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Milq

o BRASil T�M 4GO_RA4PENIS 20 Mií sacos DE TRiGõ
,Jo:�i"Al�',cA ,Jo o f���!,��nd'��' R�2, "'!�it,,��!rar mais 20 '1. de mandioca.
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e :�) J ecebeu hOJ.e os ror- crrse que se vai agravar de J)laneir:{ I Brasil . '.
clusi ve a do açucar, e é licito osne

n;l!sta�� P:I a uma detel'llJlIWda ex- alarmante. Como medida d ",'r t r t�
pelos n�vlOs suecos, qie rar que vença também a do pão.

I:� l��:ao sob�'e :> novo pn'ú:n!l de gência, visando atenuar lime 1��'\(�; ::1\
I �,.'�;It�, dle,�lstlralll de rnze-lo Aliás, quanto ao açúcar, está o �aís

gUt II a eCOllOllllCa elo Bras íj : _._

.,' '. li. uc e (e encontrarem fretes prevenido
..

,- D' . ,

... o. ma' . d .
. - com os neccssarros es-

11J,I::'. isse, em sllltesé, o ministro a graVidade do probICIll.l, serão .IS ,compensa ores na .-Ul'ica, toques para durante t 1 t

IJo:.>o Alberto: "Só existem no mo- adicionados ii mistura arl,tiga mais
pOJS e claro que não houve nenhu. que durar a "uerra Po ..

o � jempo
'Illento B"I"

'

t ma alter' r: , .

'" • 'M,era lavei'

no I aSI vinte mil sacos de vin e por cento de amido (farinha
' açao no COnVl'!lJ(; com a

trigo, que se encontram n o Rio dr: Illail'diüca). O racionamento do naçãu irmã a respeito do r!'ferido

Grande do Sul, Dêste, cinco mil pa� será, assim, nacional. A 1JoPU-
produto. Deve também a populacã-,

laç'ao deve tratar li!' inscrevcr-,(:
ficar tranquila, pois a Coorden:1ção

ilme.diatarnente nas respectivas p a- cllvidará lodos os esf'orcos no sen-
e ar tas. Essa crise de trigo resulta

.'

I
.

..

" '
L uc o. ue normalizar o mais breve

da f'alta de transporte. O prorluto Irossrvc a situação. A Coordena.
e1'<1 trazido, da Argentina pnra o

- ..

.ao .Ia venceu vár-ias batal!Jns, in ..

Jo ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr,
Cr.,

Númel'o avulso Cr$
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

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

Semestre
Trimestre
Mes

altas e baixns no racionamentn.
falla, porém, nunca lIJais. Já o pro:
blerna do sal, entretanto, se !l.JJI'C

s�nla ameaçador, O sal para a co

ZIl1�Hl, sal para uso domé�;Jieo, jú
�nals faltara; porém, o destinado
fi agricultura e aos reh:Ulho(l� está
escasseando".

.

serão, naturalmente, com dificul
dades, por um "tonr r]p force"

tJ:azidas para o Hio. O f�llo. ]1''-'1' si

I :��:��:�.:��� c'isc' Cjae a

SALÃO BRASIL
Praça Quinze, II. 10

Ano 80,00
45,0-0
25,00

Semeslre
Trimestre

Anúncios mediante çontráto

[AO �ENSA.MENTo DO I)JA

I' d
cNmguem que tem'a ansia

k� mandar, manda. bem). Rus-
ln.

•
A ANEnOTA DO DIA

PROBLEMA DE ANOS
Perguntava uma velha:
- Quantos anos me dá o

senhor'?
-:- Nenhuns; você .ia tem de'

mars.

NOSSA
o� originais, ;-esmo não pu-

,
blicados, não serão devolvi.'

dos.

A
..

direção não se responsa_
bi liza pelos conceitos emiti.

I dos nos artigos assinado!

SECÇÃO

Comunico às distintas hmílias que
'

d
í • -

d
está sempre a

d1SP?SlçaO os exmas. Senhoras e Senhoritos que
esej ern um

" "

A.
o p�rmanente perfeita, garantida e

00 gosto das clIentes (permanente curta
.

cab I
.

b
' mela

e elra o� em comprida, etc).
Os prevos sae sempre os mesmos'Cr$ 20,00 a eletricidade e 25/00 a óleo

•T()�ICOS &: COMENTARIOS
Judeu .acusado de co.
mer mlolosde alemão

Tét'rica acusação foi lançada
contra um Judeu na Franca o
qual foi acusado de às 2{ ho
ras, �aver morto um "li'"�t.lpn')i:r-. """'t")ln

..,.

•
O PRATO DO DIA

COMPOTA DE PESSEGOS
MADUROS '.

1- -.,�. _,::.r"" _ � ..... ____

hstreguc nêm com sal grosso
alguns pêssegos maduros, . pn
rém, bem durinhos, lave-os mui.
to bem e corte-os em pedaços
grandes.

A' parte ferva tres copos d'á·
gua com 300 grs. de açúcar até
tomar ponto de fio brando.

Ju".nte os pêssegos e deixe co

zinhar lentamente até ficarem
macios. (A calda nessa altura
deve estar em ponto de fio).

.

v- -2
."....""'...........------........""'.................. �

----------

�
• -.._.....................--............- ...............-.1".'"0/'

� 1'HE LONDON & LANG4='

�,'d n� Ofp-ii�iU!lJl!Hrim JNSÜRiNCEfl �lnIf
HUUU UU t;u1I.LI"ANY 1,IMI1'ED

�COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

� I CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUI/'
I

.. rl'HE LONDON ASSUUANCE

� J." AJ.,l\JElDA -- Rua Vidal Ramos, 19 �
....._. ....-..-••�.,» -.._._""a••-_.""_.rw........I:II

...-_._......",pJ'3.......___.,...a�,.,_.;_• .:,.p.........._._.•• __

.'i::

QUQndo alguém. tnl como o iiav.
lheiro da Ilustraoão &·oima. ofureoer

lhe. em arnüvel gesto, um câJice do
excelente aperítavo KNOT, lembre.
ee V. Si". de acrescentar, &0 agrada.

ce, a �;&ntile.ll' E$í-E .É 7AI"I.
BtN () NEli APEi?JTIVO

1'nE/)/.!ET(J!

Moscou, 15 (U. P.) "J'llf'iãi'
vi SlJJ,ll.)..hl��l�Hb: l'lfà"deserta e de
pois haver devorado seus mio
los! Levado ao Tribunal Na
zista, o judeu negou tenninan
temente a autoria elo cl'im.e que
lhe era atribuido e exortado :-t

apresentar provas em contrá
rio, o judeu não titubeou em de
clarar que por três razões
igualmente importantes e:-.1,

inocente do crime em questão.
Expondo essas razões, o ju
deu declarou: Que não podia
haver cometido crime algum às
21 horas" porquanto nesse mo

mento encontrava-se ouvindo
o programa da B. B. C. de Lon
dres. Que não podia haver de
vorado os miolos de um oficial
alemão, pois que o mesmo não
tem miolos e, finalmente, que
as leis religiosas judias, apesar
da fome que domina a França,
proibem ao judeu alimentar-se
de carne de porco. .. (C. E. C.).

Hoje fD:i�(�1
(//'! Pf!ODUrO DA KtrCTSA./fllJ. (OI!. é Sé6/1"OS

___ ITAdAí __

Hoje
6a.�Feira

6a.-Feira o PRECEITO DO DIA
A exoneração do intestino

deve se fazer diMiamente e à
hora certa. Incorporando' tal
prática nos seus hábitos, o indi
víduo evitará uma causa de pri·
são de ventre, porque, ,sob a

premência de afazeres inadiáveis
ou contingências SOCIaIS, não
precisará contrariar solicitaç�s
naturais do organismo S,N E;.S.

__ ,

.'

A's 19,30 h)ras
Sessões Elegantes

COMPLEMENTO NACIONAL

NOTICIARIO UNIVESAL ] 84/85 com as últimas noticias da
guerr a.

