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MANDAREMOS APENAS PEQUENO E'XE'�RCITO
RIO, 17 (A. N.) -- O GENERAL MANOEL RAB,ELO, EM ENTREVISl1Á,�' ÇONCE
DIDA AO VESPERTINO "O GLOBO", DECLAROU, ONTEM: "O BFlAS'll:;)�,A�IIVtAN
DAR UM CORPO EXPEDICIONARIO. DEVE, POIS, A. MOCIDADt,;',�4JST��-SE
PARA MARCHAR NA VANGUARO'A, IMITANDO' O SACRIFICIO ��;Ç1\��OIS
MO DA JUVENTUDE DAS NAÇÕES UNIDAS. MANDAREMOS, A�ENAS, PE
QUENO EXÉRCITO, POIS, NOSSAS CONDiÇÕES FINANCEIR,AS NAO PERMI�
TEM MANDAR TROPAS DE MAIOR ENVERGADURA.MAS VAMOS MANDAR, E
ISSO INTERESSA MAIS AOS BRASILEIROS DO QUE AOS PROPRIOS ALIA-

. I

DOS: É QUESTÃO DE HONRA".
,--------------------------------�-----------------------------------

Novo ensejo oferecido à Itália

Manobras de defesa
anti-aérea

Hio, 17 (.'\. A,) � Prosseguiram
na m.mhã dc onl om as 1I1;1l1(\hl'aS
da defesa anti-aérea desta capital,
co-n a rmrí icipação, cm conjunto,
do Exército, da F, A, 13. e <la �Ia
J'i nbe. Os cxcrcic! os tiveram ri csen
wtl\'inwnlo sensacional e f'oraiu as

-s istid os por todos os adidos navais
c militares das repúb licas nrne ri-
canas.

A última

Tado·' que for
material metálica

Morrer por Mussolini ou viver pela Itália' 'que os eixistas ofereceram tenaz resistência, ruas não conseguir-am de-
\'1, h i '" 1� (D P) _ O ali ad ,,' 'i' ,.', I'

_

d I·'� ter o avanço das f�rças aliadas. Outros despachos de Berlim e Roma,
, .' ,a� uugtori, " ., S Cl la os ex ig Iam a I cnc lÇ:;tO a ta

11'01' sua parte admitem que os a11<1(105 continuam avancando em todasJla, lnlcwn,do .a mal?r .guerra de l_1en'os de todos tempos, �flln de, a�'- as frentes ele 'luta de Sicília.
.

rancar os italianos a ór-bita ele Hitler. Roosevelt e Chur-chi ll, no últí-
l11�tO diyigido aos itali,a�os, lançado sôbre � Itália pelos aviões aJi�dos Capturados já 22 mil «eixistas»c ,Irradiado para a Ita�]a por to?as, as, enlIssO!:as das ��açoe� Unidas, ,

' i: I" , 1 " ;, " ':
afirmam que "a salvação da naçao ital iana está na capitulação honro- Londres, 17 (D, P,) - Vinte e Cd)IS m i I soldados do eixo ja Io-
sa diante do poderio das nações aliadas". Destacam ainda os dirigen- rarn capturados, em Sicília, pelos combatentes aliados. Informações
1,es=: hOj.e, jazelll.�sJ�!�gadas, em todas �s frentes, as

espe,ran-lo,ficiaiS indic:llll.:Jue, elos vinte e ,elois mil cixislas, 15.992 foram aprio
ç:::s, da _:\lemahl,J.a de conqltlSt,al o J�undo: Enquanto ISSO, os c�us ela sio nados pelas forcas norte-amerrcanas.Itália sao dominados pelas formações aer eas anglo-norte-aruertcanas •

"

e as cosL�l> marÍ[illl�s ita!iana�, sáo, allleaça�as pela maior, con,centração Um dos ,.-Ihos de Roosevelt .

