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Sicília está praticamente isd,l�fda, ,. " .;
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ARGEL, 14 (U. P.) •• OS BOMBARDEIROS PESADOS NORTE·AMERICANOS E BRITÂNICOS JA ISOLARAlVl:' P;l{�TlC1\MEN�'�
TE A SICíLIA DA ITALIA. INFORMAÇõES OFICIAIS INDICAM QUE O BLOQUEIO AÉREO DA SICíLIA ,_;;:§(J�AMENT��'!
EFICIENTE, IMPEDINDO A CHEGADA DE REFORÇOS ,PARA OS DEFENSORES EIXISTAS. DURANTE A JO��PÃSSÀ�"
DA, FORAM AFUNDADOS OU AVARIADOS CINCO NAVIOS EIXISTAS., ALÉM DISSO OS VIOLENTOS ATAQUES CONTRA
A REGIÃO DA CALABRIA E MESSINA ESTÃO ANIQUILANDO TOTALMENTE AS COMUNICAÇõES EIXISTAS ATRAVÉS DO

ESTREITO DE MESSINA.
Alarme em LO"dreslLondres, 14 (D, ,P.) - Ontem à
noite verificou-se um alarme aqui,
causado, ao que parece, pela pre-Iscnça ele aviões alemães sôbre o

Iestuário do Tamisa, onde as bate
rias anti-aéreas entraram em ação.
Os incursores jogaram bombas sô ,

bre os condados vizinhos bem co-

mo sôbre um ponto da costa orien-
tal. Foi o primeiro ataque Luít-
waffe contra a Inglaterra, desde a

rncursão contra Hull, no dia 23 de Ano XXIX
junho. I H. 8866

(iIRAUD EM NOVA IORQUE
Nova Iorque, 13 (D. P.) .- O

gral. Henri Giraud chegou ontem a

esta cidade para uma visita de 2
dias. O Departamento da Guerra
informou que a visita de Giraud
têm caráter rigorosamente militar,

pelo que não r-eceberá os jornalis
tas nem participará em demons

trações públi cns. Amanhã, aniver
sário da tomada da Bastilha, Gi
raurl receb�rá os membros da de

legação de Franceses Combatentes.

o �[AIS ANTIGO DIAR.IO DE SAN'rA CA'LtRINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis - Quarta-feira, 14. de Julho de 1943

o n�,rl�Ae��o_ �'�i���!r!J��:��f'!O��,�!I�r!�"t�!.��d��::r Desembarque em C_atânianovo ramal que liga diretamente os subúrbios locais ao cais do porto. !naiS
locais condenam a organiza- Argel, 14 (U. P.) - Embora os eixistas nao .deIx�em de
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nda nao conEsse trem conduz exclusivamente operários que trabalham nos estabe- çao r-epetir a e expos,lçoes c

PW-1 o!erec�r cer. a. reSIS encia, se�un O m ormaçoes ai
.

A .-
Iscirnentos fabris do exército localizados nos bairros de São Cristóvão· tura, onde se coloca a venda obra firmadas ofícíalmente, os aliados desembarcaram em Catânia

Cajú. e adjacências .. Ontem, ;�lPerlo�ado, quan,do se .d�rigia pa:a. o cái� �lferior, an:111�,.iada
como ,"P.:i:l:� I

depois de violenta ação naval.
do porto, o comboio descarr-ilou, ficando feridos varres opernrros, Fe· gens europeias, quando, nu ,I .

-s-g-.---.---------b--t--
..

------t--.--lizmel1te não houve mortes. �::el�l�;�:t��sl:at�l:. telas naCIOnaIS

henClaram' as a erlas CDS eiras
Impedirá a alfa dos preços.H;;;;;-;�·�-ii;.;;ãF�-;�Ta

São Paulo, 14 (A. N.) - O ministro João Alberto, falando à im- combatente
Q. G. da Austrália, 14 (U. P.) - A base japonesa de Mun

da, cercada pelas fôrças terrestres aliadas, foi submetida du
rante as noites de domingo e ontem a violentos bombardeios
das unidades de superfície aliadas, as quais silenciaram as ba
terias de costa do inimigo.

I
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Rio, 14 (A. N.) -- Expr-essiva
manifestação de solidariedade à
Franca Combatente e à figura do
Gene;'al De Gaulle, será prestada, B t Ih e b � Ih mesmo ,
hoje, às 17 horas, na Sociedade ii a a ft.la a, •

"Amigos da Amér-ica", no edifício São Paulo, 14 (A. N.) - Um matutino local, aludindo à
do Automóvel Clube, devendo Ia- propriedade da designação da "Batalha da Borracha" ao mo

zer-se ouvir o presidente da ines- vimento de coleta em benefício das indústrias de guerra, escre-
111a, gral. Manoel Rabelo, um dos ve: "A invasão do continente europeu por fôrças anglo-norte
líderes da Democracia em nosso americanas não envolve apenas um problema de homens, mas,
país; e, em seguida, o orador of'i- principalmente, um problema industrial. É indispensável com
cial sr. dr. Luis Hildebrando Horta efeito que a retaguarda proporcione às fôrças em operações
Barbosa, que dissertará sôhre "os em Sicília todo o material estraêégíco de que elas têm neces

De uma base avançada do Pacífico, 14 (U. P. - Urgente) ideais humanos de Sncinl ibi lid adc sidade para enfrentar as fôrças do "eixo" e às dificuldades to-
_ As patrulhas aliadas da ilha de Nova Georgia situaram-se e a Hevolucão Francesa". pográficas das regiões por onde passarem. A concurrência que
a 1 km. e meio da importante base japonesa de Munda. Por dete"rminação elo gral. Ma� se estabeleceu entre as maiores nações do mundo até 38 e 39
.................................................... noel Habelo, ClT) todos os núcleos para procura e aquisição de materiais estratégicos foi uma an-

Reconquistando posições da sociedade "Amigos da Ameri- te-confirmação do conceito segundo qual a mobilização nas

ca", nos Estados, será prestada guerras atuais atinge todas as energias do homem e príncípal
Moscou, 14 (D. P.) - Urgente - Informações da frente id.êntica homenagem à França' mente a que se aplica na indústria".

indicam que as forças russas lançaram violento ataque no setor Combatente. I _ _"

de Bielgorod e obrigaram os alelfães a retr?ce�er, reconquís- r.................w.......!':!'�•••._...W-.N' Prossequfu a otenstva aereatando Importantes posiçoes perdidas nos primeiros dias da O ,sr. stnnson em
A 1 14 (D P) O Alt Cd' tofensiva hitlerista. Londres . rg�, ..

-

? ol1la� o comunicou que on em I�rosse�
. D P) O .

_ giuram lI1tel1SOS os ataques aereos aliados contra as concentrações de
Loudi es, 13 (

'1
.

E-t d seDcI � tropas e comunicações do "eixo" em Sicília, destruindo-se grande nú-
tário da Guerra tOS -S a' 'os 111- ., " • . • _

. rnero de veículos tuotor izados imnugos. Foram VIOlentamente hombar-
S P I 13 (A N) A d C n h da B rracha dos sr St imson prossegum nas. �. S' '1' R

. .
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f'i ci Ii doados os portos de MeSS1l13, em ICI la, eggro di a a na e San Gio-
Usada apresentou ontem novos resultados. As crianças de to- suas conversaçoes o lêlCtalsr

no de- -vanni, bem como o aerodromo de Monte Cervino, estes últimos três
d 1 d

.

do
í •

t d f'l d sá bado O de ontem e espera po . er azer (e-'. , . � .

as as esco as, epois o impressionan e es 1 e e a . ,c �

_, . .

d d pontos situados na península. A aviaçao aliada derrubou 28 aparelhos
1

.

terí I J'
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di d claracões a Imprensa ain a no e- .

meçaram a co etar ° precioso ma ena. a no primeiro la e ." 'elo "eIXO", perdendo de sua parte 11 aviões.
coleta foram obtidos cerca de 80 mil quilos de borracha. A .:.co.:.:r_r....,er=d....,e....,st,...a....,s....,e....,m,..a....,n....,a.==�-=,..campanha prossegue vitoriosamente. por ter ocasioni!_dO O perigo dos submarinos
B I t· I do sobre Sofl·a a morte de um cao Washington, 14 (U. P.) - O secretário da marinha norte-

O e lOS ança s EI�l �elegral11a. ao pre,s�dente d� americana, coronel Frank Knox, revelou que ninguém deve
Repubh�a, d. Lulza Amélia de �rel' acreditar que já terminou o perigo dos submarinos eixistas. ANova Iorque, 13 (U. P.) - Em transmissão captada tas residente em Pombal, no Esta-. ,. . ,.,

do'da Paraíba, dirigiu um apêlo, no luta CiO mar voltara, mais cedo ou mais tarde, e so terminará
aqui, uma agência húngara de informação noticiou que as ba-

sentido de perdoar as penas P�Cll- com a derrota do eixo. O coronel Knox deixou entrever, entroterias anti-aéreas de Sofia abriram fogo contra os aviões, que, niárias impostas a um seu ftlho tanto, que os aliados deram grandes/passos na luta 'contra os
às primeiras horas de ontem, voaram sobre a Bulgária, lan- nor b

. ...

