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eo "000$$6,.10 ,Major1�nnfôl1iílerRio, 8 (B. P.) - Em substituição

ao sr, Sibvestre Perícles de Góes .

Monteiro, o presidente da Repú
blica, assinou 'lIDl decreto, nomean
do o major Felinto Müller para
(presidente do Conselho Nacional
do Trabalho.

\

Ano XXIX

Anúncio de Tóquio
Nova Iorque, 8 (U. P) - A emis

sora de Tóquio anunciou que na

noite de 4 para 5 doo cor-rente vá
rios navios de guerra mpomcos
atacaram uma formação nayal ini
miga nUlllcricamente super-ior. Se
gundo os japoneses, foram a�unda
dos três navios norte-amerrcanos
e incendiados outros dois.

coronel Orozimbo Pereira que,
de conformidade com a lei de
conscrição, recentemente ado
tada, o seu país tem autorida
de para recrutar homens e

mulheres entre 15 e 1,5 UlIOS de
idade. Acrescentou que todo
aquele que se negar a prestar
serviços está suieito à pena de
prisão pelo prazo mínimo de
11m ano. Disse não obstante,
que no Brasil lia grande eti

tusiasmo por parle da popula
ção, para colaborar nas tare-

las da âeiesa civil e acrescen
tou: "Espero que assim não
será necessário recorrer à
conscrição". O coronel Perei
ra ossequron que a primeira
fase do esforço para a deiesa
civil do Brasil foi completada,
pois o povo foi educado para
(l mesma e a organização já
roi estabelecida. O visitante,
que está inspecionando as de
Lesas ciois dos Estados r Uni
dos, declaro li que pretende re

gressar (/ sua Pátria , dentro
dos próximos 15 dias.

Nova Iorque, 8 (U. P.) - O
diretor dos Serviços da Dele
sa Passiva do Brasil, coronel
Orozimbo Pereira, anunciou
que, si [ôr necessário, se re

cO/Terá à conscricõo, com) o

[itn de alistar dez por cento
da populaçõo brasileira para
as atividades ela defesa civil,
dentro dos próximos meses.
O referido militar [ormuloú a
declaracão acima, durante
lima reuniiio, onde [oi sonda
do pelo prefeito interino, sr,
Neuiliold. Moreis. Declarou o

Presos dois facinoras
Hio, 8 (B. P.) � Informa�n de

Florianópolis que as aulior,lda�cs
policiais capbur�ralll o� irmaos

João c José D0l111ngos, mais conhe
cidos pela alcunha de "bugreiros",
c temíveis bandidos. Ambos são
acusados de terríveis crimes, o úl
timo dós quais foi praticado em

Pedras Grandes, no município de
Tubarão. Prelendiam assassinar,
ainda o ongerihei ro encarregado
das (;b1'as da, ponte das Laranjei
ras, e o seu plano foi Irustado, em

virtude de ação policial, Os bandi
dos foram surpreendidos, quando
dormiam' numa tapera, no lugar
denominado Rio Fortuna, e não ti
veram tempo de reagir. Conduzi
dos a Tuharâo, ali foram metidos
no xadrez, onde aguardarão o pro
nunciamento da justiça, pelos vá
dos crimes praticados.
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o MAIS ANTIGO DIÁUIO DE SANTA CA'l'AUINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

IFlorianópolis - Quinta·feira, 8 de Julho de 1943 H. 8861

SANTIAGO DO CHILE, 8 (U5 P.) -- IRROMPEU UM INCÊNDIO NO EDIFICIO
DA EMBAIXADA ARGENTI NA, O QUAL FICOU COM PLETAMENTE DESTRUI.
DO. APESAR DOS' ESFORÇOS DOS BOMBEIROS, 50 FOI POSSIVEL SALVAR
OS ARQUIVOS DA EMBAIXADA E OS -OBJETOS DE USO PESSOAL DO

EMBAIXADOR .

...................................� ..
.

Mais. de 5� «Liberalors»,. E"!�a���uut�ra ������;�, �o �;�\�(���;����d:�������ç����:�;,, Argel, 8 ,U: P.) - Mais de <>0 b�mbardeln?s pe,sados dO,,11PO � L�- , Justiça um processo de expulsão Finalmente, Manoel Passos Gil re
boi-ator" partlc.IP.aro.J1l I? o, �taq-u� c!esfe5hado, a, ,�olt:e, ��nll a o «er?- ,ruo" 7 (A. N.) - - Embarcou, l�o- contra ° anarquista espanhol Ma- recebeu o castigo de suas irnpru
drorno de.Gerb.llll, na Slclha. Informações d? Cal! �/ 15)-chcam que mais �,o tttlllm: da l2,asla da.,A.eronau- uoel Passos Gil. Dedicava-se o acu- dentes tramas, sendo condenado pe
de, 140 mil quilos de bOl�l.b_aS, explosivas e lllceoolclll�S, f?ram lança- í�a, _flLle vai ao� Estados Unidos em' sado, ha anos passados, ao exerci- lo Tribunal de Segurança Nacional
das contra o aerodI:omo 111ll11JgO .• qutros despachos oficiais acrescen- missao do, governo, acompanhado I cio de atividades subversivas, [un- C01110 violador do artigo 23 da lei de
tam que tambem fOI atacad� Catân i a, na Sicíli a.

. '.: tUI11�, �o�IJtlva �ompo�ta SOlllt;llt,e Lamente com vários outros agentes 2& de abril de 1935. Cumprida esta
Durante os ooanbates aereos !r�vados �ntem no Mediterr aneo, ío- le of'ici a is da Força Aérea B:·.asJlel- da anarquia, instigando a subver- pena, Manoel Passos Gil teve n

ram derrnbados dois aparelhos eix istas, Nao regressaram as suas ba- "a, e do coronel Sclzer, adido : ela
ses cinco aviões aliados. reronúutica Ú Embaixada do grnn

te país amigo.
O Ministro Salgado Filho visita

"á a Escola de Aeronáutica, as Ba
,es Aéreas, fúbricas de aviões, 8.1ém
te outros centros d� produção
,ransfol'lllados em indústrias de
juerra.

O govêrno norte-americano, nlHl1

gesto cativante, mandou UIll avião
la sua Fôrça Aérea buscar o mi
,listro e sua comitiva ..

O titular da past.a da Ael'onáuti
�a, que teve concorrido bota-fóra,
,)el'l1oital'á no Casi,no ela Base Aé
:'ea de Pernambuco, onde entrega
"fi o distintivo ela FAB aos mecà
'lÍeos norte-americanos que traba
�hmll }untall1ente com os bra�leiros.
Continua'ndo a viagem, fará esca

la em Fortaleza p'ara inaugural' as
lOvas ins�ala.ções da Base local.
Entre os membros da comitiva

está o capitão Osvaldo Pamplona,
um dos primeiros aviadores brasi
leiros que estabeleceu contacto com
') inimigo, quando conduzindo UIll
bombardeiro da FAB atacou e a.full
dou, em águas do nordeste um suh,
marina do Eixo.
Durante a ausência do Ministro

Salgado Filho, rCBponderá pelo ex

pediente do Ministério, o tenenle
coronel Dulcídio Currloso, chefE'
do gabinete, ficando as operações
-.la Fôrça, Aérea a cargo do Cheft'
do Estaelo Maior da Acronautica.

são violenta da ordem pela revo- desfaçatez dc requerer certidões de
luçâo. Dctido em 1933, quando em suas crenças ideológicas. El� vista
companhia, ele outros agitadores disso, ante os péssimos antecedeu
procurava distribuir boletins ele tes de tão perigoso indivÍ<luo, o che
propaganda, posteriormcnte, isto é, f E: de policia ,resolVicu promover (l
('1.1,1 19:-l7, qlHhndo, epl companhia de sua cxpulsão, cujo processo, como
outro audacioso elcmento andava acima, referimos, acaba de ser eu
empenhado em pixar os muros da I caminhado ao Ministério dà Justiça.

Não esquec,erão O caminho de TóquiO'Washington, 8 (U. P.) .:_ O presidente Roosevelt enviou uma
mensagcm ao povo ela China por l110tiVlO do sexto aniversário da guer.
I'a sino-jarponesa. Nêsse cloclumento, o primeiro magistrado "assegud"a
que os .Estados Unidos cumprirão, sua promessa de não esquecer ne
nhum dos caminhos que conduzem até Tócruio.

A vitória do oolfo de Kula
Melbourne, 8 (D. P.) - A estrondosa vitória das forcas naviüs

norte-americanas no golfo de Kula obrigou os japone�s a' desistir de
tentar socorrer a guarnição amarelha sitiada na zona de Munda, na
Ncwa Geórgia. Informações ofieiais indicam que a vitória naval- al.iada
facili tará o ataq,ue decisivo das tr·opas de desembarque norte--runerica
nas para aniquilar a resistência dos defensores de Munda.