de poder-io naval aliado que jamrns se registrou no Mediter-râneo. "As

[,fôrças que estão diante ele vós - afirma o-ultimato aliado - compro- Argel, li (D. P,) - John HooseveH um dos filhos do presidenLe
]11eteram-s� a ,d,estruir, o poderio da AleJ1l,anh� n�c,ional-social!st�, que dos Estados Unidos, participou na i n vasâo de Sici lia. Foi 'Ü que inf'or-'
,);el1lpr� !Ol util iz ad o. implacavelmente, para inf'ligir a escravidão, a mou o jornal "Star and Strips" órzão das f'ôrcas armadas norte-ameri-destruição e a morte a todos aqueles que se negam a reconhecer os' , "

"', .

" ,

alemães como raça superior, A única esperança de sobr-evivência da canas. John Roosevelt e oficial ele um dos destró ires norte-amer-icanos
Itália reside na capitulação honrosa em face do poderio esmagador que protegeram os desembarques aliados na baía de' Gela,
das fôrcas militares das Nacô es Unidas". Roosevelt e OhurchilJ salien
tam que as f'ôrr-as aliadas não sentem nenhuma satisfacão cm invadir c
-destruir o .sólo e os lares da Itália, mas estão resolvidos a destruis- os
falsos chefes e as suas doutrinas fascistas. "Todos os vossos interes
ses, todas as vossas tradições for-am traídas pela Alemanha nacional
socialistas e por dirigentes falsos e corrompidos, Chegou 10 momento de
decidirdes, PO\10 italiano, se deveis morrer por Mussolini e Hitler ou
viver pela Itália e (pela civilização!"

,

o Rio, 17 (A. N.) - O' coordena
dor da Mobilização Econômica",
considerando a necessidade de
controlar o .materi al metálico, do:
vital importância para o esforço
de guerra, no sentido de evitar de-

\

siquilfbríos no abastecimento das,
indústrias bélicas e particulares do,
pais; conside: ando a necessidade
do aproveitamento ela considerá
vel massa de material metálico>
abandonado ou ínaproveitado cm:

10'(10 territ6rio nacional; conslde
randó o aspecto social de grande
número de operários e empregados,
na.s, indústrias que trabalham COIU

mater.iàl metálico e nas constru
ções, inclusive civis, estabeleceu
o controle permanente do material
metálico em todo país. Êsse con
trole será realizado através de Ie
vantamentos, per-iódicos ou não,
i nformações estatísticas e circula
ção do material metálico. Todo ma

terial metálico oriundo de demoli
ções de próprios nacionais, sejam;
federais, estaduais ou municipais;
inclusive os desapropriados para;
obras públicas, assim como o ma

terial resultante de sinistros marí
timos ou terrestres, deverá ser en

tregue à Coordenação, independen
te de formalidades burocráticas,
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c>porlunidade italiana

Concurso nos (orreios
e Telég�afo5

Londr-es, 16 (U. r,) - Ao trans
corr-ei- o 6° dia do início da Invasão
de Sicília pelos aliados, a Grã-Breta
nha e os Estados Unidos enviaram
tuna espécie de ultimato à Itália, ext
gmdo-Ihe que se renda, do contrário
"_ofre1',í as collseq llêllcias da �uel'ra to·
tal em seu território mett'Opolitallo.

O ultimato foi pl'l'pal'ado l.clos SI·S.

