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Recruiameoio da reserva espanhola Banha, manteiga e óleos vegetaisRio, 5 (A. N.) - o coordena- menta, seja qual fôr a proce
Idor da Mobilização Econômica dência, deverá ser prontamen
baixou a seguinte portaria: lOte comunicado ao Controle de
- Todos os representantes, Estoque e Distribuição da mau
atacadistas e varejistas, deve- teiga, banha e óleos vegetais,
rão comunicar a situação pre- sob pena de requisição imedia
cisa dos estoques disponíveis

I
ta no caso de infração; 30 --

Ide banha, manteiga e óleos ve- Estão também incluidos, na.

get:!�;••2�. -:-: .q�::�q,!1�';. :.�cebi-Iex�?ência do n. 2 acima, os va-
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·v·-I:d··a··· ·d··aoc·s···
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I�;i��i��smd:s:�a�;����o q�fre��:
mente dos produtores".
...................................................11.

«estrêlas»

o GRAL. SIKORSKI
MORREU

'"\, ,Madr í, 5 (U. P.) - Foi promulgado o regulamento provi-;sório para o recrutamento da reserva do" exército, pelo qual sedetermina que 'O serviço mi1itar obrigatório para todos cida
dãos espanhóis fisicamente aptos e que abrange os filhos de
estrangeiros nascidos na Espanha, a menos que êstes provem
estar 'Observando a nacionalidade estrangeira no país, cum

priram ou estão cumpríndo serviço'militar no seu país.

Torpedeado o traDsporte «DIlue Vawloy»Washington, 4 (U. P.) - O comanicado da Marinha in
forma que foi repelido um ataque naval japonês contra Ren
dova e que contrariamnte ao anunciado anteriormente, hou
ve alguns mortos a bordo do transporte "Mac-Cawloy " quan
do o mesmo foi torpedeado. Esclarece que, um comunicado an

terior, havia sido informado que o afundamento do "Mac
Cawloy" não 'causara vítimas; mas, posteriormente, uma in
formação revelou que vários tripulantes pereceram durante 'O

ataque inicial, efetuado com torpedos, pelos aviões nipônicos.
As famílias das vítimas foram notificadas.

.

Casamento religioso
e pensão

Rio, 4 (Ag. Nac.) - O Conselho>
Hollywood, 5 (U. P.) - A atriz Nacional do Trabalho decidiu que

Ingr id Berg.man retomou o seu tra- "!para a concessão de pensão póde
halho no filme "Saraloga trunk ", ser adrní tida a validade do casa
da "Warne r Brothers", depois de, mento relfgioso para assegurar ii
ter permanecido .afastada dos estu- mulher nessas condições o direito>

......-...-'"-'"�.J"...�••;.-......_._. dios por alguns dias em virtude ao benef'ícâo.ArUiharia em aeio de ter sofrido um ataque de larin-
Folkstone,4 (U. P.) - A ar- gite. I homenagem dostilharia anti-aérea da costa - Olara Bow, famosa atniz do li .

oeste da França, entre Boulog- cinema mudo, foi internada num "olégl·oS earleeasne e o cabo Grtsnez, entrou em hospital, vítima de uma série cri- U U U
ação esta tarde, aparentemen- se de nervos. Rio, 4 (A. N.) - Todos os
te contra os aviões aliados. - Martha Raye regressou de No- colégios locais homenagearam'
Anteriormente foi ouvido rui- va Orleans depois de ter passado os Estados Unidos na pessôa de
do de motores duma formação I

dez dias internada numa casa de seu embaixador, por mot.ívo do
que cruzara o estreito, em di- saúde em consequência de uma de- "Independence Day ", Cada co

reção à França. IlPress'w �f>,rvosa acompauhada de légio entregou uma mensagem
�....._.......

······.-ô
....

·ió· 'MAi7vI anemia. -l\Iã'ttha Raye que adoeceu destinada aos colégios norte-
4.)a�p8 t IJ ç .

durante uma excursã� pelos acam_lamericanos, um' ramalhete de'bHO�A ! fI "1' trí fpameutos �llilItares norte-americs ores a em oaixa rrz e oram
"'.........- .....,................._......_,............. . «. \'.

A nova Ládice nos no norte da Africa, deverá per- ofert!=1das uma bandeira do
Rio, 4 (Ag. Nac.) - O gesto do manecer hospitalizada por duas se- Braail em �eda e ouro e uma

interventor Amaral Peixoto dando manas, norte-amerícana em flores na-
a uma localidade elo Rio de Jauei- _ Ruth Selwyn, ex-esposa do turais.

.

1'0 o nome da localidade tchecos- _ .-!"_••••••••.

lov�ca martir
_
."Lidice" teve, a produtor Edgard Selwyn, anunciou Monumento a Rúimaior repercussao em tdoo o pais. seu noivado com o atol' inglês John

B b·.Ainda agora a colonia tchecoslova- Warbetr'on, que participa do eíen- ar osa
ca de' São Paulo acaba de enviar co da película da Warmer Bros.: Rio, 5 ("Estado") - Noncia-se-
ao interventor uma expressiva de- que o prefeito Henrique Dodsworth,"Saratoga trunk".monstracão de agradecimento, ofe- tomando conhecimento do interes-
recendo-se para ofertar à nova Li- - Martha Kemp Marture, eX-'es- se dos advogados em erigir IllOJ1U
dice a placa assinalando o seu no- posa de Vitor Mature, informou mente a Rui Barbosa, ofereceu-se
vo nome, a-fim-de dar maior sole- que lhe foi furtado um anel de ru- para tomariprovidências no senti
nídade ao ato da mudança da de- bis e platina avalladoem 7.500 do- do de ser colocada a pedra funda-
nominação, que se realisará den- mental da estatua, que será erígi-
tI'O em breve. lares. da no largo da Carioca.

'

Londres, 4. --- Vítima dum o.ci
dente, faleceram, nesta capital o

gral. Sikorski, chefe do exército
polonês, e sua única filha.

fogo devorou a
aldeia

Lisboa, 5 (U. P.) - Anun
ciam de Monte Alegre que um
incêndio destruiu totalmente a
aldeia de Castanheira, ficando
na miséria seus 250 habitantes.
As 90 casas que formavam a
aldeia foram devoradas pelo
fogo. Não se sabe se houve ví
timas.
As autoridades adotaram me

didas para socorrer com ur

gência os flagelados, facilitan
do-lhe a reconstrução de seus
lares.

o 77 mortos e
161 feridos

Nova Iorque, 4 (U. P,) - A
emissora de Roma informou
que houve 77 mortos e 161 fe
ridos em consequência dos
bombardeios levados a efeito
sexta-feira contra o território
italiano.
....................." ....

São embaixadas
Buenos Aires, 4 (U. P.) - O

govêrno argentino decidiu pro
mover à categoria de embaixa
das as legações platinas de
Quito e Havana.

japonesa de Munda. Sabe-se
que os canhões ianques, emba
sados em Rendova, separada
daquela outra ilha por um ca
nal pouco profundo de oito
kms. de largura, submetem as

posições nipônicas ª intenso
bombardeio.
A notícia sôbre a forte resis

tência nipônica indica possi
velmente que os japoneses en
viaram para Munda e para o

sudéste, ,a-fim-de conter os
norte-americanos que avançam
no porto de Viru, através de
densos bosques daquela ilha.
Até o momento não se sabe

se as tropas norte-americanas
que desembarcaram em Ren-

Mensagem dos médicos brasileiros
Rio, 4 (A. N.) - Os médicos cano, nesta capital, calorosa

brasileiros e os representados mensagem enviada aos seus

'por todas a instituições médí- colegas norte-americanos a

-eas do Brasil, entregaram ho- propósito do "Independence
je ao embaixador norte-ameri- Day".

Hitler repousa e Mannheim comanda
LONDRES, 4 (U, P.) -, Informações alemãs dizem que Hi

tler se encontra repousando em seu retiro de Berchtesgaden devido
ao esgotamento nervoso de que padece. As mesmas informações
acrescentam que o marechal Mannheim tem á seu cargo, no momen

to, o comando em chefe das fôrças alemãs da frente oriental. Como se desenvolvem as operações no Pacífico'
dava se propõem empreender
um ataque direto, por mar.
contra Munda. O comunicado
do Quartel General de Mac
Artur informa que não se mo
dificou a sítuação em terra nas
ilhas Salomão.
Sôbre a luta em Nova Guiné,

um porta-voz do mesmo Quar
tel General informou que as

patrulhas aliadas COI.vergem
gradualmente todas as dire
ções sôbre Salamaua, prepa
rando-se, ao que parece, para
desfechar uma ofensiva geral.
O mesmo porta-voz' advertiu
que se não deve presumir que
Salamaua já está tomada e

cientificou que os combates
ainda são intensos.