Washington, 8 (U. P.) - As força·s navais e aéreas norte-tl411eri.
canas já afundaram, desde o princípilO da guerra no Pacifico 337 na
vios e avariaram ou afunclaram provavelmente' outros 317. � Grandtl
parte cios �avi()s nipônicos avariados eram unidades de guerra. No
mesmo penodo, os nlorte-america.nos perderam 103 navios es-tando
incluirIos nessa cifra o cruzad1oo' e elestróier af.undados em' águas do
golfo de Kulá, nestes últimos dias.

o trigo está armazenado · . .

P. Alegre, 8 (B. P.) - Os mougeiros riograndenses !,eunirão o

C'6l1gresso, no dia 15 do corrente, pam tratar ela funelaçao de uma

entidade aútarquica, de.stinada a controlar a produção e o comércio
dc t.ri "o. Declara-� que se torna inrpossivel maior espera para o trans

porte "'do trigo armazenado no interior do Estado, yisto que se nota (\

jnicio de deterioracão. Os produtores se mostram alarmados com o fa
to e l'ecl{\mam urgêntes mcdidas govcrnamentais a-rim-de solucionar o

problema.

navais

o querem ficar sujeitos ao
caprichO alheio !

«Ainda é o nosso maior mal»
Curitiba 8 (B. P.) - Falandlo a respeito ela "Campanha do Tos

liio" pró cn�ino primário, o interventor Manoel Ribas declarou: "A
Campanha do Tostão, conseguiLi _

sintetizar, .numa formu!a melhor, .8
maneÍl'a dc � obter a colaboraçao dos habItantes .do paiS para a (h
minujcão do analfabetismo que, ai,nda hoje, é o nosso maior mal".

.

"'**

.Rio, 8 (B. P.) - Em ofício diri- apoio decidido a uma campanha
gido ao diretor da Cruzada ,Nacio- tão corajosamente dirigida, pois
nal de Educacão, o ministro (_Ias- bem sei que ela contribue de modo
pu'r Dutra, apÓ's agradecer a in?ic�a- �lcentl1ado para a solução de um

cfio de seu nome para o OO.JlllSSaO premente prO'blema nacional. Po
('lo Honra da "Campanha do Tos- deis contar comigo e oom o exérci
tão" e declarar-se honrado com a tal, porquanto são bons soldados
reiterada distincão acresccnta: aqueles que se alistam na cruzada
HJálllUis me neguei a prestar meu patriótica do qual sois chefe".
.,..,....,......w.-w-",.,.,..,....._-.w_..

• .._-� .-..-..·�w..--......·_--..•......- ......w

No xadrês O Diretor da Penitenciària
Rio, 8 (B. P.) - Por determinac:ão do c'O!1o'llel Agenor Barcelos

Feio, sccreüll�io da Scgurança Pública do Estado do Hio, o delegaclo
ela Se"urança Política c Social, sr. Ari Luce.na, ,prendeu, ontem, a Jo
sé Ev�ngellsta, diretor da Penilenciária do Estado, acusado de facili
taI' a saída de presos políticos. Foram })resos, tamb.em, oldros funcio
nitrois, daquele presidia, auxiliares de confiança cio c1il'etol·. José Evan
gelista era clomento n_?vo no Es!ado. �o. Rio e �e �ncontrava. ha .um
mês, apenas, na direçao da PemtenCla1'la, subsü�lllndo ? antIgo.dlre
�6r que tambem foi afasta{11O do cargo por motivo de ll'l'egulandade
ali verificadas. A guaNla da Penitenciária foi s.ubstituida por elemen
tos da policia espe-cial_ fluminense, tendo sielo ,instaura(l� o inquérito
para apura,r as acusaçoes que pesam sôbre Jose Evangehsta.

Perdas

SR. ;)IO,!'ORIS'I.'A: � Leve os tlocumen
os necessários. para a substituicão ela
'arteira ele motorista. a "Emprêsá Inter
nediária", e aguarele, com brevidade. em
ma residência, o 'recebimento ela nova
,arteira,

-

:.:.- t

r-:

'.
I

A sauda�io do arai.
Penaranda

Rio, 6 (A. N.) - o presidente
Getúlio Vargas recebeu o seguinte
telegrama do presidente Enrique
Pciíaranda, da Bolivia: "Ao dei
xar o território desta nobre nação
irmã, desejo expressar a vossencía
os sentimentos do meu profunda
agradecimento, pelas demonstra-

_ ções de cordialidade e aféto de
que fui objeto, por parte do gover
no de vossencia e do p!OiVO brasl
leiro em geral, durante a. minha
permanencia na grande nação que
vossencia dirige. A histór-ica amí
zade. boliviano-brasileira foi sela
da com convernos importantes.
que representam ° testemunho fiH
dos sentimentos panamericanístas
cios nossos povos. Saúdo a vossen

cia, com a minha mais distingui.
da consideração. Seu amigo (as.)'
General Pefiaranda, presidente da
República da Bolívia",

'

"

no Pacifico

a carta de Roosevelt a Sikorski
Washington, 8 (U. P.) _: Provavelmente permanecerá em segredo

o teol: da carta endereçada pelo presidente Hoosevelt ao general Si.
korskl, a menos q,ue o che.fe cio governo norte-americano se di�onhQ
a div'l,IJ.gá-Ia. A carta cI,e Roo�evelt foi entrcgue em Londres para' ser
l'<emetJda ao general S!lw]'skl que se enclolntra.va em Beirute. A carta
do presidente norte-arnel'icano ao primeiro ministro polonês foi escri
ta vários dias dep?is ,de Joseph Davies ter chegado a Washingto,n com
a respos.ta de St,a1tn a mensagem que Hoos'evelt lhe enviara. Acredita.
se, p-or esse mottvo, que a carta de Roosevelt se refira às divergênciasrusso-polonesas.

Novo
•

governadorAJI',gel, 8 (D. P.) - O Comité
Fra11Cês já designou o sllbsti,tuto
elo almirante Bobert ex-'O'overna
dor das Aninhas e d� Gllia�a Fran
cesa. Para ocupar o posto foi no
meado o g.e,neral Henry Paul .Ta
cam)', que governará aquela piO'r
ção de território francês, hoje di·
v.orriado do governo de Vichi.

Não
providênciasLondres, 8 (U. P.) - Hiller resolveu tomar urgentes :providen

cias para controlar as tropas italialnas rebeladas nas vári as ilhas do
D'ooecaneso. Informa a emissora de Argel que nesse sentido foram en

viados para aquelas ilhas alguns contingentes nazistas que deverão po
liciar as guarnições italianas.

Hitler toma
Foi afundado

-Helena-
Washington, 8 (U. P.) - Foi a

pique ° cruzador norte-americano
"Helena". Ao clivlügar a notici'a,
o Departamento da Marinha acres
'centQU que o "Helena" afundou no

golfo de Kula, durante a recente
hatalha naval travada com os ja
pon�§eli,

Causaram 180 mil baixas
Ghllng King, 8 (U. P.) - Durante os últimos seis meses de guerra

os chineses illJfI.ingiram mais de 180.000 baixas aos japlOlneses, tomando
cerca ele três mil prisioneiros. Ao revelar estas cifras, um p-orta-vo'z
oficial chinês acrescentou que todas as ofensiv;ts j�onesas fOrU'l11 re

�Àac1ldas nesse período pelos c,l1ineses.
'; !

P. Alegre, 8 (B. P.) - Os inclus- da ban�a � peclincLo a urgente in
triais dirigir.am um memoria'l ao tervcnçao di!} "!'I-'ferido órgão no
Instituto ele Carne, expondo a in- sentido de conseguir a revogação

, de tais decisÕ'es. Os industrias da
cou ven�ênc�a do cUl1\'])rimento cI�s I �anha �e�laram

'

não ser poss.ivel
deternllnaçoes da Coordenaçao ficaI' SUjeItos aos caprichos aq\lbi.ECQnômica� rela'ivas (\0 comçrciQ �i_v.Q§ QOS o�llumidores.-, _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diário Vespertino

A «Vila Iolanda» foi inaugurada domingo último A

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

T€1. 1022-Cx. postal 139
ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
M.ês Cr$ 7,00
Númer-o avulso Cr$ 0,30

No lnterior :
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 4-5,00
Trimeslre c-s 25,00

IAnúncios mediante coutráto

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção nAo se responsa-
hflíza pelos conceitos ernltí-

1
dos nos artigos assinado!

Tendo ao seu lado o Juiz de Paz da localidade, o dr, Alfredo Alóe, diretor da
Empresa Const: utora Universal, corta a fita simbólica, inaugurando a Vila Iolanda,

Dr_ Remíglo CURSO MILTON
comunica (1 SêUS Clrnigos

e clientes ter transferido suo

residê.ncia para o Largo Ben
jamin Constant (antiga Chá-

cara. Livramento),

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENtATO, VANADA·
TO, FOSFO�OS,CALCIO

ETG
TONrco DO CEBEBRO

TONlCO DOS MUSCULOS
O. Pilfdoa. Depauperados,
Eagoladol, Anêmico., Mi••
que criom MIStol, Criança.
UquttiCH, reclb.rio I toni-
ficação gl,.1 do org.niamo

COM •

SanguenolUe. D,N,S.P. O' 199, da W21 ,

FLORIANÓPOLIS

CONCURSO PARA OFICIAL ADMINISTRATIVO
(FEDERAL)o Curso Milton. para melhor preparo dos candidatos ao

concurso para a classe inicial de Oficial Administrativo.
de qualquer ministério {vencimento mensal de 1.100 cru
zeiros'. ja organizou um curso especial completo, de
acôrdo com as instruções a que se refere a Portaria n' 126,
de 23 de maio de 1943, publicada no Diário Oficial da União
de 27 daquele mês e ano.

