
(' ���j; {-
�L

"\I

'A hora da invasão dai E�m])4LONDRES, 10 . (u. P.) - U.rQ�nte. - As forças anulo-norte-ilÍ1tt�na$
lançaram-se contra a Slcllla, esta madrugada, sob o clno d1l
gral. Eisenhower. Com êste ataque, foi iniciada a invasão da Europa.,...,........
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D61egacão Acadêmica Passaram o Canal
Dentro em poucos elias embarca- Londres, 10 (U. P.) - Várias

r ão para a Capital ela República, Iorrnaçô es de aviões de caça alia-
'os bacharelandos Ataliba Cabral

I ii
rlos atravessaram esta manhã o ca-

Neves e Altamiro S. Dias, os quais, nal ela Mancha em d irecão ao nor-

juntamente com ?s .delegados, d.a ,. te da França. Notícias do Folkesto-

Academia de Comércio desta Capi- ne indicam que uma hora depois
tal representarão Santa Catarina os aparelhos regressaram prece-

no' VI Conselho Nacional ele Estu- dentes da região ele Boulogne-sur-
dantes, a real,izar-se no dia 19. Mer.

------------------------

O lUAIS ANTIGO DIARIO DE SAN'fA CATARJNA

Proprietário e Diretor-gerente -- ALTINO FLORESJantar de despedida
Rio, 9 (A. N.) - o chefe do Es

tado l\Iaior da Aeronáutica oferece-
1'á hoje, um jantar de despedida
no' comandante José San Martin,
adido da Aeronáutica do Perú.

Ano XXIX 8863

Meninos suecos
Estocolmo, 10 (U. P.) - Iní'or

mações oficiais referem que o pri
meiro grupo de meninos suecos de
fi a 16 anos de idade chegou a Mal
moe.I I H.Florianópolis - Sábado, 10 de Julho de 1943

--------------------------

540 navios japoneses j
r

IOr8 _

WASHINGTON,lO (U. P,.). .. AS FôRÇAS NAVAIS E, AÉREAS NORTE·AMERICANAS JÁ AFUNDARAM 540 NAVIOS JAPONE.
SES DESDE O TREDO ASSALTO NIPôNICO A PEARL HARBOUR. DOS NAVIOS NIPôNICOS AFUNDADOS" PELO MENOS,
134 ERAM DE GUERRA. SóMENTE OS SUBMARINOS NORTE·Al\'IRICANOS AFUNDARAM ATÉ AGORA 200 NAVIOS JA.
PONESES E AVARIARAM GRAVEMENTE OUTROS 83. OS ESTADOS UNIDOS, POR SUA PARTE, PERDERAM NO PACtFI·

CO, ATÉ AGORA, ·93 NAVIOS, DOS QUAIS 77 ERAM DE GUERRA.

Denunciados ao DASP Pretendem oferecer resistência
Rio, 9 (C. P.) - Como infor-

mamos, na devida oportunida- em Mundade, o chefe de polícia, coronel
Alcides Etchcgoyen, ha cêrca
de Ulll mês, mandou abrir rigo
roso inquérito, em todo o Dis
trito Federal, -a cargo do dele
gado rio 8.° distrito, sr. Antônio
Pi zarro de Moraes, afim ele apu
rar irregularidades, segundo
uma denuncia apresentada ao
DASP, praticadas por funcioná
r ios públi coso Concluid o, agora,
esse i nquér ito são apontados
como acusados Alcides Mendes
Bittencourt, Decio Faria, Djal
ma Lopes Rodrigues, o primei
ro como incurso no artigo 333
dJ� Código Penal (corrupção
ativa) os outros dois por infra
ção rIo artigo 317 do mesmo Có
digo (corrupção passiva), Al
cides Mendes, planejando um
meio rle adquirir vultosas SiO
mas, de moelo Iac il, instalou
'um vistoso escritório, à rua eI o
Rosário, auxiliado por duas for
mosas datilografas. Agregados,
comparsas de Alcides, os f'un
cionár-íos do Tesouro Nacional
Dedo Faria e Djalrna Lopes
Rodrigues se incumbiam de for
necer ao "eserttórfo " listas
completas indicativas das pes
soas dependentes de recebimen
to ele dinheiro, dos mais diver
sos montantes, nas contas escr i
turadas, sob a denominacão-res
tos a pagar e exercícios "findos,
do Ministério da Fazenda. Com
estas listas,' o sr. Alcides Men
des procurava os interessados e

consegui a deI es as respectivas
.procurações de plenos poderes.
'Pelo seu trabalho, cobrava so
zinho 30 percento ele comissão

Amp'aro aos menores abandonados
. 'sôbre a importância recebida e
os seus socios Decio Faria e

Dialma Rodrigues 30 per-cento.

Rio, 9 (U. P.) _ A reportagem de "O Globo" apanhou,
Esse rendoso negócio, segundo
ainda ficou apur-ado em inqué-

um flagrante fotográfico verdadeiramente conirançeâor, que rito; Alcides Mendes Bítten-

Energl-co bomba' rdel-o, ali-adobem revela ainda o nosso airazo, nesse debatido problema so- court estendeu-o de norte a sul
cial - O amparo aos menores abandonados. Cêrca de seis ho- _d_'o_p_ai_s_. _

ras da manhã, no largo da Carióca, próximo a uma bomba de SR. lIfOTORISTA: - Leve os documen-

aasouna ali. e
.
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.; tos necessár-Ios, para a substttuícão da Arael 10 (D P) A cidade de Cataní
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' , z _ xzs en e, encos a s ao Ttl/ll. o e so e c Lao C,- carteira de motorista a "Emprêsa IH .

b , ..
- . la e Inume os aero-

mentado, dez garotos maltrapilhos dormiam uns sõbre os mediária:',.e �gUarde: com breVidade: :�1 romos e vias de comunicação da Sicília foram energicamen-
tA; . sua resídêncía o 'recebimento da nova t atacados

.

d d 1 b b deiou ros, aquecendo-se contra a garoa que caia. Compadeczdo carteira.
' e, na jorna a passa a, pe os om ar erros aliados.

desse quadro, um cavalheiro acercou-se desses infelizes e, den-
------------------- Durante os ataques, foram derrubados dez aviões eíxístas.

tro de suas posses, começou a distribuir niqueis entre os mes- Ae(ep(iio na embai· Deixaram de regressar às suas bases nove aparelhos aliados.
mos, para um café com pão. O verpertino carióca chama para xa ela brasileira iMI ., .

.o fato a atenção das autoridades, no caso o Juizado de Meno- Lisboa, 10 (U. P.) - O emhaixa- el'"fras fanta'SII-casres e a Delegacia de Menores, ressaltando o estado precário da dor no Brasil, sr, Neves ela Fontou-

.

saúde da maioria desses meninos. ra oferecerá amanhã grande recep- Washington, 10 (U. P.) - O Departamento do 'I'esourn revelou
ção oficial às autoridades portugue- que a divida pública dos Estados Unielos é, atualmente, de 141 biliões
sas, ao corpo diplomático e à socie- e 260 milhões de dólares. No ano passado, a mesma era de 77 biliões
dade. A _ recepção, que está sendo e 567 milhões de dólares, o que demonstra que a divida pública au

aguardada com grande interesse, mentou de quase cem por cento.

começará às 20 horas com um [an- D II II d· t
·

.

tal', ao qual seguir-se-ão dansas ate e uau e ISCU e a SItuação da Martinicaa madrugada, Atendendo à impor" Argel, 10 (U. P.) - O Comité de Libertaçõo Nacional da França.tância do ato, o Ministério das Co- reunido sob a presidência do general De Ganlle, discuttn ontem a si
municações autorizou. e�cepcio�lal. tlla�âo da Martinica. O assunto foi esttidado na base das informaçõesmente o n�o de automov�lS partícu- enVl�das pelo ,sr. Marcel Hoppenot, alto comissário das Antilhas fra�.
lares !'lCl!lQJ.fj da nwla noíte, , çe,�I;I$1 qHC e�t({ e{et«wnlQ lICtl0çia�õe$ em Washington.

Os EE.UU. não. reconhecerão
um governo que não seja eleito pelo povo

WASHINGTON, 10 (U. Po) - O PRESIDENTE ROOSEVELT,
DURANTEzlJMA ENTREVISTA CONC�ruDA� IMPRENSA, AF!R·
MOO QUE OS ESTADOS UNIDOS, NÃO RECONHECERÃO NENHUM
GOVÊRNO FRANCÊS QUE NÃO FôR ELEITO PELO PRóPRIO
POVO FRANCÊS. POR ÊSSE MOTIVO, OS NORTE-AMERICANOS
NÃO PODEM TOMAR NENHU�lA ATITUDE DEFINITIVA SôBRE
O. ÇOVÊRNO FRANCÊS DA ARGELIA, UMA VEZ QUE PARTE DA
POPULAÇÃO FRANCESA VIVE NA FRANÇA OCUPADA PELOS
ALEMÃES. O CHEFE DO GOVÊRNO DESTACOU, AINDA, QUE
SUSTENTOU COVERSAÇÕES MiLITARES COM o GENERAL
GIRAUD, E ABSTEVE-SE DE COMENTAR AS NOTíCIAS SEGUNDO
QUAlS OS ESTADQS UNIDOS ESTAVAM INTERVINDO NOS AS
SUNTOS POLíTICOS FRANCESES.