Churchill e Uoosevelt, que f"eram sa,

bel' '3OS 40 milhões de �talianos que
"'la línica �sperança" ,de sobrelrhrência
l'eaíde numa "honrosa capitulação".
A ;mensagem foi transmitida !,elas

numerosas emissol'aS, cujas ondas es·

tão diri:ridas para a Itália. Centenas
de »,ilhares <1e cópias do documento
iião lançados pelos ,aviões militares
l!lôbre o terl'itól'ío italiano e sltas poso
..essôes ins'ulares,

O ultimato não estabelece prazo
:fixo, mas vêl'·se que a mensagem es-

1.á caleula4a pal'a coincidit· com ime·
diatos acontecimentos.
Ao 'que parece, êsse ,documento po

.elel·ia conduzir uma série de transcen,
dentais consequências. Parece estar
'Clestjnado a estÍlllulal' um pronuncia
mento POPUI31' na Itália, que obriga
:t'Ja Mussolini e o l'egime fascista a

pedil' �l'ItÚstício e retil'al"se da euer·
J·a. Se a mensagem não conseguir a

.capitula!;ão denu''; do fuhll'o ))l·óxi·
:tuo, os aliados começariam illcessante
ofensiva aérea cm grallde escala con·
-tl'a a península italiana, atacando·a
de Ulll extremo a, ouü·o, como prelú·
41io da iu\'asão .:tel'al da Itália.

• ,Essa exigência, na )'eaJida<1e, não é
llltutl.ato, pois, COlHO disséuI0S, lIão
cstabeHl.ce prazo. Acha-se )'edil:'ida na

!Sucinta e !precisa ling'ual:'em, que
<:bul'chill e Roosevelt empregam <1es·

Intensamente bombardeados
Argel, 17 (D, P.) - Napoles, Gênova Foggia, Palermo e varres

pontos de Sicília foram intensamente atacados pelas fôrças aéreas alia
das durante a jornada passada, Os aeródromos de Foggia foram ataca
elos (por 70 aviões, que lançaram sôbre os mesmos mais ele 200 mil qui
los de bombas explosivas e incendiarias,

Terão Irrícío, no próximo dia 20"
terça-feira, às 9 horas, na Aca
demia de Comércio, à Avenida Her-·
cHio Luz, nesta Capital as provas
de habilitação para admissão de
praticante e auxiliar de Tráfego ...

telegrafista e telegrafista-auxiliar.,
As provas d. prática de telegra

fia teMo lagar na Séde da Dire
toria Regional, no dia 23.
Na Portaria da aludida Repar

tição acha·se afixado edital a res

peito, que também está sendo pu
blicado no "Diário Oficial do Es-'·
tado" .

o que Roma anuncia
Londres, 17 (U. P,) - A rádio de Roma anunciou oficialmente

que aviões torpedeiros italianos afundaram um navio de 10 mil tone
ladas e avariaram outros 3 com o deslocamento conjunto ele 29 mil
toneladas,

de Q começo da guer-r-a para se dirigi.
rem aos difereu tes povos, Diz o do.
cnmeuto que se u-ata de escolher en

n-e "morr-er »01' Mussolini e Hitler,
ou viver pela Itália e 'a Civilização".

O tom da mensagem d,\ a enteuder
que os aliados abrigam . suficientes
sentÍJnentos de Sinl})atia para CO)]] a

Jtülia, 'llo-is c l'efere à "'antiga t.l'adi.
\:110 ·de liberdade e cultUl'a <1a Itália,
à qual tanto devem os povos da Grã.
Bretanha e Estados Unidos, e estão
dispostos a oferecer à Itália a opor'
tunidade l,ara s afastar da guerra.
A mensagem declara que Hitler é o

clLl!lado pela explosão do conflito e

lUussolini I'espons"vel )101' ter arras.

tado a Itália ã luta.
Ha meses, Chm'chill e Roosevelt ha·

viam feito <igual oferecimento ao povo
italiano, para o esmagamento do re

gime fascista. Acredita.se, portanto,
que o ofm'ecimento (le �loje sel'á a

1.ltima tentativa aliada l,ara elimÍllar
a Itália <la lrIlCI'I'a mediante persua,
são.
A campanha da Sicília está I bem

a(liantada. lIIais <Ia oitava parte da
ilha foi tomada' em �nenos Ile ullla

semana. Os bomba'l'(leÍl'Os ., l.esados
atacam '<Ie maneira implacável o sul
da Itália, ao que parece, como prehí.
dio de uma tentativa de desembarque
na "ponta de bóta" italiana.
Nas esfel'as diplomáticas discute.se

o possível efoito <Ia exigência aliada,
Tem·se impressão firme de que o 1'0·

giJne fascista, :lIJoiado 1)01' funcioná ..

