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o "ODeE"· RIDICULIZADO PELOS �:lOlllES.' '_ -!, ,_"...lJ 'i.��· . 1: 11,

LONDRES, 9 (U. P.) ... MUSSOLINI MANDOU PRENDER SESSENTA NOBRES, QUE FORAM ACUSADº�:D�:.�mUICIJLIZAR
PUBLICAMENTE O '"DUCE" NUMA REPRESENTAÇÃO TEATRAL DE AMADORES. TODOS OS NOBRE��gSÃ9::�pRAM
ENVIADOS PARA UM CAMPO DE CONCENTRAÇÃO. SEGUNDO INFORMOU O DIÁRIO "TUE DAIL�,�ENfItE OS
PRESOS FIGURAM O CONDE GHERARHESCA,.EX·PREFEITO DE FLORENÇA, OS IRMÃOS GUICCI�RDINI� CONHECIDOS

DESPORTISTAS ITALIANOS, E OS CONDES SABELLI E ANTONORI.
....................................................................... .. &••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Assistência aos
'd06ntes da' malária

SÃO PAULO, 9 (A. N.) - °
Serviço de Profilaxia da Malá
ria elo Departamento de Saúde
do Estado, auxiliado por 5,1
unidades da Divisão do Serviço
Interior e por 11 postos parti
culares, no decorrer dos 4 pri
meiros meses dêste ano, pres
tou assistência a 16.847

doen-ltes ele malária,

Voltaram a atacar ...

a SicUia
Argel, 9 (U. P.) - Bombardei-

II'0S pesados aliados voltaram a ata
car na jornada passada os aeró-

I d romos do "eixo" situados na Si
cília. A aviação aliada derrubou

I
dez aparelhos inimigos que tenta
ram interceptar os atacantes. Não
rogressm-am às suas bases 5 aviões
aliados.

r

O llIAIS ANTIGO JHÁRIO D]� SANTA CAT ..,uUNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I f:criailópolis - Sexta-feira, 9 de Julho de 1943 N. 8862Ano XXIX

BUENOSMRES, 9 (U. P.) •. O PRESIDENTE DO COMITÉ DEGAULISTA FEZ, H�JE, SENSACIONAL DECLARAÇAO, AFIR·
MANDO QUE É UMA AF'RONTA PARA O POVO FRANCÊS, A IGIJAtDADE ENTRE GIRAUD E DE GAULLE. "Só HA UMA

SOLUÇÃO •• ACRESCENTOU: O AFASTAlVffiNTO DE GIRAUD, QUE NUNCA RECONHECEREMOS COMO CHEFE. O PRE·
SIDENTE DO COMITÉ DEGAULISTA DA ARGENTINA AFIRMOU ESTAR AUTORIZADO A FALAR EM NOME DE 80 POR

CENTO DOS FRANCESES DA ARGENTINA.
Trabalhodo Batalha naval russo-rumenaTRIUNFO COMPLETO Justica

r ;

1

Rio, S (A. N.) - A Câmara da
Justiça do Tr-abalho decidiu, [ul

Quartel General Aliado na Austrália, 9 (U. P.) - Os com- gando um processo ele recurso ex-

batentes norte-americanos
.

aprestam-se para vibrar o golpe traordinário, que nas reclamações
decisivo contra as duas únicas bases que ainda restam aos ni- conjuntas, prevalece para o recur-

A •

N T G' " A'o dita-se que a recente vitória so, o valor total da condenação.
pomcos na ma eorgia. cre

. Tratava-se do recurso
í

nterposto
naval de Mac Arthur no golfo de Kula, deu aos Estados Um- à decisão dia Conselho Regional ela
dos transito Iívre para a ocupação do aer?dromo dJ Mund�. 138. Região, que hão admitiu .recln>o
Foi um triunfo naval completo e seus efeitos se farao senta' d� sentença da Junta de Concilia-

doa nas operações que se travam pelo domínio da çao e Julgamento, que cO�1cl,"non o
sem emoI. _ empregador a pagar a dOIS crnprc-
parte central das Ilhas Salomao. gados a indenizac:ão, por periud os D 1"· dAssIsTENTi·"iiÊniôiALOo"'cóliRúENKjjóR �;:�l���gli��r�������:{��:���:r;E� m�8�;.�O N�i:�da Gl��:i����te a�f3

b .. d d d
-

I 1" I "Os Comandantes das Regiões Militares devem providenciar no seu-
Rio 9 (A. N.) - O ministro João Al erto, coar ena ar a nao crava ,lll:u',gelll a, direito (e re- tido ele serem licenciados do serviço ativo, os soldados e cabos que não

Mobmz�ção Económica, por indicacão do interventor federal curso orcl�naJ:IO,. e �Im.a embargos podendo reengajar, por fôrça do art. 143, ela lei do Serviço Milifnr, ha-
. .' O 'ld C

,. o d F o' para a proprra lustânci a.
do RlO Grande do Sul, gene_:al sva O orueiro e aIla�, re- O Conselho decidiu, que cm cada [am pcrtnauccido nas fileiras em consequência da ordem de suspensão
solveu designar o senhor Joao Dahne para exercer a função de pr-ocesso prevalece o valor de ca- do licenciamento.

- A'

I I O disposto neste artigo, não se aplica aos cabos e soldados benefi-
assistente regional do coordenador da Mobilizaçao Econômíca (a rec. amação.. ($iados pelo aviso 19,10, de 22 de outubro de 1940.

���:;e e:t���, aC��of�:����oP�:�ae���d�te�'f����;ie: �:q���� �t011�1;1���\�J��l:��CIÇl�:�t,:1�:��' I��� .......· ....·····..

Êspõ-ni-aneidá·dê···
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Estado, submetendo ao coordenador os assuntos em que hou- gue várias reclamações num só pro- ruo, !) (A. N.) _ O prodigioso violinista americano Ychudi Mon-
ver necessidade de sua intervencão direta. cesso, embora inferior ao legal d e-
______________

.,

ve prevalecer, desde que tenham si- huin, muito aplaudido pela critica, teve, ante-ontem, lU11 gesto de sim-

C
N d b

.

do aprcciado� em conjunto. palia, of'crccend o às forças armadas brasileirns e aliadas uma audi-

onstrull!ao e arragan, REQUERlMEX'l'OS. sôbre qualquer as .. ção grutuilu. É esta a pr ime ira vez que registamos um gesto dessa na-

� .... sunto l?�bli,?o? Procure a "Emprêsa rn- Iurcza, pois nunca Ulll artís ta ele primeira plana, como é Merihuin,
P. Alegre" 9 (A. N.) - A população duma vasta região

terrnedtàr!a .

abriu as portas de uma sala para ,pro,porcionar ao homem da caserna

colonial está entusiasmada diante da decisão com que serão Eleicóes no México um momento de arte requinlada. As classe armadas responderam ao

atacadas as obras da construcão de barragens neste Estado, MÉXICO, 9 (U. P.) - As convite, comparecendo em massa ao concerto. Seiscentos homens,. en
feitas pelo governo federal, por intermédio do Departamento eleições gerais realizaram-se ire soldados e oficiais brasileiros e americanos, foram ao Teatro Mu
Nacional de Obras de Saneamento, destacando-se o dique de num ambiente de tranquilida- nicipal para ouvir e aplaudir o festejado violinista, que executou ex

Santa Maria destinado a marcar nova era para a industriali- de, afóra uns poucos clisturbios' celente programa. Ontem, Menhuin partiu para Tr inidad, onde deve

zação de vários municípios, com o aproveitamento de vasto em alguns centros de votação. ria dar Ulll concerto.

potencial hídro-elétrico. Em carta ao Interventor Federal,· o As tropas do exército e da
- .�-----------------------

.

:!rb:;���!����� P:���:!��i07g��:e;�0�sh����·:sel��c���t���s� ����sc{:nte f��:rl�n.ci�n��l;i;��o:t� O SU8SIIIUTO DE' SIKORSKI- truirão O lago artificial da represa. Essa doação perderá o va- pleito. Foram eleitos 148 depu- .
101' se a barragem não fór construida dentro de dois anos. tados e sete governadores pro- Londres, 9 (U. P.) - Extra-oficialmente se anuncia que o gene-

JI Turqu' I-a na-o esta' I-nleressada
1

vin(Oc�TiSIN'UAM OS (ARI,�BO'S "

1���11�\::�n���i:l�::�� ��I�li:l:��11�t: ����r��e�: ���.o��:ç:!é ;:l::�e:::� b���
R n substituição ao general Sikorski.,

LONDRES, 9 (U. P.) - O minislro elo Exterior turco declarou que RIO, 9 �A. N.) ----: C? Dasp ,

a, Turquia hão tem a intenção de conquistar territórios, por quaisquer como medida econormca, resol
meios, nem agor-a nem depois ela guerra. Com essa declaração, o senhor veu permitir que continue o
ministro resp?ndeu às perguntas segundo 3S quais 11�11 grupo polí,ti�o uso nas repartições públicas
tnr.co prete-n.dla que o governo ?cupasse a� par�e do

.. Cáucaso, no_ lVIed.LO elos carimbos de borracha se-
Or-iente, habitada por turcos. O titular do Extenor afirmou que nao exis- . ..' _

te na Turquia' nenhuma agremiação nacionalista que mereça ser levada gunelo as. antenores instruções
a sério. da portaria de Outubro de ....

