de lêr essa obra .

��

2 �"tJr» ,I}�PERFEITO!-e.cr �i/�o'/J) � V�
Produto científico paro embelezar os seios
Hormo Vivos n,> I para os seios pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n,v 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
À venda em Florianopolis nas Eermecies Moderna,
Reuliveire e da Fé -- Em Blumenau: Farmacias
Sanitas e osi« - Em Itajai: Farmacia Santa
Terezinha.

Cumpria, em Amiens, a pe
na de 12 anos de prisão por
moeda falsa, quando os recru
tadores de Deriot vieram pro
por que se alistasse na "Legião
Tricolor" .

Chama-se Michel Plivier, tem
36 anos e nasceu em Bordeus.
Aprisionado na frente russa,

contou com toda a boa vontade
sua história, aos jornalistas so
viéticos:
"Estava farto de prisão. Re

solvi alistar-me, Eles entretan
to não conseguiram iludir-me. AG1tNCI&S E REPRESENTAÇõES
Na primeira ocasião, levantei Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

Florianópolis
OS braços e deixei-me prender. Sub·a&,entes 11,011 principais mlUlicfplol "'Q
(INTER-AMERICANA). _ ESTAPO

3 que nada significa melhor a

«onipotência) do imperador
do Japão e, assim, a submissão
forçada dos japoneses, do que a

lei que proibe olhar por cima
do «filho do céu»? ..

4 que em virtude de tal lei,
numa ocasião, a construção

de um predio não podia ser aca

bada, porque de suas janelas
seriam vistos os jardins �mpe
riais? ...

5 que Montaigne, o grande
filósofo e ensaista francês

[1533-1592] disse. em certa oca

sião: «Os homens rno ís felizes
são 05 medicas. O sol brilha so

bre seus sucessos e a terra co

bre seus enganos»? ...

6 que vidros muito distantes
do lugar duma explosão. não

se quebram pela pressão do ar,
como geralmente se pensa, mas
pela ressonância própria, oriunda
da onda sonora provocada pela
explosão? ...

Casa Beirão

dia
DIA 13 DE SETEMBRO

As autortdades responsáveis peI.
fiel execução das Estatísticas Mili.
lares podem exigir, sempre que hoa
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada 11l
formante prove o que declaroa • .oi
má-fé constitue crime contra a ...
cmranca naeíona], (D. E. II.).

..--------------------------------------------------------------

Flodoardo Si Iva e Senhora Rosa Spalding de Sousa

Fábrica de artefatos
de couro

SECÇÃO VAREJO
Elegan tes conj un tos de
cintas e suspensórios
de couro, para homens
a crianças, carteiras,

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na CASA BEIRÃO

...Kma agaa .....
,..,

PISTa MECllNlca
e paPElio

,i�/A�"�
Conjuntos para todos as

capacidades
MÁQUINA,

D�ANDREA
Matriz:

LIMEIRA - Est. São Paulo
Agência em S. Paulo

R 15 Novembro, 150-9°and.
Caixa Postal 2528

Automóvel
VendQ�se uma climousine»

Ford V 8-1941, super de luxo,
com chapa de aluguel. Tra
tar na Garage Iris, das 8
às 10 horas, 5 v. - 2

Compram-se estabilizadores.
N8. "Radiolar", rua Trajano, 6.

participa às pessoas amigas
o contrato de casamento de
seu filho Olavo com a se-

nhorita Ivone Brasil da
Silva.

Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

ENCARREGUE a "Emprêsa Interrne
diária", de todos os seus Interêsses junto
a qualquer departamento público civil,
militar. bancário e cornencial.

A ELITE

MACHADO & CIA.

participam às pessoas de suas

relações o contrato de casa

mento de sUa filha Ivone
com o senhor Olavo Spalding

de Sousa.

OLAVO e IVON E
confirmam

Fpolis., 7·9-43

Gerent e SenhoraErnesto Pedro Rosa e Sra. José
comunicam que seu filho
JOSE' contratou casamento

com a srita. Maria de
Lurdes Rosa

participam o contrato de ca

samento 'de sua filha MARIA,
com o sr. José Arlindo

Gerent

JOSÉ e MARIA
confirmam

Santo Amaro, 7-9-43

CARTAZES DO DIA
lQIXKlIlCIIDPDIXJDQCI:I���IIIXJIQODtJCDCIll1ODOI:.IIDaDm::JDC�OOOCJOCXX)CO'XXlOOO.aorxJDIXIEI

(cODEONJ)CIHE
A's 5 e 7 1/2 horas

Carmen Miranda,Alice Faye , John Payne e Cesar Romero no

maior, melhor e mais bonito filme musical que Florianópolis
já teve oportunidade de assistir em tecnicólor:

Aconteceu em Havana
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
METODO FACIL DE PESCAR (Desenho)

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Censura Livre
-- -,-------------

CIHE «IMPERIAL»
A's 19,30 horas

Gigantesco Programa Duplo
Lloyd Nolan e Mary Beth Hughes no misterioso

A ceia falai
filme:

A pedido! A comédia n
' I do "bôquinha"

Cala bôca
Joe E. Brown;

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
VADIO DE PROFISSÃO (Comédía em 2 partes)

Preços: 2,00 e 1.50. Impr. até 10 anos

5a. feira:

Luar perigoso
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Haverá um futuro
problema dos iudeus

- CID ELMANO GARDIM
- (EXCLUSIVIDADE DO C.
E. C. PARA O ESTADO)
Num mundo isento de tira

nias políticas, de supremacias
raciais e de perseguições reli
giosas' jamais poderá existir
um problema de raças, mesmo
tratando-se do judaismo. E si
até agora, nas grandes poten
cias democráticas os judeus
nunca constituiram um pro
blema capaz de afétar o ritmo
normal da sua marcha políti
ca e cultural, esse perigo não
poderá apresentar-se no mun
do de após guerra, quando as
Nacões Unidas estabelecerão
normas de vida que impedirão
totalmente as deshonestas es

peculações e os lucros fabulo
sos, funestos ao desenvolvi
mento econômico dos povos. O
problema do judaismo foi crea
do pela mente doentia do
mais sanguinário perseguidor
dessa raca. Não foi a Alema
nha, o país mais prejudicado
pela ação subterrânea do ju
daísmo? E essa atividade não
se fez sentir logo após a subi-
da de Hitler ao poder? Não é ;;;:===========;;:::::;:;===========
menos certo também, que a IInglaterra é ha longos anos a
Mêca dos judeus. E isso não
impediu que a Grã Bretanha
represente na Europa, o papel

••• • de nação lider nas finanças,

ii ··O·_·lli�,ãjci·�,c��,i:i·"·:!:.� r�����:iO�a!�::1��::1��1�
�

'"
\ da democracia mundial. Quan-

do acabar esta guerra e fôr
eliminado da face da terra o

I· COLUMB 1-_A .:.1·
perigo das agressões e dos cré
dos políticos contrários á nos-
sa civilisação, o mundo achar-

A f se-à a coberto de todas as

I 5 mais amosas musrces, com os mais I ameaças raciais, seja a ariana
• famosos artistas. • a raça "divina" dos nipônicos

, I ÚLTIMAS NOVIDADES i ou mesmo °=ismo.

["�.��������J S � � � � ! � 011

Dia 25:-Grande bail·e I'da Primavera.

Elei(ão da Rainha da
Primavera.

Concursos, 5Urprf�Sas.

Mesas reservadas na
Joalheria MorUz, a

partir de;, dia 15.

x

VENDElll-SE
o guarda do armazem de munição da RAF suspende um parde bombas de 500 libras em preparativos para o carregamento
de uma esquadrilha de bombardeamento que realizará outro
raide noturno contra a Alemanha. (Fóto de British N. Service).

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

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

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

,

TIMANCARIA BARREIROS
==========����I

Pães frese os
Os pães fabricados pela "Padaria Osmar", de Francisco

Meira, que até agora eram vendidos na "IS. Soberana", desta
data em diante passam a ser vendidos na "Casa Belo Horizon
te" (esquina das ruas Visconde de Ouro Preto e Fernando Ma
chado), onde pódem ser procurados pela amável freguesia.

3v-3
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FQSFORaS, CALClO

ETCi
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

-

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

Drogas nacionais e estranaeíras - Homeopatías - PerfumarIas _
artigO! de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário medíco,

PREÇO MÓDICOS.
Rna Conselheiro Mafra, 4 e 5 (e, If(clQ do Mercado) - FON:iI I.IIU

O. Pálido.. DePluperldos,
E.gol.dol, Anêmicos, Mãe.
que erlem MlgrOI, Crilnçl'
uquític.. , receberio I toni-
ficação ge,,1 do orglni.mo

com o

Sangue n 01
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

Os órgãos da Estatística Militar
têm apóio legal, quando 'nUmam
o produtor e o vendedor a mostraI:
o que possuem em seus estabeled.
\!lentos. (D. E. M.).

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA MIS·
CELANEA - Rua T'rajano , 12

CrediloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sorti>j\'IS DOS dias 4 e 18 de cada mês,
PR�MIO M�IOR CR.$ 6.250.00
Muitas boníücaeões e inscrições de pagamentos.

Médico grátis

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,(10. Tudo que promete cum

nre ínconünente. Não existe igual. Não reflita e não
duví te um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coííança, que, quando menos esjserar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

TORRE DE BABEL
"L'Echo de Nancy" é um

jornal nazista publicado em

llíngua francesa. Tem um cor
I respondente em Berlim, o sr.