. J

A inscrição no referido curso acha-se aberta, até o dia
7 do corrente, das 8 às 12 e das IS às 21 hores, na Secreta
ria do Curso Milton.

As aulas terão início no dia 8 deste mês.

Hoje

5a.-Feira

o PENSAMENTÔ Do DI4-
"O homem que ama ê um

tolo subli in e" .
- Camilo Cas

telo Branco.
• -'i·

A ANEDOTA DO DIA
UMA OPINIÃO "

Perguntou o imperador Acida
no: Que é a mulher? O filósofo
Secundo respondeu: E' naufrá
gio do homem, tempestade da
casa, estôrvo do descanço, eati
veiro da vida, dàno de cada
dia, apetecida peleja, guerra cus
tosa, fera convidada, inquieta.
ção confiada, lava que afaga,
perigo enfeitado, animal mali
cioso e mal necessário.

-" .
O PRATO DQ DU.

DOCINHOS DE QUEIJO
Faça uma calda com meio

quilo de açúcar e junte uma co
lher de chã de manteiga. Deixe
esfriar bem f.' junte 250 grs. de
queijo ralado, lima colher de
sopa de ftÍrinha de trigo, seis
gemas e duas claras; pingue go.
tas de essencia de baunilha e
leve ao forno em fôrma cara
melada.

O PRECEITO DO DIA ..
O pão branco. comum, aH·

mento imperfeito, favorece a

prisão de ventre; deve ser sebs
ti,tuido, pois, pelo pão integral
que contém o complexo . vira
mínico B e é, portanto, mais
nutritivo, além de útil à regu
lação do:peristaltismo intestinal .

SN·ES.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
E $.1111'* .. CIIIII 81'''''1 ,.,. 'IH
Seu fígado deve produzir diariaraenee

um litro de _bilÍ5. Se a bilis não corre .li
vrernente, os alimentos não sio dig�ido. _r
e apodrecem. Os g�es incham o e.st&na
go, Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como queenvenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação nãe rocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sãe
extraordinariamente eficazes. Fazem cor-

.

rer esse litro de bilis e você sente-se: dis •

posto para tudo. São suaves e, cOl1tudo,
especialmente indicadas para fazer.ll hilis
correr livremente: Peça as PílulasCárter.
Nãe aceite outro produto. PrOfo: Cr, S 3,00.

COMO COMBATER A 5& COLUNA
Baía, 6 (Agência, Vitóri-a) - O

matutino "O Imparcial" numa vi
brante nota diz: A denuncia dos
quinta-colunistas que agiam cm
Caírú, frades e autoridades "mnnici
pais, traz o problema, da ação da
quinta-coluna ao cartaz e também
o problema dr combate aos inlmi
gos do Brásil. Como combater a

ação da quínta-coluna ? A Nação
combate a quinta-coluna com di
versas armas. A primeira delas -e ()
iparelho policial. E . aqui cabe re
conhecer o 'trabalho do Ma.lor Ho
-he Pulchério à frente da Secreta
ria da Segurança, Sabemos emque
ué encontrou êle a Polícia de, refc
rência à quinta-coluna. Bem s'6tJ'()'
nos que êsse combale não existia
ao govêrno passado. Sem exíbício
nismo, sem alarde, sem inutil publi
cidade, porém com serenidade e in·
ilexivel energia o. Major Boche Pul
chério

.

começou o saneamento da
Baía. Não resta .duvi'da A qtie � t,ó!tlosos baianos patriotas têem h<f)i: '"OSecretário fila Segurança em uNa:oo,ta. Homem patriota e integro,
-ereno e decidido. A sua. ação no
caso de Calrú teve a melhor reper
mssâo em meio ao povo. Estamos
bem servidos em matéria de

-

Poll
cia para o combate a quinta-colunn,l'anto o Major Hoche Pulchér'io co
mo seus auxiliaf�cs mais, imediatos,merecem 3, COIl lança publica.

H.4 Bandeit'a Nacional de�e ser baste;'Ia de s�J a BOI, sendo penlittido o lieu
·'tSO à nOIte, lima vez que "6 ache r.onv-énlentemente fJllrninada". (llecreto·le!,. n.1.54:1. 4e 31 de JIIJho de 19:41. art.' [:n.

A V I S O,
o DR. SAULO RAMOS�
TENDO REGRESSADO
DO RIO DE JANEIRO.
REABRE A SUA CLINI
CA, DANDO CONSUL;
TAS DAS 2 A'S 4 HO.
RAS, DIARIAMENTE, A'
PRAÇA PEREIRA E
OLIVEIRA, N' 10.

FONE: 1009.

TOPICOS &: COMENTARIOS
. NASCE MAIS UM BAIRRO dispensa a assistência de téc- bispo metropolitano, falou o

Como são med,·dos SUBURBANO EM S, PAULO nicas com conhecimento das revmo. padre Justino, vígárk
A INAUGURAÇÃO DA VILA últimas novidades sôbre urba- local, que teve palavras deOS" efeitos dos IOLANDA nísmo. agradecimentos e de felicita-

bombardeios Para essa inauguração, or- ções para a Empresa e seu di-
Quando, em 1940, a aviação Ideada e planejada pela Em-Iganízou, a Empresa Constru-Iretor.

.

�'M"\1ã iniciou seus tulmínan- presa Construtora Universal, 'I
tora Universal, uma caravana Pela comissão falou o sr.

tes ataques aéreos contra as a grande organização de sor- composta de autoridades, pes- Aristides Monteiro, funcioná
.udades da Inglaterra, os técní- teias prediais, foi inaugurada i sôas de destaque de todas as rio público e piscicultor na 10-
eos militares e pesquizadores no último domingo de

Maio"1
classes sociais, jornalistas, calidade, que enalteceu a obra

da guerra aérea da Grã-Ereta- em Carvalho de Araujo, su- funcionários públicos, milita- que ali vinha de ser encetada,
nha estudaram detidamente burbio da Capital paulista, a

I,res
etc" num total de mais de Agradecendo o dr. Alfredo

as bombas lançadas e os seus Víla Iolanda. mil pessôas, que partiu ás 8 Alóe respondeu, que afirmou
respectivos efeitos nos locais Distando apenas 400 metros horas da Estação, ter certeza de que encontraria,atingidos. As bombas foram da estação da estrada de ferro, Após a inauguração da Vila, por parte das autoridades e de
analizadas em suas diversas servida por ótima estrada de feita pelo dr, Alfredo Alóe, e povo, a colaboração indispen ..

.qualídades, seu peso, sua capa- rodagem, a São Paulo-Rio, e do recebimento da mesma em sável á execução de uma obra
cidade e sua nature. de fabri- situada a apenas 50 minutos nome do povo pelo juiz de paz que não podia ser ato de um
cação inclusive as consequên- do centro da capital, destina- da loca.lidade, sr. Laurentino homem, mas de toda a coleti
ctas que cada uma provocava se, a Vila Iolanda, a ser, den-, Pereira, iniciou-se uma ligeira vidade.
flD solo. tro em breve, um aprazivel su- visita a todos seus recantos, Seguiu-se uma série de pro-a estado a que ficaram redu- burbio da capital paulista, realizando-se, a seguir, a en- vas esportivas, um churrasco f

, " ,zidas muitas cidades inglesas tendo-se em vista, que foi deli- trega do terreno destinado à um baile ao ar livre, tendo 3
e os estragos que a própria ca- neada por uma grande orga- sua igreja. caravana regressado á tarde
pítal sofreu, tornaram-se ele- nização imobiliária, que lhe Em nome do exmo, sr, arce-. para a Capital de São Paulo,. ( "".

'ment.Ds valiosos para os pre-
.

" sentes bombardeios efetuados
contra a Alemanha.

.. . .: Pela tonelagem de bombas
.•.. :, lançadas, pelo poderío explosí

v.o e pelo peso de cada uma,
pôde-se hoje, calcular sem ve-

,. ríncações fotográficas as con
sequências causadas às cidades
atingidas e às indústrias ata-Icadas. É preciso considerar que
todas as incursões feitas pelos I-o· ingleses atualmente são mais
violentas e mais devastadoras I

" do -que qualquer ataque UI·tiS
(

'-.1 forte que a Alemanha eretuou
contra a Inglaterra nos afliti
VOS dias de 1940. É maior o nú
mero de bombas; as bombas
têm o duplo ou o triplo de to
nelagem e o seu poderio des
trutivo é mais poderoso. Ei') o
motivo do pânico em que se
encontra Hitler deante desses
ataques que lhe aniquilam sua
maquina de guerra. (C. E. C.).