Quartel General Aliado da
Austrália, 4 (U. P.) - As tro
pas norte-americanas intensi
ficaram sua ófensiva contra
Munda, na ilha de Nova Geór
gia e começam a encontrar te
naz resistência por parte dcs
japoneses, mas as forças alia
das, que operam noutro extre
mo da frente de mil kms, do
Pacifico Sul, realizaram, se

gundo se informa, novos pro
gressos em seus ataques na di
reção de Lae e Salamaua, na

Nova Guiné.
Faltam detalhes sôbre o de

senvolvimento das operações
norte-americanas ao largo da
costa sudéste de Nova Geórgia,
na direção da importante base

Lançaram 200 toneladas de bombas
Argel, 4 (U. P.) - Foi cum- ,e Sanprancazio. Sôbre Lecce,

prída uma nova e intensa jor- pela primeira vez, os aliados
nada ofensiva aérea aliada pa- tiveram que enfrentar uma for
ra destruir as defesas do "ei- mação de caça composta de 40
xo

"
no litoral sul europeu, por aparelhos, dos quais 12 foram

uma força integrada de, apro- destruidos.
xiu1adamente, uma centena de J"••••_......- ...,..,........�_•••_....._......

bombardeiros pesados norte
americanos, que lançou 200
roneladas de bombas sôbre os

�rês grandes aeródromos ao

sudeste da Itália. Assim, fo
.ram atacados os aeródromos
ne Lecce Grottaglia - o prin
eípal aeródromo para a prote
,ção da base naval de cTarento

Novas ferrovias
Londr-es, 5 (U. P.) - Informa a

BBC que a partir da invasão da
Russia foram construídas naquele
país novas Unhas de estrada de
ferro, numa extensão de vários mi
Ihares de quilômetros. Acrescenta
se que a produção carbonífera au
mentou o ano passado em vários
milhões de toneladas.

..
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2 o ESTADO-Segunda.felra"S da 'ulho de 1943

ções Unidas não têm outra alterna
tiva senão prosseguir na guerra con
tra a Itália até a completa vitória,
enquanto Mussolini governar e os
alemães permanecerem em só lo ita
liano.
O sr. Roosevelt declarou que o

povo italiano era de um modo ge
ral um povo amante da liberdade
que não teria sido sujeito aos hor
rores da guerra se não fosse a irai
ção de Mussolini. O Premier ita
liano, disse êle, cometeu urna trai
ção quando constituiu uma aliança
militar com Hitler para obter po
der pessoal.
"A punhalada pelas costas" que

Mussolini desfechou contra a Fran
ça foi um bom exemplo de como

a Itália estava traída, asseverou o

Presidente Roosevelt. O regime fas
cista não representa, atualmente, o

povo italiano - acrescentou o sr,
Roosevelt.

I
O Presidente dos Estados Unidos

disse ainda que era intenção das
Nações Unidas recolocar a Itália
no convívio das Nações e dar-lhe
outra vez o seu lugar corno urna na-

ção respeitada na família de na

ções européias. Deu especial enfa
se à palavra "respeitada". Obvia
mente, disse que .nada podia ser fei
to até que o fascismo fosse derru
bado e os alemães expulsos da
Itália.
Comentando, em editorial, o

"New York Times" escreveu: "Por
mais de duas decadas Mussolini.
pregou a glória da guerra, zomban
do de todos quantos preferiam a

paz. Os que preferiam a paz estão
compelidos agora a ensinar-lhe e

aos seus asséclas o que realmente
é a guerra. Isto aconteceu em Pan-
telária. Ê o que vai acontecer e.
todas as instalações militares e suas
fontes industriais em sólo italiano
até que a Itália capitule, e no sólo
alemão até que a Alemanha capitu
le. Continuará a crescer de inten
sidade até que desapareça toda es- biente de liberdade em que vivem.
pécie de resistência. As notícias .de que Mussolini caíu
"Os americanos desejam que a e que a Itália está fóra da guerra

Itália fique em Pantelária e Lam- significará muito mais para .nôs
pedusa ou acreditam que assim que uma vitória militar. Significa
acontecerá. Conhecemos os ita lianos rão o reatamento de uma velha
que vivem .na América. Quase to- amizade.
dos êles são leais aos Estados "Infelizmente não há meio têr-
Unidos. mo. Podemos mandar bombas para
"Reconhecemos os seus dotes de a Itália ou podemos mandar víve

inteligência e de temperamento. Não res. Esta é a escolha que o próprioacreditamos que êles façam muita povo italiano tem que fazer e nos,
diferênça, dos seus parentes qUelllrdorosamente, fazemos votos que
estão na Itália, com exceção do am- j>J(' prefira paz e víveres".

o ESTADO
Diário Vespertino

Reclação e Oficinas à
rua João Pinto n.O 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo nilo pu-

I
blícados, não serão devolvi.'

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

Roosevelt aconselha
ao povo italiano a
derrubar Mussolini
WASHINGTON - (INTER-AME-

RICANA) - O Presidente Roose
velt, recentemente, teve oportuni
dade de, abertamente, convidar o
povo italiano para derrubar o regi
me fascista do Premie r Mussolini,
e, por meio da escolha popular,
constituir um novo govêrno, não
fascista, não-nazista, um govêrno
que as Nações Unidas respeitariam
na sua posição na Europa.
A advertência do esmagador as

salto aliado contra a "Malta de
Mussolini", ou seja a ilha Pantelá
ria - é um exemplo magnífico
das cousas que estão por vir. Dis
se o Presidente Roosevelt que as Na-

uando alguém. tal COlnO O éava
Iheiro da ilustração a-cimn, ofereeer-
lhe. em amável gesto, um oâ.lice do
excelente nperítívo K NOT, Iembre
ee V. Sia, de acrescentar, ao agrade
ce, a gentileza:E$TEÉ TAX-
BF!'1 (J J'\fEU APEiUTIVO

l'ilEIJ/1.ET(J!

A GIRIA IAUm jovem escrítor teatraljnorueguês, aproveitou em uma

peça todas as pilhérias que lhe O PENSAMENTO DO DIA

ocorreram das muitas que cir- uA mulher só ama quando,
culam sôbre os alemães. Sa- admira; para amar um hornems

precisa sentir-se inferior a êles ,bendo que o censor era um no-

rueguês nazista de idade avan-
- Julio Dantas.

çada, incapaz, portanto, de •

compreender as palavras de gt- A ANEDOTA DO DIA
ria usada pela mocidade de IMPOSSIVEL ...
Oslo, empregou na peça essa

- Minha mulher é um anjo 1"

linguagem. No dia do ensaio, ·seu» Fridolino. E a sua?

impediu a entrada de vísítan-
- A minha, não. Ela ainda

tes e fez o censor sentar-se na não morreu.
...

platéia, numa cadeira da prí- o PRATO DO DIA
meira fila. Êle não se riu N\-

nhuma vez durante o ensaio. LENTILHAS COM LINGUA
Na noite da estréia, porém, os FUMADA

espectadores riram-se a mais Deite de molho, na vésperaç,"
não poder. As vítimas da crítí- meio quilo de lentilhas bem
ca, indignadas, mandaram fe- lavadas e no dia seguinte leve-as-.
char o teatro, demitiram o cen- ao fogo na propr ia água como.

sor, e o jovem dramático está sal, cebola ralada, cheiro verde
até hoje no campo de concen- e 100 grs. de toucinho "Bacon"':
tração de Grini. Cozinhe até começar a amolecer.

A' parte corte em rodelas»
uma lingua fumada (já posta,
de molho e bem cozida) e dei-

. te-a num bom refogado.
Junte as lentilhas e deixe

ferver tudo [unto.

NOSSA SECÇÁ()-,<

jJI/I/'fP/lOI!UTO I!AKI1OTSA.l110. COI1.é ff6URO$
L- ITÂdAí �

A Estatística Militar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos OI!

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma·

brasileir.os lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar eon
tra o Brasil em perra. (D. E. M.),

Ãs anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas d'� desagregação mane •

jadas phla "quinta-coluna".
(L. D. N.).
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. Esquadra japonesa repelidaWashington, 4 (U.P:) Anuncia-se oficialmente que as fôrças navais norte-americanas enfrentaram
-uma frota japonesa composta de sete belonaves, a qual tentava bombardear as posivões norte-

alnericanas de Rendova, e repeliram-Da.-------------------------------------------------------------- --------------------�----------------------------------------

��?�.��?����ex-
- !BERy!t�o�ra�!'t�e!s�� aten!i�it�L ale�!s� eno���Çi�. A Agon iadoa�:�a·t�!:agay::o�C11::o�r�:f;r�� CLUSIVIDADE DO C. E. C. lidade dos aliados desfecha- ça com a Itália que não está

d I!,da "Gazeta". PARA O ESTADO) rem sua investida total atra- disposta a sacrificar seus pres- a 5ma• Nova Iorque. Desde o vés dessa região, tem causado timos em favor de Hitler, a
Norton, filhinho do sr. Oscar dos tempo de Napoleão, muitos es- muitas observações e pesquí- magnifica posição de bases aé- Aliviada em Poucos MinutosSantos Pereica, telegrafista do "Ca- tudos tem sido feitos a respeí- zas por parte de técnicos mi- reas e navais na Africa do Nor- Em poucos minutos li. nova receita _

ho Submarin?", completou, o n tern to da situação militar de diver- litares. A vulnerabilidade mi- te e Malta e, sobretudo, a ím- Mendaco - começa. a eircular no sangue,
seu primeiro aniversário natalício. aliviando �s acessos e os ataques da asma

sos países europeus, inclusive litar desse setor europeu, pa- possibilidade dos alemães po- ou bronquite. Em. pouco .tempo é possível"

d f d· dormir bem, respírando lívre e íactlmente.A exma. sra. d. Beatriz Bulcão os paises dos Balcãs. Durante rece ser bem propicia para erem o erecer gran e resis- Mendaco alivia-o, mesmo que o mal seja·Viano Gallotti, esposa do nosso as guerras posteriores do sé- uma invasão, maximé consíde- têncía em virtude de seus ara- antigo, porque dissolve e remove o mucus

'·conterrâneo sr. cal. médico do I d
.