Georges Predier, que descreve
da seguinte fôrma sua perma
nencia na capital do Reich Hi
tleriano:
"Um francês almoçava pois,

em Berlim, em um restauran
te, servido por um garçon ita
liano, tendo como vizinho, dois
soldados espanhoís". (INTER
AMERICANA) ----

Lavendo-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE".j

Ci i\. WETZEI� INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

economiza-se tempo e dinheiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fazer a barba diariamenre ê um dever social!
Apresentar-se, de quando em quando, com a barba por fa
zer, é uma falta grave, que contribue para o insucesso - na
vida social ou nos negócios. Fazer a barba todos os dias
é uma regra de "bom tom", absolutamente indispensável. Por
isso, barbeie-se em casa, todas as manhãs, com Gillette.
Gillette faz uma barba rápida, confortável e econômica,evitando infecções no rosto.

G.e).letteCompre um aparelho Gillette
Tech e use-o sempre com as
lâminas Gillette Azul, legítimas. c. Postal1797 - Rio de Janeiro

Hitler na-O lera' o mesmo J REQU!1lR:llIENTOS, sôbre qualq�er as.'lL ... '" unto publIco? Procure a "Empresa rn-
termediária".

JAIl\'IE SOARES - (EXCLU
sIvIDADE DO C. E. C. PARA

"O ESTADO")
A quéda de l\'Iussolini loi

uma natural consequência dos

f seus desvarios políticos que
levaram o país a um estado
de extrema 'precariedade his
tórica, cultural e política. Na-
tnr'almente, desempenhou um

papel prepilnderante nessa al
teração do govêrno italiano, n

ação das lôrças aliadas que
obrigaram o povo peninsular

< a derrubar o seu antigo e Ial-
80 ídolo. Diante dêsse resulta
do colhido pela ofensiva aé
rea aliada, lormou-se a cren

ça que Hitler poderia ser alH
jado do poder, usando-se I)

mesmo sistema, isto é, proce
dendo-se a um bombardeio
cerrado ·e eficiente contra to
das as indústrias alemãs, vias
de comunicacões e reservas de
material de guerra. Essa, cren
ça porém não corresponde à
realidade, pois que existe uma

grande diferença entre os po
vos italianos e alemão. O po
vo italiano irriquieto por na

tureza, sempre manifestou
seus desejos de viver livre
mente, independente da coa-

.ão e tíranta dos ditadores,
'lDaí haver-se revoltado contra
a eseravlsação musolíníann e

ímpôr ao rei a abdicação {lo
"duce", Na Alemanha porém
verifica-se o contrário, já de
tempos remotos o povo ale
mão demonstrou suas tendên
cias para ser governado por
tiranos. O povo alemão até
hoje não assimilou perfeita
mente a civilização ocidental,
tão bem representada na Eu
ropa pela Inglaterra. Na Grã
Bretanha ninguem alimenta a

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

também fi E'J(ATO
rortando ou cosendo!

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

_-'W M. DIA��(la':a,te,,�R. ômselheíroHat'ra , 8
O.K.STutuo

SE�AS
padrões maravilhosos, finissimo acabamento d�s melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcoes da

Casa SANTA BOSA
'- Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

IA·G·115

A Mobiliadora
Refrigeração em geralSorve teir as-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria
la S. BATTISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 -. C. Postal, 173 •• Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

Suprimindo restrições à exportaçãoWashington, 10 (U. P.) - O De- .
partamento da Guerra Econômica lar nos navios aliados, :E:ss'es arti
anunciou que, a partir de primeiro gos poderão ser exportados, a par
de outubro próximo, serão supri- tir de primeiro de outubro, com a

midas as restrições impostas à ex- licença geral de exportação, não
portação elos artigos de venda Ii- havendo mais necessidade da li
vre. Essa medida, segundo o cornu- cença especial. A referida medida
nicado, é consequência do aumen- beneficiará especialmente os pai
to do espaço para carga não-mili- ses Iatino-americanos.

Agência Geral de TransportesTransportes de Cargas em Geral
Linhas regulares de caminhões de Florianópolis às seguin

tes localidades e vice-versa:
Araranguá, Bom Retiro, Brusque, Blumenau, Braço do

Norte, Correia Pinto, Curitibanos, Campos Novos, Cruzeiro.
Cocal, Cresciuma, Forquilhinha, Gaspar, Gravatá, Itajaí,
Imbituba, Jaraguá, ;Toinville, Lages. Laguna; Mãe Luzia,
Marretes, Nova Veneza. Orleans, Ponte Alta, Pericó, Painel,
Rio do Sul, São Francisco, São Joaquim. São Ludgero, Tu
barão, Urubicí, Urussanga e localidades intermediárias.