5a.-Feira

A's
FONE: 1435
17 e 19,30 horas

'CALÇADOS (
Tamancos -- Chinelos
Sandalias -- Sandaletas

«RenDer» Sapatos -- Pantufas

TRAJES (
de lã e de linho
para crian,as,SOBRETUDOS. SMOKINSS

«Renner» 'homens e senhoras

Rua Padre Miguellnho, 36

CINE JORNAL BRASILEIRO (V. 2 n' 120)
NÓTICIARIO UNIVESAL, com as últimas noticias da guerra,

Unico dia de exibição do monumental filme de Metro:

O velho lobo
Com Wallace Beery, Leo Cárrillo, Masiorie Main e Virgin.ie

Weitler
Preço único 2,20

AMANHÃ Sa·feir& às 17 e 19,30 horas AMANHÃ
Louiz Hayward e Joan Bennett, em:

O filho de monte cristo
DOMINGO:

o gigantes dos gigantes

O grande ditador
---------._...----------- -_...._.-. --
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Londres Julho - (Do tas gre�os contra as tropasde
Greek Information Service" ocupaçao italianas e alemãs
para "Interaliado") - Como preocupam seriamente as au
uma onda incontida, a despei- toridades nazistas. Centenas
to das medidas de terror de que de italianos têm sido mortos
fazem uso os nazistas, levanta- durante os combates contra
se a resistência dos povos euro- patriotas nos distritos de Argí
peus contra o opressor desapie- rocastro, Tirana e El Bassan,
dado. Da Noruega à Grécia na Albania, onde os guerrílheí
cresce a rebelião, apesar-das ros extendem emboscadas aos
severissimas represálias. Tudo comboios motorizados ítalía
indica que a pressão interna nos.
será um fator importante A Grécia invencível, que já
quando chegar o momento da. mais se submeteu aos mvaso

destruição da funesta "nova res, foi o teatro de uma greve
ordem" pelas fôrças externas. zeral de seis dias, que se seguiu I
Entrementes, a intranquilida- à confiscação das colheitas pe
de dos países dominados reduz los alemães e italianos. Aproxí
considerávelmente a produção madamente oitocentos gregos
e desbarata o esforço nazista. foram presos, dos quais qua-
Segundo informações de Is- trocentos foram ímedíatamen

tambul, os ataques dos patrio- te deportados.

A venda do

I V·d S· •

I. «Martineli» I a OClil
Ria, 7 .-A.N .... Foi aventada ho- = _ _ .. :r_

je neata capital a ideia. do po,,:o
paulista adquirir o pré(h? _

Marb- \nlver�árlotu
neli por meio de subscnçao pú· Transcor nesta data o aniversá-
hlic�, por tratar-se do prirn�i�o rio natalício da srita. Consuelo
arranha·céu construido na Amerl· Capela. funcionária do Cine «o-
ca do Sul. deon».
A ideia dessa compra pelo povo,

crue foi lan!iada pelo. sr. Paulo
9uplicy Figueira, da secíedcde pau'

.lista, foi recebida com entusl�s�O
nos circulos da Bolsa de Iméveís.

\ NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPíRITO· SANTO.
(COPYIUGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA "O ESTADO").
RIO � A propósito da campanha.

promovida por um frade de nome

suspeito contra Erico Veríssimo, ti
ve oportunidade de lembrar que

eu, também, fôra vítima de eam

panha idêntica, não movida po.r
um simples frade, mas por autorr

dade eclesiástica muito superior.
Havia, porém, motivo para justifi
car a campanha contra o autor des
tas crônicas. Fôra eu o jornalista
que fizera divulgar em todo o Bra-

ali a agressão covarde praticada 1
contra uma freira indefesa, numa

quinta-feira santa, pela maior auto

ridade católica baíana. Fôra eu o

jONlalista que iniciára a campanha
contra o integralismo, mostrando ao

público os verdadeiros intuitos da

queles bandoleiros fantasiados de I

ve.rde. Fôra eu o jornalista que, con-

trariando até a opinião dos meus -

chefes, :diretores da emprêsa a que

se.rvía, lizera na Baía um trabalho
ctlotável de divulgação, expondo sem

máscara a verdadeira fisionomia
daqueles que, sob o comando de
Franco, agiam na Espanha às oro

dens do nasí-fasctsmo. Fôra eu o

jornalista que divulgára, com deta
lhes, a ação negregada do perigoso
frade Hildebrando, explorador da
bôa fé dos operários haíanos. Ti

nham, portanto, razões os sacerdo
tes quinta-colunistas para me ata
catem pelos seus pasquins, e, tam

bém, do alto do púlpito, como ínú
meras vezes .fizeram. Mas nunca me

arrependí daquelas atitudes [orna- Padre americano condecoradoIístieas. AQ contrário, sempre me

'orgulhei do que fizera. Agora são
as próprias autoridades baianas que
'Vêm fazer aquilo que eu fazia quan
do exercia a minha profissão na

_grande terra de Castro Alves. De
nunciados pelas autoridades' baía
nas, estão sendo conduzidos à bar
ra do Tribunal vários frades auto
res de espionagem contra a nossa

integridade politica. E com êles mui
tos dos seus comparsas, todos anti·
gos integralistas. Não me espanta
rei se muito breve vir essas autori.
dades serem acusadas, tal como eu

fui. Resla-Ihes, porém, a éerteza do
dever cumpridO, certeza que tem si

do um dos maiores estímulos para

" mi�h.a vida de lutado),',

I

)_
;

•

Será, por cer-to, muito felicitado
hoje, por motivo de seu aniversário
natalício, o sr. Edmundo Silveira
de Sousa Junior.

•

O.menino Jair Fontõo, vendedor
deste didr-ío, faz anos hoje.

li<

Pela passagem de seu aniversá·
rio, receberá, hoje carinhosas pro
vas de estíma o sr. Procópio Ou
riques, funcionario da "Texaco".

�

GenWezas:
O dr. Polidora Santiago, em e

m&:vel cartão, agradeceu·nos a na

ticia publicada sobre seu cniver
sdeío,

1 que, no JClpão, muitos anos
antes de existirem jornais im

pressos em língua japoI1 ..a, já
circulavam' inúmeros peri6dicos
puhlicados em inglês ou holan
dês,

2 que uma abelha-raínha póde
pôr até 2.000 ovos por dia;

e que isso é quase nada junto à
"performance" da ostra, que
póde pôr até 60 milhões de ovos

durante o curto período de sua

vida.

3 que. no Alaska, não existe a

mosca doméstica; mas que,
em compi!nsação, os mosquitos
constituem, aH, urna verdadeira
praga, o que prova não ser

. aquele inseto uma calamidade
que aflige s6mente os países troo
picais.

4 que o primeiro vaso de guer·
ra da marinha britanica foi

lançado ao mar em 1509; e que
êsse barco, todo canstruido de
madeira, chamava-se "Great
Harry".

5 que o "A" � a primeira letra
de todos os alfabetos, exceto

do antigo alemão ou rúnico, no

qual figura em quarto lugar, e
no eHope, no qual aparece em

décimo terceiro.

'6 que em épocas normais, C1
Dinamarca é o país que pos

sue a agricultura melhor orga
nizada do mundo, tanto em

cooperativismo corno em produ
ção e distribuição .

JA....w...................,._.,�·.............,,�
���'������������
REQURRun:NTOS, sôbre qualquer as

sunto público? Procure a "Emprêsa In
terrnedíáría''.

Quem perdeu?A nossa Redação foi entre

gue o salvo conduto o' 322,
passado ao H. Fabio Dornin
gos de Castro, residente em

Guarda Cubarão.

'Jorge Miguel Malty e
Clélia dos Santos Malty

tÍim o prazer de comunicar
a V. S. e exma. família o

contrato de casamento de sua
filha Clélia Lety com o sr.

Alberto Metzker.

-

Ludovico Metzker e
Amalia Metzker

têm o prazer de comunicar
a V. S. e exma. familia o

contrato de casamento de seu
filho Alberto com a seriho-
rinha Clélia Lety Malty

ALBERTO e LETY
(onfirmam

João Pessaa, 23.6-1943 Ponta Grosso, 23.6.1943.

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

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfnmartas -

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

PREÇOS MóDICOS.
Rua Conselheiro Mafra, 4 o fi (edifícIo do 1Ilercado) - FONlil 1.642

.........
- ��.·...........-.._,. ._,..·.- -.w J'\a-..-.-.-.-_- ....,.....,.

(
.. THE IJONDON & LANGASHIRE INSURANCE
..

.

COMPANY LIl\HTED
� GOiUPANHIA DR SEGUROS "SAGRES"
� crA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
.. THE LONDON ASSURANCE

� IJ. ALl\'IEIDA - Rua Vida} Ramos, 19

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

pelos francesesNova Iorque, julho 'de 1943 -. Serviço Especial da INTE!R.AME.
RICANA -» A bravura no eompc de batalha não é monopolio apenas
dos homens que estão empenhados diretamente na luta. Os capelãe!!
dos exercitas de hoje levo.m seu conforto espiritual nas linhas de frente,
fazendo fac� aó sibilar dos projotis, embora não conduzam quaisquer
CU'mas.