1100a Massey e George Brent em:

Sedutora intrigante

Dr. Remígio
comunica a seus ami90s

e clientes ter transferido sua

residência para o Largo Ben
jamin Constant (antiga Chá-

cara Livramento).

Preços: 3,00 e 2,00. Censura até 10 anos

Serão julgadOS novamente
Hio, (Pelo cO:'I'cio) - Em gl'ÚU l'em negociado d'o-cumentos secre

de apelação, deverá ser julgado, los do Estado Maior cio Exército,
pOI' esses dias, pelo Sllpremo Tri- onde Plauto era funcionário.

bunal Militar, o ruidoso processo- Os réus por intel'médio ele seus

Sábado: O Gordo e o Magro em:

Festa em Hollywood
Diplomados pelo Instituto Politécnico de Fiorianópolis

Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabeiecida nesta praça à

Rua João Pinto n. 18, COIn 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.

crime de traição no Brasil, consi

derado como o primeiro dessa na

turez'a, 11'0 qual foram condenados

a 20 anos de p.risão os réus Planto

Carneiro lVlesCjuila, En1esto Holck,
Aulete Albuquerque, Silva Vale e

Afonso Vasconcelos Aboim, por tc-

advogados juntaram longas razões

aos autos, procurando provar SJ/

rem infundadas as acusações que
lhes foram feitas na insHmci'a. in
ferior.

É relator desse Cci to o ministro

Pacheco de OliveÍl'a.

.mIlJlIIQ1 �ltlllllJ.
�

�

I Durante o mês de Julho ... ;
• Grande .aniversário da !
I Casa Mace(lonia i
•

o •
'" Desejando brindar a nossa numerosa e distinta •

: clientela, oferecemos-lhe :
: DESCONTOS ESPECIAIS EM TODOS OS ftRTIGO/S :
• •
• Tecidos, sedas, pertumarias, jersey, bijuterias, bôlsas e cintos] roupinhas •
• para (rian�as, lãs em novelos (o maior sortimento), roupas brancas •
• para senhoras, lenços, meias de algodão e seda, meias para crianças, •
• flores, é<harpes, enfim, todo o n osso maravilhoso sortimento com •

: PRECOS ESPECIAIS 1 :
: Aproveitem os pre<os de aniversário da :
[ti CASA MACEDONIA [§1

li RUA TRAJANO, 8 ;
Il!lll••••••••••• '•••••••••••••••••1111111111

UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAUFFEURS DE SANTA CATARINA

Assembléia Geral
De orde-m do sr. presidente, convido oS srs. sócios da U.B.C.S.C.

paro. a Assembléia Geral a realizar-se dia 2'0 do corrente, às 19

horas, sendo objeto a eleição da nova administração po.·ra o pró.
ximo periodo.

•

Florianópolis, 15 de Julho de 1943.
J. R. BORGES, l' secretário.

Não há' COlIlO UIll

depois. do oulro
CAULOS EÇA DE CARVA-: nunca atingida na história das

LHO - (EXCLUSIVIDADE I guerras. O corriqueiro dito po

DO C. E. C. PARA O ES'l'ADO). pular - não há como um tlià.

Os dantescos episódios vivi- depois do outro - vem de con

dos pelos soldados britânicos I cretizar-se mais uma vez, pa

na homérica retirada de Dun- ra assinalar o início do desmo

querque, fizeram enraizar nos ronamento nazi-facista. O que

corações aliados os desejos de êsse desmoronamento significa
uma revanche total contra as já sabemos bem. Significa o

fôrças inimigas da liberdade e aniquilamento da Nova Ordem
da civiliza.ção. A batalha da de Hitler e de seus satélites; a

Tunísia ultrapassou a expecta- garantia da liberdade e da' in

tiva dos ingleses e aliados, pois dependência, o regresso da 01'

que na ânsia de devolver Dun- dem e da moral, o progresso da

quel'que por Dunquerque, obri- Civilização e a estabilidade da

garam o inimigo a uma rendi� paz-que todos os povos de. mlU\�

ção incondiciQna,.l e em ma�sa do dese�,,!-m, o,
,

I

dia
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o ESTADO-Sexla.'elra, 16 de Julho de '943 3

'Ecos e Notícias I Agora vai começar a ver-
.

A In.petoda d. V.i,ul,•• T=- dadeira guerra
sito Público está chamando, den
tI'O do prazo de 15 dias, a
contar de 13 do corrente, para
emplacarem a legalizarem seus

veículo., 011 proprietários de mo
tocicleta•.

CID EL�IANO CARDIlU - nla. Agora sim, iremos assistir
(EXCLUSIVIDADE DO C. E. a uma verdadeira guerra, com
C. PARA "O ES'l'ADO") - A a Ingfaterra e seus aliados na
guerra impiedosa desencadea- iniciativa das ações e couve
da pelos nazistas na Europa nientemente preparados para

• em 1939 e que posteriormente restabelecer a justiça, li ordemO sr. dr. Osmar de Sousa Nunes e t d t d d
•

requereu inscrição no quadro da
X .en eram ao res o o mun o,

I
e a mora) nos parses dominados

Ordem do. Advogado. do Brasil, visava, derrotando as nações pelos facínoras nazi-fascistas!
secçtio dêste =: �n��!.��;:, C��{�a�._:�lg'It�!;��� �I�I[-

...

I-..
...

--L
...---...

.......,.._.._.�
....

rt-_..A. preEei:ura do Município de contra os pequenos países, ai , I] II�I!,��;:��!P%�s, c�%ar�ul�:.r�nt�m� obrtgaudo-os 8 a�eitar co�o 'MApo.to sobre Industrias e profis-I fato c?nsumado a l�lll)hmtaç.ao.õe., de Licença, Taxa de limpeza do regime de opressao e de l')O
Pública, Aferigão de Pêsos e medi- lêncía unsí-Iascísta, que ser-
dali e Publicidade. viria seus insaciáyeis apetites IfIe domínio. Entretanto faliram

IO Departamento de Educação
e.tá recebendo propostas para o os planos alemães, ao levantar
fornecimento, em ccnccrrênetc , de se diante do poderio bélico Ile
bandeiras nacionais de fachada po- Hitlcr a muralha íntrausponí- 1 que c formiga pode carregal'
ra ali escolas. veI da resistência e da fé- Ina-

um volume contendo 100 ve-

O interessados poderão dirigir-se aes o seu próprio pêso; e que se

àquele Departamento., todos os bnlável do l}OVO hrttâníco, De.. o homem pudesse realizar 'tal
diall úteis, até 20 de julho corrente. pois de suportar estoicamente façanha seria capaz de carregar

terrtveís batalhas que perene-
um volume de seis toneladas.

mente serão lembradas na 11i,,·
tõría (los povos, a Inglaterra
recebeu a' adesão de todos os

países civilizados (lo. mundu,
os fluais aliando-se aos Ingle
SM empenharam-se também na
defesíl de sua própria sobem ...

o ESTADO EsportivoCampinas x Peri
2 que, em Madagaacar, é ve-

dado aos nativos ter pássaros
em gaiola ou aprisionados de
qualquer forma; e que isso se

deve ao fato de os habitantes
indigenas daquela grande ilha
africana acreditarem que os pás
saros conduzem consigo a alma
de seus antepassados.

Medirão forças, finalmento, do
mingo, nos Barreiros, as equipes
principais e secundárias do Cam
pinas F.C. e Perí F. C., após dois
adiamentos devidos ao mau tempo.
............-:.-..-.-.:"_..........:-.-_......-_-••_-_........., N-wa......�...e.;-.-.-.........• ...w.-___...-.-"I

�
,

�,1- PARA voes E SUA I- nEQul�RIMEX'l'OS. sôbre qualquer as-

l- .. sunt o público? Procure a "Emprêsa In-

� FAMILIA � Lermediária".