1942, até que fiquem inutiliza
elos, devendo, porém, a requisi
ção ele novos carimbos obede
cer às mesmas instruções.

Angora, 9 (U. P.) - Informa-se que na entrada do Bós
foro, fora das águas territoriais turcas, foi travada recente
mente uma batalha aéro-naval entre russos e rumenos. Qua
tro submarinos russos apoiados por quarenta aviões entraram
em luta com dois destróiers e seis submarinos rumenos. Leva
ram a melhor os russos pois conseguiram destruir dois subma
rinos rumenos sem que sofressem perdas.

"
,

Continúa a ofensiva aérea no
Mediterrâneo

Quartel Aliado da Argélia, 9 (U. P.) - Formações aéreas norte
americanas e britânicas prosseguir-am, ontem, sua missão de devastar
as defesas avançadas insulures do "eixo" no Mediterrâneo, com no-vos

e intensos bombardeios contra os aeródromos da Sicília e Sardenha.
Ontem, foi o quinto dia consecutivo da grande ofensiva aérea aliada
que se tornou a caracterizar pela escassa oposição oferecida pelos ca

ças italo-alemães.
Conflitos em CopenhagueEstocolmo, 9 (U. P.) - Copenhague viveu na terça-feira
horas de grande sobressalto, pois todo centro da cidade foi O apôio dos escolaresagitada por violentos conflitos. Apesar do rigor da censura SÃO PAULO, 9 (A. N.) � Com Tem 04%00 pa e t

-,

A dnazista, pouâe-se apurar que a multidão entrou em luta com a reunião ontem realizada na sede J r n es na rma a
as forças policiais da Gestapo, havendo 'um regular número ela L. B. A. e a que compareceramd [eriâ D h

.

d fl·t DAYTONA BEADE, Florida. cluindo o seu cãosinho "Bo-e eri os. escon ecem-se as orujens . esses con z os. os diretores dos ginásios desta, ca-
ESTOCOLM.O, 9 (U. P.) - A maior parte das sabotagens ocorr-idas 9 (U. P.) - A auxiliar de ele- nle", Declarou ela que os mern-

pital, tomou novo impulso a "Cam- fOI" E b k d b d f fI'
-

.

na Dinamarca é efetuada por jovens dinamarqueses trein'arlos na Ingla- esa, lVla u al1 s, O segun· ros a sua am la que e,stao
panha da, BOI'l'acha Usada", pois às d t d 'I' f' f dterra e que volttlrarn ao seu país, descendo de paraCfuedas. Inforl11a,çÕeS O cen 1'0 e auxI lares eml- nas orças arma as, compreen-

fidedignas revelam que as borúbas utilizadas nos atos de sabotagem são
150 mil crianças das escolas pri- ninas desta cidade, tem

nada,
dendo afins e primos em ter-

márias jú mobilizadas, veio juntar·· d 300 t
.,

bgeralmente de fabricUl;ão in.glesa e contam com engenhosos aparelhos de cr"
m.enos e paren es nos ser- celro grau, astam para form��,r

1·
. se o ",ran,cle numero de alunos das viços da armada do país in- duas comp'anhiasI re o]oal'la. 1 d'

.
.

esco as secun anas. .

Destruid�s importantes fábricas R����l�;��. P.�_ �!��I�� O «eixo» e suas perdas navais
LONDRES, 9 (U. P.) - A ci(lade de Dlisseldol'r, ill1porlfl,llle centro renn,ido o Comité Nacional Fran- LONDRES, 9 (U. P.) -- Mais de um milhão ele toneladas mercantes

industrial da Alemanha, foi (JlIaSe 10t.nlnlL'lll.e c!csL.l·uida pelos violentos Cl'S, papa tralar elos prohlemas re- elo "Eixo" foram afundaclas ou avariadas pelos aliados desde a ocupação
bümbardeios 3Jlliglo-norte-a.1llericanos. Informações ofjciais ele Lonelres lacioll:.ldos ('om a Martinica e Gua- ele África do Norte pelas fôrças das Nações Unidas. .
indieam que duas terças pal·tes de Di.isseldorf foram convertída,<; em dalupe. A sessão foi presidida pelo O secretário elo Ministério da G�ICI'ra Econômica, sr. Dingke Foot,
escombros. Cerca de 42 importantes fábricas, muitas das quais são de general De Gaulle, não tomando falando na Câmara dos Comuns, revelou que s.etecentos mil toneládas
grande valor para a máquina de guerra do "eixo", foram consirlcra.vel- pa,rte na mesma Catronx, Gas.sigli e- mercantes ínimigas foram totalmente destruidas c mais de trezentas mil

.

plente I.lvarii\das pelas homl)as lH'Sajl�s alindas!. ,!\nnl'ç Pllilil?
,.

{I,ví\rii\dns EIraveme'llte!·
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Sexta·felra, 9 de 'ulho de 1943

Mais gasolina para!o Rio Grande do SUliAo :?S�!NTOS�::O
RIO, 8 (U. P.) - o "Correio da contra, afirmam os telegramas, a «Abandonando nobremente

Noite", em tópico .Iutitulado "A e a paralizuçâo das máquinas em- ofensiva dos su.bm�rinos al.en�ãeslquem nos deixa, colocemc-nos
Gasolina". reporta-se ii situação do pregadas na lavoura gauch.a, como no Atlântico. Das águas brasileiras acima de quem perdemos.Rio Grande do Sul, que, exigindo esclareceu () sr. Renato Costa, dire- .i�l foram êles em g�'ande parte es-I Mme StaeJ

•

Ulll consumo diú,rio de. 170 mil li- tor do Banco do Rio Grande do Sul, corraça?os pelas lLI11da?es da nos-
.

'.
Iros de combustível, fICOU reduzi- na cxposicao ao coordenador da sa -gloriosa Armada. É de prever,
do ii 34.27;) litros, ou sejam, vinte

I
Mobilização Económica. ° vesper- portanto, que nos cheguem, dentro A ANEDOTA DO DIA

por' eento do consumo normal. Lem- tino carioca, pleiteando uma quota em breve, petroleiros norte-amerl- NACIONALIDADES
bra entã,o que essa insuficiência de maior de. gasolina para êsse Es- e�no.s, com cOl.nbllstível, cuja ca- Um indivíduo que víaiára
comb�lstlvel acarretou quase �, �n-I lad.?, ,.assllll conclue:

. , r�ll(,U1" tanto af'eta a economia na- muito, expunha o seguinte modo
prcssao dos transportes rodoviários Virtualmente anularia ja se cn- cional". prático de' di ti f'a IS mgtnr, num ca e

cosmopolita, um francês, um
inglês e um russo,

- Poern-se diante dêles três
copos de cerveja com uma môsca
em cada um.
O francês atira fóra a cerveja

e a mosca, - O inglês tira a
mosca e bebe a cerveja, - O
russo bebe a cerveja e a mosca,

•

O PRATO DO DIA
BANANA COM MELADO
Corte em rodelas, seis bana

nas d'água (sendo pequenas)
e deite-as na caçarola com uma
chicara de melado e caldo de
meio limão. Leve ao fogo em

banho-Maria e mexa de vez em

quando até as bananas ficarem
bem .passadas», Junte um quar
to de copo de vinho do Porto,
misture e sirva.

*

o ESTADO

CARTAZES DO DIA'
-
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Diário Vespertino
.

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

Te!. 1022-Cx. postal 139'
ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25,00

IAnúncios mediante contráto

Semestr-e
Trimestre

CINE JORNAL BRASILEIRO 3/181 (DIP)
AO REDOR DO MUNDO N 94, (Shor t)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3.00, 2,00 e 1,00, Censura Livre

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvi.

dos.

A dir-eção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti.
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

11 Itália ocuparia
. Malta ...

Nos últimos e tumultuosos
meses de 1939, um dos assun
tos preferidos pelos facistas,
era a possibilidade da entrada
da Itália na guerra contra a

Inglaterrae suas posibilida-.
des bélicas no Mediterrâneo.
Um dos pontos mais visados
pelos fanáticos italianos era a
ilha de Malta, a qual, segundo
publicou a revista italiana
"Ilustrazione" daquela época, I
cairia em mãos dos italianos,
12 "horas após o inicio da'; hos
tilidades. O destino reservado
ao baluarte britânico, como se

viu, foi bem outro: ao invés de
ser fulminantemente conquis
tado por Mussolini, contribuiu
poderosamente para a elimina
ção das atividades do "eixo" na
Africa e agora depois de facili
tar a ocupação de Panteleria e

Linosa, prepara-se para tomar
parte ativa na invasão da pe
nínsula italiana .._ C. E. C.