9 Reverendo Albert C.M. SteHens, antigo diretor de disCiplina
da Catedral Colle(Je aqui, (lue está lIervindo como capitão e capelão
da Infantaria do Exército dos Estados Unidos na AfricCl., foi ccndsco
rado com a Croix, de Guerra pelo Exercito Francês.

-
.

O Padre Steffens jeí havia ga.nho a Estrela de Prata. do Exercito
dos Estados Unidos por estar cumprindo seus deveres espituais no

campo de batalha da Tunisia. As duas citàções declaram que o Pa
dre Steffens arriso'ou sua vida varias vezes na evacuaçã.o de feridos e

contam que em varias ocasiões prestou assistenCiÍa religioso. no campo
de batalha em linhas avançadas. Também conquistou "o respeito e

a_admiração dos feridos, amigos e inimigos", declaram as citações.
O Padre Steffens está comissionado como • oficial da reservo.

americana desde 1935, embora só fOllse convocado para o servirio ativo
e� setemhro de 1940. Estd fora do pCl.ís desde agosto de 1943.

AnoiteG0V
Esbraseia O Ocidente na agonia
O Sol. .. Aves, em bandos destacados,
Por céus de ouro e de púrpura raiados,
Fogem. " Fecha-se a pálpebra do Dia...

Delineiam-se, além, da serrania
Os vertices ele chamas aureolados,
E, em tudo, em tôrno, esbatem derramados
Uns tons suaves de melancolia ...

- Um mundo de vapores no ar flutua ...
Como uma inter-me nódoa, avulta e cresce

A sombra, à' proporção que a luz recua ...

A natureza apática esmaece ...

Pouco a pouco, entre as- árvores, a Lua

Surge trêmula, trêmula... Anoitece.
Raimundo Çorreia

Centro Acadêmico «XI de fevereiro»
Fundado em 2 de setembro de 1932

CONVO(ACAO
Convoco, de acôrdo com o art. 15, item I, dos Estatutos,

o Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito de Santa Cata- .
rina, para uma. reunião, a realizar-se na sala de sessões do
Centro, no dia 7 do corrente, às 17,30 horas, n-Hrn-de deliber<U'
sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:

Escôlha de dois (2) representantes do corpo discente da
Faculdade, ao VI CONSELHO NACIONAL DOS ESTUDANTES.
que se reunirá na Capital Federal, em 19 do mês em curso.

Florianópolis, 6 de julho de 1943 .

ATALIEA CABRAL NEVES. Presidente

õRiInffPã,ã··
..

ãs
..

·cãTcTã·;
'1'odos os domingos e feriados, a AUTO-VIAClo .

COQUEIROS fará partir um ônibus, a gasog3nio, desta
capital para o aprazivel Hotel das' Caldas da Imperatriz,
onde começou a «estação de águas» de 1943.

Preço (ida e volta): (r $ tO,OOPRIMEIRA VIAGEM: domingo dia 4 de Julho, às,
7 horas. Regresso: 16 horas.

PONTO DE PARTIDA: Pr.aça da Alfandega.
BILHETES DE PASSAGEM, à venda nQ Ag&ncia do

sr. Mário Moura, à Praça Ouinze.
Reserve o seu lugar para o pitoresco passeio!

Credito Mútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

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

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

Médico gratls
.

NOTE BEM todas �estas vantagens por apenas
, Cr $ I,UO. Tudo que promete cum

Dre incontinPDte. Não existe igual. Não reflita e não
dU-;;i le um só instante. Concl)rra para o próximo
sorteio, tenha cofisDÇ'l, que, quando menos esperar; a
sorte virá 80 seu encontr·o .

Conserve bem na memória os dias It e 18

.
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sobINDICADOR MÉ.DICO
DR. ARAÚJO

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 Argel, Julho - (Do Free French Press Service, para Inte-, , ..

DR MA E R raliado) - As informações que chegam a esta cidade dizem I :
. O I -A NEVES respeito aos apelos de calma e união lançados pelo govêmo, às I Genésio Leocádio da Cunha :

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS descrições de fortificações pretensamente inexpugnáveis, bem
.' e Josina Martins da Cunha ,_-Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio ele Janeiro como às medidas tomadas por Mussolini para estimular e in-

(:ONSUI/I'!\S - Pela manhli: diariamente d:ls,!J às 11 hs.: à tnvde , excepto aos tensificar O esforço de guerra, dão a impressão de que a Itália

I
participam a seus parentes e.,
pessoas de Sua amizade que

I.,dllados, das 16,30 às 18 horas - COXSUJ,TúlUO: Rua :Jofio Pinto n. 7,lsobrarJo - está colocada na linha de fogo e que se sente presa da "febre de sua filha NAIR contratou
.«'om;: 1.461 - Residência: Rua Prestüent e Conrlnho, 23. I assedio", esperando a invasão a qualquer momento. Isso indica casamento com o sr.

�-----------_-__--

I
que se aproxima a hora para os nazistas e fascistas. I LINO SOUSA

OR MAR IO \lVEN DHAUSEN A Itália está de fáto defrontando perigos reais, sendo pou- • Fpolis., Julho 1943

(DiPlon�aelo pela Faculdade Nac. de ,Medicina d'a Un ivet-sldade do Brasí l)
CO provável que se disponha a sofrer a completa destruição de I I

Ex-interno do Serviço de Olíriica Médica elo Professor Osvaldo Otiveh-a, médico do seus centros industriais e doutros pontos onde estão situados ...��!.H!!�"."_"_"_.�_._.��
Departamento de Saúde OS seus principais objetivos militares para só então pedir a paz.

CJAXICA MÉDICA - Moléstias Inter-nas de adultos e ci-Iançns. COXSUIjTóIUO: Os alemães querem certamente que o "front" italiano se pro
Una Felipe Schmidt II. 38 - Tcl. 1426 - RESJDf:XC'J..\: Rua ,ois(!(>nde de Ouro longue firme até CJue as áreas mais vitais à defesa da Alema
Pl'elo n , 70 - Tel. 152;1 - HOltAIUO - nas 15 às 18 horas - }e],ORll\XóPOI,lS. nha estejam mais ou menos livres da ameaça de um desembar-

MÉDICA I que, mas n�� ,�e póde afirmar s�.o �?vo italiano está inspirado
na mesma mela. O povo da Itália ja começou a compreender

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS i que esta guerra não lhe diz respeito, e disso já devem estar
CO,NSUHl'A8: Das 10 ....s 12 e das 14 "S 17 horas - ]{ua Felipe �ch!1li[lt, 39 (sobr.) I certos os nazistas, porquanto têm enviado para o território

DR SAVAS LACERDA \ital�ano conti_ngentes de policiais da Gestapo, no intuito d�,im-
• , pedirem quaisquer levantes populares. Por outro lado ja se

Ex-1nterno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagtário dos Serviços anunciam retiradas de várias divisões fascistas da frente rus-
do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr, Pereira Gomes (S. Paulo} sa para guarnecer as costas italianas.

elide do Servtço de Of'tahuolegía do Depar-tamento de Saúde e Hospital de Caridade
Clínica médteo-cu-ürgton especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Gargauta
CONSULTóRIO: Rua Feli!le Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUI,TAS: Das 15,30

b': 18 horas - RESIDf:XCIA: Censclhetro Mafra, 77 - FJjORIANóPOI,IS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

FiSl'mado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hosprta is europeus

CI'í:h1ca médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito-

urírrárto do homem e da mulher
AS8lsté. Técnico: UR. PAUJ,O 'I.'AV.\Rl<JS

_
curso de Radiolog ía Cl in ica com o dr,

!3::moel de Abreu Campanarto (São Pau
lo!). Espeeiallzado em Higiene e Saúde
Públ'icn, pela Universidaele do, Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro
cardiografla clfnica - Metabolismo ba
&111 - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório dé micros

copia e análise clínica, - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195, - Flocianópolis,

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 da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Scânnídr
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 - OperaçOes -

Diatermia - Infra·Vermelho - Ultra
Violeta

fl:ua Vise. de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644
'CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
'l'ratamento das dores e inflamaçôes nas

senhoras para evitar opel'açOes

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e CIrurgia
4:() tOl·a�. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
1'Iamente das 15 às 17 horas. RESID1lN-
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

Declaracão'"

Os abaixo assinados, ex-crrrertdcrtdrioa da Padaria Centrál
cornun icorn à sua distinta freguesia que transferiram sua,resi-
dência para Capoeiras, município de São José, ondefundaram a e com muito motivo, agora que, em
"Padaria América", e onde continuam a atender m a máxima vésperas da invasão do continente
presteza aos que lhes derem a preferência. O fornecimento de europeu, as suas fôrças estão na
pães será feito no mesmo horário e condições de costume. iminência de enf rcntarern as haio-Florianópolis, 15 de junho de 1943.