rios aJeuláes- e l>ela "Gestal)o", .que
se achanl lIa Itália, exercem 'tão ab
soluta fiscalização sôbre a situação,
que 'a capitulação volulltál'ia talvez
seja difícil. espada·s

Batalha pela posse de Catânia
Argel, 17 (U, P.) - Sangrentas ações estão sendo atualmente tra

vadas em Sicilia ao exército vai penetrando nas defesas do eixo mais
abaixo ele Catânia. As inf'Ürmações da frente deixam perceber que es
tá sendo 'travada .a batalha pela posse de Catânia. Enquanto isso, .as colu-

,
nas nOl:t-e-all1e]'ic�nas do genel'�l Patton avançam em direção da importante CIdade de CaJt�nisetta, da qual se acham 24 kms. apenas. Outros
despachos dão conta da viagem do general Eisenhower, que acaba de
chegar a Sicília, O comandante em chefe das fôrças de invasão reali
za uma viagem de inspeção às tropas aliadas.

Farmácia de plantio-
Estará amanhã de plantão arar ...

mácia da Fé, à rua Trajano.

Porção de borracha'
A sra. professora d. Enóe Schutel ..

com alguns de seus alunos, quis,
contribuir, com certa quantidad.. ,

de borracha recuperá'vel, para a.

«campanha» que hoje se encerra;
e, para isso, fez trazer ontem à
redação do ESTADO sete quilos,
daquele material. Os meninos que
com ela cooperaram nessa louvá-·
vel iniciativa foram os seguintes:
Idemar Machado V. da Silva.

Armando Marinho' Portela, Renéo
Dal Grande Machado, Florentino
Carminatti Júnior, Maurí Dal Gran
de Borges, Orlando Carlos Costa ..

Luiz Gonçalves, Maurití Dal Gran
de Borges, Samuel Santos, Luiz.
Carlos Machado, Ib Siridakis, Ari
valdo Siridakis, Flávio Vieira, Jorge
Alves Pereira, Válter dos Santos.
Cláudio dos Santos, Marí Alba..
Grisard, Nélson Grisard e Valdir
Grisard Filho.

Penetracão canadense
Londres, 17 (U. P.) - As vanguardas canadenses já pel}etraram95 kms. para o interior da Sicília, Esta notícía acaba d'e ser anunciada

l}elo general Monigoffi-ery, segundo irradiou a emissora britânica.

....................................................

Declarações do sr. Salgado Filho
Washington, 17 (U, P.) - Falando à imprensa desta capi

tal, o ministro da Aeronáutica do Brasil expressou que se acha
muito bem impressionado com o resultado de suas conferên
cias com as autoridades navais e militares locais. Acrescen
tou que, durante suas entrevista, debateu questões relativas à
cooperação militar do Brasil e Estados Unidos, que já hávia
chegado a elevado gráu de eficiência.

Disse maia o sr. Salgado Filho que esteve em conferência
durante 3 horas com o sub-secretário da Guerra para a Avia
ção, sr. Robert Lovett, acrescentay.do, que pilotos brasileiros
conduzem dos Estados Unidos os aparelhos adquiridos pelo
Brasil, de acôrdo com o plano de entregas, sobretudo as má
quinas leves.

deEntrega
Rio, 17 (A. N.) - Realiza-se ho

je na Escola Naval, situada na ilha
de Villegaignon, a cerimônia de
entrega das espadas à nova turma
de guardas-marinha. O ato será so

lene e terá a presença do presi,den
te da República, ministro d� Ma
rinha e outras altas auLoridades.
civis e militares.