Voltaram a atacar Colôn,ia
. Londres, 10 (D. P.) - Mais de cem bombardeiros quadrí-
motores britânicos atacaram intensamente a cidade de Colô
nia, situada na Renânia, no sudoeste do Reich. A emissora de
Berlim admitiu que o ataque foi muito violento, ao destacar
.que as forças aéreas britânicas reiniciaram os seus "b_?mbar
deíos terríveis" contra a região da Renânia. Informaçoes de
Londres salientam que foram lançadas sôbre Colônia dezenas
de bombas pesadas de duas e quatros toneladas, as quais cau

saram enormes danos nas instalações industriais alemãs. Não
regressaram às suas. bases oito bombardeiros brttânicos- In
rormacões de Berlim acrescentam finalmente que a catedral
de Colônia voltou a: ser- atingída pelas bombas britânicas du
rante o ataque da noite' de ontem.

Favoreciam o jôgo do bicho
Rio, 9 (C. P.) -- o promotor da Sétima Vára Criminal

apresentou contra o detetive Francisco Fernandes Palha e
mais 27 acusados, ex-investigadores, acusados de favorecerem
a contravenção do jogo do bicho, mediante gratificações e pro
pinas de caráter permanente, dádas pelos 'infratores. A denún
cia aponta os acusados como incursos em crime de extorsão,
cujas penas variam de um a três -anos de prisão e multas de
�rê� a quinze mil cruzeiros.

afundados

]UELBOUR,NE, 10 (U. P.) - AS TROPAS DE DESElll
BARQUE NOR'l'E-A],IERICANAS, QUE DESCERAM NA NO
VA GEORGIA, PROSSEGUElU AVANÇANDO NA DIREÇÃO
DA RASE NIPÔNICA DE lU_UNDA. DESPACHOS OFICIAIS
ASSINALAllI QUE OS NORTE-AllIERICANOS VENCERAM DI�
VERSAS PATRULHAS JAPONESAS E CHEGARAM A U�I
PONTO SITUADO A APENAS TRÊS QUILôMETROS DA.
BASE AÉRO-N-4VAL INUUGA. SEGUNDO PARECE, OS JA
PONESES ABAN"DONARAllI TODAS AS POSIÇÕES DE DE
:FESA SECUNDARIAS NA. NOVA GEORGIA E SE CONCEN
T�ARAM NA BASE DE lUUNDA PARA OFERECEU DESES.
P:ERADA RESIS'l'ÊNCIA AOS ALIADOS.

Virão ii Sanla Catarina
Rio, 9 (A. N.) - Partirá dentro de alguns. dias para os

Estados do Sul, uma caravana de estudantes do 2° ano da Es
cola de Engenharia, acompanhados dos professores Rui de
Lima e Silva, Dulcidio Pereira e Otávio Cantanhede.

A caravana visitará São Paulo, onde percorrerá as insta
lações industriais do Estado e depois Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, realizando nesses Estados estudos topo
gráficos e de Geologia.

A �xcursão durará cêrca de 15 dias, devendo o embarque
para Sao Paulo ter lugar na terça-feira, 13 do corrente mês.

Soaram de Londresas
-

sirenes
LONDRES, 10 (U. P.) -- D'URANTÉ A TARDE DE ON.

J
TEll'I SOARAll! AS SIRENAS.DE ALARMA .ANTI-AÉREO DA
CAPITAL BRITÂNICA. A ARTILHARIA ANTI-AÉREA EN
TROU EJU AÇÃO. DEPOIS DE ALGUNS llUNUTOS SOOU O
SINAL DE QUE PASSARA O PEUIGO, SEllI QUE OS AVIÕES
INUUGOS CHEGASSEllf A SOnREVOAR LONDRES. SOUBE
SE, PORÉJU, QUE A "LUFT)VAFE" LANÇOU BOllIBAS DE
ALTO PODER EXPLOSIVO NUlUA CIDADE DA COSTA SU
DESTE DA INGLA'fER.RA E NUlllA LOCALIDADE BALNEA-
lUA, TAllIBÉ}\[. DO SUL.

<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TÓPICOS & COMENTARIOS

A. vingança da Afriea contra a Europa Ao ��S��TOS!��:OJOSEPH ATKtNSOj\f (EX-{ africanos era como que instin- cPara quem aprecia a lisonja,
CLUSIVIDADE DO C, E. C.) ças de outróra oriundas das tivo". E um jornalista nativo é inimigo aquele que não adula>,
PARA O ESTADO) derrotas que lhes ímpuzeram escreveu: "Sentimos extranho Item

•
Argel.-Uma das observações paises do Velho mundo. O he- o espírito expontâneo com que A ANEDOTA DO DIAmais curiosas que se póde no- roismo e o espírito de solida- lutamos ardorosamente con- FRAUDEtal' no ambiente milrtarizado riedade e obediência que os tra os bárbaros da Europa. Pa- Num exame de direito penal:da África são os artigos, tópi- africanos dispensam às ordens rece que nasceu em nosso in- _ Que vem a ser fraude?

cos e comentários publicados do alto comando aliado, tor- timo uma torrente de ódio _ E' uma coisa tal como
na imprensa nativa a respeito nam-nos eficientes soldados cuja violência deve ter origens V. Excia, me reprovasse.da guerra mundial. Os jorna- Na marcha de El Alamein até remotas. Temos a impressão O I P ê ;J.

t
-

t 1 t
- .

t d T' 1
-

f
.

b t
-,

- ra essa. orqu.

ll�d a� e m ef e� uais ae "o [as as
,
unis, as tOpu açoes � nc�,_nas q.ue c�:n a emo.sd r!ao s� pr.la, _ Porque, segundo o CódigoCl a es
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a ricanas pro erC111 aesempen aram_ pape sanen- simpa Ia aos � eaia �.lIados;' Penal comete crime de fraudeexaltacoes ardorosas contra os te na colaboracão COlT,' as tro- mas, por um ímperatívo da AI' it d
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Intercâmbio cultural
entre o Brasil e os

Estados Unidos
Washington, julho - (Serviço

Especial da INTER-AMERICANA)
- A paute cultural entre os Esta
dos Unidos e Q _Brasil está sendo
reforçada quase que diariamente
pela chegada a Washington de emi
nentes escritores, professores, ar

tistas, médicos, engenheiros, jorna
listas e técnicos brasileiros.
Um dos últimos expoentes da in

teligência brasileira a visitar os Es
tados Unidos como convidado do
Departamento de Estado, é o dr. Os
valdo R. Cabral, diretor da Assds
iência Municipal de Santa Cata
rina.

O dr. Cabral passou dois meses

realizando viagens pelos diverso.
Estad-os americanos com o p ropósi
to - como êle mesmo disse - de
"familiarizar-se com a vida do p,o--Ivo, de ver 'os Estados Unidos na

Sua vida de todo o dia".
Seu itinerário inclue .nâo ape

nas visitas _ a universidades, m u

seus e hospitais nas prncipais cida
des, mas também numerosos ai

pectos informativos durante a via
gem. Está interessado especialmen-I
te nos grupos negro e índio nos

Estados Unidos.
O dr. Cabral planeja escrever um

livro sôbre a sua viagem que servi
rá como um "manual para os inte
lectuais" destinado aos futuros visi
tantes brasileiros que desejarem
conhecer realmente o povo do gran
de vizinho do Norte do Brasil.
O ilustre visitante disse que seu

livro terá três divisões: Caminho
da América, isto é, impressões da
viagem em si mesma; Cidades da!
América - vida comunal e cíVica;:
e Amigos da América - o povo;
visto " lembrado.

-

I, Imediatamente depois da sua che-lgada em Washington, o dr. Cabral.
�·isitou a Fundação Hispânica da IBiblioteca do Cpngresso, para con

ferenciar com o seu novo diretor,
dr. Roberts Smith, que o recebeu
(�ordialmente e abriu todos os seus

preciosos tesouros à disp�sição do Idestacado visitante.
O �tt'. Ca'sral logo se sentiu à f

vontade na Biblioteca do Congresso j
quando viu os murais de Cândid,)'
Portinari, renomado artista brasi
leiro. Depois, o dr. Smith mostrou
lhe um fotostato dos planos
originais da Catedral de Santa
Catarina, desenhados em 1753, pre
ciosidade que o d,iretor da Funda
ção Hispíl.nica obteve em Lisbôa.
Quando foi informado pelo dr.