Aceitam·se cargas para redespacho junto à Estrada de
Ferro em Imbituba, Tubarão, Jaraguá e Cruzeiro (Herva).
VIAGEM SEMANAL A PORTO ALEGRE·CURITIBA E SÃO PAULO

Direção de' GUILH�ME GONÇALVES D'AVILA.
Rua Alvaro de Carvalho, 2

End, Teleg. «DAVILA:& - Telefone, 1.677
15 v. alto - 3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO·
-

Segunda.'elra, 13 de Setembro de '9436

lNCORPORl,AÇAO DE CONS
CRITOS

Rio, 12 (A. N.) _ o general co
mandante (la Nona Região Militar
consultou o ministro da Guerra se
devia expedir instruções para a

próxima incorporação de conscri
tos da primeira chamada e volun
tários. Em solução, o ministro di
Guerra nprovou o seguinte parecer
do Estado Maior do Exército: 10 _

que os conscritos do contingente
de 1942-43, que não tenham sido
chamados para incor-poração até :H
de outubro do corrente (1a.) serão.
após essa data, considerados reser
vistas de 3a categoria. 20 _ qu:- os
conscritos do contingente 1943-H
serão chamados nominalmente para
incorporação a partir de 10 de no
vembro (1a zona) e à medida das
necessidades da Região: o contin
gente ficará, nessa situação, à dis
posição da respectiva Região, ;lrt6
30 de outubro de 1944, isto se em
idênticos condições ao contingente
anterior (1942-43). Idênticas medi
das deverão ser adotadas em rela
ção às demais r"«JOes militares,
respeitada essa incorporação do
contingente de conformidade c ..•m a
zonal militar a que pertencem",

ONDA DE TERROR BESTIAL

E t• 1 LONDRES, 13 (U. P.) _ Acredita-se que será dosencudcada en: to-

spor IVO da a Itália .ocup.a. da. pelos .alemães. u�na onda (.Ie .terror b:st�a�. A eJl1lsso�ra de Roma, em mensagem aos italianos, declui c_m que ,,'peneiS se salv�
.

rão aqueles que serviram �? "duce". Os ?el.ll�,tS, que_ a.polm:l�l Bad?-ros ) ; 2.° - Ademar Nunes Pires glio e estiveram pela paz, vendeyam [!, pátr ia _e 1;>01 C(l�)��oUlnte sao

(veleiros); 3.0 - Vergillo Gual- "Lraidores ". Opina-se que os nazistas pers:gU.lrao ullplaca\elmente o

berto (Ftortanópolis} ; 4.0 -:- Ha- povo italiano para, sal1sf�zer o repelente �e!ltllllento de vingança dos
faél Linhares Fi lho (Veleiros) ; Iascistas, novamente chefiados por Musso!Jm.
5.0 - Mário No ceti (FI:)l'ian&po- AS CLASSES ALEMAS DE 1884-1893
Iis) ;. 0.°. -: Ar�oldo S�,b1l10M�.i�; ESTOCOLMO, 13 (ü. P.) _ Os ;�lcl1lães estão lutando com falta :Ien�n�'Pol.J.s) ']' 7). 8 i oao Antônio homens para tombar nas .linhas de, fre�t.e e�a Hússia

_

e d(�, sul da Emo
(Flollanropo:s. e .

pa .. ° correspondente do [or nal sueco
_ Soc!aldelllocl.aten , em Ber-lim,Selva .(.' �lel1.os). o ."

/

2.0 co- informou que as autoridades alemãs ��Iao dlspostas a :onvocar as ela�-A di í'ei eriça do 1. para o
1 I 1884' 1893 para o serviço militar. Trata-se portanto da mobili-

I 1 1'0' apenas de 8 sezunr os e ses (C a. '.

'9 dc Id I' Ia 'a 'eocac o 1
o _ 'Cf

o

l: zc;, ão de todos os homens válidos entre 40 e ,. anos e 1 ar e. grior -S
do 2.0 par-a �. 3'1 17 ,�eloL:�( os. da ��ç as novas classes a ser con vocadas serão destinadas para frente de
Conta "em fma : e êLl os . .

. -

d;-Ilha 58 �Jontos ,e Iate Clube Floria- batalha ou agIrao como tropas e oCLl_p_a_ç_a_o_._. _

nópolis 43 pentos. . O CHEFE DA ESQUADRA ITALIANA
O vencedor conqmstou a ar- NÓVi\. IOHQ1'E 13 (U. P.) _ Chegou à ilha de �I3.lta o cornan-

tistica taça "Comodoro Arnoldo dan'Í� en; chefe ila f�'ota italiana. Segundo infor;;lOu � �mlssora de ,�r�z�Cuneo". zaville o comandante que viajou a bordo do Eugôrrio di Savoia , f?l
I�ecebic'to pelo almiral;te Cnnn·igha.m, comandante das fôrças navais

aliadas no Mediterrâneo.
NAO FOI NEM SERÁ PRESO

Bl'E�OS AIRES. 1? (C. P.) =: O ex-depl!t.ado: pamonte T�bor�l.�,abandonou, onteiu, a sede da emb::nxada elo Ulugual,. onde e�te\e e�1
lado durante 41 horas. Soube-se que o governo argen tU_1o _lIlfO! mou nao

pretender tomar lllel�idas co,ntra os membros da Comissão de Rcprcs
são às atividades anti-argentinas.

o ESTADO
NO RLO

Cinco partidas foram realizadas
na tarele ele ontem, em prossegui
mento ao campeonato carioca.
Dos cinco jogos efetuados, dois

despertaram a atenção de todo o

publico, pois que iriam colocar
como adversários tres sérios can
didatos ao titulo máximo do in
teressante certame guanabarino.
No encontro !principal bateram

se os clássicos rivais _ Flamengo.
e Fluminense. Esse encontro ter
minou num honroso empate pela
contagem de 2 a 2. Perácío mar-
"cou ambos lOS tentos do Flamengo
e Inverniz e e Carreiro assínalacarn
os pontos do Fluminense. O últi
mo tento dos rubros-negros Ioí
conquistado aos 44 minutos ela
etapa Iinal. Juiz _ José Pereira
Peixoto. Hen da: 121.193 cruzeiros.