Em poder dos aliados
Argel, 17 (D. P,) - Canicatti, Bani, Vizzini, Wittoria, Nis'cemi,

CampobeIlo, Palma di l\'i[ontechinro, Sorti no, Modica, COl11is�o, Biscari
� Riesí encontram-se em poder dos aliados, tendo sido ocupadas nes
itas úJtimas 48 horas. A ocupação. ele algumas dessas cidades foi anun
!Ciada ontem, extra-oficialmente, sendo confirmada hoje pelo Alto Co
lI11ando alíaelo. O porto de Catânia, na parte oriental de Sicília voltou
ln ser canhoneado pelas fôrças navais ali,adas. Simultaneamente: os sol
dados elo general Mont.gomcry avançam pela planície ele Catânia, ru..

)1110 itquela importante ,cidade sicilirme. Infol'lllaçÕ'es \o,ficiais indicam

-�(

a fiLA DOS {(PARIQUEDISTAS»Rio, 17 (A. N.) - o Conselho Nacional do Trânsito' resol ..

veu estabelecer a fila dos "paraquedistas", isto é, daqueles
passageiros de ônibus que não se incomodam de viajar em pé.
Voltam, àssim, as "bichas" duplas, que haviam sido proibidas
nos pontos dos coletivos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A NOSSA

"'Aos·"sofrédôres·-
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co'

munica a mudança do seu

jconsultório para a Rua Bu e
nos Aires, Z20 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde possa a

oferecer os seus préstimos.
Washington, julho (Servico Escreva detalhadamente-<-

especial da INTER-AMERICANÁ) nome, idade, endereço e eri
=-Neste momento as fôn;'as coriju- velope selado para aresgadas da Inglaterra, Estados Uni-
dos e Canadá assestam o golpe Ini- ��s:t_c:.' . ....................cial contra a fortaleza da Europa. prêrrtig�ia· "O. G'ô-iêrno e UI!A Sícilía, o primeiro reduto da Itá-
lia metropolitana prestes a cair nas classes armadas, - ou serÁ!!
mãos dos aliados, está sendo inva- um "quinta. colunista". (L. Ielida por todos os lados, com uma D. N.).ferocidade e UIHa furia dignas das "'••••_........_._..;.,.....-.-J".....-.-...';O...-.-.-.'">Jmais brilhantes campanhas milita- í
res dia história. O general Eisenho- -..,,_--�

wer é capitão dessa esplêndida ar

a'�ncada. Fôrças de terra, mar e ar

disputam a glória de atingir em p ri
melro lugar o coração do inimigo
para prostrá-lo, de uma vez por to
das, e restahelecer o regime de Ii
{herdade que havia sido 'asfixiado
ma Europa. Êsse feito brilhante dos
exércitos das Nações Unidas veio
coroar, de maneira espetacular, a
marchai da bandeira democrática
através de campos de batalhas se
aneados ,plGr todos os quatro cantos
do mundo. É verdade que o subito
drrompírnento de pesadas divisões
igermânicas no front russo provo
cou uma certa confusão na frente
de Bielgorod., fazendo prever acon
lt';Ciment.os desagradáveis nos pró
xunos dias. Isso entretanto, não
lPerturbará o ritmo das operações
que se desenvolvem no Mediterrâ
meo, onde milhares de homens