çando boletins. I11Em 'rcfel'ência ao assunto, infor- su marmos lmmlgos.

Sensacional invento brasileiro ����d�l�i��g���,f�.sf�L������â:si --Sem terem vitória importante;norte de um cão doméstico, utili- ' _ .

Rio, 14 (A. N.) - O sr. José Apolo, funcionário da Cen- zando, para isso, "bolas" veneno- Moscou, 14 (U. P.) - Os alemaes voltaram a deSVIar o pe�
traI âo Brasil, fez, perante o ministro da Viação e o diretor sas. 80 de sua ofensiva para o setor de Bielgorod e está se travando
da Central do Brasil, uma demonstração de seu invento, que Tr�ta�d<?-s\ d_c _assunto que se violenta batalha entre os soldados germânicos e russos. Infor-
,

1 d 'd d 'd
.
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-

I)renac a ]unsdlçao da Intervento- -

f'" l' t . tA. taque as . uas autor I a es consI eram Impor an e, senao sen-
ria Federal naquele Estado, foi maçoes ? :CIals sa.Ien amo que os .russos man em mtac as as

s�cional, pois, com êle, fica resolvido o problema ferroviário solicitada pelo Ministério da Fa- suas posIçoes depOIS de trmta e seIS horas de sangrentos com�
do Brasil. Trata�se de um novo "truque" para os carros, se- zenda a, sua audiência havendo o bates. Nos setores de Kursk e OreI a luta diminuiu de intensi�
gundo o qual, um comboio pode passar, automáticamente, de interventor transmitido o parecer. dade. A emissora de Moscou, por sua vez, assinalou que os ale
�bitola estreita para bitola larga e vice-versa, possibilitando, Ôbrls-·ado···o···é-ônvõ'": m�es J.á perderam. mais de _quarenta e cinco mil .I:0mens, doisassim, que um trem circule em qualquer ferrovia do país. O t Ib

- mIl seIscentos e vmte e dOIS tanques e 1.200 aVlOes, nos sete
mesmo "truque" reduz de noventa por cento a possibilidade cado a con r

.

UI' dias de ofensiva sem conseguir nenhuma vUória importante.
de desastres e torna as viagens imensamente mais cômodas. Rio, 14 (A. N.) - Em lmportan- -------'----------- _

�!.�)._.o�)...o._.o...(J.._.o.... ()....()...()...()�(� te elespacho, o ministro do Traba-

'ADI-quI-taram a nuarnl-ça-oC· f b ti' lho aca,ba de esclarecer que o em- �ria ama e... que ra as vos e as .... pregado particular, convocado e Melbourne, 14 (U. P.) - Os soldados do general Mac Ar-
Rio, 14 (A. N.) - Informa o seguinte de Maceió, o COl'- incorpo,l'u,do; percebendo, portan- thur, que invadiram a ilha da Nova Georgia, encontram,�se a

respondente do vespertino "O Globo": "João Duarte, popn- to, cinquenta por cento de seus um quílometro e meio da base aéro�naval nipônica de Munda.
;lal'mente conhecido pela alcunha de Jocão e por ser o maior salários IIlJel1sélis, cOl1tinúa obriga- Os novos exitos das fôrças terrestres aliadas coincidem com a
mentiroso de todo o Estado, viajando para o povoado de Satu� do a cOl1h'ibuil' para o respectivo nova derrota que a esquadra aliada infligiu aos navios de guer
ba, onde tratava de um negócio, caíu do cavalo, desastrada- Lnstituto de Previdência e para a ra japoneses em águas do golfo de Kula ao norte da Nova
mente, partindo várias costela.s. Conduzido �ara aqui, teve Legião Brasilei,ra de Assistência, Georgia. Outras informações oficiais acrescentam que os alia-

. sua entrada no Pronto Socorro dificultada porque ninguem mantendo-'se, assim, 'o desconto de dos aniquilaram totalmente os defensores da guarnição de
-',__acredltou, no p.rimeiro momente>, ser verídico o fato, julgando lei sôore o lotaI dos seus Vel1cjmel1� Enoqui e cortaram as com1.,micacões de Munda, com o porto

tra.ta,r-se lllaie uma "balela I' dêsse mentiroso número um, to�! d.e ;a�i�ºKQ,\
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prensa local, declarou que a Coordenação está empenhada em impedir
a alta. exagerada dos preços, o que tornaria insuportável a vida do
proletariado, Disse que o fenômeno é natural e tem causas que esca

pam até certo ponto ao contrôle oficial, que deve, porém, evitar espe
culações que trazem prejuizos e alt as. Concluindo, disse _ que a guerra.
nos apanhou desprevenidos em vários setores e que não se hão de es

perar milagres para fazer o Brasil escapar incólume às contingências
mundiais; mas o govêrno tudo fará para pôr a população brasileira a

cavaleiro de surpresas aterrorizadoras.

A 1500 metros de Munda

'Oitenta mil quilos de borracha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mensagem do general Manoel Rabelo ao
presidente Rooseve.lt .

o ministro general Manoel Rabelo, presuiente da Socie
dade Amigos da AméTica, a propósito da passagem do "Iruie
peruience Day" dos Estados Unidos, dirigiu ao presidente Erun
klin Roosevelt, urna expressiva mensagem do seguinte teor:
«Excelência. Os homens do Brasil, que defendem a causa da
liberdade e do bom entendimento entre os povos da América,
fundaram, por iniciativa própria, em primeiro de janeiro do
corrente ano, com séde na cidade do Rio de Janeiro e com fi-

lliais em todos os Estados da Federação, a Sociedade Amigos
da América. Tendo a caracterizá-la um cunho eminentemente

I liberal, a.organiza,ção e'n} ?-'Preço, de que são patronos Washing-

I ton, Bolinar, Jose Btmiiácio. Toussaint Louuerture e Juarez,
conquistou imediatamente o apoio do povo e o incentivo de

80,00 ,quantos fazem do ideal americano o vértice de suas patrióticas
45,00 I cogitações. Eis porque, Senhor Presidente, permito-me consi-

25,00 i çnar aqui a certeza de que a Sociedade Amigos da América,

I i tendo nascido sob a inspiração espontânea e decidida dos bra
I, sileiros, l'á se constitue, sem favor, na maior e mais difundidaAnúncios mediante contrato .

',i instituição pan-americana, dentro de quantas existam no con-
tinente a serviço da causa comum. Reqressanâo neste momen

I to de uma viagem ao norte do País onde presidi a inauguração
I de duas novas representações desta Sociedade, apresso-me em

I endereçar
a V. Excia. os protestos da solidariedade dos milha

res de conipariotas que tive a honra de congregar para robus-
tecer os esforços dos que desejam permanecer livres, na espe
rança de um mundo melhor e mais justo. Não ,é esta, entre
tanto, a primeira vez que manifestamos ao grande líder da
Democracia o alto çrtu: da nossa admiração. O próprio Em
baixador de V. Excia. em nosso País recolheu, em mais de urna

oportunidade, os sentimentos da nossa amizade e sincero in
teresse pelos destinos da grande Nação Americana e dos vultos

prOblema inconfundíveis que a dirigem. O quatro de julho, porém, é
mais um motivo para que possamos reiterar, e desta vez âire-

Já vem �� há. muito êsse p roble- iamente a V. Excia., as homenagens do nosso afeto e do nosso
ma que ror O futuro e o �resente reconhecimeneto aos uançuarâeiros deiensores da liberdadedo Rio, c que enfeia, entnstece e
humilha a cidade: é o da Men ('_ i humana ameaçada pela barbárie do totalitarismo incompatí-
cidade.

(1
vel com o's interesses da civilização contemporâsiea. Queira V.