Prestigia . o Govêrno . ti aI!
classes .armadas, - ou ser'�
um "quinta. colunista". (L
D. N.).

Hoje ODEON Hoje
A'S 19,30 HORAS

A célebre novela de Jack London, com Glenn Ford e

Claire Trevor :

As aventuras de Martin Eden

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19,30 hs,
Continúa em cartaz. o sucesso dos sucescs, com Errol Flynn

e Olivia de Havilland em:

O intrépido' general Custer
FILME JORNAL N. 141 (DFB)
IDADE DA PEDRA (Desenho)

Preços: 2,00 e 1,50, Impr. até 10 anos

ÚOMINGO:

Alma torturada
apresentando ALAN LADD a nova sensação masculina.

Diplomados pelo Instituto Politécnico de FlorianópolisProcurem ou escrevam à. ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praça à
Rua João .Pínto n, 18, com Casa. Filiada na Capital Federal, que estd habilitada a regulariza roseu

DIPLOMA, em fnce do Decreto-lei n. 5.545. de 4 de junho de 1943.
------------------
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IJ Durante o Inês de Julho u, I
!

.

Grande aniversário da. !
i Casa Macedonia i: Desejando brindar a nossa numel10sa e distinta :
:' clientela, ofereceulos-llle :
: DESCONTOS ESPECIAIS EM TODOS OS ARTIGOS :
• •
• Tecidos, sedas, pertumarias, Jersey, bijuterias, bôlsas e cintos, roupinhas •
• para crianças, lãs em novelos (o maior sortimento), roupas brancas •
• para senhoras,' lenços, meias de algodão e seda, meias para crianças, •
• flores, écharpes, enfim, todo o nosso maravilhoso sortimento com •
• •
• PRECOS ES,PECIAIS I •

: Aproveitem os precos de aniversário da :
Ltl CASA MACEDONIA [tj
� �
f§I RUA TAAIANO, 8 �
m �
.�E�� ����.

"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
tro, se flgurai'em diversas bandeiras,
'pm'fazendo número ímpar; em posição
que mais se aproxime do centro e à di·
reita deste, se figurando diversas bano A RENDA DO PRÊLIO BLU-c1eh'as, a soma delas formar númet·o par.

. MENAUElNSEx. BRASILAs presentes !llsposições são tambem _

al>licaveis quando figurem, ao lado da A renda do prélio BlumenUllénSeBandeira Nacional, bandeiras repr6l!enta- X Brasil, realiza.do domingo últi-tlvas de instituições, corporaçõe� ou as· •

soclações". (:f)ecreto.lei n. 4.345, de 31 de mo, atIngiu a importância de CrfJ11149 de 19"2j - Art. UI, N, 1), 2!�OOA()9�
.

.. �
O PRECEITO DO DIA

Diversas perturbações circula.
tórias, respiratórias, renais, glan
dulares, cutâneas, etc, são, mui.
tas vezes, devidas à prisão de
ventre, Curam- se facilmente
com a simples correção da pri
são de ventre, S N.E.S,
.r.,•••, !'.- ,.._J
"A BandeIra Nacional deve ser hastea

da de sol a sol, sendo permitJ<Jo o .seu
uso à noite, lima vez que se ache eonve
nientemente iluminada", (Decreto·lei n.
•.545. de 31 de juJbo de 1942, 3rt. 121.

o ESTADO Esportivo
Notas do Figueirense

" �

FESTIVAL -- dando inicio a u
ma série de festas sociais, a Dire
toria promoverá em a noite de l '

de agosto próximo, na sede do
Clube 15 de Outubro, um forrni
davel baile, para o qual já conta
com a cooperação de grande nú
mero de senhorinhas.
Nessa ocasião será eleita a «Rai

nha do Figueirense».
DEPARTAMENTO DE FUTEBÓL

_. O sr. preliidente Orlando &:ar
pélli convidou o sr. capitão AtilCl
Barroso, parQ. dirigir o Departamen
to de Futeból do nosso Clube.

DEPARTAMENTO JUVENIL E
INFANTIL •• As insericões pa.ra
os quadros juvenil e infantil de-

I verão ser procuradas Com o ar.

Aqal'ito Veloso, diretor do Depar
ta'mento Juvenil e Infantil, recem
cria.do pelo Clube.
TREINO •• A direção esportivasolicita o comparecimento d. todos

os jogadores inscritos para um
rigoroso exercicio, a ser reCllizado
no próximo sábado, com inicio (t.
IS horas,

Tamandaré e Cip em partida
amIstosa

Ficou definitivan\entll oUéntedCi
a realização, no pr6ximo domltl,go.no estádio ':Adolfo Konder", do
encontro amatoso entre o Taman
dare" desta capital;' e o Cip, dI!Itajal. .

c

O domingo, pois, não' PQsaa.rd
futebólisticamente em }','1"CU\C'ói'"
o jogo, pode-se dizer, ofare!). exce.
lentes per�ctiVQ8, especic1mente
porque mOordará'a "reentré" des
«Diabos-R1.1bros" em nossos gra%rtados.

OITO ELEMENTOS TONJCOS:
ARSENIATO, VANAOA.
TO, FOSFOROS.CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. OePluperuJol,
Elqotados, Anêmicos, Mãe.
que cri.m, Mlgrol, Criança.
r.quíticlI, receberio I tonj-
ficlção g... 1 do org.ni.mo

com o

hngueoolLlc. D,N.S.P. n- 199, da ·1921

Dr, Remígíu
comunica a seus amigos

e clientes ter transferido sua
residência para o Largo Ben
jamin Constant (antiga Chá-

Cara Livramento),

CASA MISCELANEA, distei
buidora dos Rádios R, C. A
Victor, Vávulas e Dsicos,
Rua Trajano, 12,

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'
PRA-ÇA PEREIRA E
OLIVEIRA N' 10,

FONE: 1009,

•

Campeonato blumenauense
E' a se(Juinte, por pontos l'ê-rcHdos, a colocação dos coricorréntu

ao campeonato oficial da ,LigaBlumenauense de Futeból: l '

logai'
- Blumenauense. com :!Iero pontoll
perdidos i 2' • Brasil, 4 i 3' Améri
ca, S; 4' • Indaial, 6: S' Concordia.
8; 6' Amazonas e Tupi, 10 i t
Bandeirantés, 1"3 e 8' Timhoens.,14.

...... JNOVO DIRETOR DO FIGUEI- !

RENSE
O sr. Orlando Scarpélli, dinamí

co presidente do Figueirense, con
vidou o dedicado esportista capi
tão AtiJa Barroso para dirigir o

Departamento ele Futebol do gre-mio alvi-negro,
.

MACHADO & CIA.
AG1llNCIAS E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 31. Rua João Pinto - 5.
Florianópolis

Sub-agentes nos principais munícíptos do

ESTADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO Direlrizes para o mundo
de �após guerraDurham, (Carolina do Norte)

Julho _ (INTER-AMERICANA)
DR. ARAÚJO

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curao de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro
(JONSU L'J'l\S - Pela manhá: diariamente das li às 11 hs.: à tarde, excepto aos

I!ábatlos, das 16,30 as 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinro n, 7, sobrado -

L"Clnc: :1.46l - J}esidência: Uíta Presidente Coutinho, 23.