I,l!u:bnil'avelmente armados e apoia'dos por fôrças maritimas aéreas da .
anais alta eficiência se empenham
"encarniçadamente em derrubar da
mnaneir-a mais conclusiva e r�pidalPossivel, o império vaciLante de
iMussolini. Entre o fumo e o ruido
da batalha que .se desenvolve na Si
lcilia, existe um fato que merece
rum comentári'O especial, por isso
l(Jue se expressa como um sintoma
�nimador da disposição do alto co
mando aliadn em relação a exten
�ão das operações que ora teem
iCurso. O gen'eMI Eh,enhower, avan-,�ando contra a ilha italiana diri- .- _'Y' ...
19iu uma mensagem ao povo' fnin�s, pedindo calma e a<lvertindo
;Q de que deve elq)eral', com dispU
,ma � fé, a hloro d'a ação que não tar
dara. Essa mensagem radiografadade um navio de guerra que toma
lParte na invasão da Sicilia, de
,monstra coono a França está pre�ente ao eS1pirito dos responsáveispela libertação do mundJO. e que a

ressur�eição da sua integridade de
povo lIvre, marchando ao lado das
Nações Unidas, 'não tard,ará muito
:8 ser levada a efeito. Mussolinidiante dos canhões que VIomita�fogo mesmo às pürtas do seu palacio de Roma, há de tremer de re
morso, penitenciando-'Se do crime
que cometeu contra 'O povo italia
IJlO, at.raindo-o nessa aventura quefiG fome e sofrimento trouxe às pojpulações da peninsula. Neste ins
ttante CrUCi\\ll [para o fascismo
aquando todos os exércitos deve�iriam ser 'reunidos para a defesa do
Iterritório metropolitano da Itália
Hitler, o corvo agoureiro da Euro�
!pa escravisa-?�; retira suas fôrças�éreas do MII{lIterraneo, transferindo-as para a Rússia afim de man
ter o bom noone do "seu invenci
;ve.I': exército arÍ!ln.o. A &ituação da�taha de Mlll.ssohm pouco in teres
W>a alo super-homem do Reich, cu-

Anúncios mediante contráto
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TOPICOS & COMENTÁRIOS

A rendtcêo,

Itália
da

Roberto Alves de Campos -

Jmissão da Grã Bretanha á
(Exclusividade do C. E. C. para grande nação americana. É la-

'd' MINISTJ;1RIO DA GUERRAO ESTADO) - Num preito de mentavel o ri ículo a que se 5" R. ;)[. e sa D. I. _ Quartel GeneraP

admiração e justiça á sábia expõe a maquinaria propan- De ordem elo EfJ,��� Sr. General- Co
orientação dada á polícia ame- gandista de Hitler no intuito mandante, declara-se que sel'á �berto.

I íd t R d d '1 di
.

nesta Região ele acôrdo com o aviso n.
ncana pe O presi en e oose- e po er 1 u Ir-se com a POSSI- 1.516, ele 16-VI-43, o voluntariado, para;
velt, Churchill num dos seus bilidade de novos exitos polítí- aprese'nta,ão até o dia 31 do corrente

mês em todos os corpos, devendo o� can
recentes regressos de Washín- coso Ingleses e americanos só dida:tos sattsfazer as seguintes c�nc;J..tções_:.'
gton nomeou-se "tenente" de cultivam um único pensamen� a) ser brasileiro nato, de mais de 2.<.

e menos de 26 de idade;
Roosevelt, reconhecendo assim to e objetivo, derrotar definiti- b) ter bôa conduta compr-ovada col!"

atestado da competente autondade poI,...O esfôrço e a dedicação do vamente os agressores da hu- cial ou por oficial das Fôrças Armada>,

grande estadista norte-amerí- manidade e depois reconstituir N':;�ion;���uir aptidão física para o ser- '

cano em pról da restauração o mundo obedecendo aos mais viço ativo; .

d
.

íd d h
.

