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LONDRES, 12 (U. P.)-Urgente-As tropas norte-americanas acabam de fitriiistar o
porto de Licata, no sul de Sicília. A bandeira dos Estados Unidos tremula - na zona

do porto. Os aliados continuam desembarcando incessantes reforços •....................................................................................0 • .
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Ano XXIX

Ex-ministro preso
Informa-se de Buenos Aires que

foi detido o ex-ministro do Inte
rior na ipresideneia Castilho, sr.

Miguel Culaciatti, devido a graves
irregularidades comprovadas em

departamentos que esteve sob sua

direção. O sr. Culaciatti ficou re

Hdo no Departamento de Polícia.
.���.�.���.�.�.���.���.��.��
SR. MOTORISTA: - Leve os documen

tos necessários, para a substttulção da
carteira de motorista, a "Ernprêsa rnter
mediária", e aguarde, com brevIdade, em
sua residência, o 'recebimento da nova
carteira,

o l\'IAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Terremotozinho •••

Rio 13 (A. N.) - O Observató
rio N�cional comunicou ao vesper
tino "O Globo" que seu sismógra
fo nüo registrou o tremor de ter
ra de Camocim, no Ceará, razão
por que ,o considera fenômeno 10-
cal d'ora de qualquer interêsse e

que o mesmo teria sido apenas.
�-..-.-..-.-.-.."V'.""V'!'..,._..................-,_.•.."..,....

Ao tentar esquivar-se às determi
nadies dos órrios de Estatfstica Mf.
litar, uma pessoa revela o que é.;
inimigo do Brasil. E par" os inimj·
,os do Brasil. a lei é inflexivel
W. E. M.). I Florianópolis- Ter�a-feira, 13 de Julho de 1943 I N. 8865

ARGEL, 13 (U. P.) - Os aliados dominam a situaçâo em Sicília. To
dos os contra-ataques inimigos foram repelidos pelos soldados aliados,
que continuam a avançar nas direções norte, léste e oéste da ilha.

Outras informações adiantam que Siracusa está na iminência.
cair em poder dos aliados.

Além disso, em Ragusa, aliados e trinta mil alemães estão empenha
dos em tenaz luta pela, posse daquela .cidude, situada a 21 krns. da cosia

sul da Sicília.'
Consta também que parte da cidade de Gela já se encontra em po

dil' dos guerreiros aliados.
Na região de Catânia, as tropas aliadas constituíram-se em divisões

perfeitamente equipadas e agora atacam a segunda linha de defesas do
"eixo", Afirma-se que a zona de Catânia é defendida unicamente por
soldados italianos.

RECEBIDOS ICOM SIMPATIA gel, anunciou-se oficialmente que COMO E QUANDO COMEÇOU A
.Quartel General Aliado da Argé- o general Montgomery é o coman- INVASÃO

lia, 13 (U. P.) - Informações da dante Idas tropas britânicas em ARGEL, 13 (U. P.) _ A invasão
de frente siciliana .dizern que os ha- operações na Sicili.a. da Sicília, foi iniciada por fôrças

bitantes locais d-emonstram grande I ,,' anglo-norte-americanas conduzidas
simpatia para com as tropas de in-I 24 QUILôMETROS DE ele avião, que desceram às 22 horas
vasão, e uma grande disposição de PENETRAÇÃO de sexta-feira em terras italianas.
cooperar com as mesmas. LONDRE, 13 (U. P.) - Urgente Essas fôrças foram imediatamen-

'* - As fôrças aliadas que desembar- te seguidas pelos paraquedistas, que
i\WNTGOMERY É O COMAN- caram na Sicília já avançaram de chegaram ao sólo da Sicília às 23

DANTE 1� a 24 kms, na direção do interior horas e vinte minutos. As tropas
Londres, 13 (U. P.) Urgente - daquela ilha desde que começou U( especializadas foram chefiadas pelo

Segundo informou a rádio de Ar- invasão.
.

Conclue na 6a. página.

Acrescentam de Argel que os aliados ampliaram as suas cabeças-de
-ponte e organizaram formações blindadas e de artilharia para repelir
possíveis contra-ataques inimigos.

De parte eixlsta, revelou-se que em certo setor os aliados tiveram
de bater em retirada. A emissora de Berlim informou, por sua vez, que,
durante a tarde de ontem, os alemães repeliram uma formação norte

-americana, que foi lançada ao mal', na costa sul da Sicilia.
Afirmam ainda os nazistas que a esquadra italiana abandonou a

base de Spezzia, rumo à zona de batalha. Mas, até agora os navios ita
lianos não foram vistos pelas fôrças navais anglo-americanas.

Embora o Estado Maior italiano e a rádio de Berlim se esforcem em

destacar ser boa a situação dos defensores, é cada vez maior o pânico
em toda a Itália. "Não podemos menosprezar o perigo". Foi a exclama
ção dolorosa do comentador da emissora de Roma. Segundo o locutor

fascista, a invasão da Sicília não significa a abertura ela "segunda freno

te", o que só se verificará com a invasão da Itália. Conclue-se da decla
ração do porta-voz fascista" que Roma considera possível a perda de
Sicília. O mesmo informante salientou que, uma vez de posse de Sicília,
os aliados precisariam de um milhão de homens para invadir a Itália.

*

comunicações do "eixo" entre a

Sicília e a peninsula.
•

Derrotada a divisão .Livorno))
Quartel General Aliado na Argé

lia, 13 (U. P.) Urgente - A famo
sa divisão italiana "Livorno" aca

ba de ser derrotada pelas forças
norte-americanas num renhido
combate ao norte de Gela. Trata
se de uma das principais divisões
dos exércitos italianos. A vitória
norte-americana comunicada de

pois de terem as forças do general
Batton repelido um contra-ataque
apoiuclo por 45 tanques da referida
divisão fascista. Informa-se, por
outra \parte, que as unidades bri
tânicas e canadenses estão empe
nhadas em outro combate com a

divisão de Napoli, numa base que
está próxima de Siracusa.

• ."�.' �-{1

os INGLESES OCUPAM
FLORíDIA

Quartel General Aliado da Ar
gélia, 13 (D. P.) - As tropas bri
tânicas ocuparam, em Sicília, a ci
dade de Fior ídi a, situada a doze
kms. de Siracusa, terra a dentro.

*

CONTRA-ATAQUE iRECHAÇADO
Quartel General Aliado da Argé

lia, 13 (U. P.) - As forças norte
americanas em Sicília, SGb o co

mando do general Paí.ton, recha

çaram, ao norte de Gela, um vio-
1€11to contra-ataque lançado pelos
italianos, com o apoio de 45 tan

ques. Essas tropas peninsulares
são marte da Divisão Livorno. O
contra-ataque durou cêrca de 24
horas.

Esperam 'cortar as comunica�ões
De uma base avançada na Sicí

lia, 13 (D. P.) - Os· aliados já
controlam boa parte das comuni
cações ma zena sudeste da Sicília.
Estão, assim, em condições de pre
parar um ataque em fôrma de pin
ras, tendo como ponto de partida
Úeata e Gela, de um lado, e, do
outro, a região de Siracusa. Ésses
bl'acos, segundo se acredita, se

este�derão para o norte, em dire
cão de Maina, principal ponto es·

tratégico, da Sicília, distante ape
nas três quilômetros da costa da

)..__ Calá.bria. Ameaçando Messina, os

ftliados tentarão cortar todas I\�

""

CA.PTURADA SIRACUSA
Londres, 13 (D. P.) Urgente

As unidades norte-americanas e as

tropas britânicas tornaram de as

salto a cidade de Siracusa, às 21
horas de sábado passado, no 111es

I11V dia em que se iniciou a inva
são. Siracusa tinha antes da guer
ra 49 mil habitantes, sendo esta a

segunda vez que é 'capturada por
tropas britânicas. A captura ante

rior foi durante as guerras napo

leônlcas.