� Sabonete e Pasta dentifr ícia � _:::;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

� Talcó �ra.,��� Arroa � I Vida� MALVA �

�� Produtos da I� PERFUMARIA
MARÇOLLA

3 que inúmeràs autoridades em

filologia são de opinião que
o grego clássico é a língua mais
perfeita que até hoje surgiu no

mundo.

Social 4 que a arma incomum que
Sansão usou em sua luta

contra os Filisteus foi o osso da
queixada de um burro.

5 que os quatro cavaleiros do
Apocalipse não eram cava

leiros, eram damas; e que essas
se chamavam Morte, Fome, Guer
ra e Peste.

Pela pallsagem, hoje, de seu ani
versário natalício, receberá de sua.

numeroaos amizades muitas feli
citaçiea o .sr, Euclides Sousa.

•

6 que Monrovia, a capital da
Repúblj<::a da Libéria, na

Africa, tein êsse nome em honra
do pr�dente James Monroe, dos
Estados Unidos.

...-.-_..._.....- •.....-.-•.•._-_-.........---.....-�..... Assinala'se hoje a data natalícia
da exma. sra. d. Adelina Sousa,
ellpoaa do sr. maestro Vespa.siano,
Jo.' de Sousa, regente da bonda
de música "Amor à Arte" e fun
cionário dos Correios e Telégrafos.

AMIZADE INTER-AMERI
CANA

Nova York, julho (INTER
AMERICANA) - O "New York
Times", comentando a conces
são à Bolívia do pôrto livre de
Santos, declara: - "O Brasil
e a Bolívia concluíram um
acôrdo de emergência que con
cede à Bolívia um escoadouro
marítimo, com o estabeleci
mento de uma zona livre no

grande pôrto brasileiro de San
tos. ll'.:.ste é um frisante exemplo
de crescente espírito de coope
ração do Hemisfério".

•
Habilitam-se para casar: sr.

Constantino Caetano e srita. Diná
Cipriano; sr, João Cê ndídc .do

...................._.............._.-...,.-..-......._ Cruz· e Brita. Isabel Diogo da Cos-

NOTA CARIOCA ta; sr. José Ernestino dos Santos e

srita. Vanda Sous.; sr , Domingo.
Pedro Bernardo e srita. Benta Eu

.

' gênia de Magalhães: e sr. Germi
DE TITOR DO ESPIRITO SANTO. niano Juvêncio Alves e lirita. Benta
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA" Adriano.
ESPECIAL PARA "O ESTADO") .i ----.-�------

. A Estatística l\1iIiiar, destinada I
RIO - O Globo. editou, recent�- facilitar a preparação. rápida, ti tão

mente, uma das maiores obras da h- das da Nação, exige que &.od08 08

teratura universal. Editou-a num perfeita quanto possivel, do apare
momento bem oportuno, quando o I Iha�e�to material das fôrças arme-

, ... brasIlell'os lhe -prestem cooperação,mundo esta dividido entre bandos Subtrair-lhe apôio é trabalhar eon-
que procuram destruir a' liberdade, Ira" Brasil em «uerrA_ (O. F.. M.)
e os povos sacrificam tudo para de- -----------------------------

fender essa mesma liberdade.
"GUERRA E PAZ", essa imortal CARTAZES DO DIAIobra de Tolstoi, agora editada

dois volumes, é uma leitura
nunca perde a oportunidade,

em

que
mas

_ ...u .............._"'."""''''.�coc_'''',���' ..rw'''''''..."""'..WklJOCIQIlOUC4a"""''''''''''''''''''''''.......,<or:.....,'''''''_''''''',.,.

HOJE
.

6a .. feira HOJE
há ocasiões em que essa oportuni
dade cresce muito mais, como agora
aeontece. Escreveu-a Tolstoi, há
muito tempo, lt\,?,C .f.ó! a- escrevesse

hOje,' pouca coisa -teria de modifi
car. Há estadistas que preferem den
tre todos os autores, Machiavel e

Nietsch, e disso nâo fazem segredo.
Afirm'am, mesmo, ter lido e relido
aquelas 'dois autores; a eles muito
devendo ': na sua formação moral.
Muito mais teria lucrado se, ao in
vés daqueles, houvessem lido Tols
toi, e .lendo êsse imenso escritor
russo, tivessem meditado em. obras
como "GUERRA E PAZ". Não, �ó
lucrariam êles como, também, os

povos cujos destinos estivessem em

suas mãos.
A Livraria do Globo, que já preso

tára notável serviço lançando grano
des livros de Thomas Mann, So
merst Maughan, Charles Dickens e

outros, completou êsse serviço, edi
tando "GUERRA E PAZ", obra que
deve ser lida 'por homens cultos e

que não pôde também ser esqueci
da pelos humildes.' Há nela lições

I para todos. Hitler deveria tê-la li·
)..._ -tlô antes de atirar·se a esl!la trági.

.ela av'ntUl'a 4� rJ.tel'r. l!-i\l�J.

Role ODEON HojeA'S 19.30 HORAS
Uma comedia de BOB HOPE melhor do que todas 8!

anteriores juntas:

Minha loura favorita
com Bob Hope e Madeleine Carroll.

CINE JORNAL BRASILEIRO (DI!> N�c.)PILOTO DO CAPRIOTO Des. Popeye)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Impr. 10 anos.

Fones 1581
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
U'ltima Exibição,

Um filme fortíssimo que arrebata e emociona:

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

nova sensação masculina.
FILME JORNAL (Nac. DFB)

DESEMBARQUE DOS PEREGRINOS (Desenho Colorido).
Preços: 2,00 e 1,50. Impr. até 18 anos.

DOMINGO:

As namoradas da marinha
Com Ann �herid.n, Jack Haley e J�ck Oakic

Lira Tênis Clube

-Sábado dia 17-,

Soirée

x
Companhia Catermense de

Cimento Por'land
(em Organizacão)

Convidam-se os senhores subscritores do capital desta
Companhia a comparecer, à Assembléia Preliminar de Consti
tuição, 'lue tem por fim a nomeação de três peritos para ava
liarem os bens, coisas e direitos com que alguns dos subs
critores se propõem pagar as suas subscrições, que se realizará
às 13 horas do dia 26 de Julho de 1943, no escritório do
incorporador Otto Reginaldo Renaux, na Fábrica de Tecidoa
Carlos Renaux SfA., em Brusque, Estado de Santa Catarina.

Brusque, 14 de julho de 1943.
OTTO REGINALDO RENAUX

ITHAMAR MOREIRA TEMPORAL
374

•

Incorporadores 3v-1

l\10ÇO ou MOCA,

Precisa-se de uma peSS0Q que tenhq conhe
cimentos de dactilografia, escrituração mercantil,
correspondencia comercial e boa caligrafiar Não se

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

o diretor do Boletim Comercial.
-

[u" WZM a /JEAlIDADE ;yu;a a :I
I lf1A6IftAÇÃO

.em BllILIIO,mn fl/{AnTo..