_ Na praça de esportes dI rua

Figueira de Melo, o clube local, o
São Cristóvão venceu br-ilhante
mente ao Botatogo pela significa
tiva contagem de 4 a 1. Marcaram
os tentos do vencedor : João Pinto
(3) e Alfr ed'o. Piri ca fez o único
tento dos hotatoguenses. Renda:
16.876 cruzeiros.

- Em Niterói. o Canto do Rio
derrotou o América por 2 a O, ten
tos de Orlandinho c Fantoni. Ren
da: 13.997 cl'llzeiros.

- Na menos impol'1ante peleja
da tarde, o Madureira venceu ao
Bonsucesso por 1 a O, ten:(:o de Go
dofredo. Henda: 1.097 cruzeÍlros.

- Atuando em seu próprio cam

po, o BangÚ-. foi e.sl1lag�clo pelo
Vasco, Icaindo vencido pela quilo
métrica C'ontagem de 7 a O! Mar
caram os tentos: Admir (3), Chi
co (3) e Izaias. Renda: 41.682
cruzeiros.
_:_ É a seguinte a colocação, por

ponto.s perdidos, dos concorrentes
ao campeonato carioca: Flamengo
7; Fluminens·e e São Cristóvão 8;
Vasco 10; América 12; Bangú 14;
B-otafogo e Canto do Rio 18; Ma
dureira 19 e Bonsucesso 26.

- A rodada de domingo próxi
mo: Bangú x Canto do Rio, Flumi
nense x América, Vasco x Madurei
ra, São Cristóvão x F-lamengo e

Botafogo x Bonsucesso.

NADA FEITO ...
São Paulo, 12 _ O sr. lIígino Pc

legrini , diretor elo P�lm�iras,. chc-
3'OU a r.i'irmar que Biguà, Heleno e

�anto Cristo reforçariam o qua�:'o
palmeirense no 'jogo contra. o Sào
)aulo. Entretanto mesmo que hou
vesse boa vontade dos clubes ca

riocas em ceder os seus [ogador es,
IS leis da C. B. D. não pernll.t�rIam,
pois os referido� elclllenlos ja par
ticiparam de pré lios do segundo
turno do campeonato carioca.

ADMIRA A AVIAÇAO MAS NÃO
SERÁ AVIADOR

João Pessôa, 12 (A.1\'.) _ A Cúria.
em nota oficial, desmentiu UI notícia
a respeito ele dom Fernandes Go
ines, bispo ele Penedo, a qual dizia
que sua Revma. ia dedicar-se aos
estudos aeronáuticos como pilotodo Aéro Clube de Alagôas. No tele
grama, que dirigiu ao alrcebispo(10m Moisés, lamentou dom Fernan.
;les as noticias apressadas dos jornais cariocas, dizendo que suas
ocupações não lhe permitem cuidar
dessas coisas, apesa!r da sua admi
ração pelo movimento aeronáutir.o.

VAI PARA OS ALEMAES
LA VALETTA. 13 (t: �.) _ Infol'J�1()Ll-s_� .. (!ue foi. �;:ista(lo um na

vio-de-auerra italiano em aguas do .ma.l Adi i ático nav cgando para o

norte. Segundo se acredita, o refendo uavio pretende chegar a portos
ocupados pelos alemães.

NAO PRETENDE DEIXAR O
BANGú

Rio 12 - .1oão Alberto que tanlo
;uces�o vem fazendo na defeza d?
',rco banguensc não pretend� ?e]
,ar o seu' clube atual na proxlllJa
emporada, salvo se ou.lr� agreIllla
;ão lhes oferece condlçoes, re!ldo
sas para efetivar a. transfercncJaI.

TEVE SETE FILHOS r

MÉXICO, 13 (U. P.) -'rma mexlcrsna. a, sra. BI:ígiel_a Gl�ttierrez de
I batell o recorde da proO'eni tora. das celebres Irlllas n1Onne, dan,opes, ' ": . - .

la menina O fedo à luz sete cdanças, elas quaIs �els �ao memnos e .Ull .' ,.-
lizardo p3i é um rancheiro que vive .perto de ZamOl a, na estI ada pj Jl)-

cipall da cidade_ �� ::é:�c_o_ � _c:.l�a��_��_�!.�..._.... ._....__._......._......_.............................