E como êste, irresistíveis ficam os

bolos feitos com o inigualável
..À Composto «A Patrôa» - produto.",::"":-:':"�!lJ>.

'). ...." da Swift do Brasil!
==5:==�II�� .�l-"""",: O Composto «A Patrôa» não

contém umidade - porisso a mas

sa fica sempre uniforme e macia,
evitando o «desastre» das bôlhas
e dos bolos mirrados. E por ser

inteiramente uniforme, o bolo as

sa completamente,
cresce mais e c6ra
sempre por igual.

•

* O Composto «A Patraa» e ehe-s e à
venda, agora, em caixetas de 1 quilo -

embaldgem de emergência adotada pe ..

Ia Swift do Brasil, no sentido de substituir
a fôlha de Flandres, material tão neces
sário ao nosso esfôrço de guerra.

Swift do Brasil J.W.T,

. H�' JAÃIS C'f UM ��p.tiro DE .�i;(.UlO DijTRIBUIOORfS MlIN�IAIS in PRO['lUT�S BRA.SlLEI}iÓS','
. t.. "
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Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 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
Semsstr-e
Trimestre

TOPICOS & COMENTÁRIOS
As listas de faleci.
mentos aa Alemanha

Itália aproveitar \.;��!::O:�C��:.
t

li

d d () curvam; olham altivsmente para

()pO I· nn I _a e � �:���te e

para.
cima -

�enato
A ANEDOTA DO DIA

QUESTÃO VINÍCULA \

- O' amigo, você bebe muito
vinho?

- Não, senhor! Só bebo em
duas ocasiões: quando como e

quando não como.
I!'
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SEM dentes limpos não po-

-,

" ��L&dem existir belos sorrisos. I§�""-
Kolynos faz desaparecer em se- �"
guida essas manchas amarelas que
afeiam os dentes, revelando assim
sua natural brancura e beleza.
Além disso, a espuma borbulhante
e aromática de Kolynos lava toda
a bôca, deixando-a deliciosamente
fresca e perfumada.
Embeleze seu sorriso com

Kolynos-fonte de belos sorrisos!

POR W. EVANS - ESPECIAl,! ra o mundo Inteíro flue os alta- Desejam os italianos poupar
PARA A IN'J'Enc·.A�IERICANA dos já não dispõem de aviões suas belas e históricas cídades
E "O ESTADO" - Irlz-se g'e· em quantidade suficiente. Em aos arrasadores ataques aéreos
ralmente que um bom jog'a(lor resumo, encorajaria os Iascís- alíados t Querem evitar o ceí-
de xadrez pode dar o "check· '. A •

mate com 20 movimentos", ou, tas a �!:o�s.eg'�n· , �Ul�a guerr�. �al1l_ento� da flor ,d.", J?ventude
em outros casos, um dos jog'a.' q�le os, r�l(ls. �ereos �elI�ons·ll�al!�n�. �abe aOS)ta.l.mnos de
dores couquísta uma tão boa tram estar perdida para eles, cídír sobre sua proprm sorte•.

posiçao, que seu adversário,
80,00 considerando a partida com ir-
45,00 remed lavelmento perdida, de-
25,00

I
síste do jogo. ISeria assim uma ótima idéia I

Anúncios mediante contrato para Itália adotar os mesmos I'métodos de [ogndores de XH·
OS originais, mesmo não pu- drez. Xing'uem, uem mesmo os I

I
blicados, não serão devolvi, nazistas, c muito menos os íta-

dos. Iíanos, ignora o fato' de que o

"jogo" da Itália está perdido,A dir-eção não se responsa- e os aliados lhe darão o "c]le-
biliza pelos conceitos emiti- ek-mate" depois que os bom-

I
dos nos artigos assinados bardeíos aéreos tenham prepa-

rado o camluho para a marcha Idos exércitos Iíhertadores (las
Nações Unidas. Concedemos
que é muito desagradável proso
seguir num jog'o que sabemos
de antemão perdido, e daí o íu
to de os [ogadores de xadrez"

O Ministro Goebbels exarou quando se trata de pessoas n
uma ordem para, todos os jor- soaveís, compreenderem que é

na� do país proibindo a publí- inútil continuar na" agonia'
caçao num só dia de. mais de de derrotado, quando a partida
25 mortes militares. está irremediavelmente perdi-
A Alemanha têm em circula- da. A rendicão incondicional de

ção aproximadamente 12.000 �Iussolini seria assim um ver- 'Ijornais diários. Vejamos as lís- dadeíro henefício para o POYO
tas publicadas num jornal de italiano, que - diga-se de pago
mínima importância durante sagem - não está absoluta
uma semana, e, apreciemos o mente interessado na "parti.
número de mortos entre os da" de Mussolini,
quais 4 de 18 anos; 10 de 19 'I'alvez os fascistas tenham
anos; 13 de 20 anos; 12 de 21 alimentado a esperança de que I

anos; 15 de 22 anos; 5 de 23; os aliados poupariam a Itália I
8 de 24; 1 de 25; 5 de 26; 7 de aos bombardeios aéreos. Se os I
27; 7 de 28; 3 de 29; 7 de 30; 3 fascistas tinham essa ilusão,
de 31; 1 de 32; 11 de 33; e 13 já terão compreendido que er
com diversas idades.' raram completamente em seus

O total de 117 mortos cons- cálculos pois até mesmo um

títúe uma cifra eloquente da prelado cristão como o próprio
mortandade astronômica dos arcebispo de York ainda recen

nazistas na frente de batalha. temente enviou ii, Imprensa brl
E êsse total foi apenas o publí- tânica uma declaração em res

cado por um jornal de catego- posta às cartas que recebem
ria inferior de ·nome "Westta- pedíndo-Ihe que protestasse
lische Landeszeitung". Torna- contra os bornbardeíos aéreos,
se fácil por êsse sistema, cal- sob fundamentos humanitárlos.
cularmos as publicações elos A resposta do arcebispo de
demais diários da Alemanha. York é um documento sevéro
O perecimento em massa porém cheio de bom senso.

dos soldados germânicos é o Os que desejam suspensos os

maior objetivo dos aliados, ataques aéreos, diz a, resposta
pois, o potencial humano da do prelado hrltântco, parecem
Alemanha sofrerá irreparável não compreender que estariam
golpe quando as fôrças aliadas condenados à morte, não só
mantiveram firme a média das mente milhares e milhares de
notícias de óbitos. No prazo de soldados e aviadores aliados
um curto tempo, estará Hitler Imas

também milhões de pes�
impossibilitado de fazer frente soas atualmente esfomúadas,
ao ímpeto de uma ofensiva que opl'imidas e até mesmo tOl'tu·
lhe exija grandes contingentes 1'a(las nos países ocupados.
para garantir a defesa de suas Se os aliados llecldissem pu- pf'eçO (I"da e volta)' -_ 4'r � tO,OOposições. (C. E. C.) mUsal' os ataques aéreos con· " '+'

tra a Itália, Mussolini imedia,
ta.mellte proclamará êsse fato
como um sinal eyfdente de fr�t.
quC'za alinda, ao mesmo tempo sr.
que o dr. Goehbels gl'itàrÍa pu-

OHIBUS para es Caldas
'"{'o dos os domingos e feriados, a AUTO-VIAÇÃO

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

Perca" a Gordura
PONTO DE PARTIDA: Praça da AH�ndega.
BII.JHETES DE PASSAGEM, à venda na Agência

Mário Moura. à Praça Quinze. .
Reserve o seu lugar para o pitoresco passeio I

�;;;;;;;;;;;;;;;;�;;���;,���=:.��;;..��������------�-'----
.um inétodo novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê�lo agora nas far-

mácias.
Um médico da California que atende

as Estrêlas de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antiestética, Esta descoberta chamada
1!�ormode dissolve a gordura de um
modo seguro e rapido. Comece a per ..
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia, Formode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem,
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra, Peça Fornlode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 • Rio

Livraria e Papelaria NOVa
de

Espindola & Silveira
Cas� fundada para, com os menores preços da praça,
serVlf aos alunos das nossas escolas, em' particular, e ao

púbiico, em geral,
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

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

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

A V I S O

Venda sob prescrição médica

A Estatística MiIl�ar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exill:e que todos OI!

perfeita quanto possivel. do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileir.os lhe prestem cooperação.
Bu btTair.lhe apôio é trabalhar c&n-
'fI Q Br�ll '" Illerf4, {J}� Ic"2

do

O PRATO DO DIA
DOCE DE FIGOS

Escolha meio quilo de figos,
um pouco verde. lave-os e dê
lhes uma fervura.