'I E
.

t I
que obstrúe as vias respiratorías minando

exêrcrto dr. AquI·le" Gallott,.·, d ire- cu O passa o e do atual, gran- rando-se muitas círcunstân- zeres na uropa orien a e nas li sduli energit�' arruinando sua �aúde, la-
_ zen 0·0 se n i r- S e prematuramente velho.

tor do Hospital Militar de São de interesse despertaram as cias que hoje se constatam aí. costas da França, são elemen- Mandaco tem tido tanto êxito qU� se oíe-
Paulo, faz anos hoje. nações balcanicas e hoje, ou- O número de revolucionários tos preponderantes que tal- ���;ir���o �v�a�ni��il (�;_Pi���e��e �ac��:* Ia I tra vez repete-se esse mesmo que ainda operam contra os vez façam recair nos países pleto alivio do sofrimento da asma em pou-
Fazem anos hoje: , � balkanicos a escolha do local ���lqd���. f���aáci�antac�óss�Oj:ar';;�ti�o'ée�
sra. Adelina Duarte Perei ...a; para a invasão. Grande parte sua maior proteção.
sritas. Mercedes Julião Guerra;

C4.�-.LCADOS (
Tamancos __ Chinelos dos técnicos militares ingleses .tienda A ft.'Ã�a!:m.c;:nsrs. Narbal Vilela, Osni Duarte

têm manifestado sua sâ.l:npatia ,.. V
Pereira e Válter Moritz , Sandálias __ Sandaletasjovem Nelsm Mart;tls deAlmei-' por est,a região, e uso é bem

D ARAUJOda, funcionário da Delegacia da «Renner» Sapatos -- Pantufas Importante. r.Ordem Politica e Social e Acadê- II:I
rrri ro de Comércio. Ao tentar esquivar-se às determi- . .

•
= TRAJES (

de lã e de linho nacêes dos órgãos de Estatística Mf.IOlhOS
-- OUVIdos '- nariz -- gaIganta

títar, uma pessoa revela o que é: REASSUMIU SUA (UHICA
. Dr.: S D (n I r: II B ri II S SOBRETUDOS, SMOHIN6S para criançasl lnimigo do Brasil. E para. os Iníml- Rua Vitor Meirelles 2ft

• rL. �- _n !(. fi{! �; :os do Brasil. a lei é inflexiveL I Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.

DO SEU flsiOO «Renner» homens e senhoras .n, E. M.).

E sattará da Cama Disposto para ludo

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Urna simples evacuação não tocará a

causa. Neste CJSO, as Pílulas Carter são
extraordinaria!nente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves c, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr, $ 3,00.

I .
Rua Padre Miguelinho, 36

_.__•.

lOS Estados Unidos terão
500 mil aviões em 1950

FOME: 1435
A's 7,30 horas

Ultima exibição do grande filme com Robert Tayor, Greer
Garson e Joan Crawford:

De Inulher para mulher
CINE JORNAL BRASILEIRO (V. 2 n 194)

NOTICIAS DO DIA (27/84)
Preços 3,3d' e 2,20

A!vlANHÃ: às 5 e 7,30 horas,' AMANHÃ:
Em sessões das moças

Uma mulher originalcom Fredrick March e Joan Crawford:

\Vashiugton, (Tntcr-Amerlcana)
- Os responsavets pelos planos

I de reconstrução de após guerra

I depositaram uma grande soma de
confiança no Impor-tante papel queI poderá desempenhai- a aviação na-------------

construção de um mundo melhor,

NOTA CARIOCA
depois que os exércitos das Nações
Unidas tenham conquistado a vítô
ria final sôbre as potências do

DE VITOR DO ESPíRITO SANTO. Eixo.

(COPYRIGHT da PRESS PARGA, I Os Estados tInidos poderão dis
ESPECIAL PARA "O ESTADO)".

I
pôr de 500,;)00 aviões civis, comer.

RIO - O Tribunal de Contas vi- II cíaís e militares antes de 1950, se

"eu ontem um dia de intensa vibra- g.llJlllo declara um recente rclatõ-
! rIO do Departamento de Aerouatu

ção. Geralmente, manso e pacato,: da Civi]. Os aviões das demais na.

aquele órgão deixou por momentos ções aliadas, inclusive dos países
sua placidez, para lançar, po r in-! americanos, íntearnrão tambem a

termédio de todos os seus membros, I gig-allt�s('a ft·ota aérea q.ne trans-
• ! portara enormes quantídades de

veemente protesto contra a atitude
I cargas e milhares de passageirosdo Dasp, enviando ao Presidente da para todas as partes do mundo.

Repúltlica e fazendo-a publicar em A Cidade do México se encontra-
rá então a menos de 7 horas de
'Vashingtoll, a Cidade de Panamá
a menos de 8; Londres, a 10; Paris,
a 11; Moscou e Rio de ,Janeiro, a

16; Cairo e Buenos Aires a 18; Tó'
quio, <l 22; e Shangai a 24.

Os alicerces dessa vasta rêde
aÍ'l'ca estão sendo lançados desde
agora. As rotas aéreas, os aeropor·
tos e os aviões atualmente utiliza·

Cada m..inistro mostrou com pala· dos para derrotar o Eixo, no após-

vários jornais, a exposição de mo·

tivos na qual procura fazer crer

que o Tribunal entrava o progres-

2a.-Feira

'80 do país. Não houve um só minis
tro que d,eixasse de fazer uso da

palavra, tendo os debates sido ini
ciados com protestos de lavra do
lHocurador Cunha Melo.

vras candentes e clamorosas a in··
justiça do Dasp, tendo igualmellte
feito ver que niesmo que o Tribunal
houvesse errado, não era lícito a

um departamento da administração
pública enxovalhar outro órgão
dessa mesma administração. A pa
lavra que mais fundo calou foi a

do ministro José Américo, geral
mente �rredio. Foi, breve a oração
do ilustre paraíbano, mas nas pou
cas palavras pronunciadas o ex

candidato da presidência da Repú
blica demonstrou que tais retalia
ções só podem

-

prejudicar, pela
desmoralização da administração
pública. Varreu o Tribunal de Con
tas sua testada fazendo-o com inex
cediYeI galhardia. Pena é que os de
bates do Tribunal não tenham a

mesma publicidade do antigo Con
gresso, para que o povo brasileiro
pudesse sentir como são alí debati
dos e· defendidos os interêsses da
nação.

Hoje

(
.,.

,

guerra, poderão ser empregados
par(.l proporcionar um vectíglnoso
desenvolvimento das atividades
civis.
Em 1940, os Estados Unidos dís

punham de pouco menos de 100
aeroportos capazes de servir as

grandes aeronaves; atualmente,
existem mais de 855 grandes aero

portos, afora os grandes aerodro
mos militares. No ano corrente, a

produção de aviões de carga e de
combate nos Estados Unidos terá
o valor total de 20 milhões de dola
res, ou seja 1/4 do orçamento de
guerra americanos e 1/7 da renda
nacional. Ha apenas 5 anos passa
dos, em 1938, a produção total da
indústria aeronautica americana
era apenas de 280 n-Ilhões de do-
lares. IA expansão dos transportes aé
reos creará vários milhões de em

pregos no após-guerra, Além di,,·
so, será necess.lrio um maior nú.
mero de operações nas fábricas tl0
aviões, maior número de pilotos,
navegadores, operadores de rádio;
engenheiros ael'onauticos e contro
ladores de tráfego. Dellois da �TitÓ'
ria, as forças armadas forneCel'.10
os homens necessários para o IH' fi·
enchiment.o das vagas creadas llelo
desenvolvim.ento da aviação de
transportes.

ü

e c Je r e ç

ê
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Os abaixo assinados, ex-arrendatários da Padaria Central

comunicam à sua distinta freguesia que transferiram sua,resi
dência para Capoeiras, município de São José, ondefundaram a

"Padaria América", e onde continuam a atender rn a máxima
presteza aos que lhes derem a preferência. O fornecimento de
pães será feito no mesmo horário e coz:tdições de costume.

Florianópolis, 15 de junho de 1943.
GOULART & NUNES. 15v-8

....."....,..,..• .". -.-.-.-.-.-.-.-.·_-_-...·..-.-.-.·.·.-...·.·.·,.,..,..,....;-,,;-,.-o-",,_.._ "_._-.-_.._._-_......

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

SortE'ios nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

nre ínconunente. Não existe igual e- Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha eotíança, que, quando menos esperar; a

sorte virá 80 seu encontro
Conserve bem na memória os dias ft e 18

"A Bandeira Nacional qnando em fio·
l.ão sobre escudo ou outra qualquer pe·
ça 'que agrupe diversas bandeiras, ocupa·
rá' o centro, não podendo ser me�Ol· do

que as outras, nem colocada abmxo de·
las". (Decreto·lei ID. 4.545, de 31 de julho
de 1942; - Art. 18, N. 5).

Os órgãos da Estatística Militai
têm apôio legal, quando i,ntimam
o produtor e o vendedor a mostraI:
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.).

Hoje

2a.-Feira

i
11

'I

Livraria e Papelaria NOVA
de

Espindola & Silveira
Casa fundada para, com os me�ores preço.s da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, E! ao

público, em geral. • • •

Artigos para escolares e es�r;torIO
Romances modernos e hvros
cienUfico5. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.
Tem anexa uma

Secção de Eletric��a�eLâmpadas, lustres, abat·lou�S, aces:o:lOs, e�c.