OS mendigos adultos, aqui, nem Excia., receber as respeitosas saudações da Sociedade Amigos
pena. c�usam, tão evide?te é o co- da América, no Brasil. asso Gen. Manoel Rabelo Presidente".mercialismo das suas atitudes, qua n-

'

do não estão, como é comum, num

Iestado de rev o ltada e

reVOltaníe,
embriaguez.
As mulheres trazem tribos de fi

l.hS alugados, tão evidentemente falo
sos que nmguem poderia admitir
tal fecundidade, e tão cheia de fan
t .. sia nos coloridos de peles que
mostram as pobres criancas. Isso
é meio onde possam crescer aque
Ies que são o futuro do Brasil?
As bichas que já torturam os po

bres Cariocas, tornam-se infestadas
pelo assalto da mendicidade.
Mas como? Se há dinheiro para

tanta coisa! Para prédios suntuosos
duma audácia malévola que atacam
pela sua altura o patrimônio da ci
dade que é a Vista - a riqueza do
Rio - (seja visto no meio dos .ri
cos institutos aquele do Cosme VQ-

lho que se Ievana mais alto que seus

direitos, 110 antigo lugar duma ve
lha casa azul, solarenga e serena),
se há dinheiro para tanto, como é
que não descobrimos uma Verba
para a mencidade dos Menor-es
Abandonados?
Então será possível que nino

gue+n encarece êsse estado de coisas'
como um Grave Problema? 1-----
do(���?Y' do "Correio da Manhã"

I Diplordad�s pelo Institu_{o Politécnico de Florianópolis.... Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇAO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praça à
Rua João Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal. que está habilitada a regulariza roseu

DIPLOMA, em face do Decreto-lei n. 5.545, de. 4 de junho de 1943.
----------------�--
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ASSINATURAS·
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
c-s
Cr$

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

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS

o grave

··I Quando alguém. t�l como o tia.1fa.
Iheiro d" i1u8trncnC a·oima.. olbreoer:
lhe. em o.máli'cl gS&t<l, um oálioo do
excalenwapel'it!\'o Kl'10T, lembre-
se V. Sino de aoresQentnr, 110 agrade-
oe, a gentiJeza:E$TEE TAI1-
Bfi'1 (J I1EU APEI11TIVO

PREDILETO!

-,�---

"A Bandeira Nacional quando apare.
ceI' em sala olt. salão, por motivo de reu.
)liües, canfcl'ências ou solenidades, fica·
rá estendida ao longo da ·lIarede, por de.
traz da calleira da lIresidência ou do lo·
cal da tribuna, sempre acima da cabeçado resllectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior. do retângulo
esteja <tID sentill0 1l0I1zontal, o a os.
tl'ela Isolada epl c.iula". (Decreto-Ioi n.

,.�UJ .dç �! 4e ��Q Jle 19'�; - 4rt, J8,

o ESTADO-Quarta ..'eira,14 de Julho de '943
- II eoetrrt· ss·.. nu .... Iii �..

-
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A NOSSA SECÇÃOImportanteEstá ameaçado de gripe ?
SANAGRIPE.

Está atacado de gripe
SANAGRIPE.

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

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

-- Chinelos
Sandaletas
Pantufas

o PENSAMENTO DO DIA.
<O amor nasce da recorda

ção, vive da inteligência e morre
pelo esquecimento". - R. Lulio,

•

A ANEDOTA DO DIA
"BOM PE,H

Certo cortesão pediu a Que
vedo q ue lhe dissesse em verso
alguma coisa que o fizesse rir.

- Dê-me V. o pé, -

respon
deu o poeta.

- Ai o tem, - diz o corte
são: e voltando-lhe as costas,
deu-lhe o pé, levantando-o por
detrás.

30v-12 Quevedo pegou no pé, e s exa-
minando-o, comentou:
«Bom pé! Nesta conjetura
Parece, nobre senhor,
Que sou eu o ferrador
E vós a cavalgadura».

•

O PRA'l'O DO DIA
MOTOCICLETA - vende-se MEXILHÕES COM ARROZ

uma, por motivo de viagem. Lave bem um quilo de mexi
Tipo DKV. Com um litro de lhões raspe-os e coloque-os na

gasolina faz 20 quilometras; panela, com água em fogo lento.
4 HP. Tratar com o. sr , Miran- Quando abrirem, retire-os das
da, proximo ao Grupo Escolar cascas e reserve, conservando a
«GETULIO VARGAS>" no água.
Saco dos Limões, n. 257. A' parte, ponha numa caça-

3 v. alt.-2 rola uma colher de manteiga,

T----------------
um pouco de azeite, (uma chi-

errenos em lotes cara pequena, mais ou menos)
Vendem- se 4 lotes de terre- I ?oure uI_" alho e meia cebola,
b it d

' . Junte dOIS tomates sem peles eno, em SI ua os, próximo ao d h'Balneário da Ponta do Leal. u

uas c Icara.s de arroz, refogue
Tratar à rua D t S h

m pouco, Junte quatro chicauar te c u- ras d' d ilhõte), 15. ISv-I
e agua os mexi oes , tem-

___.__ pere cem sal e pimenta e quan-

IUska b b d d do estiver secando junte 08

f WaShington,OW __ ��. �aum� �:e:�;aõre� Si?�;�nhe até acabar

i nave de guerrq,_ norte-americana
� canhoneou durante várias horas a Festa do «Desp.

Is
posição japonesa de Kiska. Foi ês-
te o segundo ataque a essa base Rio, 13 (A. N.) - O DASP vaialeutiana num período de três di- comemorar no !próximo dia t rint,as. A ofensiva produziu se diante o_quinto aniversário de sua cri ada enseada. de Kirtude, na parte çao, com a realização, 110S salõessu l-ociderrtcil da ilha. As baterias do Musêu de Belas-Arles e da Escosteiras japonesas replicaram ao cola Nacional de Belas Artes dufogo, mas não causaram danos ao ll1� .exposição demonstrativa' dasnavio atacante. Recorda-se que, atividades de Administração dequando se produziu o bombardeio Material. Para atender o pagamennaval anterior, a guarnição nipô- to das despezas com êssas comenica não respondeu. morações, O DASP solicitou o adi-

antamento de duzentos mil cruzei
ros, O que foi autorizado pelo che
f� do governo. As referidas Iesti
v�d�des se prolongarão até o dia
10 ue agosto, devendo ser realiza.
das conferências no recinto da Ex-
posição.

.

,•
Peça, na sua Farmácia, homeo

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

pedirá outra ...

341

Pensão familiar
Vende-se urna no centro da

cidade. Informações nesta re

dação.
.

lO v.-7

(
(

Tamancos
Sandálias
Sapatos

--

«Renner»
TRAJES de lã e de linho

--

pilra crianças,
homens e senhoras

SOBRETUDOS. SMOlmms

«Renner»
pêso da ofensiva

alemã
Moscou, '13 --U.P. -- Foram des

baratados Pêlos russos todos os

ataques desfechados pelos alemães
na zona de Orel e na região de
l{ursk. Informações oficiais indi
com que o pêao principal da ofen
aiva germ&nica foi transferido de
Bielgorod para o setor Orel-Kursk,
onde russos e alemães estão tra
vando furiosos combates.

30 ambulâncias
Rio, 13 (A. N.) - A prefeitura

do. Dfstr ito Federal acaba de ad
qumr 30 ambulâncias para os ser

'�lÇOS de ,socon·os urgentes no ,Rio.
Esses veículos, todos modernos c
equipados segundo a técn icn nor

te-amer.ican�, desfilarão pela pra
ça Paris, diante do secretário da
Educação e. Saúde da Munícípalídade,

. ,

Padre MigueUnho� 36Rua

Declaracão"

Os abaixo assinados, ex-arrendatários da Padaria Central
comunicam à sua distinta freguesia que transfe!'iram sua,resi
dência pura Capoeiras, município de São José, onc1efundaram a

. "Padaria América", e onde continuam C! a.tender m a máxIma·
presteza aos que lhes derem a preferência. O fornecimento de
pães será feito no mesmo horário e condições de costume.

Florianópolis, 15 de junho de 1943.
GOULART & NUNES. lSv-13

ALVARO RAMOSCIRURG IÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, ·18

.���� ���••
�

.

�

i Durante o Inês de Julho --- II� Grande aniversário d (§J
:
C �I da :• 1.·... Não tenhas dúvIda em de-

· asa ace ()nIa • nonelar um "quinta-coluna,",

: j , f"
e

•
'

.'
'

,

: llia;�::,\7:��f�·�_:';E�
: Desejando brindar a nossa numerosa e distinta- : Em vig�lânda o liloral

I clientela, oferecemOs-lhe : I,",T:� : 1�:�r'::7��'v�;i7:'���:• DESCONTO� ESPEC�RIS EM TODOS OS RRTIGOS • iAs autoridades reforçaram as me-

•
.

"lHE n ti ) elidas de segurança, tendo ap�lad()
• • para a cooperação da população
• Tecidos, sedas, pertumarias, jersey, bijuterias, bôlsas e cintõs, roupinhas • ����.���.�:... __ ..