Cabral que nenhuma cópia daque
les projetos existiam em Santa Ca
tarina, dr. Smith l>rontamente man-

dou llfeparar uma cópia no eficiêu- .....

te serviço do fot08tato da Bibliote.1 cidades de Nova Iorque, Chicagu,
ca do Congresso, oferece'ndo UIU San Francisco, Los Ang'eles, Alhu
presente ao dr_ Cabral. querque, Denvel', St. Louis e New

� º _

visitante ainda P4'f�gr�!r�. .!lll; Orleans, �I "

No servi co nacional da BBC,
Sir Gal'rard Tvrh i tl-Druke, vice
pr-esi d e n lc da Sociedade Zooló
gica de Lo rul rr-s c; ainda, pro
pr ie tári o do maior Jardim Zooló
gico par l icul ar do Heino Un irlo,
falou sôbre o que a gnerra veio
causal' de cortes no menu dos
animais. O que vcrtla d ei ram cn
te entusiasma Sir Garrard é ver
a calma com que a bicharada
entrou em regime novo. É como
si quasi t otl os entendessem que,
por estas nl tnrus, canhões são
preferíveis a mn n te iga. Houve,
por exemplo, o caso de um belo
tucano centro-americano, preto
e br-anco, com grancll's pintns
amarelas e vermelhas. Este bi
cho, habituado aos seus Iaa-tos
repastns de frutas tropicais e in
selos. em estado selvagem, viu-se
de repente, no jardim, sem os

insetos a que jú se rleshabitnara,
e o que era pcor sem fruta, pois
hoje IHI Inglaterr-a pratican.entc
só as cr iancas comem frutas, es

pecialmente' as tropicais, que
eram () bife (lo n-05SO amigo tu
cano. Pois ele agora vive de bis
coitos para cucho rro molhados
nágua! _ .. Por mais de dois anos
só tem visto fruta durante os
dois 011 três meses do vago ve
rão inglês e continúa em magní
fica forma com os hiscoi tos. Se-

_ gundo Sir Garrard , os peorcs bi
chos para esses tempos são os
que, COIllO o pinguim e a f'oca,
apenas comem peixe. Peorcs que
os carnívoros, pois requerem
muito maior quantidade de pei
xe que ôstes últimos requerem
de cnrne. A f'oca, por exemplo,
precisa de oito -a dez quilos de
peixe por dia, enquanto o .leão
fica como Ulll abade com três a
cinco quilos de carne. Um pin
guim come duas a três vezes, em

peixe, o que uma agu ia mais ou
menos do mesmo tamanho COI1-
some em carne. Os vegetarianos,
ela antílope ao elefante, têm co
Ianorado tanto quanto o tucano,
alimentaurlo-se apenas ele ruizes
e cereais múteis para o homem.
De um medo geral, o moral de
to.los os habitantes do jardim
zoológico é ótin.o e o i nd ico de
saúde esplêndido. Pudem servil'
de exemplo,
REQUERli\lEN'I'OS, sôbre qualquer as

sunto públ ico ? Procure a "Ernprêsa In
termediária".

comunica. a seus amigos_
e clientes ter transferido sua

residência para o Largo Ben
jamin Constant (antiga Chá

cara Livrornerrto],

ONIBUS para as Caldas =;;;:;:�:;:::;"rodos os domingos e feriados, a AUTO-VIAÇÃO dos nos quintais

I
COQUEIROS fará partir um ônibus, Q gasogênio, desta daS casas
capital para o aprazive� Hotel ,das Caldas da Imperatriz, Washington _ julho de 1943onde começou a «estaçao de aguas» de _ 1943. _ (Serviço _ especial da Inter-

Americana) - Igor Sikorsky,
inventor de helicoptero, predis
se recentemente que, dez anos
depois da guerra, várias cente
nas de milhares - provável

do mente um milhão - destes
aparelhos estarão em funcío
namento.
As máquinas voam para a

frente, para: trás e para-osIa
dos com igual facilidade e 'été
colam verticalmente. Embóra
frisando que o desenvolvimen�
to e a produção de helicopteros
no momento está centralizada
nas necessidades militares, dis
se que depois da guerra os he
licopteros deverão ser vendidos
pelo preço de um automóvel
de tamanho. médio. Os compra
dores podem aprender a voar
no quintal de suas residências,
acrescentou.

Qs ptesentes modelos, disse
o sr. Sikorsky, viajam numa
média de 80 milhas por hora,
levando uma carga de 600'li�
bras. Dentro de um ano dobra�
rão a capacidade de carga, au�
mentando a velocidade para
100 milhas horárias.
Declarando que o helicopte�

1'0 não podia esperar ser um l'Í-
.

vaI do avião, na velocidade, o
sr. Sikorsky afirmou que o
mesmo será útil para viagens
curtas e sobretudo para luga
res onde os aviões tenham di-,
ficuldades de aterris�a�em�- �

Rio, 9 (A. N.)
-

......;.....;;=;.....;.=;;.,.:;;;;,..:::.�=.:.::l::::.:.::::::....J
--- Foi empossa-
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________�__ taria do Conse- Dr .. Remígíolho Nacional, o coronel Ciro Espirito Santo Cardoso.
Depois das api'esentaçõe3 do protocolo, o general Firmo Freire

saudou o empossado, salientando a larga folha de serviços pres
tados ao Exército e ao país pelo novo chefe de gabinete, que agra
deceu as referências que lhe foram feitas.

Parada da vitória
•

o PRATO DO DIA
FORMINHAS DE XUXÚS

COM CAMARÕES
Gozinhe oibo xuxús, escorra

a água e passe-os
-

pelo expre
medor. Junte uma colher de
manteiga, 200 grs. de cama

rões cozidos ou refogados e pi
cados, sO grs. de queijo ralado.
tres ovos inteiros e uma colher
de sopa de farinha de trigo des
feita em meio copo de leite.
Tempere com sal à gosto. dei

te em forrninhas untadas e leve
ao forno. <"- ' .•

*

o PRECEITO DO DIA
A alimentação de quem sofre

de prisão de ventre deve con
ter .rnuita fruta e muito légu
me, alimentos que provocam a

excitação mecânica do intestjno,
pela riqueza em delulose. As
frutas devem ser comidas, de
preferência, com a

bagaço.
casca ou o

S.NE.S.

Ih.iro da iluetr�Qil.ó a-cimo.. oferecer
lhe, etn �mà ...el gO&.to, um cá.lice do
e:;:o�lent-e a.peritlvo K NOT, lembre
.... v _ Sia. de acresoemta r, 1\0 tlgrade-
06' .. gentiJéZrL:E$i.IE lAH ..

BFi1 () I1EU APEi?lTIVO
I'FlE/)/J.El(J!

I
O general Dwighl Eisenhower, comandante em

chefe das forças das Nações Unidas no Norte da Africa, em

companhia do general Henri Giraud, passa em revist a a guar
da de honra durante a grande parada Vitória .ern Tunis ce-

lebrando a grande vitória aliada, um dos maiores feitos milita
1 es ca história. (Fóto da Inter-Americana para O ESTADO),

Empossado o
chefe do
gabinete

•

U/'f PIlOOUTO {)A KI'IOTSA_ /Ito.,cOI"l. E :rE6VliOS
____ ITJ••U.I _

f EMULSÃO DE SCOTT
a maneira mais fadl e se

gura de tomar-se o legítimo
óleo de fígado de bacalhau

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

PONTO DE PARTIDA: Pr.aça da Alfandega.
BILHETES DE PASSAGEM, à venda na Agência

sr. Mário lVloura, à Praça Quinze.
Reserve o seu lugar para o pitoresco passeio!

"A Bandeira Nacional quando em fIo· I Os órgãos da Estatística Militar
"fio, sobre escudo ou outra qualquer

PC'I
t�

�.

I I d' tiça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa; em apoIo ega, quan o ln Imam
1''' o .centro, nllo pOdendo ser me�lOl' do o produtor e o vendedor a mostra.
I}U�, as outl'as, �em c,?locada abaiXO (le· O que possuem em seus estr;.belecl.Ias . (Decreto·leI u. 4.a45, de 31 de julho (D E _,)(Ie 1!l42; - Art. 18, N. 5). mentos. '.

- " ..

Hoje Hoje

sÁBADOSÀBADO

FONE: 1435
A's 19-hora!l

Programa Duplo
COMPLEMENTO NACIONAL

O
-

filho de monte cri sto
Com Louiz Hayward e Joan Bennett

O correio da fronteira
Com Roy Rogera e Aiice O'neill

Preço único 2,00. Censura até 10 anos

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

O grande ditador
---=--------���------�---�----�--._-------------------
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abilitou-se e m e s C r i
tu rnç

ã
o me r c a n t i I,

e a l e u l o s , português,
d i re i t s comercial
e c o r re S lJ o nd ê n c i a Ilii'i'Q:T';roI.,.,CI'.....";A';__�
e m S li a c a s a co IH IIItROur!,.{
estes 4 livros que F==�I1l�t�Ilt-Ili�ft!Ç( _' ""'�dispensam pro te s sor. tlltItBI1t II! .