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquma Jerommo Coelho)
Fone - 1595.

I
I
I

i�j
II"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de Junho de 1943
Serte A Serie B

c-. $30.000,00 Cr. s 50.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.00,01}
Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20 QOO,OO
Cr. $12.000,00 c-. $ 24.0'\)0,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,Otl
Cr. $ 50.000,00 c-. $lOO.OOQ,Q()c
Cr. $140.000,00 Cr. 270,000,01}

�����_�IEmpresa
DRw ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARiZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSUVfAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso
_
de Aperfeiçoamento e Longa Prãtica no Rio de Janeiro

CONSULTAS - Pela manhã: diariamente das 9 às 11 hs.; :. tarde, excepto 'aos

sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUL'I'óRIO: nua João Pinto li. 7, sobrado _

I"one: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clío.ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamento de Saúde

CLíNICA l\'If:DICA - Moléstias internas de adultos e críanças. CONSULTóRIO:
Rua Felipe Schmidt n. 38 - Te!. 1426 - RESID:íl:NCIA: Rua Visconde de Ouro
!'!'eto n, 70 - Tel. 1523 - HORARIO - Das 15 às 18 horas - FLORIANóPOLIS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON •.� MÉDICA
'. DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANCAS
CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 14 às 17 horas .;_ Rua Felipc SClunidt, 39 (sobr.)

ORa SAVAS LACERDA

«Lider» Construtora Ltda.
Anexo Banco Cruzeiro do Sul

o próximo sorteio será reaUzado no dia 31 de Julho de 1943

Resultado Oficial do Sorteio do dia 30

Dr. F. da Gama Cerqueira
Fiscal do Govêrno

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário elos Serviços
do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

€befe do Servíço de Oí'talmolegfa .do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade
Clínica médteo-ch-úi-gfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUL'l'ólUO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1�59 - CONSULTAS: Das 15,30

PS 18 horas - RESID:íl:NCIA.: Oenselheíro Mafra, 77 - FLORIANóPOLIS.
-

Convidamos os nossos dd. associados portadores dos 'titulos contemplados

I
a virem receber os premios respectivos,

Atenção: Anexo a esta Inspetoria, acha-se à ..Idisposição dos nossos dignos prestamistas, um

gabinete dentário, que prestará seus serviços com abatimento a quem se interessar, apresentan
do o seu titulo em dia.

MADEIRA

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
ClíNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com pr-ática nos hospbtais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urtnárío do homem e da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radrolog ía Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
io'). Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio ele Ja
nelro. - Gabinete de Raio X - Eléctro
eardíogt-afta clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros
copia e análise clínica. - R.ua Fernando
Machaelo, 8. Fone 1.195. - Fldt'ianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento tia Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Onda, ('I<!-blS e ultra-cur
tas. Raios In:·I·'I-\'eril1l'litos e Raios
Ultra VioleLa. lnfrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sohmidr
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUSTO DE PAULA

CIRURGIÃO - DIRETOR DO HOS·
PITAL DE CARIDADE

Doenças de senhoras - Operações -

Diatermia - Infra-Vermelho - Ultra
Vio�eta

Rua Visco de OUl'O Preto, 51. Te!. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
rI'l'atamento das dores e inflamações nas

senhoras para evitar operações

DR. ANTôNIO MONIZ
DE' ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do toeax, Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
riamente das 15 às 17 horas. RESID1!:N·
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

BEZERRADR. LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consul tório-R, João Pinto, 7
Telefone: 1461

Co.nau ltos das 17
horas em diante

Dr. Newton L. cI'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Servíço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
V i as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente à.s 11.30 hs. e,
à tarde, das' 16 hs. em diante

Resid: Vida i Ramos, 66.
Fone: 1067.

DR.· REMIGIO
CLÍNICA MÊDICA

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. R.E·
Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

SID1!:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
----------------

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela �Iaternidade

Atende

de Florianópolis
obstétrico

chamados a qualquer
hora

Praça 'da Bandeira, 53 - 'sob.
(Antigo Largo 13 de �faio)

GRIPE o TOSSE O BRONQUíTE

1.0 Premio Titulo n."
2." "

3.0 "

4.° " "

S." " " "

10 Premias -. Os títulos com

100 " " "

120 " " "

240 " s, "

1000 " " " "

10000 " " " "

77214 Uma construção de
87214 Um terreno de
97214 Um terreno de
07214 - Um terreno de
17214 - Um terreno de
o final n." 7214 (Milhares)

" 214 (Centenas)
" " 77214 (Invertido

"" 7214 (Invertido
" "" 14 (Dezena)
" " 4 (Final)

Total dos premios distribuidos em cada série Rs.

a) DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO
Diretor Presidente

Inspeterle Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado), sala n· 2

Rio, (Via-aérea) - O Instituto da Ordem dos Advogados Brastleí
ros vai comemorar o primeiro centenário de sua fundação, pois seus
estatutos datam do aviso imperial de 7 de agõsto de 1943.

Solenizando essa data, a Instttuíção promoveu a r-ealização, nesta
capital de dois grandes congressos culturais da mais alta Impor-tância:
a II Conferência Inter-Amertcana de Advogados, com o comparecimen
to de representantes de todos os paises do' continente, e o Grande
Congresso Jurídico Nacional, com- o concurso de magistrados, professo
res de Direito, juristas, advogados de todo o Brasil.

A propósito desses conclaves, procuramos ouvir o dr. Míranda
Jordão, presidente do Instituto, que nos concedeu, com exclusividade,
e em pr-imeira mão para todo o Brasil. as primeiras �nforma<:ões con-
cretas sõbre o que serão essas assembléias.

Disse-nos o dr. Miranda Jordão: I f tLEIS IGUAIS PARA TODA A Al\HiRICA mpor ao e
- Teremos dois grandes congressos. O primeiro será a n Confe Está ameaçado de gripe ?

rêncías Jnter-Amertcana de Advogados, com o comparecimento de de- SANAGRIPE.
legados de todas as nações americanas, inclusive do Canadá. Jcsse con- Está atacado de gripe
gresso se reunirá de 7 a 12 de agõsto próximo e tratará de todos os A RIPE
assuntos jurídicos que interessam às nações do contfnente. Nosso pro-

SAN G .

põsíto é pugnar pela unífícação das leis em geral, criando UIII ver-da- "Sanagripe" aborta a inlluenza
deíro cõdígo pan-amerícano. e cura constipações com febre ..

- lHas a conferêucía não se Iímitarú a êsse objetivo - acresceu- tosse, rouquidão e dôres no
OOu o ilustre [uriscousulto. Debaterá todos os problemas jUl'Ídicos _ corpo
criados pela guerra ou por ela provocados, a-fim-de prevenir a se-,' , .

gurança de após-guer-ra. Êsse conclave. está fadado a ter grande reper- Encontra-se em todas Farmácias.
cussão na reconstrução nnmdial c dêle par-ticiparão as maiores snmí- 340 30v·&
dades americanas em assuntos [urídícos, e que são muitas nos países
que habitam. êste hemisfério, felizmente.

•

Francisco 'Treska, proprietária
da "Padaria Central", sita à
Rua Deodoro n

' 20, desta ca

pital, avisa os amigos e anti
gos' fregueses de que, nesta da
ta, assumiu a direção da mes-.

ma, afastando, definitivamente,
do seu estabelecimento com

mercial, os ex- arrenda tários, srs.

Pedro Claudino Goulart e Her
cílio Nunes, os quais não po
derão fazer qualquer negocie
ou transação em nome da men

cionada Padaria. Florianópolis.
15 de Junho de ]943.
327 lSv14

Partos. REPRESENTANTES DE TODAS AS NAÇõES AMERICANAS,
!:;� v�!������el':'B�'�::!:'�:ên:�!�: I INCLUINDO O CANADÁ, SE REUNI�ÃO NO RIO PARA ESTUDAR
tumores, etc. - CmURGIA PLASTICA A ESTRUTURA JURíDICA DE APOS-GUERRA - DEBATES DE
�o PEníNEO - Hérnias, hidrocele, v_e. TODOS OS ASSUNTOS DE DIREITO DO BRASIL ATUAL - O
rIcoceie. Tratamento sem dor e operaçao _ _

de .Hemor-rohles e varizes - Fracturas: QUE SERAO A II CONFERENCIA INTER-AMERICANA DE ADVO
aparelhos de gêsso. Opéra nos Hospitais GADOS E O CONGRESSO JURíDICO NACIONAL.de Elorfanõpolis.
Praça Per-eira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horârío. Das 14 às 16 horas, diariamente.

Ileis comuns para toda a América IPadaria Central
A V I S O

(Copyright da Press Parga, especial para "O Estado").

DEBATES DE TODOS OS PROBI..EMAS JURíDICOS DO
BRASIL ATUAL

A outra iniciativa do Instituto da Ordem dos Advogados con

tinuou o nosso entrevistado, será comemorar o ocntenário de fundação
de nossa ínstttuícão com a r-ealização do Grande Congresso Jurídico
Nacional. Contamos com o concurso de todos s magistrados, professo
res de Direito, membros do Ministério Público, advogados e jur-ísta s

não só do Rio, mas de todo o país. Alguns Estados 1 já designaram
mesmo seus representantes, As reuniões irão de 15 de agõsto a 7 de
setembro.