Pese a mesma quantidade de
açucar e leve esse ao forno com

água e uma' fava de baunilha.
Dê uma fervura, junte os figos
e deixe-os cozinhar durante dez
minutos. Guarde na mesma calda
para o dia seguinte. Repita essa
mesma operação, dê ponto à
calda e. sirva em compoteira.
Não tenhas dúvida em de

nunciar nm "qulnta-eoluna",
por mais que pareça too. amJ·
go; não merece tua estima um
traMol' da Pátria. (1.. D. N.).

Terrenos em lotes
Vendem-se 4 Jotes de terre

no, bem situados, proximo ao

Balneário da Ponta do Leal.
Tratar à rua Duarte Schu
tel, 15. 15 v. - 1

Qua ndO nlgll,;m, tn.l DOmo o Íl4Y1a>
lheiro da Ilustração a-eím ... ofereOlll'
lhe, em amável gesto, um oá.lioe do
excelente aperítívo KNOT, lembre
ee V. Sia. tia aoresoentar, ao agrade
ce, a gentileza: ESTEETAl1-
BEt'1 o I1EU APEI1JTIVO

l'REiJlJ.ETtJ!

(/I'f PIlOOUTO IJ'A KIfOTJÂ./II/). Cot1. E fEfivnoi
_ .TAd�í -L

S 8 nu uenQICONTEM'
OiTO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA·
TO; FOSFOROS,CALeIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
OI P'''dol. Depluperldol,
E.golldol, An�mlcol, Miei
que cri.m M.grol, erilnçl'
raquític•• , receb.rão I tonl·
fic.ção g.,.1 do orglnllmo

Sa ngOüi n 01
Llc. D.N.S.P. n' 199, de 1921

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
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Anlvers'rlolU
Pela passagem de seu ani

versârio de nascimento, recebe
rã hoje carinhosas provas de
estima a exma. sra. prol. d. Olga
Valente d'Acampara, viuva do
saudoso farmacêutico Antônio
d'Acampora.

•

A graciosa srrta, Adí Gar o-
falis, filha do sr, Demétrio
Garofalis, proprietário da café
"Glória" será alvo, hoje, data
em que transcorre seu aniver
sano natalício, de expressivas
manifestações de apr êço de suas

numerosas amiguinhas.
•

Pelo transcurso de sua data
natalícia, hoje, deverá receber
muitas felicitações o sr, Màrio
Couto.

•

A menina Carmen, filha do
sr. Acácio J. da Silva, ofecerá
às suas amiguinhas, hoje, uma

lãuta mesa de doces, para
festejar seu aniversarto, que
nesta data transcorre.
r.-_ -_-.- -..- � 'Y

A�ão aérea aliada
Londres, 13 (U.?) - Conti

nua a ação das forças aéreas
aliadas contra as comunicações
bases e depósitos nipônicos da
Birmânia. Informa-se oficial
mente que as operações se de
senvolvem sem encontrar, pra
Ücamente, oposição do inimigo.

Comboio alemão
destruido

Nova Iorque, 13 (U P.) -

Um comboio alemão de 68 ca

minhões com 115 homens foi
cercado e destruido pelos guer
rilheiros do norte da GréCia.

Prestigia o Govêrno e ali

cla8sell armadas, - ou ser'lJ
um "quInta • colunista". (L
D. N.).
rI'w"'ol'iI"- .-- ....

O DASP
-

delibera
Rio 11 (A. N.) - o senhor

José Vicente, lente catedrático
em disponibilidade desde 1890,
do curso anexo da Faculdade
de Direito de São Paulo e len
te catedrático aposentado des
de 1933 do Ginásio da capital
daquele Estado, reclamou pa
gamento de proventos da d�s
ponibilidade, relativos ao eX1e�
cício de 1941-42. O DASP OPI
nou que- seja mantida a dispo
nibilidade do interessado no
curso anexo daquela faculda
de, sendo-lhe pagos os respec
tivos proventos atrazados; pa
ra que seja cassada sua apo
sentadoria no cargo de lente
catedrático do Ginásio São
Paulo, do qual deverá ser con
siderado demitido trinta dias
após a publicação do citado
decreto-lei número 24 de 1937,
ficando entimado ainda a re

por a importância sob aquele
título, recebida desde 10 de no
vembro de 1937; para que se

jam responsabilizadas na for
ma da lei, por falta de exação
no cumprimento do dever, as
autoridades que, tendo conhe
cimento da situação em causa,
não tomaram as necessárias
providências, no sentido de re
gularizá-la. O presidente da
República aprovou o parecerdo DASP.

Tomaram a enseada
Camberra, 13 (U. P) � As

tropas norte-americanas apcs
saram se hoje da enseada de
ltnogai situada fi 3 quilômetros
ao nordeste de Bairoco, Foi o

que informou of.cialmente o

Quartel general de Mac Arthur,
JU\ �ustr�li.,

Dr. ARAUJO
OIhRSEÃ'SS��'Ü ·SÜriZ(LI�il(gÂnta

Rua Vitor Meirelles 2ft
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs,

�éôl,i�::.��fidfco··� IRio, 12 - Realiza-se no pró
ximo dia 15, no edifício do Si
logeu Brasileiria do Congres
so Jurídico Nacional, promo
vido pelo Instituto da Ordem
dos Advogados Brasileiros e
sob o patrocínio do govêrno da
República. Nessa reunião de
verão ser apresentadas as cre
denciais dos delegados já no
meados.

1 que, nas costas da Terra Nova,
foi recentemente encontrada

uma garrafa contendo uma men
sagem datada de 1823; e que,
segundo ficou provado, tal rneri
sagem foi lançada ao mar pelo
capitão do veleiro "Henry 'I'ho
mas'" naufrcgado naquele ano

quando em viagem de Líver
pool para a América.

2 que Robert Fulton, o inven-
tor do navio a vapor, foi

também quem, em .1805, pr i
meiro construiu um torpedo no

mundo.

3 que, sómente nos Estados
Unidos, existe o "Dia de Dar

Graças a Deus"; e que, nessa

data, é tradicionalrnente morto
um perú em cada cozinha rior

te americana.

4 que o urso branco polar hn-
bita apenas no Palo Norte,

não sendo absolutamente en

contrado no Polo Sul; e que,
mesmo no Polo Norte, êle é
extremamente raro, porquanto
a espécie já se encontra quase
exterminada pelos caçadores.

I {ij 'W?tZM: � /JEAlIDADE � a J
IIf'1A6INAÇÃO 1 '

Vida Social I oR�,��:m:l;!!�:���t: t13MIL']JIeHAdministrativo do Serviço PÚ- •

blico solucionou uma questão /;�.IIII'''1III1I1IIfl1ilde grande interêsse' para os ",

funcionários extra-numerários
e para candidatos em concurso.
A solução do DASP obteve a

aprovação do Presidente da
República.

O DASP propôs, e o Presi
dente da República resolveu,
que a contagem do prazo, nas

provas de concurso para extra
numerarros e funcionários,
seja interrompida em relação
aos candidatos convocados pa
ra a prestação de serviço mili
tar, os quais, uma vez desobri
gados do compromisso para
com o Exército, e desincorpo
rados das respectivas unidades,
serão admitidos ou nomeados.