• para crianças, lãs em novelos (o maior sortimento), roupas brancas • Valiaade do concurso
I) para senhoras, lenços, meias de algodão e seda, meias para crianças, •
• flores, écharpes, enfim, todo o n osso maravilhoso sortimento com " o DASP e o presIdente da Repú-
• .. blica aprovou quc a contagem do

., PRECOS ESPECIAIS I fi ;.;a:�t��:1�1��;{�I�i;!e c;nc�����iO�::.. Aproveitem os precos de aniversário ela • rios seja interrompido cm relação
• • aos candida1tos convocados para a

� CAS J� lVIACE·DON IA it1jprc�tação do serviço n�iliJlar, os
!'Ã1 ..c._\... lÃ] qnals lima vez flesobl"llgados do
� N m cümpro1l1isso para com 'o exércit.

m RUA TRAJA 0, 8 � e desineorporador-; drls respetivas
IY.J t:'!tJ unidades, serão ndmitidos oU nQ.

UU�f2li1•••••••"••••••••••••••••••• lifiliJlII. meados,
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COLICAS das
CRIANCAS

Quando seus filhos tiverem cólicas,
evite os purgantes vioientos, Dê-lhes
o Leite de Magnésia de Phillips, um
laxativo de efeito suave mas seguro,
que neutraliza a acidez, estimula a di
gestão e ajuda os intestinos. É abso
lutamente inofensivo aos delicados
órgãos infantís.

<\ SAM É R IC A·S UNI DAS, UNI DAS V E N C E R Ã o

A. de Oliveira & üe,
(fundada em 1930)

Representantes de tecidos de algodão
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Pculisto
de Seguros

Distribuidores de máquinas de· escrever,
somar o calcular.

Rua Tiradentes, 8 -r Caixa Postal, 168
End. Tf:legráfico: PAULlCO

Florianópolis - Sta. Catarina

CARTAZES DO
Hoje ODEON Hoje

Gigantesco programa:
Ellen Drew e Br ian Dcnlevy
bailados e sapateados, em:

Sombra amigaGracie Mac Donald e Robert Payge em:

Nas asas da dansa

musicas,William Holden, com

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Censura Livre

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
Um filme fortíssimo que arrebata e emociona:

Alma torturada
Com Verônica Lake, Robert Preston e ALAN LADD, a

nova sensação masculina.
FILME JORNAL (DFB)

DESEMBARQUE DOS PEREGRINOS (Desenho Colorido).
Preços: 2,00 c 1.50. Irnpr. até 18 anos.

AMANHÃ Bob Hope e Madeleine Carrol! em:

Minha loura favorita

Quarta.feira, 14 de Julho d. '943
!ii If "E-e .. ICP 1111

I
-

I San � u e n DI
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICDS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETq
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Depauperado.,
E.gotado., Anêmico., Mã ••
que cri.m Magrol, Cri.nç..
raquíticoa, recoberão a toni-
ficação !llf.1 do org.nilmo

com o

Sangue no!
Ue .: O.N S.P. O' 199, da 1921

---_._--

As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são graudes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).
w.·.·.·.......,.""o·•....,._�...·_·_·_-.-.....•

MACHADO & CJA.

Comparando perdas
navais •..

JOAQUIM MARIANO NE
BlAS' - (EXCLUSIVIDADE
DO C. E. C. PARA o ESTADO)

Os algarismos referentes às
. perdas navais dos aliados e dos
totalitários evidenciam clara
mente a intensidade da luta e,
ao mesmo tempo, a situação do
potencial militar dos belige
rantes. Até essa data, os alia
dos perderam 7 couraçados e
o "eixo" perdeu 4. Os aliados
perderam 11 porta-aviões e os

I totalitários 10. 'I'íveran: afun
dados 13 cruzadores pesados e
'as ditaduras tiveram 20. E 25

I'�;:i:;�:����if;��Osl�::i�;� l-
...._·······...

;-;;;·�:;·;��g�����t��t;fi/;·;;�:-;�;""--.-.perdeu 223 submarinos 8 os COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

I aliados apenas 93. Estes per- CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
deram 499 unidades de tipos � THE LONDON AS�URANCE .

diversos contra 442 dos nazífa- �
L. ALMEIDA - Rua Vldal Ramos, 19

cistas Esses números apuram, � _"""""" _
- ••"" ....,. _.""""••••••

829 unidades perdidas para os
aliados e 914 para os

totalitá-Irios.
Das 829 perdas das dernocra

cias, a Grã-Bretanha partici
pou com 533; os Estados Uni
dos com 104 e outros aliados
com 192. Das 914 perdas dos
totalitários, o Japão contri
buiu com 353; a Alemanha
com 311 e a Itália com 244.

É preciso lembrar que as ci- =============�=�=:i.=====��=-=fras que vimos de ler referem-
se a todo' o período de guer
ra até esta data, o que significa
nitidamente que os aliados
conseguiram equilibrar a luta
em cujo princípio era total
mente em favor do adversário
superior em armas, materiais
e homens. A fôrça moral dos
povos livres, conjugada com a

-------------------------.- tenacidade das naçõs democrá- ;ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _

D IA 'ticas, não poude ser vencida
com superioridade militar.

40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a rnudança do seu

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

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

velope se lado para ares

posta.

AG11;NCIAS E REPRESENTAÇõES
Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

Florianópolis
Sub-agentes nos principais munícíníos do I

ESTADO
..........................

FOLE
Seara .;ie Junho
454

I ih -ver� a nEALIDADE ;e ?
I/NAfillYAÇÃO I

-Wt lJlilLlIo,mn �/t(Anro..

/'

1\10CO ou MOCA I. , ,

Precisa.se de uma pessôa que tenha conhe
cimentos de dactilografia, escrituração mercantil.
correspondencia comercial e boa calígrafiar Não se

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

o diretor do Boletim Comercial.

Agradecimento e Missa
Artur, _Zilda, Zélia, Diva, Hilda. e Nézi Moellmann
desejam agradecer às pessoas GJ.u� por escrito ou pes
soalmente manifestaram seu pesar pelo passa mento 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.lt
CreditoMútuo Predial

Proprietários - J. Moreira & Cia.
O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado.

Sorteios nos dias 4 e 18 de cada mês,
PR�MIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscríçõe€ de pagamentos.

Médico gratís
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

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

Conserve bem na memória os dias It e 18
......................................_.......�

IAtelier .de Pintura
Professor Estanislau Traple

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

Exposição Permanente
Rua Felipe $chmidt, 2 (sobr.), sal3 n' 3

--------------------------�---------------------
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VIDA SOCIAL
Monumento ao Dr. Bulcão VianaAnlversál'lou

Faz anos nesta data o sr. ten.
Raimundo L. Cabral.

•

Pelo transcurso de seu nrríversd
rio natalício, que hoje transcorre,
receberá, certamente, muitas feli
citações, a gentil srita. Doura,
filha da exma. sra. viuva Alice da
Costa Vaz.

A Comissão Promotora do Monurnerrto 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 solenidade,
que se realizará às 15 horas no Jardim Gustavo Richard (Praçu
Getúlio Vargas), todes quantos concorreram para a sua aquisi
ção, e bem assim as associações de todas as naturezas, o .fun
cionalismo federal, estadual e municipal, o comércio e o públi
co, em geral, antecipando-lhes os mais sinceros agradecimentos.

:to

Receberá hoje, dia de seu ani
versário natalíoio, carinhosas provas
de estima, a exma. sra. d. EIiItelita
Ramos Fernandes, esposa do sr.

Indio Fernandes, funcionário do
Tesouro do Estado.

•
A menina Rosaiba Lucí, filhinha

do sr, Norberto Silva, vai receber,
hoje, de suas numerosas amigui
nhas, felicitações por motivo de
seu aniversário natalício.

A COMISSÃO

(;ampanha da Borracha
UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAUFFEURS DE SANTA CATARINA

A União dos Chauffeurs, aderindo à patriótica "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 apressar a causa, pela vitória das Nações Unidas.•

Assinala-se hoje o aniversário de
nascimento do jovem Gustavo,
filho do sr. Gustavo Neves, diretO}
do D.E.I.P.

TUDO PELO B�ASIL
JOAQUIM RIBEIRO BORGES, i Secretário.

•

hoje a data natalícia

Bei:ão,
do comércio

As tremendos perdasb�/r���. ::r�:j,a ��j�:ad��j�e r:Cee� sofri-das pelos J-aponesesaniversário, muitos abraços de su-

as amiguinhas. Wasnington, julho - (lnte- tros t.erritorios, ao passo que
. .., . ,.' Americana) - Repousam em Guadalcanal foi uma vitó-

FesteJa seu amversarlO natahcl�, atualmente no fundo do Pací- ria rápida. As autoridades mi-nesta data, a e"ttna. sra. d. MarIa f' I' d G d I I lit
'

Tolentino Rodr!O'ues. espoaa do ar. ICO, �� arg? e ua, a cana, I ares consideram essas per-
Adelin(j) Rodrigues. 77 avioes militares Japoneses das como um severo golpe con-

.. � derrubados plos pilotos amerí- tra os planos militares japone-
.......,.••_••..,...._....� ........................._...........-� canos, que' perderam nessas ses, explicando que se êsse� 'I
1 PARA VOCÊ E SUA � operaç?e� .apenas n6 máquinas, I "::aid" era.o preludio de opera-
� • Essa vitória de 10 a 1, numa çoes ofensivas anfibias, os pla-

�
FAMlLlA � das maiores batalhas aéreas I nos nipônicos terão de ser com-

1.