Pitóêlliisos"Qú'E- ES'l'ÃO�NA�l'ESOL'- Mais nazista queRAmA DA DRLEGACIA FISCAl, DO
Filo"TESOlTHO NACIONAL PIWNTOS PAllA

PAG.'\i\IEXTO:
Pedro Franco, Imprensa Oficial do Es- Londres, 13 -U.P.- Informações Na Praia dos Inglesestado, Domingos B. Valente, Comp. Tele- de Sofia indicam que o gabinete Praia dos Ingleses (Do corres"

fônica Catarinense, Serviço de Luz F. chefiado pelo senhor FiloH renun- pondente) _ O dia 7 de Setembr:)
Fpolis., Atlantic Refining Cia .. Juracy ciou, durante a reunião do parla- não passou despercebido, aqui. EsteBatista Ribeiro :\[atos, R'osa da Costa mento. A regência búlgara desig- ano, a professora estadual Zuleima
Pereira Osório. Osvaldo Amorim, União nou o ministro do Interior, sr. Ga- Goeldner teve a bela idéial de reunir
Mercantíl Bras., Frederico Corrêa Lenz, browski, para o posto de primeiro 'lS professa.ras municipais das l'e.
Vitório Gasparoto, João Boaventura da ministro interino. Salienta-se que dondezas, .Maria Ramos da Silva,
Fonseca, Alcídia Sanford F. de Melo, o' atual prinleiro ministro é mui to }Iaria Clallser e Maria Valsques, cu
Aely Clal'inda ela Silva Garcia,_ 1. �. P.

I mais nazista do que o senhor Fi- memorando a Data .:'vlagna da nos-
E. T. C., Rodolfo Holetz, Vlaçao FCl'l'ea loff. sa Pátria. Cêrca de 200 alunos d'ls
do Rio Grande do Sul, H Soncini, V. Es- t escolas cOl1lpGllreceram, bem como
píndola & Silyeira, G. Filipone & Cia., Afundamentos \l'rande. número de pessoas da loca-
Domingos Aguiar. Estrada ele Ferro Da. lidade. A festinha. cívica agrarlou ;1
Teresa Cristina, Xoemi Vieira, Ivo Paulo .Argel, 13 -U.P.- A aviação ale- todos os que a ela assistiram, tendI)
Cordeiro, Procópia Caetano da Silva, mã afundou um cruzador, dois ,ido, talvez, a melhor aqui rearliza
'viário Garbelotp, Alfredo Rauen, João

transportes e 18 mercantes italia- da. Foram muito aplaudidas as
Alexandre Goúçalves, Tomaz Franclsco

nos em águas do golfo de Sa!;erno. crianças que recita.ram poesias e
de BOl-ba, Raul da Cruz Fernandes, Dan- Foi o que informou a emissora de cantaram hinos patrióticos.
te Pellizzetti, Laboratório Vitex Limita- B l'
da, José Ribeiro, Alberto Entres, Folha •.:;;'J.;:::..._.._.._�....._-_.........-• .._...- •••-_-_...... 200 PRISIONEIROS
da Fisc. dos Portos (diárias), Cal'ioni DESAPARECE O "CAFÉ SUIÇO" Argel; 1� (U. P.) - As fôrças
&, Irmão, Auto Viação Catarinense, Tom Hio 12 (A. N.) _ Jú não cxisté o I norte-amerIcanas, que desembar·
T. \Vilcli. Faraco & Cia., Dionísio Da- "Café' Suiço". O antigo centro de; c�ram 11a região de Nápoles, lá ca�
miani, Siewert & Cia., Revista do Ser- reunião boemia, que vinha dos au- plturaram 200 soldados alemaes.
viço púbiico. João Batista Crespo, Antô- reos tempos de Bilac e Emílio de
nio Gomes Corrêa Júnior, Álvaro Soares Meneses, fechou ontem suas por
de Oliveira, Sociedade Anônima Comer- tas. Sabe-se que o prédio vai ser de
cial :\o[oellmann, Suzana Kuss, Base Aé- molido para, no local, ser construi
rea de Florianópolis, Ciríaco Cristoval, do um arrall1ha-céu.
Eleutério Dionísio de Morais, João Sil- "NÊMêruÃi�NEM··A'ijMENT'"Ai"veil'a ele Sousa, Estrada de Ferro Santa

Catarina, João Peters Filho, Narciso La- IMPOSTOS
ra de Araújo, ;Luiz Ascendino Dantas, Rio, 12 (A. N.) _ O correspon-
Francisco Canfield, i\1anoel Pedro Reis, den te do vespertino o "Globo" in
Folha da Del. do Trab. Marítimo, Alcêu forma da Baía que o Departamento
Rodrigues, Caudionrode O'lievira Pereira Administrativo vem negando apro
e Alexandre Coelho de Sá. vação ao projeto das prefeituras do

interior no sentido de aumentar Oll
criar novas taxaiS de impostos, em
face da situação atual.