GOULART & NUNES. 15v- 'netas brítânicas. Contudo, como
-,----- .. ----------, observam os comentaristas Jondri-

Prestígfa O Govêrno e 88 9u�m so��gar informações à E�. nos, de nada adeantarão as platô-
I nad s ou ser.c· tatística MIlItar trabalha em prol

I
. .

C asses arr u a, - 8..
d
,.

i .' E nicas medidas tomadas por aquele
" I t 'I I ta" (L. e pais ln mtgo, ,nesse caso, ' . "

um qu nta- co nn 8. será julgado, militarmente, como comando para estimular as suas

D. N.). ínimiR'o do Brasil (D. E. M.). ; tropas.

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos,
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ
mago, vesícnla, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTIC.<\
00 PERINEO - Hérnias, hidrocele, ve

rtooeele, Tratamento sem <101' e operação
de Hemcrroides e varizes - Fracturas:
aparelhos de zõsso. Opérn nos Hospitais

de Florian6polis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horãrto: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Itália fascista
fogo aliado

DR. BEZERRA LEITE

REMEDIU
,, ANTISEPTICO

as

PASTI LHAS

evitam e combatem as TOSSES,
CATARROS, as dôres de GARGANTA

as laringites, os Bronquites.
"'0 lIcença do O. N, S. P. No 186

"'1]: de�ód. F,,_ereiro ç

�&q,,, .
d.19), r;:t;OS e-

0/0.002, Eu«.IYlIlol O.

Clínica Médica
Tratamento das Doenças

Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal

Ie do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

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

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

DR. REMIGIO
CLÍNICA MÉDICA

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-
Moléstias internas, de Senhoras e CrI

SID�NCIA: Av. H. Luz, 186, Fone 1392,
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

"A Bandeira Nacional .quando hastea
da em janela, porta, sacada ou balcllo, fi·
cará: ao centro, se isolada: à direita, se
houver J.andeil'a de outra nação; ao cen·

tro, se figura,rem diversas bandeiras,
{>el'fazendo JlÚ1Uel'O impal'; enl posiç:lo
[ue mais se aproxime do centro e à di·
I'eita deste, se figurando diversas ban,
ileiras, a soma delas formal' número par.
:\s presentes disposições são tambem
.plicaveis quando fli'urem, ao lado da
HalldeÍl'a Nacional, bandeiras representa:
ti,'as de instituições, corporações ou as
'<,ciaçües·'. {Decreto·lei n. 4.545, de 31 dp
julho de 1942; - AJ't. 18. N. n.
,.._____...-.._.......��

Camisas, Grav�tas, Pijame�
Meias das melhores, pelos me

r.o es preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Traisno, L�
As autoridades responsáveia; pell\

fiel execução das Estatísticas Mili
�res podem exigir, sempre que hop
ver duvida: quanto à veracidade d.
1ualQuer informação, que cada ln
formante prove o que declarou. "
má-fé constitue crime contra a 110
,(UTlln�" nacion.1. (n_ R lI.l,

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

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

Consultas diárias das :;
horas e1ll diante

HELENA CHAVES SOUSA
ENFER�mIRA OBs'rÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
obstétrico

Atende chamallo5 Il qnalqne�
hora

Praça da Randelra, 53 - sob.,
(Alltill'o Larll'o 13 de �falo)

S E � A. S
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do pais, são encontradas noS balcões da
'

Casa SANI.I. BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 •

o

"A Bandeira J\"acional quando eru prés.
tito ou proctssão, não sorá conduzida em

posição horizontal, e i,.á ao centro d:\
resta da coluna, se isolada: .... dtretta da
.ests da coluna; se houver outrn bandei·
�·a; à frente e ao centro da testa da co

lima, dois metros adiante da Hnha pelas
�JeJnai$ formadas, se concor-rerem tr-ês
ou mais bandeh-as", (Decreto-ter n. 4.1>4.. ,
'le 31 de julho ti", 1942: - Art. fll. N. ln.

/
'/

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.
A Estatística Milh'ar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
Ias da Nação, exige que todos 08
-erf'eita quanto possível, do apare
tíamento material das fôrças arma
rrasíletros lhe prestem cooperação.
iubtrair-Ihe apôio é trabalhar C6n
�Y"Il o Brasl] em lnIerra. (O- E., M.).

Os alemães receiam
combates à arma

branca
Londres - Do B. N. S. - Os co

mentaristas londrinos consideram
UIIl fá to muito significativo a crea

çào pejo alto comando alemão de
ullla condecoração denominada -

"Do Combate Corpo a Corpo", des
tinada, segundo [I DNB, a reconjpen
sal" os soldados que conservarem o

terreno, em Iace do ataque diretc
do inimigo. Como é sabido, os ale
mães sempre foram muito Infer-io
res aos britânicos 110S combates à
arma branca, �a guerr-a. passada,
as fôrças britânicas, ganharam
muitas batalhas empregando 'êsse
método de combate, sendo um dos
mais brilhan tes exemplos a batalha
fi e Loos. Também nos recentes
combates da Tun islu, os alemães
f'oram várias vezes desbaratados'
pejas baionetas britânicas. O AHo
Comando alemão se sente receioso,

,
"
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Vimos de receber, no momento,
mais uma edição da explêndida re

vista "Seleções do Reader's Digest",

liJlIlII�••••••••••a,., lIJlIIlIlII!I enviada por seu Representante Ex-

IY
clusivo no Brasil, sr. Fernando Chi-l

'. ,

..

D d J Ih IJ nuglíu, com Escritórios à rua do Ro- Comprai na CASA MISCE

I urante O mês eu. o ---

I sa�o�dfgã�' em fóco, respeitante ao LÁNEA é saber ecoaomlzar'
mês de maio, engloba - como sem-

G d
pre sóe acontecer -, artigos sôbrc.

ran e aniversário da • assuntos interessantíssimos, indis- .'

pensáveis para o' patrimônio inte

• • lectual do leitor, pois que, cada

: C 'M d
· • vez mais, amplia, seus conhecimen-

aSa' ace onIa' • ���11���f�� dlit:����lrc;�nc�f;'a�r�;gi�f�
:

.

.
. ." :.

uma seleção escrupulosa de mais
de 500 revistas e jornais de todo o
mundo.

• • A nossa já querida "Seleções",

I· Desejando brindar a nossa numerosa e distinta • t���t�d�l�e�:I�t:gl��\��r�rt���s��,eU�l��
I I f • batalha naval vista de Palanque",·

•' " I·ente 8, O ere"emos-Ibe . •
por Ira Wolfert; "Viva Washing-

\J \I ton", por Michael Scully ; "A arma

• DESCONTOS ESPECI"IS EM TODOS OS ARTIGOS • deles e o celulóide", por Robert T.

I
�,

,

.'

, II : r�:;m;;id�!�r����O������r�'�})
• Teddos, sedas, pertumarias, Jersey, bijuterias, bôlsas e cintos, roupinhas • ���g=��s;�,�rá d��o lK��'IPr�!�ze��
: para crianças, Ils em novelos (o maior sor.timento),' roupas brancas • "Truques da floresta", por Archi-

bald Rutledge; Até o gaz carhôni ..
pará senhoras, lenços, meias de algodão e

.

seda, melas para (ria�as, • co vai à guerra", por Harland Man-

• flores, êeharpes, enfim, todo o n osso maravilhoso sortimento com • chester ; A arte de ficar jovem",
por Maurice' Mseterlinck ; "Seja

• P'BECOS ESPECIA'IS 1 • dono de seu destino", por Henry C.

•
.

('

_

-

'.' • ���k;H';��7b;'Um��e nd��t!lÓ��" Afa�l�
•• Aproveitem os precos de, aniversário da •• ka", por Barret Willoughby; "As_

sim se organizou a campanha da
África", por Don Wharton ; "A vila

(§) C'ASA MACEDON IA iii sem dôr de dentes", por J. D. Rat-

I '--
_ " '. '.

_' '"
RUA TRA'�N�r 8 FXI;

c1iff, e mais o surprendente conden-
!XI sado "Winston Churchill", do ex-

cepcional escritor René Kraus, cuja
edição, de 1.300.000 exemplares, ex- .,

�."
'

.