Sabonete e Pasta dentifrícia

!� ddesta guefrra, foi obdtida quadn-IIPAII,et a m e n t e reorganizados,
.. o uma ormaçao e cerca e em disso, essas perdas con-ARIlXA 100 aviões japoneses tentou re- duzem inevitavelmente a um

Talco e PÓ de Arroz centemente atacar Guadalca- debilitamento das fôrcas aéreas

�
nal. Quando os combates ter- japonesas para uma' ofensiva

MALVA minaram, os japoneses tinham das Nações Unidas no Pacífico
perdido 32 bombardeiros e 42 Sul. Nos 12 dias compreendi-Produtos da � caças "Zero", numa prova in- dos entre 5 e 16 de junho, os

�
PERFUMARIA

��
discutível de que os aviões ja- japoneses perderam um total

MARÇOLLA poneses não são adversários de 150 aviões destruidos e 10
dignos dos caças americanos. sevramente danificados, só

......_..._...........,._................................... Acredita-se que êsse comba- mente sôbre as ilhas Salomão,

NOTA CARIOCA te foi um verdadeiro record no

que se refere a batalhas aéreas,
DE VITOR DO ESPíRITO SANTO. excedendo o total de 74 aviões
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA, alemães abatidos na Batalha LJMPA�DO O LITOTIAL
ESPECIAL PARA "O ESTADO"). da África, durante uma sorti- TIiu, 13 (A. N.) - C0l111111ic81l1
RIO - Um meu companheiro de da inimiga. de São Paulo, que a polícia pauli s-

trabalho foi preso, há cerca de um I Conquanto tenha havido ta estendeu a orrlern de retirada
mês, por ter sido encontrado no perdas aéreas maiores, os de- do litoral do Estado aos italianos,
interior de um café, num domingo, mais combates duraram dois

,.
excepção dos residentes em San

na mesma ocasião, em que a polí .. ou três dias ou se estenderam tos. A faixa costeira ficou, assim,
ela encontrou conhecid o jcorrtraven- consideravelmente sôbre ou- livre dos súditos do eixo".
toro Acusava a polícia o meu com- _. _. - _. .............,. �.....

ia�;::i::r:�a��:�::o�::;;s::,a:::�,SOCIEDADE CATARINENSE DE MEDICINA
sível de condenação. CONVITE Em nome da Diretoria da Sociedade Cata-
o ilustrado juiz que julgou o Ca· r�nense, de Modici�a: convido aos. 8;:5, SÓ,-'

to não o considerou provado ab- CIOS e a Classe MedIca. para assIstIrem a

'I d b d: to
. solenidade de inauguração do Monumento erigido pelo Povo Catar;-110 ven o aIU os os acusa os, IS e,

I nense ao eminente e humanitario médico Dr. Bulcão Viana. A cer'i
meu companheiro, funcionário dos monia realizar-se.á hoje, 14 de julho, às 15 horas, na Praça Getúlio
"Diários Associados" e o contra-I Vargas.
ventor envolvido com êle no mes- Florianópolis, la de Julho de 1943.

Dr. PAULO FONTES, Secretário.lUO processo. Esse fato verifica-se
1\0 justo momento em que vem teu-
do ampla divulgação a promoção do
promotor Alcides Gentil pedindo o

Iarquivamento do processo instaura-
do contra um medi um, acusado de �'a.·Feira
aplicar passes espíritas. Baseou o

Ilustre representante do Ministério
Público o seu pedido no fato de
não considerar a prática do espiri-
tismo uma contravenção, quando
outras crenças não são igualmente
punidas.
No caso em que o auxiliar doY

"Diários Associados" se viu injus
tamente envolvido verffica-se fato
idêntico. O' contraventor preso era

acusado de vender apostas de cor

ridas de cavalos, sendo o meu mo

desto companheiro acusado de f'a
zer tais apostas. Correu, porissu, o

processo OS trâmites legais para, fi.
nalmente, o juiz os absolver. Esse
processo faz-me lembrar Q espetá
culo que o carioca presencia todãs
as tardes de sábados e domingos lia

nossa principal artéria. São crian

ças, mulheres, velhos, brancos, pre-

tos e amarelos que formam filail
para realizar suas apostas. O Ri

,pódromo fica muito distante, mas

o jogo, ali, é feito sem reservas. Se
rá Um fato que deixa de ser puni.
vel apenas porque é praticado às
escancaras na principal rua da ci
dade! é não nos fundos de um SOm'

,hr.i9 bQtf:tluiJt\ 1

Transcorre
do sr. Luiz
local.

Hoje Hoje
4a.·Feira

A's 19 horas
Formidavel programa duplo:
COMPLEMENTO NACIONAL

Adorável impostora
com Lana Turner e Richard Car lson,

Torpedo sem
com Rochele Hudson e James Dum,

O trem' ciclone
rumo

5' e 6' espisódio com John Wayne.
Preço único 2,00

AMANHÃ: às 5 e 7,30 horas, AMANHÃ:
George Brent e Ilona Massey em:

Sedutora intrigante
Domingo: o filme

Rosa
para os milhões que aclamaram

de esperançáigual em beleza e significação, mas diferente em sua historia.

Aço da mesma têmpera'Com Richard Ney e Jean Rogeu

Cop;rigfJtCla
�. ,T/ltJRAWrot/..HDIIII_

1 que foi Cesare Lombroso
quem, em 1976, fundou a ci

ência da psicologia criminal.

2 que, entre os Pigmeus, a

maior façanha de um guer
reiro é fazer rufar um tambor
feito com a pele de seu maior
inimigo.

3 que os coelhos sobem uma

colina com muito maior ra
pidez do que descem; e que isso
se deve ao fato de aqueles ani
mais possuirem as pernas tra
zeiras rnu rto mais compridas do
que as dianteiras.

4 que a curiosidade, ao que pa
rece, é um instinto essen

cialmente feminino, pois, a His
tória jamais fez referências a

um homem curioso, ao passo
que nos conta como êsse sen

timento foi fatal ,às espôsas de
Lot, Barba-Azul, Adão, além de
muitas outras mais.

5 que Alexandre o Grande nas-

ceu na Europa, morreu na

Asia e foi seoultado na' Africa,
pois que êle ;"iu a luz na Mace
dônia, faleceu na Babilônia e

foi enterrado no Egito.

FRUTAS ARGENTINAS
Rio, 13 (A. N.) - Procedente

de Buenos Aires, chegou o navio
argentino "Rio Grande" condu
zindo grande carregamento de fru
tas argentinas, exportadas por pro
dutores argentinos e que serão
vendidas 110 Rio mediante fiscali
zação do Ministério da Agt-ícultura.

6 que o demônio, conforme o

capítulo da Biblia que a êle
se refere, pode ter as mais di
versas denominações; e que, as

sim, tanto o diabo pode ser Bel
zebú, como Satan. Satanaz,
Lucifer, Belial, .Al?olião e Abadõ.o.

ALEMÃO DETIDO
P. Alegre, 13 (A. N.) - A polí

cia local efetuou a prisão do súdi
to alemão Henr iksen, no momento
em que recebia certa quantia <la
fir-ma local Müller Streh & Compa
nhia, por conta de ações da Com
panhia Siderúrgica do Brasil.

...........................................................................J

REQUERIMENTOS. sôbre qualquer as

sunto público? Procure a "Emprêsa In
termediárla".

HESPOSTA DO DASP
Rio, 13 (A. N.) -- Respondendo

:J. lima consulta, o DASP esclareceu
que é 'proibido ao funcionário

público exercer, mesmo fóra das
horas de trabalho, empregos ou

função em empresas, estabeleci
mentos que tenham ou possam ter

relacões com 'o governo em maté
ria que se relacione com a finali
dade da repartição ou serviços em

que estejam lotado".

\Bombas sobre Munda
e Salamaua

Melbourne, 13 -- U.P. -- As for'
ças aéreas do general Mac Arthur
lançaram mais de 50 toneladas
de bombas explosivas e incendiá·
rias sobre o acampamento japonês
de Mundo, na ilha de Nove-Geor
gia. Os bombardeiros aliados ata
caram também Salamaua. na

Nova Guiné. e os aeródromos ni
pônicos de Rabaul, na Nova-Bre
tanha.