NEVES

1 _ Uma combinação de fôrças
Notável expoente da política de armadas para impedir a agressão e

Bôa Vizinhança do presidente Roo- manter a paz.
velt _ da qual é considerado o "ar- 2 _ Um tribunal internacional
quiteto" _ o sr. Sumner 'Welles, que solucionará as divergências
sub-secretário do Departamento de entre as nações.
Estado; proclamou novamente sua 3 _ Um método internacional pa ..

fé numa comunidade de nações pa
cíficas no período de após gu er
ra _ uma comunidade cujo mo

dêlo vivo é a cordial cooperação
existente entre as 21 repúblicas

ra declarar fóra da lei certas
pécies de armamentos.
,t -- O reconhecimento como

já se pratica no Hemisfério Ocideu
tal ._ do princípio de igual sobera-

-DR. MARIO americanas. nia de todos os estados, grandes c

O caminho mais seguro a ser se- pequenos, e o princípio .de liberda
guido pelas Nações Unidas, depois de e auto-govêrno .d e todos os po
da vitória sobre o Eixo, é a constru- vos que desejam a liberdade.
ção, por um processo gradativo, de 5 _ O desaparecimento dos mal
uma sociedade internacional, conjun- ditos têrmos "minorias raciais e re ..

tamente determinada por todas as Iigiosas ". Inações que contribuíram para a de- Referindo-se à questão dos dircí-]
rota dos agresso res nazista. tos das "minorias", o sr. Sumn('l·1
Esse foi o tema principal da 01'11.- 'Welles declarou: I

ção do sr. Sumuer Welles, na cola- "Na espécie de mundo pelo qual'
ção de griiu do North Carolina Co l- lutamos, deve' cessar a existência da

I

lege. O sub-secretário do Departa- necessidade do emprêgo de expres- imento de Estado previu, para depois sões malditas como "minorias ra- i
da guerra, um hiate 110 fluxo so- dais e minorias religiosas". Se es- I

_

cial, econômico e político da Euru- tamos lutando e morrendo para pre-I SR. MOTORJS'I'A: - Leve os documen-
O

' t... d 1 E' I' b d d d
.

di íd i tos necessários, para a substítuícão da
pa. s paises sunjuga os pe o IXO servar a I er a e o ln ivr UI), cartetra de motorista, a "Ernnrêsa Inter-
e os países totalitários serão inva- não é concebível que as Nacões 'mediária", e aguar-de, com brevidade, em

U id ." i sua -residência, o recebimento da nova
didos pela fome e pela miséria. Ou- 1lI as possam consentIr no resta-' carteira.
tros milhões de homens terão rl e belecimento de qualquer sistema em

'

� - - .....

ser repatriados, acentuou o sr. Wel-' que sêres humanos sejam ainda ImporfanteIes, e isso aumentará Q cáos em al- considerados como pertencentes a

gumas áreas e a anarquia em ou- minorias.
mago, vestculn, ürero, ovários, apêndice.
tumores, etc. - CIRURGIA PJJASTICA tras. "A igualdade dos indivíduos tal
,1)0 PERfNEO - Hérnias, hf<lrocele, ve- O sr. Welles chamou a atenção

I
como a igualdade dos povos, não

('icocele. Tratamento sem <101' e operação dos graduados de Durham para o pó de ser concedida à priori. A igual
de Hemorroides e varizes - Fracturas:

a oportunidade oferecida neste mo. dade depende de seus próprios fei
aparelhos de g�sso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis. mento às Nações Unidas para a tos e de seu valor intrínseco. Mas
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009. creação de um organismo interna- à igualdade dos direitos humanos,
BOI'ário: Das 14 às 16 horas, diariamente. cional para a preservação da paz. e à igualdade de oportunidade, to

Tal organismo internacional,' i ndi- dos os sêres humanos tem direito.
cou o orador, deve basear-se [lOS Essa é a essência de nossa fé de-
seguintes princípios cardeais: mocrática".

(Diplomado pela Faculdade Nac. ele Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço ele Cljn ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico elo

_ Departamento ele Saúde
CIJI:\"ICA MÉDICA � lIIoléstias internas de adultos C crianças. CONSUIJTóUIO:

Rua Fcllpc Schmidt )1. 38 - '1'eI. 1426 - RESID1l;XCI.'\: Rua Vísconde (le Ouro
_ .1',·e(o n, 70 - Tel." 1523 - DOUARIO - Das V, às 18 horas - FIJORIANóPOLIS.

WENDHAUSEN

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON
.. DOENÇAS DE SENHORAS E CR.IANÇAS
OO�(SUI,TAS: Das 10 às 12 e das 14 às I j horas - Rua Pelipe SChlllidt, 39 (sobr.)

MÉDICA

'DR. SAVAS LACERDA
'Ex-int.erno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
e!wfe' do Sef'Viço de Ott.almolegía do Departamento de Saúde e Hospital de Carrdade

.Olíuíca médteo-ctrürgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
· ..

�"

ÇONSUIll'!)RIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUJ,TAS: Das 15,30
às 18 horas - RJ;JSID1;:NCIA: Censelheíro l\Iaft'a, 77 - FLORIANóPOLIS.

".

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CLINICO

DR. 'DJALMA
MOELLMANN

FOrmado pela Universidade de G€nebra
Com prática nos hospLtals europeus

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

urbnârío do homem e da mulher
Ali8lste. Técnico: DU. PAlJ,.LO TAVARES
Curso de Rad'iolog ia Clínica com o dr.

.Manoe-l de Abr-eu Campanario (São Pau,
l!);). EspeeiaÚzado em Higiene e Saúde
Públíea, pela: Universidade do Rio de Ja
neiro -.

- Gabinete de Raio X - Electro

cardiografia clíníca - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de. fillloterapla -,. Laboratório de micros
Copia e análi-�e cliíilca. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Flo'i-ianópolls.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico'- Cirurgjão - Parteiro

'RAIOS 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 Sahmidt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

DR. SAULO RAMOS

DeclaraçãoOs obuíxc assinados, ex-arl'endatário3 da Padaria Central
comu.nicam à sua distinta freguesia que transferiram sua,resi
dênoia para Capoeiras', rnunicípio de São José, ondefundaram a

"Padaria América", e onde continuam a atender m a máxima
presteza aos que lhes derem a preferência. O fornecimento de
põell será feite no mesmo horário e condições de costume.

Florianópolis, 15 da junho de 1943.
OOULART & NUNES.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interne da Assistência Municipal
e do Serviço de Cllnica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro

AraUjO'lV i as ud;in��a�e _�ao;�;áções r'_";;;;;=;:���;�;��;;-;;;;:;;-····""�_'
Consult: Vitor Meireles, 28. � COl\IPANY LIMITED

Atende diariamente à.s 11.30 hs. el (
.

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
à tarde, das 16 hs. em diante � CIA. SEGUROR "CRUZEIRO DO SUL"

Resid: Vidal Ramos, 66. � THE LONDON ASSURANCE
Fone: 1067.

� L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

DR. REM IG IO ..................B�·_��......w J"�.......................a................_..................,._..........._.

�.._--------------

Clínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUSTO DE PAULA

CIRURGIÃO - DlUETOR DO HOS·
PITAL DE CARIDADE

Doenças de senhoras - OperaçOes -

Diatermia '- Infra·Vermelho - Ultra
·. Violeta
Rua Vise. de Ouro Breto, 51. Tel. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
'.rratarrui!llto das dores (l inflamaçOes nas

senhoras _para evitar operaçOes

·DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. CIInica e Cirurgia
,do tOl·ax. Partos e doençal'l de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Dicí'
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDlllN
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
AUrA CmURGIA ABDOMINAL: estô-

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RArOS x

Consultório-R, João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

CLíNICA' MÊDICA
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-
Moléstias internas, de Senhoras e Cri

SIDl!: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
ENFER�IEIRA OBSTÉTRICA

(Pltrtelra)
Diplomada pela Matemldade

de Florianópolis
obstétrico

Aten<le chnma<los a qualquer
hora

Praça da Bandeira, 53 - �ob.
(Antill'o Larll'o 13 de Maio)

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

15v� 11

es-

ua ndo alguém, tal o,orno O Ó&ft.
Iheiro da ilnstracão a-cima, olllreoor-
lhe. em amável ge3to. um cálíee do
excelente aperítívo K NOT, lembre.
se v. Sia, de acrescentar, (LO agrad...
oe> à gentileza: ESTEE TAI1-
aEN O 1'1EU APE/71TIVO

fJt1EDIJ.ET(JI ..

DD::t�(')1U/'f »ooooro DA KI1QTJ.A./lfli (0/1. eU6VIlM
__ ITJ••'Aí ..a

Está ameaça do' de gripe ?
SANAGRIPE.

Está atacado de gripe
SANAGRIPE.

"Sanagripe" aborta a intluenza
e cura constipações com febre,
tosse, rouquidão e dôres no

corpo,
Encontra-se em todas Farmácias .

340 30v-l1

,•
Peça, na sua Farmácia J _hótneo

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

. pedirá outra .,.

341 sov.u

Pensão familiar
Vende-se uma no centro da

cidade. . Informações nesta re

dação. lO V.- 5

MOTOCICLETA vende-se
uma, por motivo de viagem.
Tipo DKV. Com um litro de
gasolina faz 20 quilometros;
4 HP. Tratar com o sr , Miran
da, proximo ao Grupo 'Escolar
«GETULIO VARGAS)}, no
Saco dos Limões, n. 257.