"-""'=� ._

Sou professor h a 25 anos, mas nunca vi isto. Peça pro s pe t o ao

prOf.1Brando. Cu ix a 1376 S. Paulo. Escola registrada sob n.O 548 e m 19tH,
Abililou uma tTeração de alunos e tortos trabalham, Junte envelop� selado.
endereço claro� Preços moríícos. Se abilitara em 6 meses: terá tlil'elt? a .um
Certificado especialista em contabilidade: ficará em ordem e su t

í

s Ie ito

Você b- ?sa Ia II __ ..

COPYRIGHT BY PRESS INFOR
MATION PARA o ESTADO

1 - QUE a expressão ".5R• coiu
na" vêm da Espauluii : O ,general
franquista, Mola, enireuistaâo por
11m jornalista sôbre .o ataque a Ma
dri, respondeu que li colunas assal
tariam a cidade de léste, oésie nor

te e sul e que (l QUINTA eslava
agindo dentro da cidade?".
2 - QUE Hitler chorou quando

um dos seus canários l1l0,rrell, mas
torturo li até à morle todos os ad
uersários que atravessaram seu ca
minho? ...

3 - QUE Hitler, certa vez, de
clarou: "Somos Irárbaros e deseja
mos ser bárbaros. Isso é para nós
um tituio de honra"? .. ,

4 � QUE na "Nova Ordem" de
Hitler lodos os Checoslouácos de
verão ser deportados para a Sibé
ria, pois, sua permanência na Eu
rapa seria um permanente peri
go? ..

.5 - QUE a República de Andor
ra, entre a França e a Espanha,
formada por cinco aldeias com 11lll
total de 1.200 habitantes, possue
11m exército de 15 homens, cujo
armamento pesado é ,um canhão
dos tempos de Napoleão?"

6 - QUE as dívidas da Repúbli
ca Andorra consistem em 960 [ran
cos 'alllzais a pagar .a França e 4.50
pesetas anuais a pagar ao Bispo de
Urçel, na Espanha? ..

7 - QUE Andorra .é importan
tíssima para o mundo filatélico,
devido à raridade de seus selos que
são emitidos em quantidade muito
pepuenas? , , .

8 - QUE .0 rei Philippe da Ma
cedônia, escreveu aos governadores
de Esparta: "Quando eu entrar em
seus territórios, destruirei vocês
todos", e que os Espartanos sim
plesmente responderam: QUAN
DO., ."? ?,.

9 - QUE a primeira batalha aé
rea da história foi ganha pela
França em 1871, quando Felix Na
dar, aeronauta francês, chocou
se com um balão alemão sôbre Pa
ris?
10 - QUE a um anúncio apureci
do na imprensa portuguesa, riizen
do: "A Alemanha fala e o mundo
a ouve", a resposta dada peia B. B.
C., foi esta: "Londres fala e o lllllll
do .a acredita" ? ..

ESTE AlUNO

IVida Social
ÁDIl'enárlo81
Pela passagem de seu ar.iver

sár io natalício, que hoje trans

corre, receberá, carinhosas
provai de estima a exrna,

sra. d. Maria Lopes Fernandes.
•

Serão por certo, muito Ieli
citada. hoje. dia em festeja seu

aniversário natalício, a exma.

sra. d. lolanda Boiteux Russo,
esposa do sr. cap. Egídio Rus
ao.

O ar. Leopoldo Coelho, ofi
cial da Justiça, e pessôa mui
to estimada, taz anos hoje.

�

Festeja hoje seu aniversário
de nascímentc ; a exma. sra, d.
Maria S. Fragoso, esposa do
sr. Elpidio Fragoso Filho.

•

\

J-

,Habilitações:
Estão-se habilitando para CH'

sar o ar. Abilio José de Car
valho Costa e sríta, Josefa Be
)0, da lIociedade;, de Curitiba.

Habilitam-se para casar o sr

João Cândido da Cruz e srita.
Isabel Diogo da Costa.

Gentnezas:
Do sr, Rogério Vieira. opero

so prefeito municipal, recebe
mos atencioso cartão, agrade
cendo a noticia sobre seu ani
versário.

\

I

1 que Medusa, Lady Godiva,
Sansão, Absalão, Rapunzen

e Goldilocks se tornaram famo
sos na História ou na ficção uni
camente pelo comprimento ou

pela virtude de seus cabelos.

2 que da borboleta do bicho-
-da-seda os cientistas japo

neses conseguiram Gxtrair um

óleo riquíssimo, ideal para má
quinas; e que êsse óleo, passan
do por diversos processos qu irn i
cos e refinamentos, converteu-se
sucessivamente em glicerina, S(1-
bão, manteiga e banha, até tor
nar-se um finíssimo azeite de
mesa.

3 que, do baija-flor ao avestruz,
há 800 espécies e 1.200 sub

espécies de cves ; e que é na Amé
rica do Sul e nêio na Afríca que
se encontra a maior fauna alada
do mundo.

4 que o mais antigo observa
tório astronômico do mundo

é o do Vaticano.

5 que 1,07% do número de cri-
anças nascidas no rnundo são

gêmeas; e que, proporcionalmen
te ao seu número de habitan
tes, o Ccmedci é o país da terra
em que há o maior número de
gêmeos .

6 que, longe de ser uma con-

quista da ciência moderna,
a tomada das impressões digi
tais como meio de identificação
j á era usada no Extremo' Ori
ente desde tempos imemoriais,
ENCARREGUE a "Emprêsa In terrna-

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

1\10ÇO

Amanhã-DIj-ll
Matinée com início

às 15 horas

TUDO PELO

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Grande «Soirée»
Hoje, 10 -- com início ás 21 hs.

Precisa-se de uma pessôa que tenha conhe
cimentos de dactilografio, escrituração mercantil.
correspondencia comercial e boa caligrafiar Não se

exige diploma.
Ordenado a combinor.
Informações à rua Trajano, 13 (sobrado) com

o diretor do Boletim Comercial.

TENHA ·JUIZO

13� fJ l:rIiJ r:1A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Figado, O Baço, o Coração, o Estômago, oS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, DôreB
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
bela, Anemia, Abôrtos e faz 08 indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradaver
como um licôr

O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FALAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composlçllo e o sabor a

.914· devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re
que o tenho empre�ado, em comendam-no como arma de

_ oS cssos de lndlcaç!lo apro- laoU manejo para o públlcoprlada (lifills em varias de no combate t\ s1llUs, quallda
lluas manifestações) os resul· dei que frequentemente a
tados têm sido slltlslatorlos, proveito no Ambulatorlo da
pois silo rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. WashlDltoD Ferreira Pires.. Dr. Silvestre Passy.

ou MOCA, I O E�����o d��!!!!IYOiolnvillenSà
Efetuar'se-á amanhã, á tard.,

em Join�me, o grandioso choqu.
entre os classicos rivais Am6rica.
Caxias, o maia antigo "FIa-Flu·
do futeb61 barriga-verde.
Esse encontro vem, despertando

tormidavel interesse' :'nos circulo.
esportivos joinvillenses.

•

Campeonato blumenau8nse
O campeonato oficial de Blum.-

nau prosseguirá amanhéi, com a.

realizaçã.o dos seg,uintes pr611os:
Concordia x Tupi e Inda.ial x Tim
bê)ense.

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPíRITO SANTO.
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA "O ESTADO").
RIO - Durante Q Congresso dos

,� Diretores de Imprensas Oficiais do
Brasil, no qual tomei parte, honra- CASA MISCELANEA, distri
do, que fui, com a representação da buidora dos Rádios R. C. A
PUMba, foi que o assunto dos li- Victor, Vâvulas e Dsicos,
vros foi debatido. Rua Trajano, 12.
Iniciado pelo dinâmico diretor da

I
- - .

Imprensa Nacional, o debate em to r- A�ua,.o eSi�Ustlcono da 'dificuldade da difusão de li- Inter-ameriCanO
vres no Brasil provocou o pronun- Nova Iorque - julho de
ciamento de quase todos os delega- 1943 (Serviço especial da Inter
d6S, finalizando com a aprovação Americana) - A última edição
unânime da proposta de serem as do "THE INTER-AMERICAN
imprensa. oficiais agentes respecti-I STATISTICAL YEARBOOK"
vos 410.8 Estados de todas as obras l (Anuário Estatístico Inter
editadas pelas suas _co-irmãs. A d:-IAmerica�o) apre.:enta Im.porc�são, entretan!o, nao bastava, n�() I tantes ,m�ormaçoes _relatiyasse porque as Imprensas estaduais ao comercto, população, saúde
não podem fazer a indispensável! pública, produção, transportes
propaganda das obras recebidas por I e comunicações capital empre
estabelecimentos oficiais que mero- gado, bancos, moedas, coopera-.,\ cem a difusão. Nasceu, daí, a idéia ção mternacional, bem corno
da organização de uma sociedade sôore fôrças armada�j e outros
capaz de interessar os brasileiros de assuntos vitais.
todos os quadrantes, destinados a A fE:gundf:l ediç:.i:), publicada
editar � difundir livros. pela MacMillan Cl..l!l·r:::.nj, sob
Entre a coneepção de uma idéia OS ,mE:picios da Comissão Ar