CURITIBANOS E. C.
AVISO AOS AMADORES

A Diretoria do CURITIBANOS
E. C. avisa a.os aJ:nadores �o seu

quadro social abaIXO ,rela,ct9anad?�,que devem compa'r�cer ate;) .-felr<l
próxima dia 16, a-fI.r;1-d� s�ren� fo
tografados em obedlencla as dISPO-
sições da F. C. D.

. .

"Valter Borges _ Aníba.l Punf,l
cação _ Abel Capela OnM
Campos _ Armando .S. ele Sousa
_ Osní Raffs _ MoaCIr PlI1to
Ranulfo Neves - Nilton Cunha -

Waldir Carreirão - Saul �ayer
-\morim _ Johnson 'Vilson Lli1ha
�es - Walmor- Luz _ Arnaldo
.santos _ Alelo Sa,ntos Oscar
Ávila e Célio Silva.

E�I SÃO PAULO
Ipiranga e Juventus empailaram

por 1 a 1, tentos de RodrrigLl�s e

Ferrari. Renda: 12.862 cruzeIros.
- O Oomercial abateu o ,J aba

qllara por 3 a 1, tentos de Manto
vani (2) e Mend.es,· para o vence
dor e Fel1reira, para o vencido.
Renda: 3.108 crut:eiros.

- S. P. IR. e Portuguesa de Es
portes empataram por 2 a 2, ten
tos de Agostinho, Passflrinho, Ar
tur e Capelozi. Henda: 3.714
cruzeiros.

,

EM BUSCA DO TiTULO DE
CAMPEAO

Encontraram-se, sabado, no está
dio do 140 B. C., os valorosos es

quadrões elo Pelotão Extra,numerá
rio e 2a Cia., em busca do título de

de futeból de
NÃO PÓDE CASAR

Rio, 12 (A. N.) _ O minislI'o dn
Aeronáutica indeferiu o requeri
mento em Cjue o aspirante a oficial
aviador Wilson França solieitoll
permissão para contrair matrimô
nio. O ministro não atendeu o pe
dido em face do que dispõe o a.rt.
114 do Est�tuto dos Militares.

campeão interno
1943. O jogo decorre LI com lances
emocionantes, mas ambas as defesas
souberam portair.-se de modo a im

pedir o sucesso das linhas ata:an
tes adversárias. O embate termmon
com o empate de 3 x 3. Entre um

acôrdo entre os quadros, houve uma

prorrogação de 20 minutos, porém,
terminando sem vencedor.

. O 10 jogo terminou C0111 a conta-

gem de 2 x 2.
O 20 com a contagem de 3 x 3.
O 30 C0111 ai contagem de 3 x 3.

Qual será o escore do próximo
jogo e quem será o vencedor'? Qual I
dos esquadrões terá a honra de re

ceber da. mão do sr. Ten. CeI. Hugo
Silva, digno Comandante do B. C. a

taça intitulada "Capitania do Por
to" ?

EM SANTOS
O São Paulo venceu ao Santos

por 4 a 1 tentos de Luiúnh'o (2)
e Sastre (2). Gabardo assinalou o

tento de honra do bando l'ocal.
Henda: 60.339 cruzeiros, recorele
santista. FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grancle Tónico

EM BELO HORIZONTE
Cruzeiro 2, América 1; Siderúr

gica 4, Sete de Setembro O.

NO HECIFE
O América venceu ao Esporte

Olube Recife por 1 a O.

BOLA AO CESTO
Hea1izoll�se, ontem, pela manhã,

na quadra do Lira Tê�is Clube.. .o
anunciado encontro ll1terl1lumCl
paI de basquete entre os "fives"
da Associação Atlética Barriga
Verde desta capital ,e do Gua.rani
Esporte Clube, de JoinvHe. A pat··
rUda terminou com a justa vitória
dos locals p'ela contagem de 24 a

13. O ,quadro vene·edor jogou as

sim c.onstituido: Al.do, Jair, Cho
colate, Nazareno e Vadico.

A

AGÊNCIA RENNER
A t

- I A despesa com o

ençao . cinema póde ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.Rua FrancisC,;o Tolentino, 3.

O GOV€RNO GAúCHO
Pôrto Alegre, 12 (A. N.) _ O novo

govêrno gaúcho ficou assim consti
tuido: Interior, Alberto Pasquali 11J;Fazenda, Oscar Fontoura; Educação,Coelho de Sousa; Agricultura, Ata-

.....

W
liba Paes; Obras Pública, Homero (
Oliveira.; Prefeito de Pôrto Alegre,Antônio Brochàdo Rocha; Chefe de
Políciar, Capitão Darci Vignolli.GENERAL CORDEIRO DE FARIAS
Pôrto Alegre, 12 (A. N.) - O ge

neral Corcleiro de Farias apresen'
tau-se ao comando da Região local.
visto haver voltado às fileira.s do
Exército.

avisa que recebeu
os afamados

GARRAFAS COM ÁLCOOL

Rio, 12 (A. N.) - O correspondente do vespertino "O Globo" em
Maceió, referindo-se à iniciativa da
,Comissão de Vendas dos Usineiros
de Alagôas, sôbre a devolução ao
Hio do vasilha.me dai cerveja"Brahma" nos Estados de Pernam
buco, Alagôa,s e Sergipe, diz que ela
atinge 20 mil caixas. Por conse.
guinte, o aproveitamento do vasi
lhame, devolvido representa a ex
portação, palra. o sul, de 600 mil li
tros de álcool mensais.

puros-linhos

� �uaEp�m�o�,� I�.........._�,...._... ._e",._..a_._._a",
.