3 v. alt.-2

Camisas, Gravatas,. Pijames
Meias das melhores, pelos me
nores preços, só na CASA MIS.
CELANEA - Rua Traiano, 12.
...........__J'.........._.....__....._.............,._••�

Resfriadol
dasCriançasFriccione este agradavcd unguenio

no pescoço e peito. Evita perturbar
o estomago com medicação interna.
Propordona allivio mais rapido
porque comi:>ate o resfriado de (luas

maneiras directas.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18.

o ·Sahão

"VIRGEM ESPECI LlDADE"
CfA. ,WETZEJ-A INDUSrrRIAl�-JOINVILLE (Marca
POIS CONSEHVA E DESIN:FEUTA A SUA ROUPA

regist.)

li p ,_; "

���Á���RCf�EspECIAlIOADE
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os lerão de ser colocados
explorcdores da

RIO, 8 (B. P.) - Sob o. título I não nos consta houvesse adquiri- ca, colocados ombro a ombro com

"Educação Caríssi.ma''', escreve o.

I do mais do que o direito à adrni- os exploradores da econôrnia po
"Correio da Manhã": ração e ao respeito de seus corici- pular, que manipulam a seu talan-
"Educar um filho representa I dadãos e dos discípulos que ainda te o sistema métrico decimal ... ,

hoje, em face do progressivo enca-llIIoje reverenciam com justiça a sua A verdadeira solução do assunto
recirnento .do ensi.no, encargo bem Il11e!l�Ória. O mesmo. diríamos de agor-a a�aJi:�ado seda dada pelocustoso. EIS porque fOI com o i Ahil io Borges, e teríamos palavras Poder Público, desde que aSSUIl1IS

maior entusiasmo que acolhemos I identicas para assinalar a passa- se o encargo de proporci onar, à
e louvamos a providencia do inter- gem de tantos outros educadores maior quantidade possível de [o
ventor do Rio Grande do �u!,. faci-I ,ih�stres �Ia pr imei ra fase da repú- vens de ambos os sexos, instrução
Iítando aos pobres a possihilidade blíca, pOIS o Impcr io, com seu pen- secundária gratuita, nos moldes do
de dar instrução secundária a seus dor para as coisas do espír-ito e anbigo Ginásio Nacional e do Colé
filhos. Criando a gratuidade do eu- instrução ela mocidade, ficou para gio Militar, estabelecimentos outro
sino secundácío aquela autoridade trás, cheio de veneração pela in- ra modelo, pela qualidade da ins-

. ofereceu ao país um exemplo de teligencia.
alta compreensão que devem ter os Hoje, evidentemente, a situação
responsáveis pelos destinos ele uma dos educadores é mais prospera e a

sociedade, em face do problema dos educandos mais apertada de al
senjpr-e premente do ensino. I gibei ra. Corno dissemos, o Brasil de
Outrora o educador aspirava, outrora, que prop i ci o u a elevação

acirun de ludo, o respeito público, no cenár ío intelectual de homens
hem como a veneração dos alunos como Hui Barbosa, Gomo Miguel
c dos pais de alunos. Oonheciam- Couto, como Capistrano de Abreu,
se homens notáveis que se celehri- que lhe alcançaram os pincaros do
zaram .pelo muito amor dedicado à saber, tendo, embóru visto a luz elo
ínstrucão da mocidade. Mas, se dia 'em lares materialmente modos- I

formos indagar da situacão male- Los; o Brasil de outrora, que tais
ria] desses pedagogos, não eneon- ascensões pr-oporcionou, já não
traremos para os notabilizar o bom existe! Vivemos numa época em

êxito financeiro que agora podem que a rnocídadc, que naquele tem
ostentar muitos dos atuais direto- po se voltava ao passar um desses
res e propr-ictáruos de estabeleci- vultos acima citados, presta com
mentes de ensino. O velho Kopke, predileção reverência aos novos
uma das figuras mais notáveis en- ricos. Não admira que também nes

tre as que dignificaram o ensino

I
se cenário a obra educativa se af'as

no Brasil, teve no fim da vida que lasse da linha primitiva de um em

mudar de profissão, porque o ra- preendimento benemérito e aben
mo da atividade a que se dedicara çoado, para se converter em nego
com proflcicncía não lhe bastava r cio, E a coisa assumiu tais propor-
119 obrigações de chefe de família. ções que os educadores terão que
AII'redo Gomes, grande erudição a ser chamados a prestar contas de
serviço da educação dos moços, seus atos à Coordenação Econômí-

com os

I·
·

I NOTA CARIOCA
Vida Social ..

DE VITOR DO ESPíRITO SAJ.-";TO.
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA "O ESTADO").

.
RIO - Quando ª Alemanha apu-

AnlursArlol.
Sêr«' certamente, muito felicita

do, no' díe, de hoje.' 1'0r motivo de
.ua. data natalíci<1, o IIr. cal, Lopes
Vieira, pessôa muito bemquista
nos m.ios sooiais e' bancários do
Estado,.

•

Muitas felicitag5es deverá rece

her, hoje. da'ta em que se ani'
vfl'8ária. C1 exma.. sra. d. Nair Pe
:reira, ésposa do sr. João Batista
Penira, diretor da I.O.E.

•

Festeja hoje o seu aniversário
de n�imenta o sr. Rubin Lyra,
funcionário da PrefeituI'Cl do Mu

nicIpi,o. '"

Fazem aROS hoje:
SrC1S. Aliete D. Simone, esposa

lio n. Edmundo Simone; Maria Ada
Martins, Zioa Luz e Dora Cordeiro.
Srita. Nornelia Aduei
Sr.. Flodoardo Nobrega, Eduar

do Rosa. Tamarindo SilvQ e Or
lando Simões.
Jovem: Artêmio José de Sousa.
Menina: Aida Zimermann, apli

C'ada aluna do Colégio "Coração
de 1es6s".

•

NRscimentos:
Com o nascimento de uma ga.

ratinha, que recebeu o nome Edna
Maria, estd em festd o lar do sr.

Orlando Jocelin Conceição, funcio
ndri. do Montepio dos Funcionári
os Públicos do Estado.

•

vtaJanteu
Já .11 enoontra nasta cidade, do

".qRno de 81.10. viagem a S. Paulo.
onde fôra em Due<la de melhoras
para sua saúde o nosso estimado
oont.rraneo sr. Dal'cí Linhares, al
to funcionário da Seéção Técnica
doS. Correios e Telégrafqs.

•

Re{Jr6SltOu de !lua viClgem a Blu
menau, o sr. OrlClndo Scarp&lli pro
prietário da ac·reditada "Casa San
ta RoSQ" e dedicado presidente do

����
A.s anedotas e piadas aparen

temente ingênUAs são grRD.de�
armas de desagre.gaçio mane·

J,adas pela "quinta-coluna".
(lj. n. N.).

Consignacão em folha
Rio G (A. N.) - Dispondo sô

bl'e fi' cnnsi!gnação em. folha de pa
gamento aos militares, o presi4en-
te da Hepública assinou o seg.,,!I�te
decreto-lei: "Art. 10 - Os mnhta·
res do Exército, Armada e Aero
,náutica que julgare11l eonveniente
não conduzir a suu familin à sede
da guarniçà/o pa�a onde. forem
lral1s.J'eridos, PQcleruo conslg,mll' H

favo'r da mesma os sens ven_ci111en
tos, ate o limite Hqui(ln. t'rt. 2° �

O ,presente decreto-lei terá exe

cucão durante fi vigência do esta
do' de �Ierra, derrog':'.clas as dispo-
3kõcs em CiontrUl'r�O".,. T!

Copyriqht do
lHHAt'E ffWHEUD1_

ombro a

populartrucão e também pelo seu custo,

I
zoável e de excessivo nos preços

onde, porém, o acesso não era fá- cobrados àqueles que frequentam
cil, pela escassez de vagas neles os colégios. De qualquer maneíra,
existentes. Esses estabelecimentos porém, é fóra de dúvida que o en

ainda representam as nossas me- sino está se tornando muito caro

lhores reservas em matéria de ins- e que poucos serão os pais capazes
trução secundária. e poderiam ser- de suportá-lo mesmo com sacrttí
vir de modelo às instituições con- cio. E, desde que se torna apenas
gencres, inclusive quantia ao custo acessível a um pequ-eno número, e

da instrução. Uma vez conhecido que, por outro lado, a seleção dos
êsse aspecto econômico cio proble- capazes de enfrentar o ensino se

ma, terá o govêr.no em mãos os cundárío é feita pelo dinheiro, fá�
elementos que lhe permitiam saber cil será calculadas as consequên
exatamente o que existe hoje ele ra- cias sociais e morais desse verda •

deiro descalabro.,.".

-"

economic
•

oUlbro

1 que o problema do tráfego
n08 cruzamentos de artérias

de grande movimento foi resol
vido satisfatoriamente com a

construção das ruas em diferen
tes planos de altura; e que foi
o célebre pintor Leonardo da
Vinci, ao esboçar uma de suas
famosas pinturas a fresco, quem
primeiro teve essa idéia.

2 que o famoso palácio·tem-
pIo de Taj Mahal, em Agra,

na India, foi mandado erigir
pelo imperador Sha Jahan em
honra de sua espôsa favorita.