e sua realização, muito tempo cor- gtntina da Conferi�nei:-l de Es"
te. O meu entusiasmo em torno da tudos InternaCionais, contém
iniciativa foi, porém, tão grande quási cincoenta por cento mais
que em pouco tempo lancei os fun- quadros que a primeira. Toda.s
damentos de uma emprêsa denomi- as informac )".';; são dadas E'ln
nada "Editorial de Cooperação S. espanhól, inglês, francÊ's e par
A.". A idéia já está em marcha e tuguês,de tal fôrma foi recebida, que lI\ão A-pesar-da guerr.-l, várias or
l'esta a menor dúvida quanto à sua ganizações COtn�> as repartiçõesvitória. Nomes de grande projeção de estatística da Liga das Na�
e juristas de renome foram os meus l;ÔPS, O Escrl!.�l"ic lnternaclú
maiores incentivadores. nal do Trabalb·i, a Unifi.o Pan-
E, assim, possuido do mesmo en· Americana, ri Hllf:êlU Sanitá�

tusiasmo com que me atirei sempre rio Pan-Amerieano e o Depm:
noutras iniciativas, que me fiz edi· tamento de Comércio dos Esta
tor em uma emprêsa cujas ti>nalida- dos Unidos fizenl,m suas IjCSdes tlrimol'lliais são tornar acessi- quisas e forneceram copiosoveis, às mais modestas bolsas, as material para o interessa.nte e
obraS úteis e indispensáveis, cujo útil livro que acaba de sair do
custo, as tornava quase proibitivas. prelo.Serei' compreendido e vencerei ou O anuário está sendo distri
verei perdido mais êsse esfôrço eM buicJ,o no Bra'i)l pela Livraria
Ii.+�l �I,) Livro Nacional? Ji'l'ritas Basto'},

Campanha daBorracba
UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAUFFEURS DE· SANTA CATARINA

A União dos Chauffeurs. aderindo à patri6tica "Campanha da
Borracha", por intermédio de seu presidente, solicita aos senhores
motoristas entregarem sua borracha usada ao telefonista, no ponto dos
autos, a-fim-de cipressor a causa, pala vitória das Nações Unidas.

JOAQUIM RIBEIRO BORGES, l' Secretário.
....__...,..........·.·...._...... ·_·................·.w.....,..,..�_..................�.._·.....· ....of"......_·......G

BRASIL

•

C1lmpeonato carioca
A rodada. de amanha. do certo·

me carioca, mC1rca OI' leguint.s
jogos; Flumengó x FluminenH.
Botafogo x São Criat6vão, Am6ri
co x Canto do Rio e Ma.dureira. x
Bonaucesso.

TEM SIFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

Um grà�nde torneio de
basauéte

o grandioso torneio MinCUI a.
rais -- S Paulo e Rio entre os
maiores oonjun tos de basquete do
Brasil, marcado para. agosto PI'Ó
xírno, em Belo Horizonte, ob.dec..
rá à seguinte tabéla: dia 2 -- MinCUI
x Cruzeiro e Fluminense x S.Paulo,I dia 4 •• Minas x S.Paulo e Flumi-
nense x Cruaeiro; dia 6 - - Cru.. iro
x S.Pau·lo e Minas x FlumlnaNla.
Após o Torneio de Belo Horizonte
será marcada da.ta para a. s.gun
da disputa, que terá lugar no Rio
de Janeiro e, finalmente, um tu.
cairo torneio será marcado para. a

capital paulista.
•

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

Corridas de velociDades

I
A Liga Atlética Cata.rinense rea·

lizará no pr6ximo m$s de aqoato
interessantes corridas de ve1ocipe.
des para meninos.

..

AçougueirO P. C.

I
Comemorando à,: passagem do 4'

aniversário d. sua. fundação. o
valoroso Açougueiro F. C. de João
Pessaa. inaugurou ontem. à. noit ••
em sua séde social o retrato do
Presidente Getúlio Vargas.

Score de Junho
.

43 4
"A Bandeh'a Nacional deve ser ba8�.ela de BoI a sol, sendo permitido o fiea

uso à noUe, _uma vez que se ache couve
nientemente iluminada". (Decreto-lei 11,
4,�l�1 �e 31 de Julho de !JIJII. Iqt 1.), ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESle aluno hobí
litou-se em es

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
lugues pratico,
direito comer

cial, correspon
dencio, em sua
cosa com estes 4 livros especiolisodos que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mos nunca vi isto, é v$_rdadeiramente formidavel! Peço
prospelo, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa .lr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera
çõo de alunos e todos estôo trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem cloro. Os preços sôo modicos e em pe
quenos prestações. Não perderó nem tempo nem dinheir o ! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, lendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de cornpeteocio com o qual, de conlormidor+s
com a lei bem cloro, poderá comprovar o sua alio habilitação.

�SWF 3aIiiG

----------------"'--<>--....._-----

I
I Livraria e Papelaria NOVa

de
Espindola & Silveira

..........� � -.----
ü

e c La r e ç

ê

c
Os abaixo easinodos, ex-arrendatários da Padaria Central

comunicam CL sua distinta freguesia que transferiram sua,resi.
dência para Capoeiras, município de São José, onde fundaram a

"Padaria Amêrica", e onde oontinuam a atender m a máxima
prestelta aos que lhes derem a preferência. O fornecimento d:o
pães será feito no mG§lmo horário & condições de costume.

Florian6polis, 15 de junho de 1943.
GOULART & NUNES.

"A Bandeira �acional quando hastea··
!la em janela, porta, sacada ou balcão, fi·
cará: ao centro, se isolada; à direita, se

hou,'el' bandeira de outra nação; ae cen·

tro, <!Ie figurarem diversas bandeiras,
perfazendo ni')I1el'O impa .. ; em posição
que mais· se aproxime do cenil'o e à di·
reita deste, se figurando divel'sas bano
delras, a SOlua delas fOl'mal' número par.
As presentes disposições são tambem
apllcaveis qllan(10 figurem, ao lado da
Bandeira Nadonal, bandéll'as representa-
tivas de instituições, COl'pol'ações 011 as·

soclações". O'tticreto-Iei D. 4;545, de 31 de ,. ...
julho de 194.2; - Art. 18. N. 1). n 1...............__ _

r

muitas outras mai� para dlizer so- Genésio Leocádio da Cunha 'Ibre o poeta de "Sentimento do J' M t' d ( h I'mundo". Certa vez não conseguimos e osma ar lOS a qn a '.
dominar o demônio i,nterior, e, do- participam a seus parentes • Ientes de entusiasmos, lhe fizemos
uma carta. Agora, de públdco, rea- ;.pessàa!l· de 5ÚÓ. 'amizade qUi!
firmamos o nosso contentamento e' "'sua filha NAIR, contratou

casamento . com o sr.a nossa admiração por Carlos 'Dru-' -

....

mOlnd de Andrade, o mais timido' e LlnO SOUSA
o mais profundamente humano. de -Fpolis., Julho 1943
IIOSSOS poetas vivns. - Rio de Ja-
n�il''',

-

1, 8 .,. ..

Nota literária

Caixa postal - 37. Rua JoIo Pinto - '1.
Florianópolis

Sub.agentes nos pt:lnclpals mUJlicfploll do
ESTADO

64-5VAGAS
No HOTEL QUITANDINHA

I
DE AUGUSTO DE ALMEIDA FI
LHO. (COPYRIGH'f DA PRESS
PARGA, ESPECIAL, PARA "O ES" -

j 'fADO").Confesso com certo pesar que
não ganhei nenhum dos livros rie
Carlos Drumond de Andrade. Com
prei "Brejo das almas" em uma das
minhas habituais peregrinações às
livrarias da rua São José. "Alguma
poesia" até hoje não me foi possí
vel encontrar o "Sentimento d"
mundo" Nélio Reis me emprestou e

estou com remorso de devolver.
Muita gente tem o mau gosto de
d esp resar o livro comprado em se

gunda mão nos "sebos", mas esque
cem ou não sabem que é entre' êles
uue descobrimos edicões raras, os

,:elhos clássicos e alguns dos mes

tres mais autorizados do pensamen-
h, e do estilo. Só os que compram
Iiv ros como adorno doméstico, soh
medida métrica, para encher um

(:1l1t,o de saia,' po�em meu.ospresar Ios Ilvros usauos. Eu os detendo e

tenho por êl es um respeito humi l
de e devoto. Muitas v ezes tenho ti
do namô ros muito senos e de
cepções muito grandes porque quan
do menos espero mãos estranhas le
vam livros que por coerência senti
mental seriam meus mas que não
pude comprar a tempo de salvá-los
para minha coleção.
Mas, deixemos êsse quotidiano

com muito pouco interêsse e fala
mos da poesia de Carlos Dr urn ond
d'e Andrade, poesia enxuta, onde a

fôrca elo pensamento poético não
precisa de exuberância verbal pa
ra se afirmar. O que mais encanta
na sua poesia é o sopro inconsútil
e eterno, banhando os seus versos,

que têm inspiração temática nitida
mente tem pora l, essencialmetne h u
m ana, num paradoxo delicioso e rie
finitivo. Carlos Drumond de Andra

I
de é dos poucos poetas vivos que
trazem a poesia como um destino.
Sua poesia á natural e i,ndispen��
vo}. Não encontramos nele o a rtif'i

.•••__•__.-....._-._.-_.-_-...-.--_--_-...._......_....-._.....-......-_.._--__..._......-_--..__...-...--.-....--...- .........- ..-........--....--_--_-...-..-..-..-,..�...._
...