./
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4 o ESTADO:"" Sexta-feira. 16 de Julho da 1943

Quando começou o racionamento' da carne ..•

(Poj· Estelle s. JllcBl'id�) , rancav;� demais. Naqueles dias o I A, qllestã(� já .r�i _submetidaa. l�m
Nova Iorque, julh o ([NfER- meu dinheiro desaparecJa C0'l110 perito do Escritório da Adminis-

XMEHICANA) - A sr a. Jenkins por encanto. Eu eslava ansiosa pa- tração de Preços, que respondeu
«Iobrou a tabela de preços de ge- ra ter cartões bastantes que me assim : "A mulher que veja uma

neros que ela havia: cortado do seu «lessem de comer que cm vez de .in- transação ilícita, quer tome parte
jor-nal, guardou-a no seu Ii vri nh o dagar o preço das coisas, pergunta- na mesma ou não, é tão digna de
de racionamento e saiu. "Agora, va "quantos cur tõcs ?' censura quanto o comerciante. A
disse ela consigo mesmo, "vou po- :\1as agora a sra . .Tenkins não dei- maioria dos comerciantes são ho
der comprar como um magnata", -x a o comerciante pensar que ela nestes. Para bem deles, como para

A sra. Jenk i ns - uma americana não se incomoda com o dinheiro bem dos consumidores, nào se de
típica - deu um suspiro de alivio que gasta; pcrguntu o preço, co nf'e- ve permitir que os outros violem a

quando f'oi'am impressas as novas re com a sua lista - c, se estiver lei."
tabelas (lo Escr itór io da Admirris- certo. compra. Carias de queixa - "Diari am cn

tração de Preços. O mesmo fez o Certa vez a sr a. Jc nk i us saiu

pa-I
te", prossegue o perito, "recebe

sr .. Iel_lldns; O dinheiro do ca,sales- �a comprar ,ullla galinha. A, .sua
mos llll.las duzentas cartas cont,en

tava ludo C0l110 num sorvedouro, frente, uma Ireguez a que querra a do queixas. A d ona de casa pode
(:�. ningt�elll _consegui? explicar o m esrna coisa não foi atendida. Ma.s Is�r a s�Ja própria proletora, se as
fato. "Gastei 19 ceUIS (N. B. - O quando chegou a sua vez, o vendeI-ls11l1 qutz cr. Basta escrever para a

ccnt equivale a 20 centavos ern ro lhe disse cru segredo: "Para a [secção d e violações no comércio
moeda brasileira) em bananas e 59 senhora eu arranjo. Mrs. Jenkins'la retalho, do nosso Escritório, no

c eutx por libra daquele grelhado Tenho tão poucas gali nhas que só Empi rc State Bu i lrl i ng fará a que i
que comemos ontem à noite", di ..

posso vender para as freguezas cer-jxa, mencionando o tipo do, ali mcn

z iu ela. "E as batatas! Tive sorte de, tas. Vou apanhá-lu no fundo da 10- to, o nome do comerciante e o en

consegul-lus, mesmo a 29 cents. Ija e jú trago. :\Ião se incomode, d crcr o. Pr ef'cri mos que ela assine
Talvez esses preços sejam razoa-I nem precisa ve-la. Gurnn to-lhc que o nome, se não quizer, é a mesma

veis, talvez não sejam. Xlas que é é urna beleza," coisa."
que eu [lasso saber?" Mas a srn. Jen k i ns respondeu : ] Quando n sr a . Jenk ins saiu pela

Na semana passada a coisa niu- "Não, dispenso a galinha. O senhor [terce ir« vez, correu a rua toda à
dou. As hatatus ainda continuaram sabe, para aceitar o seu obséquio [procuru de batatas. Não h av ia.
uma questão premente, mas o

lillli-llenhO
de lutar COIll a minha pró-IAspargos, Ieijâo, vagens e cerrou

te de preços para a maioria dos ge- p r i a co n c ienci a . Ná o é direito. Se ras havia cm abundância, e a bai

n. eros melhorou consi deravchucn tc o senhor l eru uma galinha, ela deve Ixos preços. No fim das: suas COI11-

te. A dona de casa, c or rend o os ir para o Ircgucs que pede pri mc i- pras, a sru. Je nk ins verificou que
olhos pela lista de preços, jú pôde 1'0. Favorltismo no I'ornecimento I um dia de alimenlaçiío para duas
dizer o máx imo que tem de pagar de gencros não é d cniocrú+ic o."

. Ipessoas adultas lhe sair a a 2 do la
Ipelo pão, manteiga, leite, ovos, Na leiteria - A providência res c 14 ce n l s, incluindo manteiga,
queijos, cereais, oaíé, leite e111 pó e seguinte da sra. Jc n k i ns foi ir à lovos c pão. Isto, concluiu ela, é
condensado, peixe em conserva, leiteria. Tirou a l i sl u da bulsa, "Cm mui!') melhor do que na semana
frutas secas, macarrão, espagh ett i , litro ele leite, faz favor. Custa 1�1 passada.
carne de vaca e de galinha, elc. cents. E uma duzi a daql.l"�� ovos, a Problemas rcsoluidos - Como

Comprando carne - O primeiro 43 cents. Vejo que o senhor J11lHI')1l p orl em as mulheres de Nova Iorque
passo da si-a . .T enki ns foi dirigir-se os preços; na scmnn a passada pa- manter os seus "menus" atraentes
ao mercado de carne. Tinha d esco- guei 47 cents. E meia libra ele mall-Ie nutritivos, usando carnes de qua
horto que indo bem cedo às lojas teiga também, são 28 cents. Seus lidade inferior e sempre os mes

dali podia comprar outra coisa que preços estão muito bem, :\'11'. lIa:'-!lüOS legumcs ? O Escritório da De.não rabo de boi, coração e rins. ry." Carregada de embrulhos a sra. Iesa Civil Voluntária de Nova Ior
Quanto mais tarde fica, mcnos há .Tenkins foi para casa, AquiJ() faz 'que ajuda-as com folhetos, confe
a escolher e os fregueses es,tão to- parte do seu trabalho diúrio. rencias e dcmonstra'fes prúlicas.
dos de máu hUlllor. No caminho, pensando: "Que rle- Os serviços de :\'Iulheres Voluntá
"Quando cOllleçou o racionamento via eu fazer quando o aç'ouguei1'o rias instal.aram barrncas de instrn
de carne", ,diz a sra . .Jenkins, ell me ofereceu uma galil,ha, I'ecusan- ção aos consumklores nos grandes
deixava o mel! caderno no aCOll- i do-a a outra freglleza'? E a respci- mercaclos. Outras medidas vão sen

guciro e êle desta.::ava os C(JUl)Ol1S lo cio homem da leiteria que na se- do postas em prútica. As mulheres
I)ura l1Iim. l�le mesmo preferia isso,

Imana
passa,da Ille oferc::eu 1,11ant�i,- e;,tão lendo os seu.s manuais de co

dizendo que era melhor do que es- ga sel1l ser preCISO cartao de raclo- zlnha eO!l1 novo vlgor, e descobril1-
peral' as l1lulhet'es e discutir ,com namento? Devo esqu(:'ccr isso, ou do tO{la sorte de idéias inespel'adas
("Ias. Mns eu acabei verificando que I comunicar? Se eu eler parte, não I e ellcantado["ns na sua pl'ópria il1la
eotll a ·pressa êle se afobnva e ar-: estarei provocando han!lho afôa '/" gillação.

A. de Oliveira & (ia.
(fundada em 1930)

r ECONOMIA DE METAIS
Washington, julho. (INTER

I AMERICANA) - Aproximada.
Ime'll�e. 600 libr�s de metais es

I trateglCos estao sendo econo

I mizados na construção dos

JI aviões de treinamento B-13 da IFôrça Aérea Americana com o i Flor.·anoFpoll·sI emprégo de madeira compen- ! .
sada - segundo anunciou r>.:)-:
centemente o Departamento da t :::.._-�s�·�··dlJlild��C�"iIIII8I�·-IIIll!I�!III--""!I!I..••�!IIII!'_---=

_I Guerra. Os metais economisa-I vele a e o�perabva de Responsabdufades Ltda.
dos foram imediatamente apli ..

' BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRíCOLA
â:c1��m�a���lstrução de 'aviões DE SANTA CATARINA

'

A utilização de matérias não
estratégicas constitue uma das Rua

n1ais importantes fases na pro
dução de aviões. O emprêgo de
madeira compensada e ontros
materiais não estratégicos es-\
tá sendo extendido aos aviões
de treinamento de outros tipos.

Representantes de
lã e

tecidos de algodão,
seda.