5 que o uso do pseudônimo
data da Antiguidacle; que os

filósofos gregos o usovc.rn Iar
gamente; e que o própno Pla
tão usava pseudônimo, pois o
seu verdadeiro nome era Aris.
tocles.

6 que, em virtude de uma an

tiga proibição, a rei da Iri
glaterra não pode penetrar no
recinto da Cârnoro dos Comuns.

Agradecimento e Missa

t
Artur, Zilda, Zélia, Diva, Hilda e Nézi MoeJlmann
desejam agradecer às pessoas que por escrito ou peso
soalmente manifestaram seu pesar pelo passamento de
sua mãe saudosa e a todos convidam para a missa de
70 dia a ser rezada na Catedral Metropolitana, em 16
do corrente, sexta-feira, às 7 1/2 horas, e por cujo

comparecimento desde já agradecem. .3v.1

Os alemães atacam tanques alemães ...
Estacolmo , 13 (U: P) - A emissora de Moscou repro

duziu uma informação do setor Orel- Kursk, segundo a qual
mais de duzentos tanques alemães foram atacados pela própria
Luftwaffe, que os confundiu com forças blindadas soviéticas,
que permaneciam ocultas. Aproveitando o cáus depois da par
tida dos borabar deadores , os tanques russcs atacaram os gero
mânicos. Como consequência , os nazistas perderam 60 tanques,
muitos dos quais foram destruidos pila sua pi ôpr ia aviação.
.....,._._................-w-......-..J"..'-VO_,...,.,...w..·........�·�",.WIJ-......-.....,.....,._,._._·..-........

Campanha da Borracha
UNIÃO BENEFICENTE DOS (HAUFFEURS DE SANTA CATARINA

A União dos Chauffeurs, aderindo à patriótica "Campanha da
Borracha", por intermédio de seu presidente, solicitd aos senhores
motoristas entregarem sua borracha usada ao telefonista, no ponto dos
autos, a-Hm-de apressar a causa, pela vitória das Nações Unidas.

TUDO PELO BRASIL
JOAQUIM RiBEIRO BORGES, l' Secretário.

Hoje

3a.-Feira

Hoje
3a.-Feira

FONE: 1435
A'S 19.30 HORAS

U'Itirna exibição do espetacular filme:

O grande ditador
Com Charlie Chaplin, Paulette Goddard e Jack Oakie

COMPLEMENTO NACIONAL
- ,Preços: 4,40, e 31�G. Censura Livre

7,30 horas, AMANliÃ:
e Richard Carlson em:

Adorável impostoraJames Dum e RecheIe Hudson em:

Torpedo sem

AMANHÃ: às
Lana Turner

rumo
Sa-feira às 17 e 19,30 horas,

George Brent e Itona Massey em:

Sedutera inlriSante

.em Bllll/lo,f}ffl élt{AnTo..

o.••
.t.'<JIHO

A RAF está atacando
a FrançaFolkestone, 10 (U. P.) - Uma poderosa fôrça aérea da

RAF atravessou hoje, de manhã, o canal da Mancha internan
do-se em território francês na altura de Boulogne-Sur-Mer e

Dieppe. Informações posteriores indicam que a emissora de
Paris saiu do ar o que revela que os aparelhos aliados atacaram
ou sobrevoaram os arredores da antiga capital francesa.

Continua arrazando
Londres, 11 (U. P.) - A aviação aliada com centenas de bombar

deiros pesados corrtinúa arrazando as bases do "eixo" numa ampla
zona d a fortaleza europeia, pelo norte e pelo sul, completando assim
o ataque das forças terrestres, que culminou na noite passada com a
invasão da Sicília.

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriârios

AVISO AOS EMPREGADORES
(Cunun-ímenro do Decreto-lei n. 5 505, de 20/�/(3)

1 - INíCIO DOS DEi'lCONTOS
11 - A partrr do mês corrente, todo salár-io pago a emp.l'egado, com base

superior a Cr$ 250,00 mensais, Cr$ 12,00 diários ou Cr$ 1,50 por hora,
está sujeito ao desconto para Obrigações de Guerra, IINI forma da Tabela
abaixo:

I B A S E DOS SALÁRIOIi QUOTA

CLASSE\--". MENSAL
HORA DIÁRIO MENSAL c-s

1 + 1,50 a

2,00/
+ 12,00 a 16,00 + 250,00 a 400,00 5,00

2 + 2,00 a 2,75 + 16,00 a 22,00 + 400,00 a 550,00 111,00
3 + 2,75 a 3,50 + 22,00 a 28,00 + 550,00 a 700,00 15,00
4 + 3,50 a 4,25 + 28,00 B 34,00 + 700,00 a 850,00 20,00
5 + 4,25 a 5,00 + 34,00 a 40,00 + 850,00 a 1 000,00 25,00
6 + 5,00 a 5,75 + 40,00 B 46,00 + 1 000,00 a 1 150,00 30,90
7 + 5,75 a 6,50 + 46,00 a 52,00 + 1 150,00 a 1 300,00 35,00
8 + 6,50 a 7,25 + 52,00 a 58,00 + 1 300,00 a 1 450,00 .40,00
9 + 7,25 a 8,00 + 58,00 a 64,00 + 1 450,00 a 1 600,00 45,00

10 + 8,00 a 8,75 + 64,00 a 70,00 + 1 600,00 a 1 750,00 50,00
11 + 8,75 a 9,50 + 70,00 a 76,00 + 1 750,00 a 1 900,00 55,00
12 + de 9,50 + de 7G,00 + de 1 900,00 60,00
12 - O desconto integral da Classe será efetuado no prímen-o pagamento re

lativo ao mês, devendo nesta ocasião ser entregue ao associado o valor
correspondente em selos.

2 - BASE DE SALÁRIO
21 - Entende-se por "Base de Salário" o salário pelo qual foi contratado o

servdço do empregado, índeperidentemente do que tenha sido auferido
pelo mesmo durante o mês. Ex: o empregado a Cl'$ 260,00 mensais se'
râ descontado em Cr$ 5,00 por mês, quer tenha percebido salário corres
pendente a poucos dias, quer salário S<llljJe-rior a Cr$ 260,00, por efeito
de serviços extraordinários.

22 - No caso de "tarefei1"os" ou "empregados a cornissâo", será a "Basé de
Salário" a média mensal percebida 110 ano anterior.

3 - AQUISIÇÃO DE SELOS
31 - lOS selos deverão ser adquirídos pelos el11'l)reg'ados com a'l1tec;pação, no

órgão Local do IAPI.
32 - Aos empr-egados filiados ao IAPI só poderão ser entregues selos ad

qulrídos 110 TAP!, C:iin o carimno 0;;i';;'':;'2i·í;Uco do Ill'sLitüto.
33::'__ A

-

aq�:;;;ção dos selos se fará em guia próprda do .i;;_�t..j>� (fOl'lilecWa
gr'atuítamente nos órgáos Locais), contra recibo próprio,

34 - Aos empregados é facultado adquirir selos para as necessidades de um
ou mais meses.

4- REGISTO
11 - F'ícam os empregados obrigados a manter Registo de Movimento de

Selos, de acôrdo com o modêlo referido no íinciso VII da Portaria' n.
66, de 29-6-943, dos MInistros da Fazenda e do Trabalho, Ind�tria e
Comércio.

De�&acla em Floriâ116pôllll! � de Julho de 1943.
'.

..! 1

ltall'lba Campo..
Del�d�
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Chantagem religiosa
no Japão

ROBERTO ALVES DE CAM
POS - (EXCLSIVIDADE DO
C. E. C. PARA O ESTADO)
"Constituiremos a nossa ca

pital sôbre o Universo e dele fa
remos possessão nossa". - diz
o rescrito do Imperador Jím
mu, redigido quando da funda
ção do Império japonês há ..••
2.600 anos. Uma diabólica pro
paganda em torno dessa pro
fecía de Jimmu, imprimiu ao

sábados, <las 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado - pOVO japonês a crença de ser
um povo divino e preterido an
tes de qualquer outro a ser o
dominador do mundo. Por sua
vez o evangelho militar nipô-(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil) .