-_
..--......-_..................-.... cio que cria reflexos poéticos, mas

.I .. que é incapaz da poesia vertical c

�;e THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE � pura.
COl\IPANY LIl\IITED .; "Sentimento do mundo" é um

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" > livro compacto, denso e feito da
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anos pela "Revdsta Acadêmica",

ESPERANÇA nos levou a um dos lugares mais
.

uítorescos do centro da cidade, o

do Fnrmacêutieo NILO LAUS décimo nono andar do Edifício Re
gina. Muitas vezes com Vitor Pen
tagna e Sara Catá fui assistir "nes
te terraço mediocremente confortá
vel " o crepúsculo descer sôbre a ci
dade. Sara Catá recitava admiravel
mente Pablo Neruda e Santo Cho
cano e também êsse delicioso "Pri-
vilégio do mar" com pronúncia cas

telhana, que se tornou depois uma

espécie de característica musica! de
nossos encontros. Este café buro
crático ficou para nós como um

Ioasis no borborinho da Oinelândia
e debaixo da sombra poética 'de I
Carlos Drumond de Andrade, que
certamente até hoje ignora a sua

influência em n08SO itinerário líri
co. De cima do aranha-céu, a vida
se multiplica em lima multidao lTe
facetas. Evaristo de Moraes Filho,
muitas vezes, também, nos acompa
nhou áquelas plácidas alturas. Ago
ra mesmo, êle, escrevendo-me da
Cidade do Salvador, na Baía, recor
da um pouco os nossos encontros
com essas palavras cheias de ternu
ra, "lembra-se daquele café no al
to do Edifício Regina? Eram duas
horas da tarde. Estávamos sobran-

I do por êsse planeta quando fomos

I bater os costados lá por aquelas
bandas. Olhamos para a rua Evaris
to da Veiga. Vimos os operários que
ti abalhavam nos trilhos, um ho
mem entrou com uma mulher num

apartamento da rua Senador Dan
tas, os soldados andavam pela cal
çada, os bondes iam e vinham, os

automóveis, .também. E no meio
dessa porção de destinos que se
cruzavam e não se conheciam, eu

. disse e até hoje penso nisto, o que
mais admiro na vida são as possi
o.ilidades de vida".
Mas isso já é outra história, co

mo costumava dizer Rudvard Ki
plil1g, o poeta do Império Britânico .

A poesia de Carlos Drumond de
Andrade é um jato de luz dentro
da sombra � do tumulto que a,niqui
la o pensamento em nossos dias. Te
mos pdr ela mais do que UUla fria
admiração intelectual; o que senti
mos é uma afinidade de coração,
uma compreensão de propósHos c
uma fraternidade de objetivos. Não
iremos aquí repetir, catalogar, cio
tar as melhores poesias de "Senti·
mentos do rr{undo" porque seria o
mesmo que transcrever o índice do
Iiyro. Não obstante, temos as nos
sas preferências individuais, aque
las que mais de perto tocam em
nossa sensibilidade e afinam com
o nosso temperamento, tais como os
"Mortos de sobrecasaca", "Menino
chorando na noite", "Dentaduras
dUI11as", "Confidência do Itabira
HO", e "Privilégio do mar".

-

Há muito tempo que tin!1-am()s
"na IIllr.l':an ta toçlajl eSI'ali c()isllIJ e

Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, e 90

público, em geral.
Ar.ligos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
cientificos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

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

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

etc.
Coelho)

* Porteiros
* Jardineiros
* Telefonistas
* Valetes
* Arrumadeiras
* Cosinheiras
* Garçons
* Comis
* Vigias
* Confadores
* Escriturarjos
* Cabeieireiros
* Barbeiros
* Eletricistas
.* Platineiros
* Lavadores
* Roupeiros
* Mecanicos
* Ascensoristas
* !nterpretes

Já se encontram abertas as inscrições
para os candidatos a empregos no Hotel
QuitandiLlba, em Petropolis, a ser em

parte inaugurado no próximo mês de
Novembro.
As inscrições não serão feitas pessoal
mente, mas por escrito, acompanhadas
de duas fotografias 3 x 4, e dirigidas em

carta iechada ao Departarnen to do
Pessoal do Hotel Quitundinha.
Ed if'ioio BrasiJia (Av. Rio Branco,
au, 9.°). H;o de Janeiro.
Os candidatos deverão prestar as seguintes
informações: nome, endereço, (si possível
telefônico), nacionalidade, idade, estado
civil, prof'iasão e ordenado atuais, grau de
instrução e posição pretendida no Hotel.
Todos os candidatos aprovados farão
imediatamente um contrato de trabalho
com o Hotel Quitandinha e frequentarão,
(2 vezes por semana) o Curso de
Aperfeíçoarnen to Técnieo, para o seu

treinamento profissional. O Curso man

terá aulas diurnas e noturnas de cada
especialidade.

Hoje e amanhã será a sua prefer-ida
Drogas nacionais e estrangeíras - Homeopatias - Perfumarias -

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

PREÇOS llIÓDICOS.
Rua Conselheiro lUafra, 4 e 5 (edifício do Merca(10) -- FONE 1.642

Hoje HojeODEON
A's 2 horas - Matínêe Extraordinária - 10. Exibição do super

filme:

intrépido
.

general Custer
com Errol Flynn e Olivia de Havilland

FILME JORNAL n
' 141 (DFB)

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

OS EMPREGADOS DO HOTEL QUITANDINHA
SERÃO OS MELHORES E OS MAIS BEM
PAGOS PROFISSIONAIS_ DA SUA CLASSE.

o

A's 4 1/2 e 7 1/2 horas
Extraordinário Programa

Aventuras! Misterios ! Lutas! Comédia

Os anjos no castelo misterioso
Os u6 Bambas" inclusive Leo Gorcey e Bobby Jordan

Urna temp estada de riso, Jack Benny e rn:

Romeu a cavalo
7' e 8' episódios da:

Diligência vitoriosa
Com Lon Chaney Jr" e Helen PRrris

.

COMPLEMENTO NACIONAL
Preços: 2,20. 1,50 e 1,00. Impr. 14 anos.

fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL

.

Sessão às
19.30 hs.

RIO - REPRESENTaNTE
Pessoa ativa e bem relacionada na praça do Rio de Ja.

neiro, com escritório no centro da cidade, procura represen
tações CL comissão de CRINA animal e vegetal e artiqOll de
madeira (adornos. handeijas para aplicação de bcrboletea, ca�
xns, estatuetas e utensilios, etc). Cartas para T. Erdos. Av.
Marechul Floriano, 176, loja. --- Rio,

Credito Mútuo Predial
Pronrietarios - J. Moreira & C ia.

O maíor e mais acreditado Clube de Sorteio de Ml."r-
cadortas do Estado

'

sort-tos n08 dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO MAIOR CR s t)'�50:00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico grátis
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
pre Inconunente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha collançn, que, quando menos esperar, 8
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

lIa. Exibição (verdadeiro record) do

O intrépido general
super filme

Custer

MACHADO .& 'CIA.
AGfJ:NCIAS E REI)RESEN'rAÇõI!16

Com Errai Ffynn e Olivia de Havilland
As façanhas do regimento de cavalaria n' 7.

FILME JORNAL N. 141 (DFB)
IDADE DA PEDRA (Desenho)

P:eços: 2,00 e 1,50. Impr. até 10 anos
, ..
-'�---' ... -.�. -'��",�,

DOMINGO:

Alma torturada
,prcseptando 'ALAN I,.APO Jl J1Qva sensflção masculina.

-_

-- ..... -_.,. .....--.,_,....._ -
- _. "
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em torno
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de De Gaulle,Vonsideravões
Austr·egesUo Oe Alharde

Os que se opõem a de Gaulle, ou o têm 'como místico e ine

ficiente, ou arrepiam-se com os seus escrúpulos na feitura da
conciliação dos franceses, são os que não medem as fôrças mo

rais na justeza de seu valor.
Não há meio de pôr no mesmo feixe o trigo e o jôio, pois,

tudo de mal que têm acontecido à pobre França vêm precisa
mente de que não houve escolha de homens.

Não convém [orçar de Gaulle rà aliança com os colaboracio
nistas, pois, sería, de começo, restabelcer a coniussão e premiar
os traidores com as laureas devidas sómente aos verdadeiros
patriotas.