Agentes Gerais da Cio. Paulista
de Seguros

Distribuidores de
somar

máquinas de
e calcular.

escre"er,

111 generais'· dt «eixo»
-r.},:U':,1.JlãÔ 10'1 etéh{l\;ctâ�a-gralHl""I('Il'''eção

elos seus denotados cxérci
inynsão e o "eixo" já se acha des- tos. A fnila dos H2 generais, consti
falcado dos seus melhores generais, tue para o exército ita]inno um en·

que foram mortos 011 apl"isionaclos fraqllecimento estrntégico de regu
nos diversos setores ele guerra. Cen- lar importância, maximé no mOlllen

to e onze generais alemães e ita- to em que as tropas britftnicas de
liuuos encontram-se atualmente em pois de eliminar o "eixo" da Abissi
campos de concentração a,liaclos. !lia, da Eritreia, ela Somalia, ela Tri··
l�sses generais, dos quais 92 são ita- politania" da Líbia e ela Tunisia,
lianos e 19 alemães, constituem mo- prepara-se para .iuntamente com as

tivo de justa apreensão para o tropns aliadas, desfechar o ataque
"eixo", que hoje se eneontrlJ. em decisivo contra a IUdia. (C. E. C.).
critica si função no que se refere il

"A Bandeira Nacional quando apal'c,
cm' em sala ou "alão, por motivo de reu,
niões, conferências ou solenidades, fica·
rá estendida ao longo da parede, por de.
traz da cadeira da p"esidência ou do lo·
cal da tribnna, selllfll'e acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retân,gulo
esteja em sentido horizontal, e a es·
trela isolada cru <lima". (Decreto-Iei n.
4.545, de 31 de jul.b.o de 1942; - Art.18,

BRASILEIROS EM VISITA
AOS EE. UU.

Washington, julho (INTER
AMERICANA) Chegaram
recentemente a esta capital,
para uma visita aos prinCipaiS
centros de atividades dos Esta
dos Unidos, a convite do Depar
tamento de Estado, os rs. Mar
cos Augusto Enrietti, ele Curi
tiba, Nenhemias Gueiros, do
Recife, e Xavier da Silveira, elo
Rio de Janeiro.

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. TQlegráfico: PAULICO-

(Em transformação para. Sociedade Anonilllfl)
Trajano n. ]6 - Séde própria - Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cel'tificado n. 1 em 20 de Setcmbro de 1(l:�::;.

Endereço telegráfico: TIANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE IR. e 2a• edição "

FLORIAN6POLIS
Brevemente: Agências em vtll'ias cidades do Estado.

Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamento�
Tem c:)lTeSpon�en.te em todos os Municípios do Estado - Represent:mle
da CaIxa. ECOll0ll1lCa Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio c Novembro.
Paga todos os cOllpons das apólices Federais e dos Estall08 de 8<10 Paulo,

l\Iinas Gerais e Pel'uamllUco
Mantem cal"tej'!"a especial para administração de prédiu.

Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:
CIC à disposição (retirada livre) -

2%'
CIC Limitada .......• ,................................... i'�"'
CIC Aviso Prévio ............•........................... 6%
CIC Prazo Fixo .......•................................. 7%

Aceita procuração para receber venciment0s em todas as Reparti�
çóes PllrjlJ�:;:.�".. F��rais. Estaduai.s e Municipais.

DInETORTA:

8ta. Catarina

Diretor-Presidente - Dr. Aéli!rfJà, �1.2iil""";'�,d�"-�.l:liJvao'
Diretol'-Gerente - CeI. Pedro Lopes Vieira

"

Diretor-Procurador - Florêncio T. da Costa
Diretor-Secretúrio - Lourival Maia de Almeida

Dec lar açã o
Os abaixo assinCldos, ex-arrendatários da Padaria Central

comunicam à sua distinta freguesia que transferiram. ;ua,resi
dência para Capoeiras, município de São José, ondefundaram a
"Padaria América", e onde continuam a atender In a mdxima
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-14

,�

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Cf A. WETZEI,; INDUSTRI A L-JOINVILLE (MdrCél regi51.)
POIS CONSEItVA E DESINFEUTA A SUA ROlJPA

o Sabão

,�(:t..\)Ã� yIRCf.A�-...... '7

Esp ECIAlI DADE

e ISU N 2$ 4', j 4.JJ. OJI_% )
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Acusado de espionagem o redator da· «Transocean»Rio, (Via aérea) - Mais um in-
quérito, visando apurar as ativida- pria residência, em Botafogo, afim fotografias de navios nacionais c
des dos traidores e espiões contra de receber informes e transmitir dados sôbre a situação econômica
a, segurança 'nacional, acaba de ser ordens novas, por ventura exísten- e política do Brasil, etc. Também
concluido na nossa polícia, que re- teso No inquérito, a própria esposa foram ouvidos, no mencionado in
meteu os autos ao Tribunal de Se- de Ehlert, de nome Clotilde Ehlert, quérito, Vanderlei Lopes Moraes,
gurança, para o competente julga- declarou' que o seu marido fazia ex-motorista de Ehlert, que confir
mento. Desta vez, os acusados são reuniões suspeitas, na, sua casa, meu que o seu ex-patrão ia cons
Heinz Willoum Ehlert e José Bráu- reuniões 'estas que, pelo sigilo que tantemente à embaixada a-lemã, à
lio Guimarães, o primeiro redator- as envolviam, faziam crer tratar-se pretesto de realizar conferências.
chefe da Agência 'I'ransocean e o de assuntos de caráter político, e Além das provas circunstanciais
segundo antigo repórter e f'requen- ela mesma estava proibida de as- apresentadas no mencionado inquéf.lON'SIJvl'AS - l'ela manhã. Uiariamente das 9 "S 11 I1s.; " un-de, excepto aos

tador assíduo da mesma agência, sisti-las, Acrescentou que, certa rito pelas quais se pode avaliar.�bados, das 16,30 às 18 horas - CONSUJ,TóRIO: Rua João Pí nt o li. 7, sohrudo -

Ao que apurou a polícia do Distr i- ocasião, o seu marido, fazendo re- a periculosidade de tais elementos,
110 Federal, em cuidadosas e ar- f'er-ências a um seu compatriota que I principalmente Ehlert e William

DR MARIO WEN DHAUSEN ','(lUaS investigações, Ehlert trabn- alí comparecia, de nome Becker, Franz Konig, Eugen Junek, Sieg-
• lhava efetivamente a soldo do ser- declarou que o mesmo pertencia à I Ired Vecker, Wilhem Lang e Hans

(Diplomado pela Faculdade Nac. de JlJedicina da Universidade do Brasil! [v iço secreto germânico, utilizando- Gestapo. Nerning von Cossel, que, com o
E'x-internú do Serviço de Cljn ica Médica do Pl'ofe�S'Or Osvaldo Ol iv e i ra , médico do ! se para tanto nâo só da sua qUH- Ainda e111 suas declarações, CIo-I primeiro mantinha relações, a.Departamento de Saude

'I
. .. .

CI.,INICA l\1t;;DICA _ Moléstias

intel'n',as
de adultos e crtauças. CO:\'SUL'l'ómO: h.dade de Jornalista, c�mo de va- t ilrlo Ehlcrt disse que também com-. autoridades coligiram dados e do-

Rua l<'elipe SC'llmidt n. 38 - Tel. 1426 - RESID�NCIJ\: Rua Visconde de OUI'O !'lOS elementos alemães com os par-eciam às ditas reuniões, o reda- cumentos que, afora os depoímen
rJ'(!I.o n. 70 - Tel. lá23 - MORARIO - Das lá às 18 horas - lo'LOnTA�óIJOJ,TS. I quais mantin ha estreitas ligações, 101' da Transocean José Bráulio Los provam, à evidencia, de sua

reunindo-se com eles na sua pró- Gu imurâes, o qual fornecia a Ehlert atividade criminosa.

INDICADOR MÉ.DICO
DR.

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

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLQOS

Curso de AperfeliQaomento e Longa Prática no Rio de faneiro

)o'olle: 1.461 - Itestdênela: Rua Prestdente Coutinho, 23.