3 que a velocidade da luz é de
3'12.000 quilômetros por se

gundo, ao passo que a Terra
viaja, apenas, 38 quill>metros no

espaço de tempo em sua jornada
em tôrno do Sol.

4 que os livros sagrados do
budismo sno o "Pitaka", que

oontém os discursos de Buda; o

"Dharma", que ensinq a dou
trina da ética ao povo i e o

"Vinaya", que especifíca. o ritual
que deve ser obedeoido pelos sa

cerdotes nas várias cerimônias
do culto; e que tais obras con

tém 30 milhões de caract&res
chineses.

5 que todos os animais, exceto
o macaco, são nadc:dores de

nascença; e que o pr6prio ma

caco, como acontece oom o ho
mem, pode aprender a nadar se
fôr submetido a um treinamento
especial.

6 que �ma recente estatística
pubhcada pela Associação

dos Editores Americanos demons
trou que oada habitante dos
Estados Unidos, em média, gas
ta, anualmente, quarenta cen
tavos na aquisiçã.o de livros.

Jorge Miguel Malty e
Clélla dos Santos Malty
t� (I prClzer de comunicar
a V. S. e exma. familia o

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

Alberto Metzker.-

- 014

Matinée com Inwlo

às 15 horas

DOIIN60 11-

nhalou a Rússia, contava que a cam

panha de léste duraria na pior das
hipóteses oito semanas. Os cálculos
traçados pelo Estado-maior germâ
nico previam a tomada de Moscou
ainda mais rapidamente que Paris.
A quinta-coluna de todo o mundo
não fazia outro vaticínio. Criou a

teoria da faca na manteiga. Mesmo
um comentarista internacional meu

amigo e anti-nazista cem por cen

to prévia um rápido colapso do
Exército Soviético. Segundo suas

palavras, ditas dois dias após o iní
cio da invasão, o povo russo rece

beria os exércitos alemães como

salvadores, abrindo-lhes as portas
de todas as cidades.
Duraria no máximo - assegurava

Austregesilo de Athayde um

mês.
Não dizia isso o vibrante [orna

lista com prazer, mas, sim, possui
do da mais profunda mágua. E que,
apesar de comentar todos os dias
os acontecimentos internacionais,
estava Austregesilo de Athayde mui
to longe de conhecer a verdadeira

i

situação. Dai aquele pelbsimismo,
aquele desânimo, aquela descrença
na capacidade de resistência do po
vo russo.

Já transcorreu não a passagem!
da oitava semana mas da centéssi- J

ma qui,nta. E longe de poder apre· isentar ao mundo o povo dominado
de uma grande terra possuida, Hi·
tler teve de comemorar tristemen
te êsse segundo an,iversário da gure- ,

ra. Nem siquer na ofensiva se eu· Icontram as fôrças nazistas. De· -."'-�_..����-������������������������������
pois de incriveis e duros revéses
culminados nessa página formidável
de EstaJ,jngrado, a "Wermacht" es·

tá desmoralizada, impotente para
grandes arrancadas. Defender já ê
tarefa penosa, quanto mais atacar.
Acabaram-se os dias de triunfos fá
ceis, proporcionadores de moral.
alto. Onde não e-ncontrou o trabalho
feito pela quinta-coluna o bando na"

zi-fasoista não mostrou eficiência.
Vendo passar essa data, miremo

nos no exemplo, russo, para poder
mos sobreviver como nação livre.

x
•

Quem sonegar informações à Es- ttatístlca Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso, i
será julgado, militarmente, como
illimillo do Brasil (D. E. M.).

Inaugurado
o Instituto

Rio, 7 (A. N.) - O Liceu Por
tuguês inaugurou o Instituto do
Estudante Português, idealizado e

dirigido pelo professor Afrânio
Peixoto e financiado pelo comen
dador José Gomes Lopes. Presidiu
a cerimônia o ministro da Educa
ção, estanelo presentes personalida
des elo mundo social, intelectual e

diplomático.

Ludovico Metzker e
Amalia Metzker

t�m o prazer de comunicar
a V. S. e exma. familia o

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

ALBERTO e lETY
confirmam

Ponta Grossa, 23-6-1943.

Hoje _

6a.-Feira

A's
FONE: 1435
17 e 19,30 hora!!

Uma reprise que vale um lançament:.>, um

visto por todo�:

O filho de montt

,
.\.

João Pessôa, 23-6-1943

Hoje

6a.-Feira

filme que deve ser

cristo
Com Louiz Hayward e Joan Bennett

O NORDESTE (nacíonal)
NOTICIARIO UNIVESAL 183/84

Preço único 2,00. Censura até 10 anos

PublicaçõesRecebemos da Diretoria da At!'J
demia Carioca de Letras a publtea
ção "Cadernos", que contém ore

ções pronunciadas por Modesto de
Abreu, Afonso Lopes de' Almeida,
Focion Serpa e Albano Lopes de
Almeida. - Gratos.

DOMINGO: às lO, 13,30 16 e 19 horas DOMINGO
Charlie Chaplin. em:

O grande.ditador

"Retrato de Augusto Línheres' é
a bem impressa separata que reee

bemos, do Rio de Janeiro, a qual
foi publicada por iniciativa e sob
os auspícios dos amigos e admira
dores do dr. Augusto Linhares.· �
Agradecemos o exemplar rece
bido.

Já está circulando o número da
"Revista de Cultura", d,o Rio de
Janeiro, corl'espl>ndente ao mês de
maio do corrente ano. - Gratos �
lo número que nos foi enviado.

O D. E. I. P. de Santa Catarina
pôs em circulação o }O número' de
seu Boletim, l'efer,ente a março e
abl'il de 1943.

Do engenheiro civil sr. Gilherto
da Fontoura Rey, alto funcion:ário
da Diretoria do Domínio da União.
em Florlianópolis, recebemos e agra
decemos o exemplar do relatório
apresentado, no Rio de Janeiro, ao
ministro sr. dr. Artur de Souaa
Costa, pelo engenheiro Utpiano dê
Barros, diretor do Domfuio da
União.

Com prazer acusamos o recebi.
mento do número 4, ano III, d�s
"Estudos Educacionais", publica
dos pelo Instituto de Ed'llcac;ão d.
Florianópolis.

O número 86, do be-1.etim propa
ganda comercial "Expansão ecttnó·
mica" já está circullllndo em todo ()
Brasil. - Agudeeemos Q exemplar
remetido, de Curitiba, pela Câmara
de Propaganda e Expansão Comer
cial do Paraná.

c ,.'

._...•- -_ _- -.- _- -_..,..._•.-.,._
"A Bandeira Nacional quando ap.e.

cer em sala ou salAo, por motivo de reu-.
niões, conferências ou solenJdad8l9, fica.
rá estendida ao longo da parede, por de.
traz da cadeira da presidência ou do lo
cai da tribuna, sempre iIlclma· da eabeçado respect.ivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do l'e&anplo
esteja em sentido horizontal, e a tis.

.- trela Isolada em- çlma". (DllCreto-Iel IJ.
-------"'1""---.......--- -- 4.:)*5. �jl JI de �ltll&Q de t.�Ui-�.l�

Do r.epresentante no Estado de
Santa Catar'ina, recebemos e agra
decemos o exemplar do Ill·úmero 27
da revista "Motor", editada 110
Rio de Janeiro.

EXCARREGlIlól a "Empl'êsa Intel'me
diária", de todJIs Os seus interêsses .1l1nto
a qualquer d�artámento pC,bliCo civil,
militar, lbancárlO ê cOI11,€l'ciaL
.....r.-•••-_- "

Divorciado
Nova Iorque, 8 (D. P.) - Jack

Demj)esey, ex-campeão mundial
de box, obteve 10 divorcio de StHl
esposa Anna Williams. O tribunal
decidira mais tarde sôbre a custo
dia elas duas filhas do casnl.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o grave estado de saúde
do povo alemão

CHARLES SISMONDí -I nos Estados Unidos há 500.000
(EXCLUSIViDADE DO C.E C. ca tiveram outro intuito senão o tuberculosos numa população
PARA O ESTADO). de sa�isfazer suas ambições de 130 milhões. A Alemanha
Londres. - As grandes der- pessoais, _Para se fa�er uma têm apenas 80 milhões de habi

rotas dos nazistas, as enormes comparaçao, basta cItar que tantes ...
necessidades de alimentação � �
do povo, o excessivo raciona-

.