O expurgo dos generais de transação, dos que bateram moe

da na vitória de Hitler e se puseram a serviço de dois senhores,
d uma urgente necessidade, pois que, por êle, se verá da since-

.

ra disposição de restabelecer na França o princípio da honra
militar.

Ao politico ainda se admitiria, pela deformação de espíri
to, que se avançasse em pazes escusas com o vencedor, mas o

soldado há de ser retilíneo no procedimento, intransigente na

luta e insubmisso a toda iL�ia de servidão da pátria.
Por que partir de Gaulle, em nova e mais perigosa jO'mada,

com sujeitos da laia de Peyrouton, Nogués ou Boisson, se já
foram experimentados na suprema prova e mostraram a lante

jaula do seu caráter?
Não será comprometer à tareia, descoroar os iniperierri

tos, deixando entrever aos traidores que, no final das contas, se

mudarem a tempo; ganharão, além do perdão, honrarias e en

cargos bem remunerados?
Por que insistir em que de Gaulle, o leçaâo de Joana D'

Are, se assente à mesma mesa com os que o deixarão de novo

na estrada para ajeitar-se com Hitler, se os aliados não leva
rem a melhor na contenda?

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda,

BANCO DE' CRÉDITO POPULAR E AGRICOLA
DE SANTA C!TARINA

(Em transf'orrnaçáo paro, Sociedade Anonima)
Rua l'rajano n. 16 - Séde própria - Registrado no l\Iinistério da Agri·

cultura pelo Certificado n. 1 em 20 ele Setembro de H138.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA

Códigos usados: MASCOTTE 1". e 2a• edição
FLORIANóPOLIS

Brevemente: Agências em várias cidurics do Estado.
Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado - Reprcscnt.ante
da Caixa Econômica Federal para :1 venda das Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio c Novembro.
Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados de São Paulo,

.

Minas Gerais e Pernambuco
Mantem carteira especial para administração de préd íes.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

ele à díaposição (retirada Iivr-e) 2%
CIC Limitada 5%
CIC Aviso Prévio ,.............. .. .. 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em todas as Reparti
çõcs Públicas Federais, Estaduais c Xlun icipais.

DIRETORIA:
-

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

Calçados e capas para colegiais I
Chapéus «Clímax» (tropical)
Capas para militares
Smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENNERRua Padre Miguelinho, 36

......�........�....bB aas...�........��
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Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo ê
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de distúrbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da. bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. lt por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada. a funcionar.
Liberte o seu sangue tlessas substancias tozí
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rápido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pílulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

PARA Os

Pilul�GAo vidro Arande de Pilules De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA BOS.I
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

SUA
ImportanteEstá ameaçado de gripe .,

SANAGRIPE;
Está atacado de gripe

SANAGRIPE.
"Sanagripe" aborta a intluenza
e cura constipações com febre,
tosse, 1'("" .�.!ão e dôres no

, corpo.
Encontra-se em todas Farmácias.
340 30v.12

SEJA

f' assim!
Peça, na sua Farmácia, homeo

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

pedirá outra ...

341 30v·U

Pensão familiar
Vende-se uma no centro d.

cidade. Informações nesta re

dação. lO v.-ti
..........'** ,..,.".,.,

"A Bandeíra Nacional quando apare
cer em sala ou salão, 1)01' motivo de 11e••
niões, conferências ou solenidades, Oca.
rá estendida ao longo da narede, por 4\tI
traz da cadeira da presidência 011 do l0-
cal da trlltulllI, SeDlItre aeíma da cabeça
do respectívo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retanalllo
esteja em sentido horizontal, e a _
trela Isolada em cima". (Decretn.lel D •

•,lH-G, cl� 11 «lt �u1hQ dCl U!3l- AI:(� "
A' SAUDE DA MULIlER;".SE - __ ._ ..

1
�.
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tinuarn intactas, tendo fracassado
Lodos os esforços germâuécos para
abrir grande brécha nas posições

Moscou, lO (U. P.) - Despachos
chegados da frente anunciam que
os russos estão enviando podero
sos reforços de elementos blinda
dos e artilharia de campainha pa
ra o setor de Bielgorod para bar
rar def'i.nitivamente o avance ale
mão e eliminar as vantagens alcan
çadas pelo inimigo. Acrescentam'
as informações que a Wermacht
efetuou uma nova penetração nas
defesas russas estabelecidas no re
ferido setor.

Moscou, 10 (U. P.) - "Doma
mos os tigres", "Os tigres estão
em chamas" e "os tigres nazistas
não são tão terríveis como pensa
va Hitler": foram os principais ti
tulos dos jornais TUSSOS, no que se d ianas salicnt am que os russos eu'-I que os russos previram o ataque
r'eí'ere ii Iuruosa batalha de Orel- vi�ral11 aran,cles ref'orcos de tan- inimigo e se prepararam para en
Knrsk-Bielgor od. A referência aos ques c ;'rlilharia pará' aquele se- írentá-Io e destroçá-lo.
"tigres", os mais famosos tanques tor, a-fim-de anular as vantagensalemães de 60 toneladas, foi acorn- alemãs. Nos demais setores, ao su
panhada de lima informação, se- doeste de Moscou, os rllSSOS mau-

I 1 I· '1 L informaram que está se deseuvol-gunr () a qua uns (OIS nu
.

anques têm o domínio da situacão e anu-
nazislas já foram destruidos pelos laram Iodos os êxitos obtidos pe- vendo violenta batalha de tanques
russos. Em sua tilânica lula COIl- la "Wermacht" nos dois pr imeiros atrás das posições soviéticas, que

tra 0" Ianques alemães. os russos dias ela ofensiva nazista. Nos ares, foram perfuradas pelos germânicos.
estâo usando desde os Ianques e a aviacão soviética defende a sua Segundo a emissora de Berlim, os
uv ió es al c' os canhões alIIJ' -tanques, super-i rTri dade sôbrc a Lul'tw a íf'e, I-I' 1 d" - - .

f' 1 russos es ao rea IZaJ]! o gran es es-
as granadas ele mão e as garrafas apesar d cst a ler sido re orr-a« a

de petróleo. Calcula-se que os com _0 grosso das Jorças aéreas forços para deter as cunhas inclui
"cacadorcs de tigres" estão eles- aleruãs destacadas na frente do das pelos alemães, que continuam
í

ruinrlo uma média de 500 tanques lMediterr-âuco. Os observadores mi- avançando,
.

alemães por dia. A-pesar-das enor-ll11ares indicam que a ruptura de- tros despachos russos acrescentam
mes per das .sofridas! os alemães c!sÍ\,:::' das !i,llhas, s�vi�,1icns pode- Informações de Moscou, por I ([UC' fracassaram lodos os ataques
consegurrani i ntrorluz ir duas

CU-I'
na sigrn flC.aI . o e 11\ oh imento

.
de outro lado, destacam que todos os I desf echados pelos nazistas para Moscou, 10 (U. P.) - As forças

nhas nas linhas russas em Biel- grandes exércitos russos na salien- l' '. I, russas reconquistaram várias povo-
I

' 'i' -

ovi 't'c
. 't d e Kursk Essa POSSI']JI'lJ'c!ac!e ataques ançauos nelas nazistas fo- cortar a saliente que os russos 111an- -

I' 1 di I
.

goro: , onde a SI uaçao s VIC I a e e ". , , .

1 � I ' T açoes que 111 tam per IC o nos prr-
bastante séria. Informações f ide- entretanto, está afastada uma vez ram detidos. As linhas russas CO'.1- tem ele Kursk, rneir os dias ela ofensiva alemã .

.........................oa e&••oa........... ...eê••� ..

ALGECIRAS, 10 (U. P.) FOI RETIRADO DO MAR, NOS ARREDORES DE GIBRALTAR, O AVIÃO EM QUE PERECEU
O GENERAL SIKORSKI, CHEFE DO GOVÊRNO DA POLôNIA. O AVIÃO FICOU SOB A GUARDA DE UMA ESCOLTA EN.
CARRE(;ADA DE VIGIÁ-LO, ATÉ QUE O MESMO SEJA EX�MINADO PELOS TÉCNICOS. RECORDA-SE QUE, LOGO DE.
POIS DO ACIDENTE, 'CIRCULOU A VERSÃO DE QUE HOUVE SABOTAGEM NO APARELHQ EM QUE VIAJAVA. O GE.

NERAL SIKORSKI.

as linhas ru'ssas continuam intactas
Londres, 11 (U. P.) - Os alemães

fi legis'laçâo trabalhista e os servidores do Estado
Hio, 9 (C. p.,) -. E. 11l exposição I dame:nte protegida. pela primeira.