.

6 v.alt. - 1

AMADOH NILVAS

�êiíêijaraôi""a'--Màlia"La Valeta (Malta), 13 -U.P.-Che
garam a �ste porto o couraçado
italiano "Giulio Cesare", um por
ta-aviões e 3 destr6ieres.

LEóNIDAS
Leônirda's, o famoso "Diamante

Negro", renovou seu eontrato
com o São Paulo, recebendo 100
mil cruzeiros de "luvas". TambémNa estrada de

PirajubaéHoje, pelas 9 horas, m. ou,m.,
houve um desastre na estrada de
Pirajubaé, de que resultoram uma

pessoa morta e várias outras feri
das.
Viajavam num caminhão da Base

Aérea da Ressacada alguns traba
lhadores civís e marinheiros, quan
do, em sentido contrário, se lhes
defrontou, com regular velocidade,
um ônibus daquela Base. Ambos
os veículos colid.iram violentamente.
O civil de nome José André de

Sousa morreu. Outro saíu grave
mente ferido, tendo sido conduzido
para o Hospital de Caridade, com

mais alguns que receberam -leves
ferimentos.
O cadáver de José André de Sou

sa foi transportado para o Necro
té;rio Policial.

aposentadoso funcionalismo a.posentado, seja o que assim se tornou
por motivo de saÍlde, seja o que se viu ating'ido pela lej da com.
pulsória, é, como o que ainda está na atiYidade, merecedor das
,!alltag'ens do aumento de vencimentos. A sua aposentadoria,e claro, em nada o abriga contra a carestia da vida fenômeno. ,
que oprime a todos.

Êsse aposentado têm encal'g'os de família a cumprir. Não
raro, são deveres que o enchem de aflições. Tambéni c(ll1ca osfilhos e é, pelos deveres de que não deserta, um homem útil
ao seu país.

Alguns funcionários públicos já na invalidez continuam a
trabalhar, devotando-se a serviço's particulares. Prova tIe queos ganhos da' inatividade não lhes bastam. Mesmo assim, 6S
apÜ'senta�os, que ainda são capazes de reprOduzir, são poucos.A regra e que os que se ,afastaram das repartições do g'ovêrnoestão mesmo impossibilitados de nMas funcões carecedol'RSde reservas de energias.

-

'-fNada mais justo do que se lhes melhorarem os vencbnen�,to�. É II. cOllt.ing'�ndlJ. da vi(ln, - (lQn(lh�� (l "(J01'l"(\jQ qn lUªJl�ª"�

os]<'OJ m,OGIADO
O SI'. capitão Antônio de Lal':ot Ribas,

DelegadO ele Ordem Po�ítica e Social.
baixou a segull1te port:ll'la.
"Tenho a satisfação de louvar o Co

hlissário de PolÍcia João Kuehne. Chefe,
em comissão. ela Secção de Ordem Polí
tica e Social pela dedicação e maneira
correta com 'que se portou nas Capitais
da Repüblica e do Estado de São Paulo
dando cabal desempenho à missão que
lhe foi confiada pela Secretaria para
expor o material de propaganda nazista
aqui apreendido. conforme referências
feitas ao sr. capitão Secretário da Segu
l'anca Pública pela Liga ele Defesa Na
cioríal e Colégio Pan-Americano. respe
ctivamente. em ofícios datados ele 30 de
agôsto e 25 de julho do corrente ano".

BRILHANTE THIúNFO DO
. HBHCfLIO

O va].oroso conjunto do Herdlio
Luz, do Tubarão, venceu ao Fôrça
e Luz, de Po,rto Alegre, pela ex

pressiva contagem de 2 a O.

16 a 3!
A selecão ca·tarinense derroton o

selec-ionado da Asso.oiação Espor
tiva 'do Vale do Itajai por 16 a 3.

REGATA À VELA
Realizou-se, on1em, à tarde, na

baia Norte, O segundo turno da re

gata á vela entre os Ve.1eir.o's .
da

Ilha e o Iate Clube Flonanopohs.
Mais uma vez, a vitória sorri L1

aos VeIeiros, que conquistaram 29
pontos contra 23.

.._

Foi a seguinte a classIflCaçao
dos concorrentes:
l.- �.Q """" RMaél J"j'u.hilres (vcJci�

Atençãov. S. deseja comprar ou vender,
casas, terrenos, máquinas. moto
res, apólices e outros quaisquer ob
jetos ? Procure a firma A.L. Alves,
estabelecida à rua Deodoro 35, nes
ta cidade, que se encarregará do
Q.�sunto.

;
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