Êsse congresso conta com a aprovação e o apóio do presidente
Getúlio Vargas e todo o seu govêrno, porque sua importância para a

organização e o mturo da estr-utura jurídica do Brasil será das mai.s
relevantes.

- E isto porque - adeantou o dr. Miranda Jordão - serão en-

1;.'\0 apreciados, debatidos e estudados todos os assuntos de direito c
e problemas [nrfdícos do Brasil atual, em todos os seus vartadísstmos
ra1110S.

,•

TODOS OS BACHAREIS PODERÁO PARTICIPAR
O grande Congresso Jurídico Nacional terá uma originalidade que

certamente muito contribuirá para seu brflhantismo e benefício do'
nosso país, Todos os bachareis de diL'eito; sejam magistl'ados, mem

bros do Ministério Público, juristas, advogados, inscritos ou não na

Ordem dos Advog'ados, }loc1erão participar (10 Congresso. Basta pedir
sua insq'i<:ão e enviar seus trabalhos, os quais deverão estar antes (lo
ma 30 de julho próximo. O prazo não pollerá ser 'maior llor'ql1� preci
samos organizar o programa da atividade com alguma anteccdênc�
Os trabalhos Cl}\Tiados deverão ser l)orém sintéticos, para tornar mais
facil sua publicação e exame.

A QUESTÃO DE TRANSPOR'rE E LICENÇAS
O reportei' sabe quea dificuldade de transporte e a recusa de licen

<:as poderão <lificultar a vinda de muitos congTessistas, ou pelo menos

de muito.s magistrados c funcionários que por iniciath'a lll'ópria te
nham vontade de participar do conda",'!'. Pedimos que o presidente
do hJstitnto dos Advogados nos informe se haverá facilidade, llara a

vinGa desses interessados. O dr. Miranda l'esllOude prontamente, encero

rando a palestra:
- Facilitaremos, ou melhor, procuraremos facilitar a vinda dos

congressistas. Que comuniquem à Ordem dos Advogados as suas difi
culdades e tudo faremos para afastá·las.

Peça, na sua Farmácia I homeo
patia Almeida Cardoso

E depois ?, Depois ... Não.
pedirá outra •..

341 30v-8'

Quem achou?
Quem achou uma carteira

com cêrca de Cr$ 370,00, al
gumas fotografias e um certi
ficado de reservista, será gra ...

rificado se a entregar, por ob
séquio, na gerência de HO Es
tado". 2v 2'

Aluga-se
urna b&a casa com todo o confôr�
to, à rua Cons. Mafra, 150. Tra"
tar na mesma, ou à rua Til'aden
tes, 41. [.,-2'

Pensão familiar
Vende-se uma no

cidade. Informações
dação.

centro da
nesta re

lO V.- 2:

Aluga-separa família a casa n' 2 (1' an
dar), à rua Visconde de O).:lro Pre
to, esquina da praça Quin:z:e; Tra
tar no Mercado, n. 32. v-��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Exaltadas pelo presidente Peõaranda, à obra
e a personalidade de Euclides da Cunha-.

��,
/(Vendidas�.só em eaixãs

l�j, ,��;:, o. 1'-

.�.VERDADÉIRAS \

_:� PASTILHAS�,

VAFL�DA�
são o um c o remedio eficaz I

4f' pata evitQI' e tratar 'ir

�o S· RÓUQUIDÕES# os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

licença do D. N S P N. 166
"., � de 26 de Fe ...ereiro d-'"•

1'1.0f� de 1935 rJil' 1"
\)

010.002, Eucalyptol O, .

Jovens latino-americanos completam o
curso de aviavão nos Estados Unidos
Miami, Flórida, junho (In- dos para a cerimônia diploma

ter-Americana) - Cadetes de tas, militares e altas autorida
aviação latino-americanos, que des civis.
cursaram as escolas de aviação Os diplomas toram conferi
do govêrno, estão aguardando dos por James B. Blakely, di
o regresso às suas pátrias para retor da Escola Técnica. Entre
-servír nas forças aéreas ou tra- os convidados à cerimônia des
balhar nas linhas de aviação tacavam-se o coronel Charles
comercial de seus países. Nettler e o coronel Ernest Hall,

Os pilotos que completaram do exército norte-americano; o
o curso, graduados pela Em- comandante Harold R. Cox,
bry-Ryddle Schoolof Aviation, chefe da missão brasileira em

-que funciona em Miami, pode- Miami; o dr. Alfredo Polzin,
rão auxiliar a instrução e o' consul geral do Brasil; o sr.

treinamento de outros futuros Clark D. 'Stearns, presidente da
pilotos em suas respectivas pá- Liga Pan-Americana; varres
trias. Entretanto, antes de re- diplomatas americanos e auto-

,.,gressar a seus países, os gra- ridades civis e militares.
[duados, excetuando-se apenas
.um aluno de Cuba, submeter
.se-ão a um curto período de
'treinamento prático.

Desde o momento em que ês-

Rio, 29 do Correspondente Especial Amorim Parga (via-aêrea) - O clichê
acima dá alguns aspectos da visita do general Pefíaranda, presidente da Bolivia, ao Brasil. fi
xados nesta capital. Da esquerda para a direita: o presidente Pefíaranda, na recepção à colô
nia boliviana, quando palestrava com ilustre dama a mesma pertencente; quando passeava, a

pé, pelas ruas da cidade. "para conhecer melhor o povo carioca e sua terra ": na visita feita
à exposição do famoso pintor brasileiro Portinari; na recepção da Associação Brasileira de Im
prensa; no banquete oferecido pelo Clube Militar; e, finalmente, na recepção da Academia Bra
sileira de Letras, durante a qual, o chefe do Govêrno boliviano exaltou Euclides da Cunha e

e sua obra, classificando o autor de "Os sertões" de "figura luminosa de uma verdadeira épo
ca espiritual>, que «sentiu, viveu e fez vibrar a alma do seu povo e a paisagem de su a

terra e , íFótos da AGENCIA NACIONAL para a PRESS PARGA e "O ESTADO").

. se programa ele curso aéreo foi
inaugurado em dezembro de
1941, logo depois do traiçoeiro
.ataque japonês contra Pearl
Harbor, 82 jovens da América
'do Sul e da América Central
.Ioram graduados pela-escola de
'aviação de Miami. A classe fi-

"1]. nal de 23 alunos colou grau,
:;recentemente, sendo convida-

neiro.

Durante a sua permanência
de ano e meio em Miami, os ca

detes aprofundaram os seus

conhecimentos de inglês e ad
quirrram os mesmos hábitos
dos norte-americanos, traba
lhando além disso na Cruz Ver
melha ou doando o seu sangue
ao Banco de Sangue da 'Cruz
Vermelha de Miami.
Entre os 23 graduados figu

ra o jovem brasileiro Sertório
Arruda, natural do Rio de Ja-

"iÍ\
...

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

, ,-
.'

IvIA� também ri [,:\ATO
rortando ou cosendo/

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

Drogas nacionais e estrangen-as - Homeopattas - Perfumarias -

Artigos de borracha.
Garante·se a exata observância no receituário médico.

PRECOS l\'IÕDICOS.
:Cua Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do i\Iercad�) -- FONE 1.642

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

CARTAZES DO DIA
1lDEl!!EKllXlDWXW»*' • ,�Oimw!!oSJClJCiOiCXO *""'XXX'C'C'OODIIIIIXIt'lOCIOCOODCOaaaaoacmD

HOJE 2a-feira HOJE

�-'õ]e-ODEÕNaoÜÕJe--A's 4 1/2 e 7 1/2 horas. Uma das maiores concepção cinema
tográficas dos tempos que passam, com Errol Flynn e alivia

de Havilland:

O intrépido general Custer
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Natural)

IDADE DA PEDRA (Desenho)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: 3.30, 2,20 e 1,00. Impr. 10 anos.

Sessão às
19.30 hs.

Programa duplo. Edward G. Robinson em:

Irmão Drchídea
Bickford, em:

de KarangaCOMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
Preços: 2,00 e 1,50. Irnpr , até 10 anos

Charles

l\1istérios

5a.-feira, no ODEON
A célebre novela de Jack London, com Glenn Ford e

Claire, Trevor:

As aventuras de Martin Eden

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Bastam algumas destas
gotas em cada narina I

-

r- Acalmam a irritação, des
. � prendem a mucosidade,

VllIfIa II reduzem a inflamação,

VÃ:,ÃÕ:iiÓL
Caspa 1 LOÇÁ.O J1ABA.VI�

LHOSA. 1
"A Bandeira Nacional quando hastea

da em janela, porta, sacada ou balcão, fI
cará: ao centro. 'se isolada; à direita, se
houver bandeira de 'Outra nação; ao cen

teo, se figUl'ai'elll diversas bandeiras,
perfazendo número ímpar; em posição
que. mais se aproxime do centro e à di
reíta deste, se figurando diversas bano
deiras, a soma delas formal' número par.
As presentes disposições são também
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de instituições, corporações ou. as

sociações". (Decreto-lei n, 4.545. de 31 de
julho de 1942; - AJ.·t. 18, N. 1).

CASA MISCELANEA, distri
buidora d os Rádios R. C. A.
Victor, V ávulas e Dsicos.
Rua Traj ano, 12, i·

),
··l!J
!