I
dade, Não ser.ia jud icioso e mui!o

de motivos ,ao presidente da

He-[por
I51i0, mesmo que se trate de menos defensável, invocar para o

pública, o DASP esclareceu "que atender a problemas cspecif'icos servidor do Estado ora a Iegislu-
o desejo de não aplicar a legisla- de uma determinada classe, em al- 1 _ . .,.

cão t rabalhi sta aos servidores do gnns aspectos as suas soluções pa-lçH!O
social especifica, ora a geral,

j';;stado se funda em que a legisla- recern menos vantajosas que as de tomando ora a uma c 01",\ outra,
ção .de previ. denci n social peculiar ordem geral. E_nlretanto, al.)t.eeia-j

apenas por (.liSl?()Sití\.'.O�.
que lhe

a esses contém dispositivos nW1S elas no todo, nao 11a negar que 80- fossem i avoravets orni
í

indo o.'; as

adequados á situaçã� especifica brelevern em alcances e profundi- peclos ll1eno� generosos .�. q\l,l' um-desta classe, a qual nao sena elevI- bas neeessunal!lente contel!1 .

.N()V�� MAROA

Produtos farmacêuticos de maior consumo
Rio, 9 (C. P.) - O coordenador cessida,de. POI' outro lado, o coor

da Mobilização Econômica, cOllsi- denador designou, para membros
derando a n'ecessidadc de determi- da referida comissã.o, ·os drs. Nes
nar quais os pro,dutos t'armaceuli- tal' Mmll'a Brasil, Carlos Silva
DOS de maior consumo popuhl1' e Araújo, professo\" Genival Londres,
mais necessários à salva-gll:ucla da
saúde pública, assim como os de Edga,l' Alúleiclu, José Sarmento Ba
utilizacão menos' dispensável ao l'ata, Vicente Pinto e Heruclides
tralta,mento dos doenLes, resolveu Sousa Arali,Ío. Essa comissão d.e
criar uma comissão encarregada técníc:os funcionará sob a preSI
de determinar os p.rodlltos farma· dencia do professor Manoel de
�eutioos 4e ll1(lior consumo (;l ,!,le· Abreu,

o ESTADI!_�sPortlvo Allora daEmbarca hoje, a tarde, para a
.-

cidade do Tubarão, o "onze" prin
cipal do Avaí, que, alí, enfrentará,
crncmhd , o possante conjunto dc
Hercilio Luz.
--- Os jogadores Branca de Neve

IIIiall91
e Forneroii assinaram contrato com1& '$L o Figueirense.

----------------
--- A preliminar do encontro inter- Quartel aliado na Africa 3�-Hon,iRIO D,\S S,\XTAS i\IISS.4.S P,\1U municipal trde amanhã, será d is- 1 )DO'I''''-GO

' tentriona, 10 (U.P. - A in-" ,.,

putada entre os quadros do Paula
R C· ib v asão da Europa começou, pre-Ca teural: G - 7 _ 8 _ 10 horas. ames. e urIt! anos.

Novena: às 19 ho"as.
--- O arqueiro Marona assinou cisamente, às 3 da madrugada

inscrição pelo Figueirense. de h.oje, o qUI! eGIuivale às 22Em dias da semana: Missa: às 7,30 ho- A Rádio São Paulo informou,raso horas do Brasil.
.

.

", ,,' . ,ontem, à noite, que dois amadores A
.

IgleJ� ele S,lO F.ra'1C)SCO. 7 - 9 horas. do "Mecanica", da capital pau-
S pnmeiras noticias recebi-

HOS!)lt.al de Cal'l�ade: G -

� horas. lis,ta embarcarão na próxima se- das das forças invasoras dizem':PUrlSSll110 Coraçao de Mana (Parto): •

d t" FI'· , l' "Tudo corre de aco'rdo com8 I mana, com es Ino a orlanopo IS,

10ra.s. • .

I afim de ingressarem no Figueirense. os planos traçados".,

�::::�: ��: ��:t�e��:�i���: 673;-h!r��.r:1s. Ô··p-·�;;�·d�·��·;é···j�t��;;�·t;doIgreja de Santa Terezll1ha: 8 horas. ,
. _ ..

1 d P Londres, lO (U. P,) - Não
Igreja da Conceição: 7 horas. A Comlssac;> MUnICIpa e reços é faciI fazer um calculo, precisoAsilo Irmão Joaquim: 6 horas. alterou os preços da tabela para_ o
Ginásio: 5 _ 6 _ 7.30 (só alunos) café moído, que doravante serao do potencial das forças italo-

os seguintes: germanicas da Sicilia.
Produtor -. Quilo -- Acondiciona-

do em pacote -- Cr. 5,50;
Varejista •• Idem -_ Idem -- Cr$

6,00.
........,._�� �-- .

,.

soviéticas.
De Roma, por outra parle, reve

lou-se que a atual ofensiva alemã
destina-se unicamente a encurtar a

Iin lia de frente nazistas afim de
impedir possível of'cnsiva russa

ainda durante o verão. Assim sen-

Londres, 10 (U. P.) - A B.B.C.
i nf'ormnn, baseada nas noticias en
vindas pelos correspondentes es
lrungei ros de Moscou, que, dentro
de 48 horas, ficará decidida a gran
de batalha ele Orel-Bielgorod ..

• '&&

o. Júlia Branco
MmUmann

do, mesmo para os italianos, a

atual luta não constituo o prelúdio
de ofensiva geral dos nazistas. Ou-

Monumento ao Dr. Bulcão Viana

Ontem, às 16 horas, efetuou-se o

en têz ro . da exma. sra. d. Júlia
Branco Moellmann, viuva do nosso

saudoso corrter'rôneo sr. Durval
Moellmann.
Grande foi o número de pessoas

que acompanharam o corpo à sua

derradeira morada,

8,3'0 horas.

Capela de São Luiz: 7 - 8,30 horas.

Capela elo Abl'igo de Menores: 7 horas
(todos os dias).

A Comissão Promotora do Morrurnerrto-oo Dr. Bulcão Viana.
tendo resolvido efetuar. a inauguração do mesmo no dia 14 de
Julho p. futuro, data comemorativa da Liberbade dos Povos, con
vida, para honrarem com sua presença, à referida solenidade,
que se realizará às 15 horas no Jardim Gustavo Richard (Praçu
Getúlio Vargas), todos quantos concorreram para a sua aqulSl.
ção, e bem assim as associações de todas as naturezas, o fun
cionalismo federal. estadual e municipal, o comércio e o públio
co. em geral, antecipando-Ihe·s cs mais since,ros agradecinlentos .

A COMISSÃO

invasão

Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8 ho,

I'as.

João Pe�soa (Estreito): 7,30 horas.
Barreiros: 9,30 ]loras� ,dia seguinte: 7

horas.
São José: 7,30 - 9,30 horas.

Farmácia de plantão
Estará de plantão, amanhã, à

farmácia «Santo Ant8nio», à rua

João Pinto.
........._..................................,............s._.••_....'"

festa popularEstá marcada para os primeiros
dias de agosto vindouro. a realiza
ção, nesta capital, de mais uma

festa popular, em benefício do Pre
vent6rio.
Patrocinada pela «Sociedade de

Assistencia aos Filhos da. Lázaros
e Combate à Lepra)}, em Santa
Catarina, a festa que se vai efe
tuar, no mesmo local de, sempre,
será coroada de pleno êxito. uma
vez que o povo de Florianópolis
sabe bem dos serviços de assistên
cia que vem essa associação preso
tàndo aos infelizes filhos de láza
ros, com o funcionamento do Edu
candário ..Santa Catarína" , no

vizinho m\.l.;nicípio d, São 10sé. .'

Londres, lO (U.P.) - Os ciro
cuIas onciais acentuam que as

.operações iniciadas contra a Si
cília são de tal mqpitude que
é ainda prematuro dizer que há
probabilidade de êxito.

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Londres. 10 (U.P.) - A rádio
de Berlim anunciou que as guar
nições itàlianas da Sicília estão
lutando cOI)tra ,os aJ)ado8.

.........- •••••- _
- - - ••••0/".1

Capitão Edgard Mello
Acaba de ser ' transferido para

servir no 14' B. C., aquartelado,
neste Estado. o capitão Edgard
Mello, neto do nosso saudeso con·

terr&neo dr. Eugenio A. da Cunha
e Mello,

Dr. ARAUJOOlhos -. ouvidos . _ nariz -- gai·garita
REASSUMIU SUA CLlNItA

Rua Vilar Meirelles 2�
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.

Banquete aOi jorna- Salvos 600 tripulan-
listas brasileiros tes do «Helena.
Nova Iorque, 10 (U. P.) - Cem

destacadas personalidades, inclusí ..

ve o cônsul geral do Brasil nos Es

ta.clos-Unidof; e o presidente da
Panamerican Society, cOl1lp�ec:
ram ao banéiuete oferecioo, Il,q,i§' "jo1'
nll.listas brasileiros pela Margal1-
thaler Linotype çompal1Y;

Nova Iorq'ue, 10 (U. P.) - Fo
ram ,salv,05 600 tripulantes do cruza
dor norte·americano "Helena",
afunda.do 'pel{)s japoneses duraÍlie
a batalha naval travada no golfo
de Kula, nas ilhas Salomão. Se
gllncLo, informou a B.B.C., a tripu
lação do "Helena" era de 800 hQ�
l1lens. .

._---,<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