URA. JOSEPHINA SCHWEIDSON MÉDICA
DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS

eO�,g\JI,TAS: Das 10 às 12 e das 14 às 17 horas - nua Felipe -Sclunidt, 31) (sobi-.)

DR. SAVAS LACERDA
Ex.interno do Serviço de Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serv iços

do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereit-a Gomes (8, Paulo)
Chefe do 8al"\"lço de Oftalmologia do Depnrtameuto de Saúde e Hospital de Cartdnde

CIIl,lu méâtee-círür'gfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUIJTóRJO: Rua Felipe 8chmidt, S, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

is 1'11 horae - RESIDti:NCIA: C811SelllfJ;,1'O Mafra, 71 - FLORIANóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO,

CLINICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos, hospítais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urilnário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
OUil'SO de Rad:ologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (51l.0 Pau

l()'�. Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de J'a
netro, - Gabinete de Raio X -.Electro·

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

CI1pla e análise clínica. - Rua Fernando
Machad.(l, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

)-

DR. 'AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurg!ão - Parteiro

. RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástr�cas e dl�o
denals, câncer do estômago, ale
ções das vias biliares, rins�. e�c.
J\pHca o Pneumo-tórax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos mudei"

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Ralos Infra-Vermelhos e Raios

Ultra Violeta. Inrrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

DR. SAULO RAMOS
ITIspccialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ
mago, vesícula, {Itero, ovârlos, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLAS'l'ICA
no PERtNEO - Hérnias, hídrocele, ve

rlcocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorr.oides e vartzes - Fracturas:
aparelhos de �êsso. Opéra nos Hospitais

de F'loi-lanõpolts,
Praça Pereira e Oliveira, 10. Pone, 1.0{)9.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

------------,------------

BEZERRA LEITE

trado, sob os entulhos do eelifício
do Pare Royal, na rua Ramalho 01'''
tigão, () corpo do iditoso mestre

TFornciro Joaquim Frias, que ex er- errenos emcia as SU8S atividades' na Confeita-
ria dos Anjos, situada naquela rua, Vendem-se 4 lotes de terre
c cujo edificio, colhido pela pare- no, bem situados, próximo aode lateral do Pare Royal, que de- Balneário da Ponta do Leal.sabou, também ruira fragorosa-
mente, soterrando o infeliz operá- Tratar à rua Duarte Schu
rio . Já em adiantado estado de tel, 15. 15 v. - 2
decomposição, o corpo de Joaquim
Fr-ias reconhecido foi removido "A Baudeira Nacional deve ser hastea-

,
. . .'

I' f' da de sol a sol, sendo permíttdo o seu
ao Instituto Méd ico _egal. a trn uso à noite, uma vez que se ache êonve-
de ser autopsiado.

I
nientemente iluminada". (Decreto-lei n,

Os especialistas procuram abril' 4.545. de 31 de julho de 1942, art. 12).
dois cofres do Parc Royal, num dos lle 1942; - Art. 18, N. 5).

,

quais José Ferreira, Barcelos, um
dos sócios do estabelecimento,

afil'-\ma ter quantia superior a cem ll1il
cruzeiros, além de outros valores.
Os cofres, entretanto, continuam
resistindo toda sorte de tcntativas
feitas, esperando-se, por isso, qu'�,
com outras ferramentas especia,is,
sejam eles abertos. Por outro lacto,
f\credit.a-se que sob os eseombros
ainda se encontram outros cadóve
res, inclusive dum investigador c

*

I
dum soldado (la polícia militar, que

Rio, (Via aérea) - Às primeiras desdc sexta-feira" à noite, estão
horas da manhã de 13, foi encoll- desaparecidos.

Clinica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
CJll,URGIiiO - DIRETOR DO HOS- DR. AGRIPA DE FARIA

PITAL DE CARIDADE CLíNICA MÉDICA
Doengas de senhoras - Operaç()es -

Rua João Pinto n. 7
Diat�rmia - Infra-Vermelho - Ultra Tel, 1461'Violeta Homens e Senhoras - Moléstias
fiua Vi.�c. de Ouro Preto, 51. TeI. 1.644 N-el'vosas - Moléstias MentaIs
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 haras Consnltas diárias da! á
T,:l'atamento das dores e inflamaçOes nas horas em diante,

senhoras para evitar opel'açOes; f
DR. ANTôNIO MONIZ HELENA CHAVES SOUSA

ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

DE ARAGÃO
Clnrgla e Orwpedia. Clínica e Clt·urgia
do t.'OI·ax. Partos a doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESIDl1;N·
ClA: Almirante Alvim, 36. l�one 751.

DR.
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

er. Newton L. d'Avila
-- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vias urinárias - Operações

Consult: Vitor Meireles, 28.
Atende diariamente às 1l.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone: 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

fo'one 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
Moléstias intemas, de Senhoras e Cri·

SID1!:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

FARMACIA

(Parteira)
Diplomada pela l\laternidade

de Flol'ianópolls
Atende chamados a qualquer

hora

Pl'aça da Bandeira, á3 - sob.
(t\ntl�o Larll:o 13 de l\lalo)

ESPERANÇA
do }'armacêutico NILO J"AUS

]'.'foja e amanllã 8el"\ a sua preferida
J)l'ogas naclonai@ e estl'angefras - Homeopatias - Pm'funulrlas

AI·tlgos de borracha.
Garante.se a exata observâucla no receltnál'lu méllleo.

PREÇOS l{ÓDICOS.
Rua Conselheiro l\lall'a, 4 e :; (edlffclo do l\lercado) -- Jo'ONE 1.642

"A ,Uanile11'a Naci<mal qttRIHlo enI

11,0' -lOS
órgíios da Estatistica Militar

tão, sobre escud? 'Ou outt'a q�l3lquel' Pi!' têm apôio legal, quando '<ntl'mam
Ç"'L que agrupe diversas band'Elll'as, ocupa- O produtor e o vendedor a mostrarl'á:r.o llenU'O, nAo podendo sel' meJlOl' d'O • b I I'que itR outl'aIl, uem c,Q1QCa!lll abaixo de. o que possuem em seU8 •••• e ec .

III-lo, (VI7!"'oto-let 11., 4.5411, 40 ;u do JlIll,\(l .e�'ol. (P. I. fr!.). '

ImportanteEstá ameaçado de gripe ?
SANAGRIPE.

Está atacado de gripe
SANAGRIPE.

"Sanagripe" aborta a intluenza
e cura constipações com febre,

tosse, rouquidão e dôres no

corpo.
Encontra-se em todas Farmácias.
340 30v·14

,-

tarnbem ri E\ATO
cortando ou cosendo.'

Peça, na sua Farmácia, homeo
patia Almeida Cardoso

E depois ?, Depois ... Não
pedirá outra •.•

341 30v-14
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W M. O lj_'\.��(la.{,·ate,�, R. ômselheiro l1af'ra _ B

Pensão familiar
Vende-se uma no centro da

cidade. Informações nesta re-

dação. 10 V.- 9

MOTOCICLETA - vende-se
uma, por motivo de viagem.
Tipo DKV. Com um litro de
gasolina faz 20 quilometras;
4 HP. Tratar com o sr. Miran
da, proximo ao Grupo Escolar
«GETULIO VARGAS)�, no

Saco dos Limões, n . 257.
3 v. alt.--3

O.K.STU'to

linda O, incêndio do «Pare Royal»Hio, (via aérea) - Foi encontra
do, na manhã do dia 13, entre os

escornb ros do pavoroso incêndio
do Pare Royal, mais um cadáver,
que, a pr-incipio, se supunha tratar
se do padeiro da Confeitaria do
Anjo, sóbre o qual caiu a parede
lateral daquele magazi nc, na parte
que clú para a rua Ramalho Orfi
o':lo e que ali se encontrava traba
Ula1;do. O corpo encontrado esta
manhã, já estava em adiantado ('s

tado de putrefação, o que dificulta
va a sua identificação. Posterior
mente, porém, isso tornou-se faci I,
pois que num dos bolsos da calça
foi encontrado um cartão do Sin
dicato dos Padeiros, com o nome

de José Nunes. Não se trata, pois,
de .J oaquim Silva Frias, e sim
de oulro seu compa,nheiro de tra·
balho.