1I

RIFRESCANTE - DIc:;ESTIYO

lGlm ..�"A Bandeira Nacional quaudo apare
cer em sala ou salão, por motívo de reu

niões, conferências ou solenidades, fica ..

rá estendida ao longo da parede, por de
traz da cadeira da presidência ou do Io
cal da tribuna, sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retângulo
esteja em sentido horizontal, e a es

trela isolada em cima". (Decreto·lei n,

4.1)45, de 31 de julho de 1942; - AJ.·t. 18.

11\
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Vichí 1943: O· lobos entre êles
DO PRESS-INFORJ1JATION SERVICE - Por MICHEL POBER:)
Qlle se passa em Yichi? Depois da ocupação tolal, todas as notí

cias que nos chegam da França, via Genebra, Modri, Estocolmo Oll

Moscou não falam sinão em organizações de resistência, na maqnilic a
audácia dos guerrilheiros, na atitude dos ,':cOllscrilos do trabalho"
que se .reCllsam a obedecer às ordens dos nazistas, nos 'alas de sabo
tagem. Ficamos também sabendo de detalhes novos a respeito das
represálias, cada vez mais cruéis, e que são ordenadas pela Oberb e
[ehlsluiber da WehI'lnacht. Mas 11icllí caíll no esquecimento. Qlle é do
Pavilhão Seuiqné, do Holel du. Pare, dos Ministérios e das anie-cã
ll1aras? "Um mito morreu", dizia Henri de Kerillis a respeito do ma

rechal Péiain. Que faz açora éste govêrno de mario nelles, reunido
em tôrno de um Chefe de Estado mltic o, em sua Capital faniasma? ..

Seçiuuio a imprensa neutra, VicM passa por lima crise tríplice:
crise política, crise diplomática e crise moral,

A primeira resume-se lUlll1a simples [orrnula: "Os ratos deixam
o nauio", �

Pierre Lavai leve de assistir recentemente a uma clunni de de
missões. Entre os que deixaram os cargos, que ocupavam, 11m nome

s'(' destaca: Joseph Burtliéletmj. O eminente .prciessor foi tomado su

bitamente de um grande cansaço, Ele tem necessidade de repouso ; as

pira voltar a llma vida calma de estudo e de mediiacão, lêr obras de
direito, A adueriência é grave. Mais que qualquer outro, Marcel Déai
perçuniaoa a si mesmo se valia a pena dar a uida por Dtmlziq, qiuuuio
Bariliêletru) havia já há tempos descoberto que era passivei gan]wf
(I vida servindo-se 'dos sudéios.

A crise diplomática é quasi a mesma COHsa: os ralos que se vão.
Mas aqui é menor a gravidade: os pe quenos partem, os grandes [icutn.
Abandonado pelos seus colaborudores demissionários, François Pie
tri permanece no seti pôeio de Madri. Só, com su« gj'(lllaÍa borboleta,
de bolinhas brancas, esgrimista apaixonado, Pietri, oporememente,
não se sente atingido por enquonto, Colocado pOI' Lcural llUllI pôsto
de observação milito importante, é/e coniituui a prescruiar o 11Ori
zonte, na esperança de dislinqnir, um dia, altjures, (I otut« silhnéta de
"uma paz de compromisso", - a invisível Dulcinéia deste riam Qui
trote insotisieito,

No outra extremidade do continente, em outro pôsio de obser
vação, outro sobrevivente espera o mesmo milagre. Gosl.on. Berqert)
espera, êle também, o impossível encontro com a paz de cotripromis- b

..

:'
soo Há uni ano, que ele anuncia a Lavai, e a promete aos seus coléqas galenuies e italianos, omeaçando com ela, ao mesmo tempo, os turcos
que o hospedam.

A gl'Clllde organização de nona diplomacia retlttzia-se a êsle iriãn
qnlo: o anão negro de Viclli, o esgrimista [aliqado de Madri, o "di-
leitanle" eleçiac o de Ankar«. . IProcurou-se durante milito tempo um "ouortc melhor" para o

pôslo de Estocolmo, Não .se encontrou sinão 11m cégo, Sctipuu -- o I<.:.1' ..

" embaixador" dos prisioneiros, o amigo de Abetz e de Goerituj,
pois os demais estão com De Gaulle OH com Giratul ; e até mesmo IlIU

salas do Hotel tl.n. Pare, Lavai se lamenta por não poder coutar com

uituiuem,
"As Nações Unidas _. queixa-se êle - levam a eleito lima cam

panha de propaganda destinada a destruir a moral do povo [raucés,
lendo em vista a invasão do continente". "Todos os meios são uiili
zud.os para desfruir o moral do povo francês e criar lima espécie de
psicose que levará a população aos atos ,mais irreilclidos",

Com efeito, reina em Yichi, e até nas salas minisleriuis, uma "es
pécie de psicose".

Tal psicose é a seguinte: é a ceriexa de que Lavai, Murion. e Déai
solreni uma derrota na Tunisia? que Lavai, Doriet e consortes [iqu
rani entre as vítimas dos reids sôbre Berlim, Esseti OH Karlsruhe; que
l'il'hí, nascido de lima capitulação, morrerá Iluma derrota que será (l

gr((nde "revanche" da Paris de sempre sôbre a capital fantasma.
Mos Lavai, êle, coniinúa. Espera, visitar logo Roma, alim de con

ferenciai' com Mussolini. Já não alimenta sua amizade pelo "Duce"
depois que nada mais tem para oierecer-Ihe. Os diplomatas neulros

Iassinalam que em Yiclii se falá da Itália como llma espécie de careta
de desprezo: "I:: mais descujradúuel de ver-se do que a nos mesmos",
dizem os seroidores da Ordem Nova, aqueles que escolheram como
diois«:

"De Berlim não posso ser
Roma não me agrada
Homem de Vichi eu sou".

o. Pálido., Depauper.dos,
Elqotodol, Anêmicos, Mã ..
que: cdam Migrai, Crilnçlu
raquítica., 'tcebario I toni-
ficação ger.1 doo org.niamo IA SAM t R I C A S U III I D A $, U III I D A & V E N C E R Ã o com
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a n g U e n o
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

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

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" .__= _

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19 � Cabelos brancos 1 Wç.10

....................---.--•••••_. -- _. MARA VILROSA 1

Diplomados pelo Instituto Politécnico de Florianópolis:roc�rem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praca à
Rua Joao Pmto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal. que está habilitada a regulariza r;seu

DIPLOMA, .,em face do Decreto-lei n. 5.545, de 4 de junho de 1943.

Jll2]�mJ��� i4b••••••••••••••••••••••-.-.-IIl-1II11H111� �

li Durante In ês de Julho ." ;
: Grande aniversário da �

i Casa -Macedonia I: Desejando brindar ii nossa numerosa e distinta :
i clientela, oferecemos-Ibe :
: DESCONTOS ESPECIAIS EM TODOS OS ARTIGOS :
• Tecidos, sedasl pertumaiias, jersey, bijuterias, bôlsas P. cintos, roul\jnhas

• Formado p�aéd}��uldad�i��r�J�?Ci:: P:;�!��ersidade de São
A .

1- I
ii' � Paulo, onde Íoi Assistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof.

V para crianças, as em neve os (o maior sorUmento), roupas brancas • Alípio Correia Neto (Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica.). Com prá-
" para senhor.as, len�os, .meias de algodão e seda, maias !"Iara crial1tas, � I tieo na clínica ginecológica do Prof. Sila O. Matos. Assistente do

• fi h f dI'" 'I.'$f serviço de partos do Prof. Domingos Delascio no «Hospital Leão XIII».
ores, ec arpes, en 1m, to o o n osso maravilhoso sortimento com 8 Cirurgião do estômago e vias biliares, intestinos delgo.do e grosso,

• e tiroide, 1'111.." próstata e bexiga. Varicocele, h;drocele, varizes e hérnia.

• P ECOS ESPECI,"AIS I �, Doenç��nds�<l�����:: � �:r{;Shoras nnCasa_deSaude São Sebastião, e.

.. � das 3 às 5 à. Rua Fernando Ma.chado n. 6 landar terreo J. Tel: 1.195-.

• Aproveitem os pre�os de aniversário da ; Opera na Casa de Saude São Se.basHfi€r

[I CASi-'\. MACEDONIA � Importadora P,va-Rãdios

m RUA 1'RAUlNO, 8 ,;1�J
S. PAULO-RUA PRATES, 43- ex.' 4063

lL'n _�:J Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa.
00 0000

. � 5 válvulas. $730,00; 7 válvulas $830,00. Peça
IilXltmC!:)�.(jHlie•••••.•••••••�.�.,H��•.�*JiI�l!il§jlii! ih'" catálogo, enviando 400 réis em sêlos.

de
VENTRE

é um mal que exige mais que um

simples purgante, devendo-se atacar
as causas afim de se restabelecer a

função intestinal. O Leite de Magné
sia de Phillips, laxativo suave mas

de efeito seguro, normaliza e tonifi
ca os intestinos, sem produzir cóli
cas nem habituar o organismo.

•

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

DE SANTA CATARINA
Rua Trajano n. 16 - Séde próIHia - Registrado no Ministério da Agri

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

\S a n �� noll �!���!t!DES
:��:�;��T�;�:C�:. I

ALIVIO /HiV/ATO!

�TO, FJ5FO�O),CALCIO I
�

EICl A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe-

TONICO DO CEREBRO cialmente para todos os ca-

TONICO DOS MUSCULOS sos de Hemorroides, é ime
diata, alivia as dôres c os

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas das
ulcera.ções e varizes he01�r
roidais. A venda em toda�
as Farmacias em bisnagas
Com cánula especial para
facilitar a apHcação.