menta das populações germâ
nicas e a impossibilidade de
ser mantido um perfeito ser

viço de vigilância sanitária no I

pais, têm originado um grave
problema que talvez os poderes
públicos não possam reprimir
para evitar o complemento da
grande catastrofe que o desti
no reserva para a Alemanha.
Em simples estatisticas pôde-se
observar o grave estado de
saúde do povo nazista. A mor
talidade infantil que em 1932
era de 7,8% e em 1939 tinha
baixado para 6%, subiu agora
para 7% novamente. A tuber
culose predomina em 14% das
mortes. A díphtería, a sclarla
tina e outras febres epidêmi
cas, têm iniciado suas mani
festações alarmantes. Segundo
informações estatisticas, na
Alemanha há atualmente 8
milhões de alemães tuberculo
sos. �sse número vêm aumen
tando dia a dia e, julgam os
entendidos que isso é resulta
do da ausência de peixe, vege
tais e frutas. A mudança de
climas, afalta de conforto, as

Iexigências exageradas dessa
guerra e os sacrificios orgâni
cos a que são obrigados os ho
mens, mulheres, velhos e crian
ças, são fatores preponderan
tes do grande desastre que se

esboça no futuro da nação di

rigid� por individuas que nun-

\
,

Credilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

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

Médico gratís

NOT'" B"'I todas estas vantagens por apenas
n li ,Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre íncontínente. Nilo existe igual. Não refUta e não
duvide um só instante, Concorra para o próximo
sorteio. tenha coílançv, que, quando menos esperar; a
sorte virá ao Sf>U encontro

Conserve bem na memória os dias ,. e 18

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

Drogas nacionais e esu-angetras - Homeopatías - Perfwnarla. �

Al·tlgOS de borracha.
(lal'ante·se a exata observüncla no reooltoáJÍlo módico.

PR,EÇOS MÓDICOS.
Rnll Conselheiro l\Iafrll. 4 e I) (e,1iHclo do Mercado) - FONE 1.641

Livraria e Papelaria NOVa
de

Espíndola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, f! ao

público, em geral.
ArUgos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
cientlficos. Livros em branco.

Elegantes artinos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessórios, etc.

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1595.

".

.-

também ti ["(ATO
cortando ou cosendo/

---:$
.

---- -

...nor.--- .�. ',"':li.' -,
..;:-

-,de Pintura 1Professor Estanislau Traple
AULAS DE DESENHO E PINTURA

O.K.5TUDIO

-

Alguns PREÇOS que constituem a causa do ESTUPENDO
SUCESSO que está obtendo a LIQUIDaçãO

"A.',

Atelier
Diurnas - das 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - das 19 às 21 hs.
A'S TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS

Exposição Permanente
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sels n' 3

_____________________________________________J

da

MODELAR"
Capas de gabardinê purd
lã; forro inteiro de seda, a 0r$
Pullovers de pura 1ã » Cr$
Capas duplas impermeaveis Cr$
Sobretudos finissimos, cujo
valor é de Cr$ 310,00 por Cr$ 215,00

218.00
33,00
245,00

Manteaux superíeres de pura Ia,
forro de seda, moderno ii.

Casacos curtos de pura lã, alta
moda, só o feitio vale
Cr$ 100,00 - por

Blusas de pura lã a

Boleros de péle a

Capas e casacos de péle por
preços vantajosos.

c-s 1'15,00

Cr$ 130,00
Cr$ 37,00
Cr$ 345,00

Tapétes Cruzeiro
1,20 x J,80 Q

1,40 x 2,00 lt

1,60 x 2,30 »

2.00 .li: 3,00 »

c-s 139,00
c-s 173.00
c-s 237.00
Cr$ 396,00

Finíssimos tapetes de quarto a CrS 23,00
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Concurso para escritu rári o
do Estado

Deverá ser aberta, dia 12 dêste
mês. pela Comissão de· Estudos
dos Serviços Públicos do Estado,
que a encerrará às 16 horas do
dia 11 de agosto p. vindouro, a

inscnçao para o concurso de pro
vas que perrnitirá o provimento
em cargos da classe inicial da cor

reíra de escriturário do Estado.
A nomeação dos candidatos a

provados será feita em carater efe'
tivo, uma vez concluído o estágio
probat6rio, e com o vencimento
inicial de Cr$ 350,00.
As instruções que regulam o con

curso e o edital de chamada fo'
ram publicados, respectivamente,
11.0 "Diário Oficial do Estado", de
15 de junho p. findo e 7 de julho
corrente.
,�.��..,._....,..

Vai pesquisar mica e
associados

x)o_ m.ll aviõo$ pO� m.ie
WASHINGTON, 9 (U. P.) •• O VICE·PRESIDENTE DA JUNTA DE PRODUÇÃO BÉLICA, SR. CHARLES WILSON, ANUN·
CIOU QUE� QUANDO OS ESTADOS UNIDOS E O CANADÁ CHEGAREM À SUA PRODUÇÃO MÁXIMA DE AVIÕES, SERÃO
FABRICADOS MAIS DE DEZ MIL APARELHOS POR MÊS. ACRESCENTOU QUE ESTÃO SENDO PRODUZIDOS ALGUNS

TIPOS DE AVIÕES DE CAÇA COMPLETAMENTE NOVOS.

salientam que a luta mais "i')lcl1ta
está sendo travada presentellH:nte
na zona de Bielgorod nas nHl!'gen�
do rio Donetz.
l\IOSCOL', H (C P.) - Os russos.

em violentos conlra-ataques, re·

conquistaram yúrias poYoações no

selor de Bielgorod e no resto da
frente de 22G k111S. c contive'ran1
todos os assaltos dos exércitos ini·
migos que, sómen le, conseguiran·
efetuar ava'�s sem il1lpol'iâ'nci�l
nalguns pon tos da zona sul. A grall
de batalha da frenle l1leridiolw.l
entrou no seu quarto dia e sua in·
tensidade aumenta constantemente.

cTIíB(õõ1I�ól�ifGÕSfõ··
Grande «Soirée»
Sábado, 10 -- com início ás 20 hs.

--------

.N()VA l\1Al�OA

O presidente da República, pelo
decreto n' 12.699, de 23 de junho
de 1943, autorizou o cidadão bra
sileiro José de Castilho a pesqui
sar mica e associados, em terrenos
situados no distrito da Ilhota, no

município de Itajaí, neste Estado.

I���;'hoj e o conhecid o escritor G uilher-
1110 Valência.
.

_ � ----

OS ESTUDANTES BRASILEIROS
NO PARA�UAI

ASSL'NÇÃO, 9 (U. P.) - O uni
versitúrio Hui da Cunha, integran
te da delegação de eS'tudalltes do
IUo Grande do Sul que ora visita
esta capital, pronunciou uma con

ferência no Instituto Cultural pa·
ragllaio-allleriçP,lliQ,

É . MAIS Q]JE UlI
NOME, E UM
SI}[BOLOI
--

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRA.TÂ-

1IlEN'l'O DA.

o ESTADO Esportivo R· d d f t
III

t I
(cnrursos para dactilógrafo e

o jogo umisto;:;ealizado orrtern , II lorna a passa I, na ren e orlen a o sr.e���i�i��r�Oa!��:,ra�elegadOfi noite, no Rio, errrre os quadros j\IOSCOll, 9 (C. P.) - Os

eXél'Ci-'j
Os despachos da frente inforrnam t mas em abundância com que conta da Divisão de Seleção do DASP,

profissionais do Fluminense e São tos soviéticos mediante Vio·Ol·().SOS que os alemães lan.çUIlI sem ceRsm'! o eX.'ércilo soviético, rato que não é comunicou-nos, em ofício, q,ue se

Paulo, terminou Com a vitoria dos . .'co:'( l' .te I' n'!'ol'ç'()S ii luta, para substituir os ignorado pela população. Dôsse acham abertas as inscrições para
tricolores cariocas por 3 a 2, ten- ataques, conscgunarn re h I 1,8_ ,l. :lO.()(]O homens, 1.539 tanques e (j�n modo o fim de período de calma os concursos que o Departamento
tos de Russo, Tim e Maracaí. Per- diversos l)Olltos que os alcniâcs ��.I"iões, perdidos nas primeiras n é o II11CIO de um l1O\"O período de Administrativo do Serviço Público
do.l e Remos assinalaram os pontos ocupnram na jornada passada, III) liorns da ofensiva. Os meSJ1lOS eles- cun vulsão bélica foram recebidos co- (DASP) fará realizar nesta capital,
do tricolor paulista. O prelio entre setor de Bielgorod. ]n[orlll�](:(j(.s par-l-os acrcsccntnm que, no setor mo um acontecimenlo normal, grn- os quais são os seguintes:
aspirantes acusou o triunfo do São . de Bi e lgornd, o Hcich conta parn ças também em grande pa.rte à pre- Dactilógrafo para qualquer Minis-
P 1 b t dversciri oficiais indicam que, l anr a n d n a o ,

.. -

J 1· I
- . .