""" _•••_._._" _ _••_•••_•••�••_••_..,.•••_•••_ ..,.••.,._._ w•.......-..--

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entreza a domicílio

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriàrios

AVISO AOS EMPREGADORES
(Cumprimento do Decreto-leí n. 5 505, de 20/5/43)

- INíCIO DOS DESCONTOS
11 - A part.ir do mês corrente, lodo salário pago a empregado, com, base

superior a CYjf"Z50,00 mensais, Cr$ 12,00 diários ou Cr$ 1,50 p01' hora,
está sujeito ao desconto para Obr igaçôes de Guerra, ma forma da Tabela
abaixo:

I BASE DOS S AJJARIOS QUOTA

CIJASSEI---" MENSAL

I HORA DIARIO Mli)NSAL o-s

I + 1,50 a 2,00 i + 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 10,00
3 + 2,75 a 3,50 + 22,00 a 28,00 + õ50,00 a 700,00 15,00
4 + 3,50 a 4,25 + 28,00 o 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
(J + 5,00 a 5,75 + 40,00 a 46,00 + 1 000,00 a 1 150,00 30,00
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 ,4.0,00
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 áO,OO
11 + 8,75 a 9,50 + 70,00 a 76,00 + 1 750,00 a 1 900,00 65,00
12 + de 9,50 + de 76,00 + d� 1 900,00 60,00

12 - O d'esconto integral da Classe será efetuado no prímeh-o pagamento re-

la tívo 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 fdi contr..tado o

servdço do empregado, indepe.identemente dia que tenha sido aurerIdo

pelo mesmo durante o mês, Ex: o empregado a C"S 260,00 mensais se

rá descontado em Cr$ 5,00 por mês, quer tenha percebido salário corres

pondente a poucos dias, quer salár.ío suoeríor a Cr$ 260,00, por ef·eito
de sorvicos extraordinários,

22'- No caso de "tal'efeirosH ou "empregados a comissão", será a "Base de
Salário" a média mensal percebida no ano anterior.

3 - AQUISIÇÃO DE SELOS
31 - Os selos deverão ser adquiridos pelos empregadores com antecipação, 'r

no órgão Local do IAPr.
32 - Aos empregados fili,ados ao IAPI só poder-ão ser enlr.gues selos ad

quiridos no IAPl, com o carhnbo característico do Instituto.
33 -:- A aquisição dos selos se fará em guia própr-ia do Instítuto (fol'i1�idQ

gratultamente nos órgãos Locaís) , contra recibo próprio,
34 - Aos empregadores é facultado adquirir selos para as necessidades de

U111 ou mais meses,
4- REGISTO

4] - F'icarn os �ll1pl'egadores obrigados a manter Registo de Movimento de
SelOS, de acôndo com o modêlo referido no jlndso VII da po·rta,ria n.

66, de 29-6,943, dos Mionietros da Fazenda e do Trabalho, Inclú,"'tria e

Comércio.
Delegada em FlorianópolLs, 6 de julho de 1943.

Itagiba Ca.Jn»H .l.:

Del.pd�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO..,..,........".......,�����l
DR. ARAÚJO

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OUJOS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de 'J'aneiro
CONSU.flI'AS - Pela manhã: diariamente das 9 às 11 hs.; à tarde, excepto aos

sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUJ,TóRIO: Rua João Pinto 11. 7, sobrndo -

Fone: 1.461 - Hesídêueia: Rua Presídente Coutinho, 23.

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diploniado pela Faculdade Nac. de Medicina da Unrversídade do Brasil)

Ex-internó elo Serviço de Clín ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamen to de Saúde

CI,tNICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:
Rua }'elll'e Schmi<1t n, 38 - Tel. 1426 - RESID1<:NCIA: Rna Viscollde de Ouro
r"eto II. 70 - 'l'cl. 1523 - HOltARIO - Das 15 às 18 horas - FJ�OIOANól>OI,IS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON MÉDICA
DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 14 às 1. horas - Rua Felipe Schmi!lt, 39 (sobr.)

DR. SAVAS LACERDA
Ex·interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagtârío dos Serviços

do dr. Gabríet de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Servlç.o de Oftalmologia ido Depar-tamento de Saúde e Hospital de Caridade

Cllnlca médíeo-círürgíoa especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONaUI�TóRIO: Rua Felipe Schmidt., 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

is 18 horas - RESID1l:NCIA:. Censelheíro Mafra, 77 - FLORIANóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS

I:? EVITE O sr. SalgadO Filho'em Miami
A ." Miami, 12 (U. P.) - Q ministro
f� esse da Aeronáutica do Brasil, sr. Sal- Ao ser perguntado se acredíta-

:=! gado Filh?, cOl:cedeu .uma, entre- va 's�r possivek fazer-se mai� para
VIsta .aos [ornalistas, informando estreitar ainda mais as relações en-

RESFRIADO'
que os brasüeiros estão de pleno tre os dois países, ·0 ministro Sal
acôrdo com a formação de uma gado Filho respondeu: "Creio que
força expedicionária . brasileira, nada mais existe por ,fazer em pról• porém, frizou que isso era algo do fortalecimento da solidariedade
que teria de ser resolvido "por existente entre os Estados Unidos
nossos ,governos". Acrescentou 'Do e o Brasil". Manifestou s. s. que
declarante estar "muito impressio- esperava ficar uns 15 dias no ter-
nado com o esforço bélico dos ritório dos Estados Unidos.
Estados Unidos", tendo, também, O ministro brasileiro passou em
afirmado o seguinte: "Espero po- revista duas formações de cadetes
der apreciar mais do que se está da aviação, os quais. realizaram
fazendo aqui particularmente no alguns exercícios em honra do vi
que se refere à producão aeronáu- sitante, que estava acompanhado
tica".

.

de diversos oficiais brasileiros.

Ao primeiro espirro-depressa!
umas quantas gotas de Vick
Va-tro-nol em cada narina. A espe
cialmedicação do Va-tro-nol rapi
damente estimula as proprias
defesas da Natureza contra os

resfriados. A irritação e o entupi
mento desaparecem. Seu nariz
sente-se fresco e desimpedido. E,
amiúde, êsse resfriado não mais
incomoda V.S.

<f.l

VICM #&�
VA·TROsNOL�;-�, �

"i\ Bandeírn Nacioual qnan do hastea
ia em ,janela, porta, saeada ou balcão, fi·
cará: ao centro, se isolada; à dheítn, se
�louvel' bnndeu-a de outra nação; ao cen
t.ro, se figurarem diversas bandeiras,
perf'azendo número ímpai-: em posição
j ne mais se aproxime do cen n-o e à di·
rcrta deste, se figurando diversas ban
leirns, a soma delas formar nÚIUel'O par.
\s presentes dísposíções são tambem
lplica,'els quando fígur-em, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeil'as representa
rlvas de institlli<:ôes, corporações ou as ..

sociações", (Decreto-Ieí 11. 4.545, de 31 de
iulho de 1942: - Ar-t, 18. N. O.

RotarySob a presidência do dr. João E. Mo
r itz e secretariada pelo sr. Ita.giba Cam
pos o Rotary Clube local realízou quin
ta-feira, elia 8, no Clube 12, mais uma

Clube
Especlalist.a em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOJ\IINAJJ: estô- reunião

.e levado
semanal, com a presença de

número de rotarianos.
Estiveram presentes, tambem, como

convidados, os SI'S. dr. Osvaldo Bulcão
Viana e F'ernando Cretela, e o sr. Car
los Leisner Filho, do Rotary Clube de
Joinvile.
Pelo secr-etário foi li elo o expediente

do dia. Déle, entre outros assuntos,
constaram telegramas recebi elos elos srs.

Embaixadores dos Estados Unidos e ela
Bolívia em nosso país, agradecendo as

saudações enviaelas pelo aniversário da
Independência do primeiro e pela visita
que, na ocasião, fazia ao Brasil o Presl
elente Penai-anda.
A reunião, transcorrida sob grande en

tusiasmo, obeeleceu ao seguinte pro
grama:
1° - Saudação aos Estados Unidos ela

América do Norte pela passagem, no elia
4, ela data de sua independência, pelo dr.
Ar-tur Costa Filho.
2° - Saudnçâo ao Canadá, pelo trans

Dr. Newton L. d'Avila curso ele sua data nacíonal, 110 -día 1° do
_ Médico _ corrente mês, pelo dr. José Norberto de

Ex-interno da Assistência Municipal Macedo.

e do Serviço de Ciínica Cirúrgica 3° - Saudação, pelo dr. Wanderley
a cargo do Prof. Castro Araujo, Júnior, ao rotariano dr. Aderbal Ramos

do Rio de Janeiro. ela Silva, pelo êxito de seu trabalho pes-

Vi as u rínártas - Operações soai consubstanciado na salda ela Casa

Consult: Vitor Meireles, 28. 'Hoepcke, da qual é Diretor-Presielente, ela

Atende diariamente às 11.30 hs. e, "Ilsta-negra".
à tarde, das 16 hs. em diante I

4° - Leitura do programa ele pales-
Resid: VidaI Ra.mos, 66. tras e alocuções comemorativas para o

Fone: 1067. corrente mês, pelo rotariano srã Alcindo
---------------- !'1"e.paya, membro da Sub-Comíssâo ele

progt'ama.
50 - O dr. Aderbal agraeleceu a sau

dação que lhe foi feita, e saudou o visi
tante dr. Bulcão Viana. •

6° - O rotariano sr. Itag íba Campos
propôe que o Clube externe sua satisfa
fião aos companheiros, que, durante um

semestre, obtenham 100% de frequência,
oferecendo-lhes um br-inde que os relem
bre, a través dos tempos, dessa feliz cir
cunstância. Aprovada a idéia, fez entre
ga ao dr. Morítz, por ter alcançada aque
la porcentagem máxima, no 10 semestre
de 1943, de uma artística e custosa caro
teira de couro finamente lavrada.