Os proprietários do Parc Royal
declararam à imprensa que já alu
.gal'am um escritório, afim de alí
estudarem as condições em que fi·
caram todos os seus emprega,dos,
afim de ver se conseguem solucio
ná-las, den tI'O do menor espaço de
tempo possivel.

lotes

GRIPPE
� grippe segue frequentemente os
I ,sfriados. Corte estes prompta
mente, friccionando o peito e o

pescoço, ao deitar-se, com Vick
VapoRub. Descongestiona o peito,
facilita a respiração, acalma a tosse,

amp,"
oIlivio,

1-.;
..�.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Livraria e Papelaria NOVa
de

Espindola & Silveit-a
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, te ao

público, em geral.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
cienllfic05. Livros em branco.

Elegantes artigos p,ara presentes, etc.
Tem anexa uma

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

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

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me·

nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Trairmo, 12

"A Ban(lelra Nacional quando hastêa.!la em janela, porta, sacada on baldio, fi.
cal'á: ao centl'O, se isolada; à direita, se
houver baudeira de outra naçllo; ao cen.
U·O, ee fignrarem divel'ilas bandeiras.perfazend.o número impar; em p.osição
que mais se aproxime do cenh'o e à di.
I'eita deste, se figurando diversas bano
deiras, a soma delas f.ormal' número par.As presentes disposições são tambem
aplicaveis quando figurem, ao lado daBandeira Nacional, bandeiras representativas de instituições, ,corporações OU as
sociações". (J'lool'eto·lef D. 4.114:;, de 31 dq'Ju)no (lo 1942; - .yt. lB, �! �
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Quase tudo reconquistado! O. E�TAD()_EsIlo.rtivo Repelida a divisão «H. Gmrino»
Moscou, 15 (U. P.) - Os exércitos russos, poderosamente �����!!o �a!�e�::i�,a:ue no n!;�:!tel� ���,!2t;deA�!�:'Ç�!pl�fil�,������i���;�� �� �{:i�

reforçados por formações de tanques, reconquistaram quase vinha integrando o "onze" princi- são "Hermann Goering", desfechado por tanques, dos quais
todo o terreno perdido em Bielgorod, eliminando a maior par- paI do Barriga Verde, de Laguna, uma dezena do tipo "Mark 5°" foi destruída pelos soldados

te da cunha estabelecida pelos alemães I�O começo da ofensi- firmau comprimisso com o Fiquei, estaduniclenses.

va, obrigando o inimigo a retirar-se. Despachos da frente, re�T:'eina hoje, à tarde, o Figuei-
anunciam que os russos arrebatam a iniciativa aos alemães rense. L h af d -tem toda a frente e que no extremo norte da zona Orel-Kursk, ·-No próximo mês de agosto, o evou uma c I ra a no pel ocessou totalmente a pressão germânica, que nos últimos dias ��9U;i�����0�xc����na::fre�l�r�ad� _

'

teve como resultado milhares de mortos quando da sua ten- possante quadro do Hercilio Luz. Rio, 16 (A. N.) - Nos arredores de Petrópolis, ocorreu dramático

tativa para cercar as forças russas, num amplo movimento de +O festival do gremio alvi-negro acidente. O menino Presentino Antônio na Cruz foi atacado por um

pinças. será efetua.do em a noite de 7 de louro e um dos cifres do animal rasgou-lhe o peito, indo atingir o pro-
agosto próximo. prio coracão. Socorrido e levado para o Pl'OIÜO Socorro daquela cida-

- Reunir se-á hoje, à noite, a di- de serrnna, o .1l1el1'()T, apesar da gravidad e do fe-rimento, está passando
retoria do Figueirense. relativamente bem.

'

-- Na primeira quinzena de agos-
----

1�:r����;_' o Figueirense visitará ln 1a vez que no vera-o fracassam-- Cinco associados do São Paulo R •

ofereceram ao seu clube a impor- ::vroscou, 1 (i (U. P.) - Os alemães parecem ter admitido o f'racas-
tancia de 400 mil

_

cruzeiros, des- so de sua ofensiva em Orcl-Kursk-Bí elgorod, depois de 12 dias de in-
tinados à aquisição de um ponteiro ..
esquerdo, dois meias c um centro- lrut,uosos at�ques, em que sorreram pesad�s perd as. Os observadores

médio. nulítares salientam que, enquanto os alemães esmoreceram, os russos

0- O técnico Cabéli assinou cori- aumentaram a intensidade de suas contra-ataques e apoderaram-se no-

trcito com o Fluminense. vamente da iniciativa da lula. Deve-se destacar o fato de ser esta a pr í-
-- O arqueiro Cuello firmou com- meirn vez que os alemães Jracassam numa ofensiva de verão, e111 toda

prornisso com o São Paulo, rece-

bendo 55 mil cruzeiros de "luvas". a Europa, desde o inicio da guerra.
-- O centro-avante corintiano Te-

;,�:�:,::;:;���,E::����:�; ft resposta do preso Roosevelt
(THTAS no ··COURESPOXUE.';Tf; 1';S, Rio, 15 (A. N,)' - Ao comemorar-se a Independência dos Estados

Tn.-\\GElRO 1:('.-\ HC'TOR" Unidos da América, 'o presidente Getúlio Vargas dirigiu ao presidente
Reallzou-se ontem, dia 10, para toelo o

HooseveJl efusivas congr-atulações, cm nome do govêrno c do povo brn

Brasi l, a transmissão inaugural elas no- si leiro. O chefe do Estado Norte-Americano, respondeu os seguintes
tíc ias teleg rá íicas mundiais fot'riecida s lermos: "Agradeço sua coníortadoru mensagem por ocasião do aniver-

O ·d I P
,

t
iii pela Associated Press para o "Correspo n- sári o da Independência dos Estados Unidos. Destacou-se a manifesto-

e ram a VI a Pe a a ria
'dente Estrangeiro HCA Victor". ção por UI,H espírito ,de firme .d eterrui naçâo para intensificar, por to-

ii 1l:sse pt'og ra ruu vinha sendo h-radtado dlo,s ?S meios pOSSlVC1S ?� !f0!p�s Clu.e.
ora ,são desferidos contra

n.
-ossos

lo com grande sucesso pela Hác1io ):acio- [ r nun igos CGll1Ll,ns. A pa,l ticipação do Brasil no preparo e no, desfecho
.

) A,'·t d . d d r1' f'ící '" na l, e a-fim-ele que as no í.ícias ele guerra desses g\�11}eS e eo�,heclda, e reglstra?a COJII profunda gratidão em to-

RlO, 15 (A. N, - pIOpOSI O a per a e �OIS o reiais da, tI' I' I
o

l 1 B dos os Estados Unidos Sinto-mo Icliz em ler esta opor-tunidade parn
•

A •
• • en lélll1 111aJor (IVU gaçao enl oe o o l'a- .

'

.

'o � :.I
•

• c U J ,.

nossa Marinha de Guerra, no Atlântico-Norte, o Ministro da sil, os organizadores do "Corr-espondeu- en_Vla-r-lhe, l!lel�s mais calor:osos cumpruuentos pessoais e par a (. xpri-
Marínha fez � imprensa de,sta �api�al as dec�arações seguintes: I,te Esti-angeiro RCA Vic tor-" deliberaram lll�!' f- s:I1JSfaç�o que ,expenl�lentei POJ:. te'l"., tido � honra ue trocarmos

"O desaparecimento de dOIS ofICIaIS da Marinha de Guerra do transmiti-lo tam bem em ondas curtas, o oIm oes pessoalmente em Na!lal, em juncrro último.