'I· te'rl'o Insci-íções abertaau o, que a a eu seu a versorro - seus ataques com '1 cuviso es )!l1C <1- paraçao espír-ito pu )IICO, levada a
---

s no pe-
por 4 a O. Renda: Cr$ 49.691,30. luta 500 mil homens na zona de das, e (i de infantaria. A "Wcrma- efeito pela imprensa durante as últ i- ríodo de IS de Junho a 30 de

Ante-ontem foram disputados Bielgorod, os naz istas conseguiram cht" ataca no setor de Biclgorod Imas seis semanas. As noticias (Ia agosto;
os embates entre os quadros j uve- perfurar as linhas soviéticas, uvau- com ondas succssi vus, integradas frente i ndicam que os nazistas, de- Escriturál'io para qualquer Mi-
nis e amadores dos dois tricolores. por 1 ()O a ·HiO .t�u,1ques,. milhares de I e.orrid. o, s apenas alguns dias de �)fen- nistério --- inscrições abertas no pe-
O FI id d çaml o ligeiramente. Os soldados S0- .�

, d d 8 d J h 26 d tuminense venceu a parti a os soldados de i ní'arrtaria e grandes srva, ja começaram a lançar mao de rro o Ae e .un ? ': e c;go� o.
amadores, por 3 a 1 e o São Pau- viéticos Iançuram imcdiutumeutc formações de aviócs, c embora os reforços cu: grandc escala, tal,) O pO,sto de ln�C:l'lçao esta Ina-
lo triunfou no prelio juvenil. por vigorosos contra-ataques e, d cpois campos planos c os bons caminhos número ele alemães que a metralha talado a rua Fehpe Schmidt n. 5,
2 a O. ele sangrenta batalha, reconquista- da rcgi�.o facilitem as operações russa vem sacrificando. A Werrna- 2' andar, nesta capital, e atenderá
-- Acaba de ser fundada, na pro- COIl1 elementos blin�·ad()s. (JS ava n- cht não quer .dilllinuir o ritmo (1"'.lao.

s .interessados das 8 à.s 11 horas,'ram as suas posições, obr-iga ndo os .� . d-gressista cidade de Joinville, a Liga 'J

ços alemães se J11CllCIll por metro seus ataques e por isso a destrui- íoz-ío.rnerrte , com excessao dos sn-

Atlética Norte Catarinense. nazistas a retirarem-se para as suas eni!o cm quilômetros. Em Moscou cão no setor de Biclgorod está as- bados.
-- O conhecido técnico Del Débio linhas iniciais. reconhece-se que as linhas russas sumindo proporções mais ter'rive is tr�e·-r-!'!'O��-----'--------reformou por mais um ano seu Nos setores de Kursk-Orel os rus- ceder-am um pouco em alguns ])011- que as batalhas de Moscou e Lr-,)I ;gj nomeado o

contrato com o Corinthians, nas , . tos, mas as autoridades alirrnam ningrado. Não obstante isso, os a.te- "''''. Marcel Oppenotsos repelir-am com pleno êxito 10- .... 'UIseguintes bases: 25 mil cruzeiros .
� que esses recuos não tem impor- mães conseguiram apenas dimínu- Arsrel 9 (U P) _ O ' M ' Ide "luvas" e ordenado mensal de cios os ataques germânicos. As tro- tância. tas ve ntagens de .tcrr eno no selo!' to, •• SI. 1 ai ce

1.400 cruzeiros. pas nazistas sistematicamente J'('- Grande parte do êxito da defesa de Bie lgorod. Parece que as coisas Oppen ot, representante do gen. Gi
forçadas lançam-se constantemente russa se deve a excelente ação da jnão correm ele acôrdo com a eX-lraud 110S Estados Unidos, será no-

Baía, S (Agencia Vitória) - Em
ao assalto tentando quebrar as Li- ar-tilharia .e à aviação, que c1isp�r-1 pectaliva do Alio .C?mando 'I�azis-Imeado delegado extraordinário doface do desinteresse manifestado SHIll e [l,nl�rl!t!alll as" Iormaçõcs ta: contra um deficit ele mais de: Comité de Lib ·t· ,;- N" 'Ipelas coisas do fnteból, por parte nhas russas. A constância dos ata- blindadas rmrmgas. I a.mIJell1. se i 30.000 homens

. tombado� c 1.�OO i ,I ei aça? aciona

de alguns presidente elos clubes ques gernrân i cos está fazendo r om combate com grande intensidade I tanques destruidos em CIl1CO dias Ipara o Grupo das Antilhas franee-
maiores, o pres.idente inLerino da que alllllente de intensidade a co- na frente que se extende ele OreI! de combate, a múql1na alemã de· sas.
F. B. D. T., major Bend'Ü'chi Alves, . até Eursk, zona na qual os alemães I guerra mede seu avanço por llle- 11h..• _ __.. .

vem ele suspender o campeonato Ilossal l�atalh�, que entrou boje Plll
t�1ll (j di"isões d.e tanques, 1 J1loto- tros c .não por quilômetros, como

Ida cidade até que se precessem as jseu qUinto dia. 1'lzada e S ele llllantana.. acontecla. nos tempos da despres-eleicões. A emissora de Berlim, por SUd :\[OSCOC, (C. P.) - A população tigiada hlitzkrieg.AO nota oficial é a seguinte: parte destacou CJlle os alemÍlrs ll1osco\'Íla ouve o fragor das hatc:- f'J".........- ••••••_..•••••-..._...... ..........�.

---:-. "Não tendo
_ cOJ1lparec�c!o à cons:O'uimrn avancar através das Jllas qlie tra"am de OreI a Bielgo- rEm aguais tuneSínasterceira convoeaçao os preSIdentes .:: .,

. ror] Sl'm o mcnor nervosismo. Os IJondres,9 (C. P.) -.- A emissorados cluhes "lpiranga" "Galicia", poslçoes russas C1ll Blelgorull e 80 jornais referem.se com luxo de de-
"Baía", "Flulllinense" e "São Cl·L;· sul de OreI, depois de e.nc31'ull:'Fiu taihes ao vigor dos atacantes na,- de H�J1la anunciou que os torpeclej
tóvã()",�{) que veio paLentear o pou- batalba de tanques. zistas conira as pos.ições russas, ros eIxlstas atacaram e ava)"wram
co easo pelo destino da lr'ederação Os observadores lllilit:1res J'llSS0S mas a lJoj)niação jamais esLeve tão I duas lJ1otonaves de três Jllli tOIlC-
Baiana ele Desportes Terrestre, c confiante no resultado de uma ba-Ilaclas em úguas ela cosita da Tuní-hem assún desconsideracão ao yi- são de qpinião que o ()b.ieli\�'J ela tallw, ('OIUO atualmente. A!l'Iblie-sL··i .

,ce-presidente cm exercicio, rcsol- atual ofensiva nazista é a cidade de essa sensação de s('gurança às ar- Sla.

voo alé segnnda onlem, sllspender Kn1'sk, reconsCluisladn pelos exérci
o canllpeonato ello, corrente uno, até to,s soviéticos em sua esmagador;!{iuc sé realizem as eleiçõ'cs para ofensiva d·e inverno. t'm dos bra.pres.idente.

ços ela ofensiva alemã está lentan-
ENCARREGUE a "Emp1·êsa Inter'me· do nvanc.,ar ao sul da zona ele Ore1diária". de todos os seus interêsses junto

li qualquer departamento público civil, e o outro de Bielgol'od, na direçãomilitar, !bancário e comel"Cial. J1iorte.
As mais recenles i ]] for ll1 a(;ões

Salvo o -Lalajete»
NOVA JOHQUE, 9 (D. P.) _:;. E'i

tão CJuasi findas as obras de salva
mento do transatlântico "Lafaycte"
ex-"Normandie". Como se recorda,
<) gigantesco navio incendiou-se· no
Rio onde permanece a,dernaoo.
."t-......,.,.·....._,,�...w.......-......_·....,._...,.J

(armen es�á melhor
Si\() LUIZ, O (D. P.) - Ê plena

mente satisfatório o eslado de saÍl
de da consagrada estrêla brasileinl
Carmen l\Iiranda. Seus lllédicos es
peram vê-Ia em ati"idade dentro de
breve pra,zo.

I

.\J

FOLE
Score de Junho
434

Caixa Escolar
'«Padre 5chuler.

o movimento da Caixa Escolar
"Padre Schuler", anexa ao G. E.
A. "São José", apresentou em maio
e junho p.ps. a receita de ....
Cr$ 1.176,00 e a despesa de . . . .

Cr$ 484,80, havendo um saldo de
Cr$ 691,20.

DE PESSOAS TEM
}

USP,DO COM BOM RE·

SULTADO O POPU

LAR DEPURATIVO

DO SANGUEMARCA REGISTRADA

I ]A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
() FtglW!�. '" B3ÇÚ, O coração o Estômago, os

PUlmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo 80 organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR. 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. N

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�». dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
tamento da SiWls principalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que il via bo- no trttamento da Sífilis.
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletil
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