7° - Seguiu-se a "Hora da Camarada
gem". Falaram os rotarianos elrs. Tolen
tino de Carvalho, Norberto de Macedo,
Tom Wildi e Itagíba Campos.

8° - O rotariano dr. Henrique Bere
\lhauser avisa a inauguração, no elia 14
do corrente, ela her111a do dr. Bulcão
Viana, concretização do reconhecimento
elo povo ele Florianópolis pelos serviços
a êle prestados pelo homenageaelo, e con

viela a toelos para presenCiarem o ato. O
presidente dr. Moritz nomeia uma co

missão de três membros para represen·
tal' o Rotary na ceri.mônia indicada.
9° - Encerramento da se&São com

uma salva de palmas ao pavilhão na-

cional.

DR. ANTôNIO MONIZ HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBS'I'lí1TRICA

DE ARAGÃO
.

Formado pela Universidade de Genebra
Com prãtica nos hospjtais europeus

Clínica médica em geral, pedíatrta, doen
ças do sistema nervoso, aparelho geníto

uritnário do homem e da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Ourso de Radlclog la Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau-
100. Espeeiali2lado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

cardiografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de ftsíoterapía - Laboratório de micros
copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

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

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

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

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUSTO DE PAULA

CIRURGUO - DIRETOR DO HOS
PITAL DE CARIDAJ)E

Doenças de eenhoras - Operações -

Diatermia - Inêra-Verrnelho Ultra
Violeta

Rua Visco de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
�ratamento das dores e inflamações nas

!lenhOrall para evitar opera�ões

CIrurgia e Ortopedia. Clfnica e Cirurgia
do to.J.·ax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
rianlente das 15 às 17 horas. RESlD:I!lN-
ClA: Almirante Alvim, 36. Fon'e 751.

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, hldrocele, ve

rtcocele, Tratamento sem dor e operação
IIe Hemorroides e varizes - Practuras:
aparelhos de �êsso. Opéra nos Hospitais

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

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS 'X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

C.onsultas dos 17
horas em diante

ORa REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
Moléstias internas, de Senhoras e Cr í

SlD:I!lNCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

ancas em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

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

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

Consultas diárias das li
horas em diante

(Parteira)
Diplomada pela l\Iaternldade

de Florianópolis
Atende chamados a qualquer

hora

Praça da Bandeira, 53 - sob.
(AnUlto Larlto 13 de Maio)

.'

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do pais, são encontradas nos balcões da

Oasa SANIA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, S4 - FONE 1514

Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, t: ao

público, em geral.
Artigos 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, etc.

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

livraria e Papelaria NOVA
de

Espíndola & Silveira

c-

�; -, .-':_f._(f

íDIA0 lamh�m ri t'J(ATO
'. cortando ou cosendo/

.-'

!l.K.STUDIO

Sociedad� Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA
DE SANTA CATARINA.

(Em transformação para. Sociedade Anonima)
Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da Agri

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

Códigos usados: MASCOTTE la. e 28• edição
FLORIANóPOLIS

Brevemente: Agências em várias cidades do Estado.
Empréstimos - Descontos - Cobranças e orden!! de pll�amento8

Tem correspondente em todos os Municipios do Estado - Representante
da Caixa, Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

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

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

C/C à disposição (retirada livre) ........•................ 2%
C/C Limitada 1%
C/C Aviso Prévio ................•..•........•...........
C/C Prazo Fixo .

Aceita procuração para receber vencimentos em todas
ções Públicas Federais, Estaduais e Municipais.

DIRETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Gerente - CeI. Pedro Lopes Vieira
Diretor-Procurador - Florêncio '1'. da Costa
Diretor-Secre,tário - Lourival Maia de Almeida

6%
7%
as Reparti-

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Moje e amanhã será a 'sua prefel'lda

Drogas naciouals e estl'angch'as - Homeopatias - Perfumarias -

Artigos de borracha.
Gal'ante·se a exata observância no receituário méd1co.

PREÇOS MÓDICOS.
Uua Conselheiro !\Iafra, 4 e 5 (edlffclo do Mercado) - FONE 1.641

I'
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Ultimas esportivas
Rio, 13 .

- A. N. -- Informa-se

Prel'os que o Fluminense, como medida dis\J ciplinar, incluirá o famoso jogadorCr$ 20,00 Tim no quadro' de resevas pat'Q Nova Iorque, 13 (C. P") ._- (Ir-

:._.. .... Eii_Iill!li I!IiIIIIIII ��' disputar preliminares e jogos ofi- gente - A emissora de Roma anun-lII!Iii
JlAA ..

v .. _) cío.ís. A médida do tricolor é mo- ciou que um navio aliado de pe- Espera-se, assim, que todos aque
----------.---I!.- tivada pelas atuações displicentes qucn a tonelagem foi afundado na lcs chamados a prestarem sua co-RELrlTóRIO DA DIRETORIA.. DO '10 sr Q Marcondes Filno últimamente feitas pelo famoso

baia lló Augusta, pelos italianos. A 1 b
-,

d' tlJOj,1LVIO D11 UNllíO P I jogador. Em lugar de Tim, atua- - c
� , "". a oraçao a esse empreen 1I11Cn o,

Temos em mãos o excmplar do

I
em S. au o ,rá Invernizzi, jogador argentino presente informação confirma que o façam de modo eficiente, pois'I'elatório apresent�do �1O sr. xn- São.Paulo, 14 (A. X.) � Desde a i recentemente contratado. os aliados estão operando no porto de seus depoimentos multo depen-nístro Artur de Sousa Costa, pelo [manhã de ontem, encontra-se nes- �

de Augusta, embora a sua capitula- de o êxito do inquérito.ilustre engenheiro civil dr.l!ll?iano 'ta capital o ministro Marcondes Rio, 14 -- A. N. MM O Flamengo ção ainda .râo tenha 'sido confir- 11---------------....... ----- ........Ide .1?arros, Diretor do DOl1lll11O ela! Filho. Falando aos J' o rnal.ist as, rk- seguirá ,domi:"go para São
_ Pau!o, •

Ar· ;.'·5· ia· s":
•

-'-,-a- nc-'e--s-e-s·Umao. I' . '. logo apos o Jogo com o Sao Czis- mad a of'ici almentc pelos aliados. .... ..
O r-elatório, ilustrado com. Íl�ú- clarou que a sindicalização fias tàvão. A delegação do Flamengo _

.meros gráficos e cJic1�és. de varras ! classes t:·ab:dl,is1.1s prossegue cem seguirá sob a chefia do sr. Jarbas SeguIu para os EE.UU.. RIO, 14 (A. N.) - Procedentes
importantes obras púbbicas eX,e- grande êxito. Disse que a colabo- Deschamps, com todos os jogado- Itio, 14 (A. N.) _ Seguiu por I de B. Aires, via aérea, chegaram ocutad�s em diverso� �stados, poe racão de São Paulo no esforco de re� titul�l'�s, para disputar, terça- via aérea para os Estados Unidos

I
maestro Jean Morel e o pianistaem relevo a competência e dedica- .

.

• felI'a, prOXlma, um match como'.. . .. . .

çáo do hrilhante engen.heiro,. que guerra �lo Brasil, :orres�ond� a São Paulo F. C., no estádio do Pa 10 ma!or. Severino Son�br�, dlret�r Daniel r:r�cou�t, ambos lrancese�,vem orientando c?m ll1111tO can�ho espectativa do governo.. r�1'l11lnou cae�bú. O ministro da Guerra foi d� Biblioteca do Exército BraSl-lq:le participarão da .te.mp'Orada ofí,
e grande patr,wtIsl1lo, aquele nn- dizendo que a consohcla.çao. das convidodo e. prometeu . corr,�arecer IleLl'o. . .cial do Teatro Municipal local..portante Departamento da alta ad- leis trabalhistas deve ser publica- ao match, tendo as dire+cr ícs de •

ministração do país. d]. . d' 't ".. t.1 _
ambos os clubes instituido um ..Em lino'uagem simples, clilra, o a aIn a cs e l11�S e que eI d am troféu com o nome do titular da

R I d
..