Brasil em servico de guerra no Atlântico-Norte Alberto Ro_lqlle desde ontem está sendo feito, As-

P d ----,---------sauro 'de Almeida e Júlio Lima ?e Moura, prorn'�vídOS "pos�- 1���'�,g::�1�a���(�'i�\;a��01�:i5��l'á�:��lOone:l: er eu o carro, mas sa vou a VI-da' .'mortem" a capítâes-de-Corveta, e um doloroso tributo da of'i- curta ele 30,RG meti-os. ínforrnaçôes com-

cialidade da Armada à Nação, na luta em que ela se empenha, plet.as ela marcha ela guerr-a. através ele Rio, 16 (A. N.) - Verificou-se nesta capital ímpressíonan
ao lado dos seus aliados, A perda tão sentida desses patrícios, telegramas espeçialmente recebidos pela t� ?corrência. O automóvel n? 3.401, dirigido pelo seu propríe-

d b
.

t d '1 t Associaled Press. t t t
quan o no ravo cumpnmen o o dever, sera conso adamen e =-__��__ ",__ """ """_�_=--===""_"",,,,__ ,,,,_,,,,,,_,,,,, "ano, no momen o em que a ravessava o leito, da linha da Leo-

perpetuada na glória dos nossos fastos militares" - finalizam poldina, engu.içou. O motorista, percebendo que se aproximava
as declarações do ministro da Marinha. uma locomotíva a toda velocidade, tratou de salvar a vida,

embora perdendo o carro. Com efeito, mal teve tempo de abandonar o automóvel, êste era feito em pedaços pela locomotiva.

ãSSãiiô-as··_'re·Mübõ

Submarinos afundados
Lisboa, 15 (U. P.) - Três submarinos alemães foram afun

dados e outros possivelmente destruidos ou avariados durante vio
lento combate com um comboio aliado que navegava da Inglaterra
para a África do Norte.

o feito do monitor CARiOCa
Rio, 15 (A, N.) - O monitor "Carioca", da nossa Marinha

de Guerra, acaba de salvar o navio-auxiliar da Marinha dos
Estados Unidos "Perseverance", em meio de todas as dificulda
des e numa área infestada por submarinos, merecendo a proe
za alto elogio do comandante da 4a esquadra americana, em

ofício enviado ao comandante do navio Capitão-de-Corveta
Pedro Paulo Araujo Suzano, por intermédio de altas autori
dades da Armada, solicitando que contasse o agradecimento na

fé-de-ofício do oficial.

Já destruírem t06 aviões
La Valeta, 15 (U. P.) - Os caças aliados da base de Mal

ta já destruíram 106 aviões do "eixo" desde o início da bata

:ha de Sicília. Foi o que anunciaram hoje as autoridades

mili-Ilares. -

Quase aniquilida a cunha nazista
Moscou, 15 (U. P.) - Os russos aniquilaram quasi total

mente a cunha que os alemães introduziram nas linhas sovié
ticas no setor de Bielgorod. Informações oficiais indicam qUi:'
os soldados soviéticos estão conquistando a iniciativa da luta
em todo setor de Orel-Kursk-Bielgorod.
..................................e••••8•••e...�....
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É UllA DOENÇA
MUlTO PERIGpSA
PAltA A FAMILIA
:fi: PilA A BAÇA

Quartel General Aliado no Sudoésto do Pac if ico, 16 (U. P.) - As
Iórcas aliadas empreenderam um assalto contra as defesas ele Muho
baluarte [ap on ês na costa noroésle da Nova Guiné, enquanto que; se
gundo anunc iam despachos da Irc ntc, as forç:as norte-al1lericanas lle
t:'lnqnes se unil'a.Jl1 ao ass�l:o Ü'ontrn :\Iunda, cuja queda parece imi
nente. O ataque às defes·as de :\lubo (principal balunrte japonês antes
de Salalllana) faz pm'te da of"nsiva empreenrlida pelas fÔI'cas, aliadas
para lançar os japoneses fóra da costa nordéste da Nova Guiné. A q��e
da de :\lubo deixaria aberto o eaminh'O que leva a Salamana e que
onstitue o principal 'objetivo da ofensiva in1cia,da no dia 30 de junho

para desalojar os nipônicos elo slldoéste do Pacífico.

Por preco de ocasião
Vende-se uma bicicleta

Wanderer aparelhada e em

perfeito estado. Tratar na

Costeira, com Aldo Alvas.
375 4 v, - 1

Telegramas retidos

ac��;�!�Ç�;ti��sT:�t:;;���:c���;� Encerrada a Campanha da Borracha UsádaFredohno Rosa, Joao Gruz, Juho R' F (A N) E
. ,'

Laser, Syra Duarte, Eng. Evencio IO,;)�..
-

.I�e:rrou-sc, hOJe a Campanha de Hecllperação
Elias, Nelson Vieira Costa, Wania (,l� Borracha Usada, patnohco movimento dentro do programa do es

Si�ueira, C?'tarina ,Ricardo Garcia, j())'ço de guerra do BrasH. O ôxito dessa iniciativa deve-se, em grande
Joao Bocaclo, Dorval de Andraq.es,

I
parte, aos es-colares brasileiros

..
COlllO

cerimônia.
silllbé li ,-

'.dr. Nunes Varela, Maria Gertru- .. ,
. .,) ca, lllalcanle

d C I d· " 1 Ad-
do encen amenlo dessa edlllpnnha realizou-se hOJe a entre"a de plle'lSes orreo, van lna n,mara ,ao.

.

, ...

tI( l

CCílrrazoni, Lico Dutra, Alcides Xa- usados, feita pelas emprezas de transp'olrtes cariocas.
vier Ossaria, Francisco Duarte e II•••�•••••••••••••� .,

primeiro rádio Gonçalves. 5 milhões de cruzeiros para IOrdem do chefe de
a Organização Henrique Lage pOliCia

Juizado de Menores Rio, 16 (ESTADO). - O pre-I Hio, 16 (A. N.) - O cliefe d('
sidente da República assinou ]Jol.ícia local acaba de baixár- por
decreto�!ei abrindo ao Mi

.

_
tana determinando que, até 31 \ic1í

, . . _ , .

ms corrente, todos os súditos do "ei-
ten.o da VIaçao, o credIto es- x',o", residentes nesta capital, !'�_

peclal de Cr$ 5253.193,20 para g!strcll1 seus aparelhos de ótica e

despesas, pela Organização Hen- foto�r�fic?s, so!) pena ele se\'('ra

Telefo,lle NaCl80nal rique Lage com a conclusão jHUll Ç" ao, lIldnslve prisão. Esses

d
. aparelhos elevem ser registrados

as obras do cTltan,. nas delegacias distritais.

O sr. dr. Severino Nicomedes Al
ves Pedrosa teve a gentilesa de nos

comunicar haver assumido o cargo
de juiz de menores da comarca

desta capital. Agradecidos.

Hio, 16 (A, K) - O Departa-
mento dos Correios e Telégra,fos
inU!ugurará brevemente o t10VO sis
tema de servico telefônico em di
versos pontos 'do território nacio
nal. Ap,rimeira cidade beneüciada
será Porto Alegre. O novo serviço
ainda não foi inaugurado oficial
mente, p'Úrém, praticamente, já es

tá funcionnndo.
�_._.��....�.....,."..!'V'

Construindo palácios
São Paulo, 16 (A. N.) - O inler-

Sll"entor federal enviou ao Con'selho
Administrativo do Estado um pro
jéto de decreto-lei abrindo o cré- Idito espeCÍ'al de dez milhões de I

cruzeíros para a construção do Pa-

I'lácio da .1uslÍca nas cidades d<!
Santos e Cump'inas.
......a...................

I
Regressa o ministro
IHio, 16 (A. N.) - Regressou ?lOjc

de São Paulo o ministro Marcondes
Filho, que foi festivamente recebi·

. ç19 na esta2ão dom PerIra H! _� � ...

8_1-\ NGTJENC)LContém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadalo e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Pálidos, DepRuperlidos.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece
berão li tonificação geral

do organismo com o
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