•.••• • lXIIXIlX'ItJi:I8 gotou-se por completo em ponco
........ •••••••••

'

•••
-

••• •••• ..ggL'l',lgQl:lIqII ll\Ai� <:te!lN m�§�
-

)

: ,>

;�';'�;If ;;4':�:';�f�;;�/;� f: \
tm ACONSElHOU'ME LADINO: i/

,i�}lr��1�.�� mA FAR84 PjAR;EiMl�:o:! SO (filiEis! 1000 P/A.' :rJ
Confôrto - Uma das vantagens da Gillette

Para os que têm a barba dura e a pele sensível, o barbear
é um problema. A irritação da pele, provocada pelo passar
da navalha, produz ardor e afogueamento no rosto, tornan
do um suplício essa obrigação diária. Gillette é para essas pes
SÔ3.S o mais indicado remédio, pois nada há como Gillette para
evitar a-irritação da pele. Se deseja barbear-se com comodidade,
economia e higiene, faça a bar-

G.81Ie,tteba em casa, com um aparelho
Gillette Tech e as insuperáveis
lâminas Gillette Azul, legitimas. C. Postal 1797 - Rio de Janeiro

C&C&!is:s:a:::;::::::.. t2LW ....:c:cz::s:c:s::. ....2:i:!!2!t2tiL!! ,WZ:==

seu desespêro, o invasor
. vinga-se do povoLondres, julho - (Da Ag'ên-, nação respondeu ao desafio dos desespero, os invasores têm to- bo a resistência por meio dos

ela "Inbel" para Interaliado) [alemães. A Bélgica entra agora mado medidas brutais e ilegais atos mais ousados".
- Por ocasião do aniversário o seu quarto ano de ocupação, '''-'+''8, o povo, Dezenas de mi- � _ -_ -_._ �

.da invasão da Bélgica, sir Lan- e pela segunda vez em trinta lhares de operários belgas fo- MACHADO & CIA.
celot Oliphant, embaixador anos os alemães já viram que ram enviados à fôrça para as AG1i:NCIAS E REPRESENTAÇõES
britânico junto ao govêrno bél-, não conseguem alquebrar o fábricas alemães, refens ino- CaiXR postal - 37. Uua Jolio Pinto _ II.

ga, declarou o seguitne: le�írito do povo daquele país. centes têm sido fuzilados em Florianópolis
"Há três anos passados, em'A Grã-Bretanha vem observan- represália contra atos de que Sub-agentes nos principais mnnlcfplo8 do

Bruxelas, tive o privilégio de: do com admiração a resístên- não partíciparam: agressões rSTA:CO

estar presente nas sessões da' cia crescente de todas as elas- '<rn+a.ls são dirigidas contra cí- "A Bandeira Nacional quando apare-

Câ d S d
!

b 19 t
.

di d dâ 'f' t
.

t eer em sala ou salão, por motivo de ren-
mara e o ena o e, em ses e as con ra o Jugo o 10SO a aos paci lCOS e pa no as. "iões. conferências ou solenidades. fica.

muitas ocasiões sombrias, en- dos nazistas. Hoje, os alemães "No entanto, longe de se in- rã estendida ao longo da parede, por de

contreí conforto recordando' que se encontram na Bélgica timidarem com êste regimen �aiz d�a t�r::!l�� ::mt��I:�h:aa dOau c��iç�
com sim,patia e admiração o 'estão assombrados ante a pe- de terror, os belgas estão ani- do respectivo ocupante e colocada de

modo que o lado maíor do retângulo
entusiásmo com que a vossa rspectiva da derrota. No seu mados e dispostos a levar a ca- eswja em sentido horIzontal, e a es·

___,--_________
h'ela isolada em cima". (Decreto-lei n.

DiplomadOS pelo Instituto Politécnico de Florianópolis 4_54�:S:L:Ç:::h�;e�::��:.18.
, �ocurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praça. à DIGEST"

Rua Jo&o Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal, que está habilitada a. requlariza roseu

t>IPLOMA. em face do' Decreto-lei n. 5.545. de 4 de junho de 1943.
-----------------

No Impor'anteEstá ameaçado de gripe ?
SANAGRIPE;

Está atacado de gripe
SANAGRIPE.

"Sanagrípe" aborta a intIuenz.
e cura constipações com febre.

- tosse, rouquidão e dôres no
corpo. ,

Encontra-se em todas Farmácias.
340 30v.IO

E' assim!
Peça, na sua Farmácia, hemee

patia Almeida Cardoso",
E depois ?, Depois, ...

·

MiO
pedirá outra ...

341 SOv-10

Pensão familiar
Vende-se uma no centro d.

cidade. Informações nesta re
dação. lo v.-4
..............................................- """'"

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

<
'

t·,, "

J'
Quando &lg�ém, tal óom. ....... ,

Iheiro da ilustraQ60�..�
lhe. em o.mAveJ resto. _ dila ..
excelente aperitivo .Kl'OT.......
.. V, S�}�8 ,1IDl'eIIi:ién�r;.o�:
0111 • g&;1fiP.-:ESTEÊrAIf-

. REI1 lJ.11EU APERITlVD
PhEDII.ITfJ! ,.'

.'
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So1ifeõsêmp�reiãífôiSiiiíõs�ãCoíifrãfoRIO, 8 (U, P.) - A Panair do Brasileira de Assistência, para de amparo que couber, de acor-

Brasil pediu autorização para que seja prestada à faJ�li!ia do I do COl1� (? al�l'ui?ti�o_p!;ogruma da.
suspender o pagamento de cm- .elllpregado nestas condlçoes, to- benementa lDstllluçao .

�g;;i��'f1�:��}{,,:;;���:;�;i��tf;� êô�iê1õN1ifDÊ�i,:�;:;�)i�'��i�'�.:2:��:��;�:,L:���: i p"aPEL E CElUl---USEria obra (Aé-roporto de :'IacC'ió).
razào porque teriam os seus con-

lrulns rescindidos com D, te rminu
çiio da obra. À respeito, f'rizou a

Pa nnir niudu que a suspensão do
pagumcn lo de salário. por fÚ1'(::1
de t crminuçáo de contraio, não
depende de autor izução do }Ii
nist érin do Trubulho. Finahucn

í

c,
despachando, (J mi uistrn ::\1al'coll
des 1':1110 assim se pronunriou :

"Os cmprcgados adruitiuos rue
diante contrato por prazo certo
Ol! para determinada obra, nu h i
pót csc de convccaçào pura, () se!' ..

viçüo m i li lnr, lcm apenas o direi
to de pcrveutugcm sóhrc n rernu

ncração fixada em lei, durnní o a

vigência do contrato, devendo
sobre cada caso semelhante in
formar o empregador à Legiào

e centenas de tanques

Esteve
.

em Natal

CO.NSEGUIRAM AVANÇAR
Moscou, 8 (U. P.) - Os violentos contra-ataques lau çados pelos

russos na região ele Biclgorodc ohrfgaram os alemães a retroceder às
suas posições iniciais. Os alemães embora com grandes perdas conse

!1,uiram avançar em diversos pontos (la frente ele Blelgororlc, depois de
quasi dois dias de ofensiva. Outras informaeões so viéticas acrescen

tmu que nestas últimas 24 horas os alemães perder-am mais de 400 tan-
ques c 300 aviões. • � .... �

NOYA TATICA DA JXFT\VAFFE
Moscou, 8 CC. P.) - Despachos da frente informam sôhre a m ag

n i í ud e dos combales atualmente travados na f're níc russa, onde us so

viéticos levam a melhor. destruindo esquurkilhu após r-squarhil ha das
unidades germânicas concentradas nos aeródromos locais, assim como
as novas reservas trazidas do ocidente da Europa. Cm conceituado
jor-nal russo informa sôbre algumas mod ificações i ntroduz.i dus nas
táticas da Luftwaff'e, as quais segundo alirm a, süo agora mais cante-
1,08as. O jornal citado atribue essus modificações de í át ica da Lnft
waff'e às sérias perdas cxperimentadas nas pri ntei rax fases da batalha
e o desejo ele conservar o seu po dcr io.

***

Londres, 8 (C. P.) - A emissora de Berlim anuuciou. esta tarde,
que os alemães haviam peneirado na principal linha soviél.ica do se
tor de Kursk. Os despachos de Moscou, porém, i nsistem em que os na
zistas não consegulrann êxito Irnp.or tante em selo)' algum ria frente
Orel-Kursk. Somente no extremo de Bielgcrod os alemães consegui
ram introduzir uma cunha nas linhas soviéticas, pagando Ulll incrrvel
tributo em homens e máquinas, depois de um Feroz assalto de 24 ho
ras consecutivas. As noticias da frente ele courbate permitem deduair
que os russos mantêm solidamenle a mur-alha defensiva que protege
aquelas três cidades, apesar da fúria COI!1l que as hostes nazistas estão
atacando.

<.. •

•
- .� -

-

-=; ,,,,_ -,- ,.'-;_ <t

Xloseou, 8 (U. P.) - As recentes ínrormacões sôbre a marcha da
batalha de Orel-Bielgorod, indicam que os alemães em �.8 horas de
ofensiva já perderam 20.000 homens. As perdas de material atino-em

í

amhem cifras espantosas. Somente em tanques, os russos destrlli�am
cêrca de 1.300 unidades, abatendo por outra parte 314 aviões.

***
.

Desembargador Antero de Assis
Faleceu hoje, às 6,40 horas, na

residência de seu filho sr. João de
Assis, nos Coqueiros, '0 venerando
desembargador sr. Antero de Assis.
A notícia do lutuoso aconteci

rnen to causou profunda conster
nação no seio da nossa sociedade,
onde o extinto era muit'o rela
cionado.
O féreto sairá da residência do

sr. João Assis, nos Coqueiros, hoje,
às 16 horas.
O ESTADO apresenta pêsames à

família enlu .odci.