Ex-interno do Serviço de Clín.íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do nICO registra: "êsse rescrito
Departamento de Saúde nos foi entregue como um im

perativo categórico eterno ... "

O povo nipônico foi instruido
ainda sôbre a origem divina
das suas ilhas, as quais seriam
um rebento dos esponsais dos

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS deuses Izanagui 'e Izanami.
CONSUIJTAS: Das ,10 às J2 e tias 14 às 17 horas - Rua Feli!>e Schmitlt, 39 (sobr.) Dada a sua exigua capacidade

,DR. SAVAS LACERDA
cultural e progressista, os diri-
gentes japoneses lancaram

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços mão da chantage religiosa,
do dr. Gabr íel de Andrade (RiO) e dr. Pereira Gomes (S, Paulo) para levantar o seu povo em

Chefe do Serviço de Oftalmoleg ía do Departamento de SaÍlde e Hospit.al de Caridade [luta contra a ctvilízacão ocí-
Clínica médíeo-cír-ürgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta 'dental E foi en1 defesa destaCONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

às 18 horas - RESIDí!JNCIA: Censefheíro i\'lafra',77 - FLORIANóPOLIS. civilização que o ministro
Churchill verberou severa-

DR. SAULO RAMOS mente o ataque contra a Amé-
Especialista em moléstias de senhoras _ rica e colocou firmemente to ..

Partos. das as fôrças britânicas ao la-
AL'l'A CIRURGIA ABDOMINAL: estõ- do dos Estados Unidos, para
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice, I eliminar o perigo de uma ex-
tumores, etc, - CIRURGIA PLASTICA - ..

Formado pela Universidade de Genebra .1)0 PERtNEO _ Hérnias, hidrocele, ve- .pansao cnmInosa das n1assas

rícocele. Tratamento sem dor e operação Japonesas.
de Hemorroides e varizes - Fraeturas: -------------

aparelhos de lrêsso. Opera nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 à. 16 horas, diariamente.

INDlCADOR MÉ.DICO
DR. ARAúJO

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista eDJ. DOENÇAS DOS 0LUOS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de �aneiro
VONSUJ/l'AS - PíÍla manhã: diariamente (las 9 às 11 hs.; ii tarde, excepto aos

Fone: 1.461 - Residência: nua Presidente Coutinho, 23.

MARIO WENDHAUSENDR.

CLíNICA j\lEDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. COXSULTóRIO:
i{ua F'eüpo Schmidt 11. 38 - Tel. 1426 - RESID1l:XCL<\: Rua Visconde de Ouro
I'reto n. 70 - Tel. 1523 - HOR,ARIO - Das 15 às 18 horas - FJ,ORTANóPOI,IS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEtDSON MÉDICA

INSTITUTO DE· DIAGNÓSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN
Com prática nos hosp1tais europeus

Clínica médíca em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho gen ito
urtnário do homem e da mulher

Assiste� Técnico: DR. PAULO TAVARES
Ourso de Radíolog ia Cl in íca com o dr,

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
Io». Espeeializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de .Ia
neiro. - Gabinete de, Raio X � Electro

cardiografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica, - Rua Fernando

Machado;' 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

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

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em dianteDR. AURÉLIO ROTOLO

Médico - Cirurgião - Parteiro Dr" Newton L. d'A�ilaRAIOS X ""d'Moderna e possante instalação
- l'1e ICO -

de 200 MA. Ex-interno da Assistência Municipa1
Diagnóstico precoce da, tuberculose I e do Serviço de Clínica Cirúrgica
pulmonar, úlceras gástricas e duo- a cargo do Prof. Castro Araujo,
denais, câncer do estômago, af'e- do Rio de Janeiro.
ções das vias biliares, rins, etc, Vi as u rlnartas - Operações
Aplica o Pneumo-torax artificiaJ Consult: Vitor Meireles, 28.
para o tratamento da Tuberculose Atende diariamente às 11.30 hs. e,

Pulmonar - 'Tratamentos moder- à tarde, das 16 hs. em diante
nos e eficazes desta moléstia Resid: Vidal Ramos, 66.

Completo gabinete de Eletricidade Fone: 1067.
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

DR. REMIGIO
CLíNICA :MÊDICA

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

SIDl!lNCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.
ancas em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto .

(Parteira)
Diplomada pela l\:Iaternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qnalquee

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
(Antlao Largo 13 de Mala)

.
Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA.
DR. AGRIPA DE FARIAClRURGIAO - DIRETOR DO HOS

PITAL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - Operações -

Diatermia - InÍl"ll-Vel'melho - Ultra
Violeta

Rúa Visco de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
Tratamento das dores e Inflamações nas

CLíNICA MÉDICA
Rua Jotio Pinto n. 7

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

Consultas diárias das 5
horas em diante

senboras para evitar operações

DR. ANTôNIO MONIZ HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

DE ARAGÃO
CirurgIa e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do tornx, Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 15 às 17 horas. RESIDl!lN
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

) ,

Desembargador ADthero
Francisco de Assis

AGRADECIMENTO E MISSA

•

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGaoo
E Saltará da Cama Disposto para Tude

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

causa. Neste caso, as Pílulas Cárter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

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

Monumento ao Dr� Bulcão Viana
A Comissão 'Promotora do Monumento ao 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 solerridode,
que se realizará às 15 horas no Jardim Gustavo Richard '(Praçu
Getúlio Var;JQs), todos quantos concorreram para a sua aqulSl
ção, e hem assim as associações de todas as naturezas, o fun
cionalitmo federal, estadual e municipal, o comércio e o públi
co, em geral, antecipando-lhes os mais sinceros agradecimentos.

A COMISsAo

JUIZO DE DIREl'rO DA CO�rAnCA DF.
TlrrCAS

Edital de leilão com o prazo de 20 dias
O Dr, Maurilo da Costa Coimbra, Juiz

de Direito da Comarca de Tijucas, na

forma da lei, etc,
Fa7. sabre aos que o presente edital de

leilão, com o prazo de vinte (20) dias
virem, ou dêle conhecimento tiverem
'que, no dia cinco (5) do mês de agôsto
próximo vindouro, às 10 horas da ma

nhã, o Oficial de Justiça dêste Juizo, ser

vindo de porteiro dos auditórios, na fren
te do prédio da Prefeitura iIlunicipal, des
'ta cidade, levará em leilão a quem mais
der e maior lanço oferecer, os bens per
tencentes ao inventário do finado Do
mingos Casag rande, os quais são os se

guintes: Lote n. 1 - cento e noventa e

três (193) metros de terras de frente
com três mil ditos de fundos, sitas em

Aliança, do município de Nova Trento,
fazendo fren tes em terras de herdeiros
de Francisco Vargas e fundos no traves
'são, extremando a Leste com terras de
Joaquim Leonardo de Oliveira e pelo
O ..ste com terras de Damásio Antônio de
Azevedo, com a área ele quinhentos e se

tenta e nove mil (579,000 m2), no valor
de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00). E, para
que chegue ao conhecimento de todos,
mandei expedir o presente edital, que
será afixado no lugar elo costume e pu
blicado na forma da lei. Dado e passad o

nesta cidade de Tijucas, aos 31 dias do
mês de maio de 1943, Eu, Rodolfo Luiz

Büchele, Escrivõo, o dactilografei e subs
creví. (ass.) Maur ilo da Costa Coimbra,
Juiz de Direito, Sêlos afinal. Está C0?,._
forme. O Escrivão: Rod�:�ó Luiz Bii
chele,

i

Não hc necessidade, mi
nha Senhora. de toda mês
ter séte dias de sua vida sub
trc ídos ás suas atividades e

ás suas alegrias, Si a Senho
ra sóíre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da
Mulher. Regulador, tônico,
anti-doloroso, A Saude da
Mulher lhe fará recuperar
anos de vida,

..... ;..