.

seu autol:" focaliz.a, 0.5 pri.nc:ipilis pJa div-ulgação em todos os meios pasta da Guerra, para ser dispu- a ara'" Ao e i3·(&�Xlsta· '5»aspectos da sua dll1aJ111Ca atlvldade trabalhistas nacionais. todo no referido jogo. .., -:r VI " ... "nos vários setores que compreende .........-.-J'.._....�.�
• S 1 d 14 J(A N) O sec t' I" d g'u b

-

a Diretoria do Domíni'o da União. R "N O 'd Ed a va or, ..
- re a 10 e se rança alXouG' Ao tentar esquivar-se às determl· io, -- rl. .

-

praSl ente u-
t· d t

.

d
-

d
.

t d t
.Congratulamo-nos com o over- ardo Trindade quasi foi c;.gredido por ana e ermman o que a secçao e 1'egls 1'0 e es rarigel-F d I I r em boa 110 nacões dos órgãos de Estatística Mi· .

d t d 48'
,

di' d 1" d t
no 'e c,.:a, por �ave.,

-

domingo -6.ltimo, depois do jogo do ros enVIe en 1'0 e noras a e egacla e po lCla es a capi-f do a (hrecao de um dos litar, uma pessoa revela o que é:ra,
. CO�l la .<_. • Botafcgo e São Cristóvão, pelo tal uma relação dos nomes dos súditos do "Eixo" reSidentesmaIS 1l1lporta,ntes orgaos da alta .nimigo do Bra,sil. E I;ara. os in!ml. árbitro Oscar Pereira Gomes. O � , • t· r·t D t

.
.

,
.administrado do país, a tão pres- lOS do BraSil. a leI é mflexlvel

presidente do Boto.fogo. ofendendo no::; seus Iespec IVOS ImI es. e ermlnou Igualmente que oslimoso e competente enge·nheriro. (D. E. M.).
o árbitro, motivou a reação do eixistas apresenteJ.1:}-se nas delegacias uma vez por semanatee Me lf
juiz, sendo impedido na agressão trazendo a� cart€iras especiais de identidade. Os titulares das
pelo juiz José Fereira Lemos. circunscrições deverão estabelecer o registro especial, levando•

ao conhecimento da delegacia de Ordem Política os. nomes dosRio, 14 '. A.N.. - O próximo jogo _

entre o Flamengo e o São Cristó- eixistas que nao cumprirem as determinações.
vão surge corno a batalha princi,'
paI da rodada do campeonato co

rioca marcada para domingo pró'

Grande ação' .aérea
Quar-tel General Aliado da Argelia, 14 (D. P.) .- Especial, por

Virgil Pinkley, para o "Estado", via rádio-telegráfica As forças
aéreas aliadas interromperam as comunicações entr-e a Itália Metropo
litana e a Sicília c, num ataque intenso afundaram ou avariaram on

tem cinco navios do "eixo" que procuravam conduzir rcforços ao ter
·ritório italiano atacado. Os bombardeiros aliados afundaram dois mer

'cantes e avarí arnm um outro. e deixaram dois destróier-os do eixo ar-

'dendo de popa a pr ôa, nas águas de Sicília. Outras informações de'
aparelbos procedentes do noroeste da Africa oriental, atacaram inten
samente cinco portos e aeródromos importantes, cm ambas as margens
do estreito de Messina. Rcggio di Calabria e San Giovanni, situados na

,frente de 'Messi-na, jil sériamentc ntacados durante os bombardeiros an

teriores, foram objeto dum novo e rude ataque ; mais de 50 mil quilos
de bombas - quais um novo recorde para os aviões do Oriente Próxi
mo. Os atacantes desenvolvidos em ambas as margens do estreito de
Messina, desorganizaram os Iransportes terrestres c maritimos na zona

elos referidos portos. A oposição dos caças do "eixo" foi esporádica
durante a jornada passada e muitas unidades aéreas aliadas não en

Ir-entaram em nenhuma oportunidade aviões inimigos. Dos aparelhos
'inimigos que se aventuraram a levantar YÔO, foram abatidos 2S. Desa
pareceram 11 aparelhos aliados.

aliada
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fJOMÉRCIO
Um noticia rio mundial

da
As s o c i c t e d Press

apresentado pelo
CORRESPONDENTE
ESTRANGEIRO
RCA VICTOR

na

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

onda de 30.86
(exceto domingos)

A Associação Comercial de Florianópolis, atendende o

apêlo que lhe fez a Comissão Executiva do Monumento à
Memoria do humanitário e inesquecível médico patricia,
dr. Antônio Vicente Bulção Viana, solicita, por sua vez,
ao Comércio desta capital -- (amo uma demonstraçao do
seu apreço a essa merecida homenagem póstuma, -- o
favor de cerrar suas portas, hoje, à tarde, por ocasião
da sclenldede inaugural.

ESTATíSTICAS PARA /t VITóRIA

ximo.
•

Rio, 14 -- A. N. -' O América ini
ciou ontem os _treinamentos para
enfrentar, domingo próximo, o

Fluminense, no seu próprio campo.

É UlU. DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PAlU A FAlIILIA
K PAlI.A A UÇA

.-..........�.,.._-.........w.._-J'_-..-.t'J

Plena delicia I
São Pa'uIo, 14 (A. N.) - o espe

táculo, que a Hospedaria d'Os Imi
grantes ofercee aos seus visitantes,
constíllle atestad(' incliscllti \leI di'
que as autoridades paulistas têm
C01110 preocupaçá,o máxima prestar
aos súclllos do "eixo" aU rec'Ülhi
dos toda a assistência de que ne

cessitam. A alimentação alí servi
da é boa. Há limpeza e ordem cm

tudo. Enfim, todos os eixistas ali
recolhidos gozam de perfeita saú
de e de'sfrutam dum ambienl e de
absoluto confiança.

COIOSsal- I.Washington, 14 (U. P.) -. O pre
sidente Roosevelt assinou ontem a

Verba

Monumento ao dr.
Bulcão Viana Concluída a primeira parle do

levantamento estatístico da produ-
Ho ie às 15 horas, será nau- ção industrial, apressam-se os ser

gurado o monumento ao viços municipais de estatísticas,
grande e saudoso clinico, dr : sob a or-ientação técnica do Depar
Bulcão Viana, no jardim lamento Estadual de Estatística e

Gustavo Richard, erigido por com a colaboração dos respectivos
eubcrição popular, segundo prefeitos municipais, a coletarem
a idéia lançada pelo ((Esta- dados e informações necessários
do". para fixar, numericamente, o mon-

A comissão realizadora da tente das safras agrícolas em

idéia é composta dos srs. curso .

.

major Eduardo Horn (presi Traia-se d e uma Investigação de

dente), iorneliet:e A/tino FIo- elevado alcance prático, pois os

res (secretário) e major Pe. seus resultados possibilitarão os

dro Cunha (tesoureiro). poderes públicos a tomarem medi
das necessárias ao rápido escoa
mento da <produção, problema que
só pócle ser resolvido com o conhe
cimento antecipado das colheitas.

Navio afundado

lei que determina a verba de .. '.'

848.295. 883 dólares !:II) Mini.sterio
dR Agdcultura,

Os aviadores americanosLos Angeles, 14 (U. P.) - Os aviadores do ex.ercito nort�
americano derrubaram três mil quinhentos e quinze aVlOes
inimigos durante os seis primeiros meses do corrente ano. Foi
o que informou o chefe da aviação militar dos Estados Unidos,general Arnold. As perdas norte-americanas foram de 846 aparelhos. Ainda no mesmo período, os pilotos estadunidenses destruiram provavelmente mais mil cento e vinte e um aviões do"eixo" e avariaram outros 1.280. Revelou também o generalArnold que no primeiro semestre dêste ano os aviadores norte- �

ameri�anos afundaram cento. e vinte e um navios inimigos,destrUlram provavelmente maIS setenta e dois e avariaram: ou�tros 315 .

..........a !t ,.Forcas blindadas e motorizadasLondres, 14 (U. P.) - Poderosas fôrcas blindadas e motorizadas aliadas desembarcaram nas caheças de pontes con�seguidas pelos aliados em Sicília.', .

S.A NG1Jl1JNOLContém oito elementos tônicos
'

Fósforo, Cálcio, Vanadato e
Arseniato de

Sódio, etc.
08 Pálidos, DepRuperlldofl.

Esgotados. Anêmicos,
Magros, Mães Que CrIam,
Crillnças Rttquitkas rece
berão a tonificação geraldo organismo com o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