----_._-----�-----

MAN ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt
fm IIIIUEI !Et Si ,,'I! rua

Comprai na CP: SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

COMPANHIA
IN'I'ERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
4morti1.3cão de Junho

No sorteto rf'1l1izarlo em :10 de
Junho �.� 19C,3 {O am snrtes
das 119 seguintes eombíueçõe-

MO
J l
C

Q

Q

T
D

v
U
D

Os portadores de títulos em

rigôr contemplados são con
vidados a receber o reemo
bõlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gersts:
Sociedade Comercial
UVONIUS L'l'UA.

BLUMENAU
Nlio Interrompam o paga

mento regular das meoi?slida
des dos seus títulos.

Em caso de Interrupção, re
nabllltem imediatamente 0»\
seus títulos. E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDADE para
revigorar o meSIDO e evitar a

perda do direito 8Ôbre o Bor-
�eio e salvar. as suas Ieconomias.

I

Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a• edição
FLORIANóPOLIS

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos

Tem correspondente em todos os 'Municípios do Estado - Representante
da Caixa, Econômica Feoeral para a venda das Apólices do Estado de.

Pern:Jmbuco, C0:11 sorteio semestral, em 1I,iaio e Novembro.
Paga todos os coupons das apólices ,Federais e dos !Estados ,de São Paulo.

Minas 'Gerais e Pernambuco
Mantem carte�ra especial para administração de prédiEls.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

c/c à disposição (retirada livre) .... ' ... , .. , .. ,.......... 2%

c/c Aviso Prévio , , , .

5%
6%
7%
as Reparti-

c/c Limitada ' , .............•........

c/c Prazo Fixo ., , , , .. , , .

Aceíía procuração para receber vencimentos em todas
ções Ferler:1is. Eslaclllais (' Municipais.
� ..

Dro ROLDAO CONSONI

S
J

T
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40s sofredoresSE�AS Dra. L. GALHARDO-Ex·
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

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

velope selado para a res-
J

posta.

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

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

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

Carla Patente, n, 92
Matriz s. Paulo=Pene: 2·4550 -Caixa Postal 2999-End. Teleg, Reg. «Construtcra
Rua Libero Badaró 103-107 Filiais em todos os Estados e. }\.gências no interior

Resultado do Sorteio realiz�do em 25 de Junho de 1943
I: Número Sorteado 6354 - 2' Número Sorteado 4774

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial 1'8" -- II(U -- "D" 46354 -- Plano Univenal "H" 774354

Mundial «C» MundialMundial «8» I
I46354 Valor Cr$ 25000,00 i r- Premio 46354 Valor Cr$ 20.000,00

56354 Valer c.s 14.000,00 I' 2' Premio 56354 Velol' Cr$ 10.000,00
66354 Valor Cr$ R.OOO,OO. b· Premio 66354 Valor Cr$ 5.0CO,OO
76354 Valor crs 5.000,00 i 4' Premio 7635i Valor Cr$ 3.000,00
86354 Valor Cr$ 3.000,00 15' Premio 86354 Vlilor Cr$ 2.000,00
Os títulos com os I Os titulos com os

Os títulos com os 4 Iinaes 6354 Valor Cr$ 1.500,00 i 4 Iinaes 6354 Valor' Cr$ 500,00
4 finst's 6354 Valor CI$ 9.000,00 Os títulos com 08 I O títulns com os

3 finais 354 Valc,r Cr$ !OO,OO : 3 Iinaes. 354 Valer eis 50,00
Os títulos com 08 I Os títulos com os

2 Iinaes 54 Valor Cr$ 20.00
'

2 Iínaes 54 Valor CI $ 10,CO
Os titulos com o final do i Os títulos com o ünal do

t: Premio 4 Ficam isentos do pagu-: I' Premio 4 Ficam isentos do pagamen-
mente da mensalidade seguinte I to da mensalidade seguinte.

Os títulos com o final do Os títuloa com o final do I OE! titutos com o fiutll do
'1· premio 4 ficam isentos de pagamento 2· Premio 4 Ficam isentos do paga- 2' Premio 4 Ficam isentos do paga-
da primeira mensalidade seguinte, I mento da mensalidade seguinte. mento da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H"

I: Premio
2' ·Premio
a· Premio
4' Premio
5' Premio

30.000,CO
30.000.00
30.0CO,00
30.000,00
3JJ)OO,OC

46354 Valor Crs
56354 Valor o-s
66354 Valor c-s
76354 Valor c-s
86354 Valor Cr$

r Premio
2' Premio
3. Premio
4· Premio
50 Premiu

Os títulos com 08
a Iinaes 354 Valor Cr$ 200,00

2
Os titulos com os

rlnaes 54 Valor Cr$ 4,0,00

!

r: Premio 774354 Valor Cr$ 100.000,00
2' « 874354 c Cr$ 25.000,00
3' « 974354 I( Cr$ 20.000,00
4' « 074354 « Cr$ 15.000,00
5'« 174354 « Cr$ 10.000,00
Os . títulos com 08 4 Iinaes4354« Cr$ 500,00
Os titulos com os 3 flnaes 354« Cr$ BO,OO
Os títulos com 08 2 Iínaes 54« Cr$ 10,00

Os títulos com o final do l' premio 4 ficam Isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 4 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para lhes fazer a entrega imediata dos

mios 8 que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Orlando Canton
(Fiscal do Governo)

O PROX1MO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 26 DE JULHO DE 19"3, às 15 horas, na sUe social

Distribuição do. prêmio. da Empresa Construtora Universíl nOI seul

inluperàveis planol de sorteios mentais
rUNO MUNDIAL .B. Mensalidade Cr$ 20,00 Distribue por mAs 11.115 - prêmios DO total de Cr$ 500.000,00 com o prêmio maior de Cr$ 30.000,00

c • -O. • • 10. (}O.- • • 21,115 __lO "" 300.00009· "" " 25.000,00
c

,. "D"" • 5.00·- " " 21.115·- "
" 160,000.00" "lO " 20.000,00

l:hüverB8! '"lI" "5,00··"· 21l.tO!S·'·.." .. _..

,,1.850:000,00" lO" ·100.000,00

SubscreVI um titulo garentido ·dl Empresa Constructorl Universll e sejl o

dono de SUl Cise, despendendo apenls

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 ·por :mês
Na Empresa Construtor. Universal não hã preFerência. Todos têm os mesmos direitos e pI"

com todos ela assume e cumpre Fielmente IS mesmas obrigações.

Dr, Alfredo Alce - Diretor-Gerente

I

!
/

Absoluta garantia. Máxima pontualidade. Incontestavel lisura

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
ClÃ. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regísr.)
_ão .te.... f.lt...... •••• ale••,. t

As autoridades responsáveis pel ..
fiel execução das Estatísticas MUi·
\ares podem exigir, sempre que hop.
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in_
formante prove o que declarou, �
má-fé constitue crime contra a ...
Il11ranca nacional. (D. E. II.).

pre-

V A bía ?oce sa la __

(EXCLUSIVO DO PRESS·IN·
FORMATION SERVICE PARA "O
ESTADO") - 1 - Que os ingleses
amantes de música e teatro não se

incomodavam (antes da guerra) de
ficar numa fila, 36 horas ou mes
mo mais, a-fim-de ouvir um con

certo ou de assistir a uma peça
que os atraia? ..•
2 - Que, nessas ocasiões, peque

nos bancos cobertos de lona, po
diam ser alugados por uma ninha
ria, a-fim-de que os entusiastas pu
dessem ficar na fila com maior co
modidade? ..

3 - Que existiam frequentado
res, igualmente entusiastas, de ca

samentos reais, funerais, paradas e

sessões parlamentares na Câmara

I
dos Comuns? ..

4 - Que durante os três primei.
ros anos de guerra o eixo perdeu
nada menos de 8.985 aviões? ..•

5 - Que êsse número não inclue
os aviões do eixo destruidos na

frente russa v...

6 - Que os aviões do Comando
de Bombardeio da R. A. F. percor
reram mais de 48 milhões de qui
lômetros, nesses três anos de
guerra? ..

7 - Que, no mesmo período, os

aparelhos do Comando Costeiro da .
R. A. F. tiveram a seu crédito mais
de 80 milhões de quilômetros? .•

8 - Que a R. A. F. lançou em

juuho e julho de 1940, 3.500 tone
ladas de bombas; em junho e julho
de 1941, 8.500 toneladas; e, nos

mesmos meses de 1942, 13 mil tone
ladas de bombas? ...
9 - Que madame Crtang-Kaí

Chek prestou magnifico tributo às
mulheres britânicas, quando dis
se: "As mulheres da Grã-Bretanha
compartilharam igualmente os

mais pesados e mais custosos tra
balhos de seus homens... A Grã
Bretanha, que possue uma popula
ção comparativamente pequena,
teria ficado numa posição perigo
sa, se, prontamente e sem hesita.
ção, as suas mulheres não tives
sem preenchido os claros"? ••

10 - Que os três primeiros anos

de guerra custaram à Grã-Breta
nha 10 biliões de libras esteelí-
DaS? ••

11 - Que, em primeiro de setem"
bro do ano passado, o "FuIldo
Winston Churchill para a Rússia'·
eleva-se a deís milhões de li·
bras"l •••
12 - Que. qDaDdo o porta-aviões

norte-americano "Yorktown" afun
dou perto de Midway, os marinhei_.
I'OS que, navegando em barcos sal
va-vidas, recolhíam os outros nau·

frágos, gritavam: "Taxi! Taxi! ? , -4

13 - Que. em janeiro de 1939.
Hitler declarou: "Somente os apl'Oo
veitadores de guerra pensam que
sobrevirá uma guerra, Eu pense
que haverá um longo período de

paz" ? ..