,
"

FARMACIA ESPE'RANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

IIrogas nacionais e estrangetras - Horueopattas - Per-Iumarfas
Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS llIÓDICOS.
Rua Conselheiro j\:Iafra. 4 e 5 (edificlo do Mercado) - FONE 1.642

CARTAZES DO DIA
-""H�O�JE-""",m_--"·�3""a""':!.f!"Oe'!""ir"""à"_""_'---HÕJEOIDDI:aDaaCIIDQIDIXIt:IC ......... IIIIDEKIIIDOIDDOCII:JDDoCXWXJtX]l:llc:CIODOl.CJOC�c:x:IUDlXbOoooaooaooaDQQCllDCl�

•

Hoie ODEON Hoje
o filme que agradou, o

Alma
sucesso de domingo último:

torturada
Com Veronica Lake, Robert Preston e ALAN LADD, a

nova sensação masculina.
FILME JORNAL (n ' 134 DFB)

DESEMBARQUE DOS PEREGRINOS (Desenho Colorido).
Preços: 3,00 e 2,00. Irnpr. até 18 anos.

Fones 1587
e 1602 CINE .IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
Colossal programa duplo

- ---Cher!e-� · .. :Biekíõro--e-Doris-Nolan em:

Uma hora de vida
Oa «Anjos de Cara Suias: (a turma compléta) em:

Os anjos do castelo misterioso
PARACATU' (Nacional DFB)

FAZ O QUE EU FAÇO (Desenho)
Preços: 2,00 e 1,50. Impr. até 14 anos

Se. feira: Bob Hope e Madeleine Carroll em:

Minha loura favorita

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, ce

munica a mudança do seu

consultório para a Ruo B.e·
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

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

velope selado para ares·

posta.

Promovido o comandante das forças(Em transformação para, Sociedade Anonima)
Rua Trajano n, 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da Agl'i-

que conqnl"star�fn !I 1·lb,a de IIItucultura pelo Certificado n. 1 cm 20 de Setembro de 1938. II II li II HEndereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 28• edição Washington, julho - (Inter-Americana) - O comandan-

FLORIANóPOLIS te das fôrças americanas que recapturaram a ilha de Attu,
Brevemente: Agências em várias cidades do Estado. nas Alentas, foi promovido ao posto de vice-almirante. Trata-

ElIIpré.l!timos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos se do almirante Thomas Cassin Kinkaid, comandante das f'ôr-
Tem correspondente em todos os Municípios do Esta�l<? - Ilepresentante Iças navaias americanas no Norte do Pacífico. Contando ape
da Caixa, Econômica Federal.para ii venda das �polIccs do Estado' de nas 55 anos de idade, o almirante Kinkaid já têm 35 anos dePernambuco, com sorteio semestral, em MaIO e Novembro. "

.
. t d �

,

,'h G d d AcademiPa�a todos os COUpOllS das i8póllces Federais e dos Estados de São Paulo, S,e1 VIÇOS ple.s a o" a marm a,. ra ua. o p�la c� erma �av�lMinas Gerais e Pernambuco ue Annapolís, em 1908 ,o almirante Kinkaíd serviu na Primei-
Mantem carteira especial par� administração de prédios. ra Grande Guerra com o Almirantado Britânico, e, posterior-Recebe dinheiro em depõsito pelas melhores taxas: mente como oficial de artilharia a bordo do encouracodo "Ari-c/c ii disposiçl\o (retirada livre) ".",.,., ,.,.. 2 % a"

'
,

ClC I,lrnitada , , ,., ,., .. ,.;" .. ,.,. 5 % zon.

ClC Aviso Pr�io , 6% I Ap'ÓS o. armistício, 'O almirante Ki:t?-kaid. serviu no Bureau
CIC Prazo FIXO • - . , •• , .. , ..•.. , ..••..... , .••.. , , , , .. ' , • . 7 %

I de Artílharía do Denartamento de Artílharía no Arsenal Na-
__ Aeejf� prGcuraçã? para rec�bel' ven�i�e�los em todas as Reparti- val de Washington, �exetcendo depois as funçÕes de conselheí-�( ÇOCi pú.bhc� Federais, Estaduais c Mnnieipais. 1'0 naval da Comissão Preparatória americana à ConferênciaDIRE'10RIA: d D t d t d d "Indi l' "Dlretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva e esarmamen o, coman an e o cruza ar ianapo IS ,

Diretor-Gerente - CeI. Pedro Lopes Vieira

I
adido aeronáutico à embaixada americana em Roma, e, de

D�retor.Procural�or - Flor_êncio T; da Costa. 1939 a 1941, adido naval à embaixada americana em Belgrado,Diretor-Secretário - Lourival Mala de Almeida na Iugoslávia.

Alguns PREeOS que constituem a causa do ESTUPNEOO.
SUCESSO que está obtendo a LIQUIDAÇãO

"A MODELAR"

Manteaux superiores de pura lã.
forro de seda, moderno ã

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.

CHEGOU ,�a VEZ DA TURQUIACID EL}IANO' CARDIM
_

(EXCLUSIVIDADE DO C. }�. ameaças deram o sinal de aãar
C. PARA "O ES'rADO) - Des- ma às autoridades e ao 'povo
de o início da presente guerra, e aguardam-se outras ocurrên
a 'I'urquía se acha em fóco nos elas para que se possa eonhe
comentários da imprensa Inter- eer positivamente a futura atí
nacional. Muitos prognósticos tude turca.
já se (lesfizera,m. l\'Iuitas opí- Dentro de sua neutralidade,
uíões já se condenaram e o po- o povo turco já excluiu de suas
vo turco· permanece intacto cogitações qualquer aproxíma
denh'o de sua Irrestrtta neutra- ção ou síquer amizade com a

Iídade. Alemanha. Pelos seus senti
,

Apesar das tentatívas nazis- mentos, pela sua Irlstórla, tra
tas () g'ovêrno de Iuouu não de· dição e convicções polftíeas, os
elarou a adesão do I)8JS a qual- turcos estão praticamente ao

quer dos beligerantes, As pro- i lado (los aliados. Para demons
postas de Hitler foram dígnas trar tal verdade é místér lemo
de sedução, porém, a sabedoria j brar a apoteose com que foi
otomana não permltlu que a' recebido Churehíll na 'I'urqula
traição germânica repetisse

I

quando de sua viagem a êsse
seus já conhecidos feitos. I país. A respeito da hora de
Hoje, a Turquia volta com guerra, Adi Bey, o grande co

mais destaque às colunas dos: mentarlsta turco, escreveu:

jOl'ua.is e Ulll1l multidão de ob· í "manteremos nossa neutrnlí
serradores prevêm a ruptura.' dado até o momento em que fi

da paz nêsse país. O 1ll0vimen.1 imprudência (lo inimigo ntncá
to intenso das fronteiras e a

I
la. Então terá chegado a nossa

eoucrettsaeão d e próximas' vez!"
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA
DE SANTA CATARINA

Capas de gabarditlê pura
lã, forro inteiro de seda, i!1 Ur$
Pullovers de pura lã » Cr$
Capas duplas impermeaveis Cr$
Sobretudos finissimos. cuj o
valor é de Cr$ 310,00 por?Cr$

218.00
33,00

245,00

215,00

As anedotas e plada8 aparen
temente ingênuas são grande8
armas de desagregação mane

jadas pela "qulnta.coluna".
(L. D. N.).