Londres, .' 8 (C. P.) - Os peritos militares que acompanham em
to das as suas minúcias a atual ofensiva alemã na Rúss ia, estão surpre
sos com o emprego desmedido que os germ ân icos estão fazendo de
seus tanques. Os nazistas estão investindo em Iormacõcs numerosas e
a Iodo o risco, como jamais fizeram em suas campnnhas anteriores. A
impressão predominante é que a ordem é de comprometer todos os re
cursos nesta nova fase da guerra

.

russo-alemã. Só assi 111, é possivel
compr-eender o ritmo dos ataques da Wermacht, a qual scaundo os

(�eS!pacb?'s of'iciu is de Moscou, já perdeu' uma quarta p�lI:te (Ie seu pu
uer io hlíudado, nestes pi-uncrros encontros.

*

:"Ins-cou, 8 (C. P.) - Os primeiros dias da nova ofensiva nu fren
tI' orienlal, ('.onfil'mam a opinião de que 'Os exérci los sD"iéti eos sào
ho.fe incomparavelmente mais fortes que ('m qualquer outro momento
da guerra. Além da estabelidade que se observa nas operaei)<es do exér
citJo rt!SSO, diz�lIl os peritos mili�aJ'�s que a Luftwafl'e, rlela primeira
\'ez, nao porle ll11por a sua sllpenonclade no campo de batalha. Real
mente a aviaçüo soviética está prestando inestimúvel proleeão às tro
pas de TimoshenIDo l'1ll toda a frente, o que não aconteceu 11as ofensi
vas de .1941 c 1942. Dispõ.em ainda os russos de um nÚll1ero apreciá
vel de i rotas de bombardeIOs, que atacam incessan temente a retarguur
da nazIsta. Is·lo anula os célebres aV�ll1ços em mas,sa da '\Vermacht a
qlie o mundo assistiu no inicio da campanha orienlaL

'

*

PROCLA;VIAÇÃO AO EXÉRCI1'0 RlJSSO
Moscou, 8 (C. P.) - A emissora desta capit.al transmilill o texlo

da segllinte proclamação dirigida ao Exército rus�i():
, .'.'As forç�s inimig.a_s pa�saralTl à ofensiva em clois setores. A resis
tencla .ofereclda pelo Exerc.llo russo causou enOPl1leS perdas ao inimi
g'/(), EOI pago Ulll elevado p.reço pelos poncos passos que conseguiu
avallç·ar. çentenas de seus tanks IJca'ram em ch-amas no call1po de ba
taJh�. lllUltas dezenas de seus aviões se despedaçaram contra a terra
e milhares de seus soldado�; cobrem as zonas avancadas. Sahemos e te
mos. sempre pr�S�!lte que o inimigo é muito forte,· I1Ü,O havendo ainda
abandf(mado a. H�ela de .se apossar ,de nossa terra. Nosso prepuro para
defender, a pa!l'la. qU�l'lda, ptrotege-la. contra novas penurias, libertá
las e faze-la SaI!' VllorlOsa da l�lta, esta sendo posto em prova. Enquanlo corra �angue por nossa� velas,. enquanto os CloTaçõ'c'S palpitem em
nossos peItos, ,enQluanto .exlsta amor em nossas almas, nüo haverá for- Chegou o navegante
��a capaz de _pur _em pengo a grandeza de 11)()lssa pátria. A pátria exi"e solitário
Ul�la determwaçao feI'rea de cada combatente do nosso Exército. "'A. .

.
.

nos !los .chega um apêlo inequivoco do nosso país: "Guerre.íros ela '
Buenos AlI es, 8 (U. P.) - HO,le,

Hus'SIa flH1!Os da URSS Imensos são nosso fl'rol' e 1105S0 l'
. I as 10,40 IHlras, chegou ao I1wr deI

, .: ,. 0(10 ao lnva- PI t . t l'i: " 'T'1"sor. FazeI com que seja total a derrota do inimiClo". a a, o navegan e. so I aIlO ,101
b Dumas, ponto aSSllll termo a sua

viagem ao redor do mundo.
Buenos Aires, 8 (U. P.) - Pou

co anles das 11 horas chegoil aIO
mar de] Plata o navegante, solitá
rio argentino, Vilo Dumas. Eslú
assim lel'minaela com êxito a ar

rojada viagem em torno do mundo,
iniciada há muitlos meses pelo
sportman argentino. O último por
to de escala elo grande navegante
foi Valparai.so. Desde então, narla
mais se soube do navegante solilú
rio. A falta de notícius aliús era

natun:l, por i8810 que Vilo Dumas
regressou pelo estreito de Maga
Ihães, região completall1ente elesa
bilarda, sem meios ele comunica
ção de espécie alguma.

NATAL, 7 (A . .N.) - J� possí\'('l
agora, divulgar aiguns porlllrnore.'
da permanência de :\ladaJllc Chiang
Kai-Chek nesta capital, por oeasiü,
da SlJa, última viagem, de regresse
dos Estados' Unidos.
Constituindo segredo milil.ar, si

as altas autoridades mili,la,l'es tivC'
ram conhecimento da sua passngl:1l
por esta capital.

A ilustre dama, que viajou ell

companhia da SlW. secretária, :\Iis:
Shcn, 'chegou aqui em um avião da.'
fôrças aél'cas norl'e-ameriC8nas, !1'
dia 29 de junho, pela manhã, sell·

do recehida pelo brigadeiro 'Valsh
de quem foi hóspede de honra.

À sua, disposiçào foi posla ,I en
fermeira da Cruz Vermel ha Ame·
ricana, l\:1iss Bernice Guetz, que se'

encarregO\1 dos arran.ios para o con·
fôrto c distração da distinta iline·
rante.

FILHA I MÃE' AVÓ I

«(ARIANISMO fllOlÓ<iICO»

Todas deve In usar iiI
(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinu

Emprega-se com vaDtagempa
ra combater as irregularidades
das funções periódicas dfts se
rlhGras. É calmante e regulador
de@SfiR funções.
FLUXOaSEDATINA. pela sua

comprovada eficácia, é muito re
ceitada. Deve ser usada com

, confiança.
� FLUXO-SEDATINA encontra-se

'lMÃf em toda parte.

Gíraud chegouWashington, 8 (U. P.) - Che
gou a esta capilal o general Giralld.
O comandante C11I chefe d,os exér
;Citos franceses viajou via aérea e·
deverá conferenciar com o lwesi
dente Roosevelt a qualquer 1110-
lU-ento.

A

Londres, 7 (U. P.) - Segundo
a emissora de Homa, o embaixa-

I
dor alemão na ltalia entregou a
Mussolini o primeiro yo!tU11e de
um dicionário a1.emão. Ao que pa
rece, o hitlerísl110 vai criar O "ari
anismo filologico" para fazer "pen-

IfJ---_� ,..-__-..-._---.. liIki-bJllll.•d-.JI....-.....fIIJII!I- çlent" com Q "ariani.�mo r!lCia}"1

,

{

(Em organização)
Assembléia de Iundaçâo

Healiznr-se-á ruo próximo dia 10 de julho, ás '14,30 horas, no sa

lão do Clube Comercial, Ú rua Libero BaQaj;.ó 4'43,_ fim São Paulo, a as

sembléia de fundado ela Cornpanki a, da quâf. IbtleI'ão participar pes
soalmenle 011 por proctu-açâo, todos os que, de acôrdcrcom o' disposto
no projeto de Estatutos publ icados no "Diário Of'ic.ial" de São Paulo
de (i de junho p. p., lenham subscríto com anteccdencí a, um compro
misso de, pelo menos, 10 (dez) ações, confirmado pela Companhia.

A ordem (lo d iu dessa assemhlóiajserú a seguinte:
a) Leitura, discussão e aprovução do manifesto, e exposição das

bases em que será lançada e formada a Companhia;
h) Leitura, (1i�c.l1ssão e apr-ovação elo projeto de Estatutos;
c) Eleição, em caralcr provisório, dos membros dos seguintes

orgãos diretores;

"Conselho de Administração", "Conselho Consultivo", "Con

selho Jurid ico ", "Conselho Técnioo ", "Conselho Fiscal" e

"Super-i ntcndêuoia":
d) Escolha ela Comissão Incorporadora, que deverá, nos termos

do projcto de Estutuuos, superintender e controlar o desen

volvimcnto dos l rabalhos de or-ganização da Companhia, alé

sua constituição def'initlva.

As inscrições para acionista fundador serão recebidas até o dia 8
(lo corrente, impretenivelmente, devendo as do inlerior serem coloca
das nos correios o mais lardar nessa data.

PROPOSTAS DE IN(ORPOAACAo
Tendo chegadlO ú Companhia nmllerosas propostas para Íncot·po

raç'ão de propriedades e estabelecimentos situados em diversos pontos
do pab, a Companhia pede aos interessados que remetalll su.as propos
Ias devidamente acompanhadas ele �o·d()s os elementos informativos c
da respecliva documentação co.mprobatória, para o necessário estudo
preliminar por parle dos advogaDos e peritos desta or.ganização.

Rua
Fone:

Marconi,
4·8118 -

SÃO

124 .... 3.0 andar
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PAULO

)-
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