. S�'3�� 'f/RetA,-ti 'jI.�
EspECIAlI DADE
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o ESTADO Esportivo
Campeonato carioca

o América derrotou o Flamengo
por 2 a 1, tentos de Manéco -- 2-
e Zizinho Renda; 47.910,00.
-- O Fluminense venceu ao Botafo

go por 1 a O, tento de Pedro Amo'
rim. No último minuto do prélio,
o zagueiro Carre,ira chutou para
fóra uma penalidade máxima, per
dendo, assim, excelette oporburrí
dade para igualar a contagem.
Renda: 47.343,00.

-- O Vasco abateu o Canto do
Rio por 3 a 2, tentos de Isaias,
Admir e Lelé. Alcebiades e Noro
nha assinalaram os pontos do qua
dro niteróiense. Renda: 29.645,00.
-- O São Cristóvão derrotou o

Madureira por 4 a I, tentos de
Magalhãos -- 2 -- e Santo Cristo
-- 2 --. Renda: 13.303,90.

- - O Bangú venceu o Bonsucesso
por 7 a 3, tentos de Nadinho --4--,
Joaquim --2-- e Mineiro. Sá -·2-
e Jaime marcaram os pontos do
bando vencido. Rend.a: 2.769,70

�

Em JoinvilJe
o Ipiranga, de São Francisco,

venceu ao São Luiz, de Joinville,
por 4 a 2.

•

No Recife
o Esporte Clube Recife abateu

o Santa Cruz por 3 a O.
•

Em Niterói
Ipiranga 4, Byron 1; Mantimos

3, Canto do Rio 2.
. ,

.' "-',1 -":
Em Berigui

o Comercial, da capital paulista,
venceu o Bandeirantes. de Berigui,
por 4 a 1. Renda: 21.199,00.

•

Campeonato paulista
o São Paulo derrotou oS. P. R.

por 2 a I, tentos de Remo e Tei
xeirinha, O ponto de honra do ban
do vencido foi conquistado por
Moacir. O arqueiro Joãosinho, do
S.P.R., defendeu um penal exe

cutado por Leônidas.
Renda: Cr$ 53.676,00.
--- O Santos abateu a Portugueza

Santista por 5 a I, tentos de Rui
(2); Echevarieta, Magnones e Anto
ninho.�O ponto de honra da "brió-
50" foi assinalado por Pascoal.
Renda: Cr$ 17.308,00.
-- Em jogo realizado sábado, à

tarde, a Portuguesa de Esportes
venceu o Jabaquara por 6 o O, ten
tos de Capelozzi (2), Antoninho [2],
Charuto e Vidale.
Renda: Cr.$ 5.730,00.

-t,
II I' -,

Em Belo Horizonte
Cruzeiro 2, Siderúrgica 2.

'!'

Em Campinas
Guarani 4, Ponte Preta 3.

M

Em Curitiba
Atlético 2, Ferroviario O; Bri

tania 3, Juventus 2.
�

Em Buenos Aii'es
Racing I, Huracan I; Boca Ju

nior 2. Plcitense 2; San Lorenzo 2,
Banfield O; Lanus I, Atlanta O;
Estudiantes 2, Rosátio Central 1;
Ferrocarril I, Independiente O; Gi
násio. e Esgrima 4, New Old Boys
1; River Plate I, Chacarita 1.

.

:t-

A próxima rodada carioca
A tabela do campeonato carioca

marca para, o próximo domingo os

seguintes jogos: Flamengo x Flumi
nense, América 'x Canto

.

do Rio,
São Cristóvão x Botafogo, Vasco x

Bangú e Madureira x Bonsucesso.
."....- ..- •••-_....-_-_._••••"!.-.-.:-.....-_-•••-.-....
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ii;i-mêi,ô êenlêíiii-ifô
do sêlo bresilelro

Rio, 5 (C. M.) - Assinou o pre
sidente da República um decreto
lei abrindo, pelo Ministério da Via
ção, o crédito especial de Cr$ ..•.
150.000,00 para despesas com a

comemoracão do primeiro cente
lnário do selo postal brasileiro.

1/2 quilo de borracha entra na fabricação
de cada móscara contra gases.

I

Em cada cerro de assalto se empregam
perto de 140 quilos de borracha.

Para fabricar um flutuador sulvcvide s são
precisos de 7,5 a 45 quilos de borracha.

�.'
, .. � �<-:}

Em Blumenau
Atuando com invulgar errtúaína

mo. o Blumenauense abateu o
Brasil pela significativa contagem'
de5aI. -

826 quilos de borracha entram na fabri
cação de um bombardeiro pesado.

•

As forças armadas das Nações Unidas precisam de borracha!
Nas esteiras dos tanques, nas botas e roupas impermeáveis para
tropas de desembarque, nos uniformes de vôo dos aviadores, nos

carros de assalto, nos bombardeiros e em mil e um instrumentos
ou peças usados, direta ou indiretamente, para a guerra, consomem

se, atualmente, imensas quantidades de borracha.
A Comissão Nacional de Borracha apela para o patriotismo

de todos para que contribuam com todos os artigos de borracha
usados e imprestaveis, em pról do esforço de guerra das Nações
Unidas. Entregue seus objetos velhos de borracha no posto de
gasolina mais próximo da sua casa. Os pneus e camaras velhos,
cujos possuidores os desejarem vender, serão adquiridos a preços
estabelecidos. Contribua com sua borracha velha!

Prestigia o Govêrno e 8S
classes armadas, - ou ser's
um "qnJnta. colunl.ta". (LoD. N.).

.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

inimigo do Brasil (D. E. M.).

COMISSÃO PRÓ CAMPA�HA NACiONAL
DE COLETA DE BORRACHA

com a cooperação de

* ANGLO MEXICAN PETROlEUM COMPANY LTD.
* ATLANTlC REFINING COMPANY OF BRAZIL
* STANDARD OIL COMPANY OF BRAZIL
* THE CALORIC COMPANY
* THE TEXAS COMPANY (SOUTH AMERICA) LTD.

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE.
SULTADO O POPU.
LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

IlgaJ3tl.P?JI A íFíLlS ATACA TODO O ORGANISMO
� Figaan, u Baço, o coração o Estômago, os

Puimões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como Jicôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da SUilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�». dada a sua Aleslo que apliquei mui1asbase, é ótimo auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «91b obtendolamenlo da SUilis principalmen- semJlre os melhores resultadosle nos casos em que a via bo- no trL:tamenlo da Sífiliscal é a 6nica possivel.

.

(a) Dr. Denedito Talosa. (a) Dr. Hafael Darloletil

,

AVão anti-fascista
republicanaLondres, 5 (U. P.) - A Bri

tish Broadcasting Corpora
tíon informa que têm chegado
a Londres documentos autên
ticos que demonstram a exis
tência de um movimento anti
fascista na Itália, que se pro
põe a unir todos os elementos
republicanos da península.
Afirmam seus propugnadores
que é essencial a formação de
um govêrno republicano, em
vista da. cumplicidade da mo

narquia como fascismo. O pro
grama dêsse movimento, para
depois da guerra, compreende
os pontos seguintes: a) asse

gurar a todos os cidadãos ita
liano a liberdade civil e polí
tica; b) fiscalização sôbre o po-.
der' executivo, por meio do "le
gislativo; c) independência do
poder judiciário; d) reorgani
zação da agricultura; e) liber
dade de crença; f) direito dos

I trabalhadores de se organiza
rem em sindicatos; g) colabo
ração com os países democrá-
ticos; e Ji ) nacionalização dos
seguros industriais e finan-

EDITAL

III1N!S'I'f:RIO DA l\IARINHA
Capitania dos Partos do Estado de Santa

Catarina

Reservistas da Al'D1ada

Deverão comparecei' nesta Capitanía;
acompanhados das suas cadernetas ma

trículas, até o dia 15 de julho corrente,
os Reservistas da Armada, matrículados.
quaisquer que sejam as suas categorias
e que estejam ou não no exercício de'
suas profissões.
Os ínrratores serão punidos de aCÕfd(j)'

com as leis em vigor.
Capitania dos Portos do Estado de San

ta Catarina, Florianópolis, em 3 de ju
lho de 1943.

Plínio da Fonseca Mendonça Cabral
Caoítão de Fragata e Capitão dos Per-tos-

"A Bandeira Nacional qnando em prés
tito ou procissão, não será conduzida eM'

posição horizontal, e irá ao centro da>
testa; da coluna, se isolada; à direita da>
testa da coluna, se houver outra bandei
ra; à frente e ao centro da testa da eo
luna s . dois metros adiante da linha peãas
demais formadas, se concorrerem três
ou mais bandeíras", (Decreto-Ieí n, 4.545,
de 31 dA julho de 11142: - Ar!. 18. N. 2) •
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FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

ceiros. ACÁCIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITóRIO: rua Deodoro, D. 23;'
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDt;JNCIA: La Porta Hotel.

apartamento 112
ex, Postal, 110. Fone, 1277

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna"',
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. J). N.).

,
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