,';l
O ESTÔMAGO SUPORTA
MAL A ANSIEDADE

Os nervos exacerbados por pre
ocupações

_

constantes agem em

primeiro lugar sõbre o estômago
que se desarranja, Logo aos

primeiros sintomas duma má di
gestão, dores, ardências; flatulência,
azia, acidez, tome uma pequena.
dose de pó ou alguns tabletas
de Magnésia. Bisurada. Três minutos
depois a digestão far-se-é normal
mente e a hiperacídez, causa da.
maior parte dêstes incómodos, pro
veniente dum sistema nervoso en

fraquecido, estILrá instantaneamente
neutralizada. A venda. em todas as

farmacias, em pó ou em tabletas.
DIGESTÃO ASSEGURADA

com

MAGNESIA

BISURADA

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

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

"A Bandeira Nacional quando em f'lo
rão, sobre escudo ou outra qualquer- pc·
ça, que ag rupe flivCl'stls bandett-as, ocupa-
l':'i o centro, 1150 podendo S('I' menor do
que as outrns, nem colocada abaixo de
Ias". (Decreto-Ieí n. 4.545, de 31 de julho

Os órgãos da Estatística Militai
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleeí
mentos. (D. E. M.).

Cr$ 139,00
Cr$ 173,00
Cr$ 237,00
Cr$ 395,00

Finíssimos tapetes de quarto a Cr$ 23,00

da

rl'apetes Cruzeiro
1,20 x 1,80 Q

1,40 .x 2,00 »

1,60 x 2,30 »

2.00 x 3,00 »

o-s 11S,00

c-s 130,00
Cr$ 37,00
Cr$ 345,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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par-aquedas na Ãfrica do Norte.

NOVE PONTOS OCUPADOS
ARGEL, 13 (U. P.) - Urgente

As fôrças aliadas já conquistaram
nove dos principais portos e povoa
ções de Sicilia que são Ragusa, Avo
la, Pachino, Pozzallo, Scoggliti, Pi
cia, Rosolini; Noto e Lícata.

DOIS MIL PRISIONEIROS
ARGEL, 13 (U. P.) - Urgente -

"eixo" em Sicília.

tânia, situado a, oitenta kms. ao nor

te de Pachino que foi ocupada cn

tem pelas fôrças invasoras.
DESCEM DO AR SôBRE CECíLIA
LONDRES, 13 (U. P.) - Urgen

te - Novas tropas de paraquedístas
e fôrças transportadas pelo ar des
ceram em terras da Sicília para re

forçar a vanguarda aliada.

,.,... - •••- - - - ...,..-..-..r..- " ••_.__-
_•• ....

Engole pregos, agulhas e gilétes !
Hio, 13 (A. N.) - o homem- de examinarem Clésio, submete-

VAI ZARPAR? avestruz, durante muito tempo im-
eRGENTE, 13 (U. P.) - A B. B. C. pressioriou o carioca. Comia tudo:

anuncia ter-se notado intensa ativi- vidro, sola, prégo, agulhas, lfUl1-
dade nas bases navais italianas de pad as, arame farpado, etc. No dia
Tarento e Spezzia, indicio possÍvell9, um desses come-ludo, que conta
ele que a esquadra de Mussolini se apenas dezenove anos e se chama
dispôs a zarpar. Clésio Lemos, foi submr-t ido a uma

»wova cierstif'ica
í

nf'a livel, vcrif i-
A NAVEGAÇÁO NÁO SOFRERÁ canelo-se então tratar-se realmen-
\VASHINGTON, 13 (U. P.) te de singular fenômeno. Médicos uma mucosagástrica espessa e rc

do Instituto Médico Legal, depois sistente.
.........................8�....G.�.........

Observadores competentes daqui
não acreditam que a invasão ele Si
cília desorganize seriamente a nave

gação das rotas comerciais do he
misfério ocidental ou de outras re

giões, como ocorreu quando se vc

i-if'icou o desembarque anglo-ame
ricano na África do Norte. Destaca
se que, tivesse sido necessária a re

tirada de considerável número de
navios dessas rotas devido à inva
são de Sicília, isso se teria eviden
ciado e0111 certa, antecipação à data
da abertura dessa frente.

Ataque a Turim
f Argel, 13 (U. P.) --- Poderosas es

quadrilhas da RAF- atacaram 11
cida.de ,italiana de Turim.

4 generais
Argel, 13 (U.P.) --- A radio desta

cidade informou que já morreram
4 generais italianos nos campos de
1u to. do. Sicília.
r.-.-,;·_....

• ..........·_..........• ......·---.........,.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creasotado
"SILVEIRA"

������������
Os súditos do «eixo»
residentes no litoral
Porto Alegre, 13 (A. M.) - Se

cundando aS provi.dências toma
das em São Paulo e na Baia, as au

toridades policiais gauchas deter
minaram hoje a l�emoção e interna
mento dos súditos do "eixo" resi
dentes no litoral dês te Estado.

Camisas, Gravatas, Pijame
s

Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA MIS
Ç��ANEA - Rp,a fr�joAQJ 12,

rern-uo a ,d eniorada e complexa
prova radiológica. As chapas reve

laram a existência em seu estoma
go, de verdadeiro depósito de cor

pos estranhos, i nclusive dezenas
de prégos, agulhas, e gileles, com

evidente vestígio ele terem sido eri

gulidos recentemente. TIm elos mé
dicos declarou que Clésio possue

Cristo, fOl conqurstada, no sábado, à noite, embora a vitória aliada só
ontem se divulgasse por motivos estratégicos. Coube às forças de cho
que do general Montgomery a conquista dêsse porto, um dos mais va
liosos da Sicília.

'"
ATIVIDADE AÉREA À LUZ DO DIA

CAIRO, 13 (D. P.) - O comando local da RAF comunicou: ,''Os
bombardeiros da 9a Força, Aérea Norte-americana efetuafam um ata
que diurno contra 2 aeródromos do sul de Itália, perto de Reggio di
Calábria, observando-se' a explosão das bombas na superfície do eam

po. Três grandes incêndios foram assinalados. Além disso, ficaram pre
sa. das chamas diversos aviões de grande porte que se achavam ali
estacionados. Um "caça" alemão foi destruido em combate. No aeró
dromo ele Vibo Valentia foram incendiados hangares e danificados
edifícios administrativos, sendo ainda despedaçado um avíão-trans
porte. A sudoeste de Creta, a força atacante encontrou uma formação
de "caças" germânicos, um dos quais foi abatido, caindo ao mar en

volto em chamas. Dessas c out ras operações, todos os nossos aparelhos

Dr. EDElVITO DE ARAUJO 'I

Tendo pedido . exoneração do
Cargo de diretor da Peniten
ciária estadual, partiu para S.
Paulo, devendo, dalí, seguir
para a Baía c nosso distinto
patrício sr. dr. Edelvito Cam
pelo de Araujo.
Laborioso e equânime, soube

s.s. ocupar aquele pôsto com

inteligência, critério e hones
tidade, podendo dizer-se que,
embora vindo de outro Estado
para desempenhar tão impor
tante cargo, -- que, de fato,
deve ser confiado apenas a ho
mens de respeito e vida lim
pa, --- esteve sempre à altura
das responsabilidades .;jue lhe
são inerentes, e dedicando-se a

êle com alta conciênci.a, ficou
fazendo jús à estima de todos
os bons catarinenses.
Agradecemos o abraço de des

pedido. que s.s. se dignou tra
zer-nos.

AGORA
EM ONDAS CURTAS'

*

coronel norte-americano Cerr-y, que POSSíVEL UM CONTRA-ATAQUE PERIGOSO
se destacou durante a descida de LONDRES, 13 (U. P.) - Os observadores militares opinam que os

aliados em Sicília ocuparam o maior número ele portos possível até o
4° dia da campanha e preparam-se para fazer frente ao primeiro contra-
ataque ítalo-germânico em grande escala, enquanto novos mater-iais eROMA CONTA VANTAGENS mais homens procedentes da Af'rica e Gibraltar continuam a chegar in-

LONDRES, 13 (U. P.) - A cmis- cessantes à costa siciliana.
ser-a de Roma anunciou que aviões Esses mesmos observadores expressam ser indispensável que se

conquiste sem demora algum porto importante c valioso para acelerartorpedeiros italianos avariaram três as operações de abastecimentos c equipamentos pesados necessários acruzadores e afundaram duas moto- uma campanha de ta'! natureza. A descarga em praias não permite gran
naves aliadas. Ainda segunda a de movimento de transporte, ú vista elo que, acredita-se que o gral, Ei
mesma fonte ele informação, as fôr- senhower se propõe estabelecer uma cabeceira de ponte, algures, e11-

í.re Siracusa e Gela, que torne possível o emprego simultâneo de ambosças aéreas eíxistas afundaram ci n- esses portos, o primeiro dos quais é amplo c mui conveniente.
co motonaves e avariaram outras Até que se resolva o problema vital do aprovisionamento, pouco
embarcações de desembarque alia- pr-ovável é que os inYHSOreS cheguem a afastar-se muito ela costa, so
das e incendiaram quarenta e oito hretudn se se levar em conta que a reslstência italiana se reserva 'para

o interior da Ilha. Ali, o comando il a liu n o esperará pacientemente quenavios mercantes e transportes an-
se esclareça a situaçâo e se revele a direção do ataque aliado.glo-nortc-americanos. A perspectiva ele novos ataques cm grande escala alarma o coman-
do ítalo-germano, que se vê obrigado a dividir suas forças para fazer
frente a todas as cabeceiras-ele-ponte, o que poderia desorganizar os regressaram sem novidades".
seus planos de con I ra-atacar cm massa.

Embora os italianos não possam evitar de mandar partes de suas BONS ANGURIOS PARA A CAMPANHA DA SICíLIAforças a diversos setores para conterem os aliados, os obser vadorr-s LONDRES, 13 (U. P.) - É geral o otimismo dos britânicos quantoconsideram que êlcs ainda têm ainda muilus possibilidades de orgun i- ao futuro desenvolvimento das operações aliadas na Sicília. Admite-se,zar um contra-ataque perigoso .. A,s suas ba�es, que se a_cham, a menos porém, que, nos próximos dois ou três dias, talvez surjam situaçõ�sde 150 krns. �la zona ameaçada hú quatro dias, ser-lhes-ao valiosa para I sérias, quando os exércitos inimigos comecem a travar .as batal�as fi
ponto-de-partida de hastan.tes colunas llIe�anJzarl:?s para tenlar_ levar nais pela posse da Sicília, atualmente em cheque. Os aliados estão 80-
reforços chegados dos aeródromos de Ca láhr ia ; e encontrar-se-ao, em lidamente instalados na zona litorânea do sudeste e suas cabeças de
breve, em m�iol' oposição aérea aos comboios. aliados que trazem, em ponte têm profundidade de 16 a 20 kms, e a penetraçã.o aliad!1 vai bem
ondas Sl1CeSSlYa.s, homens e materraís para as forças aliadas. para o interior da Sicília. Por outra parte os paraquedistas aliados con-'X'i,l*

tinuam afluindo em vários pontos da ilha de tal sorte que foi estabele-
CONFIRMA-SE A CONQUISTA DE SIRACUSA cid o Quartel General de Divisão para orientacão desses contingentes.Até o presente momento já foram De uma base aliada na Sicília, 13 (U. P.) - A conquista de Sira- As últimas notícias indicam que séria batalha pela posse de Ragusacapturados dois mil soldados di) cusa dá aos aliados um excelente porto na costa sudoeste da Sicília está sendo travada num ponto do interior, distante 21 kms, da costa. Es

para o desembarque de grandes contingentes de tropas, abastecimen- tima-se em trjnta mil o número das forças do "eixo" que enfrentam,
tos e materia,l. A histórica Siracusa, fund;Jdu no sécl,lo oitavo antes de aH, o exército invasor.

;Z���2�;'���1:� ;!ff�:�;IO porquê da ofensiva alemã I SOCIEDADE CAT!�!�m����iAto��dO �!�o���!�LONDRES, 13 «(T. P.) - A rádio ele Berlim transmitiu uma inf'or- CONVITE rinense de Medicina, convido aos Sra. Só-
cios e à Classe Médica, para assistirem à.maçâo, dizendo que todos os jornais alemães explicaram, em suas edi- solenidade de inauguração do Monumento erigido pelo Povo Catari-ções de ontem, que a projetada ofensiva russa no setor e o ataque alia- nense ao eminente e humanitario médico Dr. Bulcão Viana. A ceri

do contra a Sicília deveriam realizar-se, simultaneamente, a-fim-de di- monia realizar-se.á amanhã, 14 de julho, às 15 horas, na Praça G.túlio
vidir as fôrças C]O "eixo". Acrescentou a. emissora nazista que "esse pla- Vargas.
no foi desbaratado pela iniciativa alemã contra Kursk". Florianópolis, 13 de Julho cie 1943.

Dr. PAULO FONTES, Secretório.

_NOVA MARO_L\._

.....-_.•._..._..._._-..."..•- ...-...-.._.�_.

ExibiCio de filmes
O Escrit6rio de Coordenação In

ter-americana, fará, hoje, às 19 e
ás 20 horas, exibição de novos fil
mes, no Instituto Brasil-Estados
Unidos, para seus associados.
"......-.-.-.-_._..-_-.-..........-..-_--...._...-_._._-.-.,

Promovidos «post-mertem»
'Por decreto elo dia 9, foram pro-

1110vid os "post mortem", ao posto
de capitão de corveta, os capitães
lenentes Alberto Gonçalves Rosau-
1'(1 Almeida e Júlio Lima Moura,

I
vitimas de acidente em serviço de
guerra.

Prova de habilitaç�o
Na: Delegacia do Trabalho Mari'

timo, acha-se aberta, até o dia
30 do corrente mês, o. inscrição à
prova de habilitação paro. extranu
merário mensalista -- Fiscàl -- VII,
dêste Ministério.
As instruções que regulam o. pro

va e o edital de chamada foram
publicados no «Diário Oficial do
Estado». de 9 do corrente.

Um noticia rio mundial
da

Associated Press

apresentado pelo ,

CORRE S PONDENTE
ESTRANGEIRO
RCA VICTOR

na

RADIO NACIONAL
a partir de 15 de Julho
Diariamente as 18,55, em

onda de 30.86
(exceto domingos)

O novo diretor do DIP
Rio, 12 (A.N.) --- Às 17,30 horas,

o major Coelho dos Reis, no Palá
cio Monroe, passará o cargo de
diretor do Dep. de Imprensa e Pro
paganda ao capitão Amílcar Dutra
de Menezes, hoje nomeado paro
aquele carqo. O ministro da Jus
tiça presidirá o. cerim6nia..

Quem sonegar informa�ões 1 F...
tatística .Militar, trabalha em pró)
de paíe inimigo. E, nesse eallQ,
�erá julgado, militarmente. eome
nimilro do Brasil (D. E. M.).

VIOLENTOS CONTRA-ATAQUES RUSSOS
MOSCOU, 13 (U. P.) - As forças soviéticas empreenderam vigoro.so contra-ataque no setor Orel-Kursk reconquistando duas aldeias. OISassaltos russos aumentam, tanto em frequência como em intensidade,e já estão assumindo aspécto de Ulna grande contra-ofensiva. Deconi

dos os primeiros dias da ofensiva alemã, os russos, senhores da situa
ção, estão suportando impavidamente o g'igantesco esforço da "Wermacht" para romper o cinturão de aço das defesas russas. Trágico esfor
ço dos alemães, que já sacrificaram nos campos de Ol'el·Kursk e Biel
gorod mais de 40 mil homens, perdendo ainda 2.500 e 1.100 aviões em
poucos dias de ofensiva. Máu grado estas espantosas baixas não conse-
guiram, até (l momento, nenhuUl êxito apreciável naquele liu�tOl' 4�
�ueu�

., ..
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