1 dit d líb d d d ) 'Ser solteiro ou viúvo �n fll;ho�_do direito e a dígní a e u- simp es 1 ames a 1 er a e e e) ter no mínimo, Instrução prunarra-

m�na no �udndo aval�saldado de dOldi_:eito dOfs�Povos'dDe nadia co��l;'ota·t.a.mhel11 aceucs como voluntá-,
HItler. AJa esmora Iza a pro- va erao os es orças os naz S-, rios os reservistas e sorteado.s .n�o co!'!-
paganda nazista, acreditou po- tas, no sentido de impedir a In- vocados, que· satiS'façam às condlçoes acl-

der aproveitar-se desse gesto do glaterra e os seus aliados de nuos candidatos poderão apresentadr--ta-·• • A •

f
.

b' t· nos cor.pos de tropa e formaç� es

,,�premler" brItâruco para azer conseguIr os seus o Je lVOS. Região ou nas Juntais de Ali.sta�nto Mi-,
A •

IA
-

b Htar dos Municípios de residênCIa. _crer o povo Ing es numa su -

Quartel Gene1-a1 ,em Ctu'itiba, 10 de JU-
lho de 1943.
Antônio Moreira Coimbra, Major Chefil! .

da la Secçâo do E. M. R.

Formidavel programa duplo:
COMPLEMENTO NACIONAL

OLYMPIC JORNAL n' 118 (Atualidades da guerra)
O -

Gordo e o Magro, com Lupe Velez e Jimmy Durant, em:

Festa em HollywoodRochelJe Hudson e James Dum. em:

Torpedo sem
Preço único 2,00

Amanhã, 18 de iulho:
Edward Arnold, Fay Bainter, Richard Ney. Jean Rogers e

Sara AlIgood num filme pára os milhões de apreciadores de
"Roaa de Esperança", igual em beleza mas diterente

em seu enrêdo':

A OFENSIVA DO PACíFICO
Nova York, julho (INTER

AMERICANA) - "Nossa sú
bita ofensiva no Pacífico deve
ter produzido um desagradável
choque nos japoneses que con

tavam com uma iminente ofen
siva na Europa, que lhes daria
tempo para construir poderosas
defesas. A questão de onde par
tirá o golpe, e quando, numa.

Iguerra em que o campo de bata
lha é o mundo, tem sido liga
da desde o princípio à questão
do potencial disponível. O fa
to de podermos desfechar gol
pes em duas direções, enquanto
nossos inimigos são obrigados
a poupar seus recursos para a

cartada final ainda não signi
fica vitória. Mas o importante
na ofensiva do Pacifico é que
ela tenha sido desfechada po
demos afinal experimentar
nossos canhões contra as ilhas
dominadas pelos japoneses, ao

mesmo tempo que martelamos
os portões da Europa" .

uando alguém, tal oomo ti fitIà,.
lheiro da ilnstraçllo &oCima,�
lhe, em runâveJ geeto. nm cA.Iúle do
excelente aperitivo II:NOT. IambP&o
"" V. Sia. de &en!8C8Iltar. ao lI@'J'II4ao
...,. .. gent.ileu:ESTEÊ 1A11-
13E!1 O I1EU APERITIVO

PREDllET(J1

,

64-5VAGAS
No HOTEL QUITANDINHA

o PENSAMENTO DO DIA
«Quem não sabe do ofício nãe»

[o trata.
Dos que sem saber escrevem-,

[o mundo está cheios s..
A Ferreira.

* Porteiros
* Jardineiros
* Telefonistas
* Valetes
* Arrumadeiras
* Cosinheiras
* Garçons
* Comis
* Vigias
* Contadores
* Escriturarios
* Cabeleireiros
* Barbeiros
* Eletricistas
* Platineiros
* Lavadores
* Roupeiros
* Mecanicos
* Ascensorisfa.s
* Interpretes

Já se encontram abertas as inscriçõ.c!
para os candidatos a empregos no Hotel
Qllitandinha, em Petropolis, a ser em

parte inaugurado no próximo mês de
Novembro.
As inscrições não serão feita" pessoal
men te, mas por escrito, acompanhadas
de duas fotografias 3 x 4, e dirigidas em
carta iechada ao D ..partamcn to do
Pessoal do Hotel Quitnndiuhn.
Edificio Brasilia (A,'. Rio Brn n.eo ,

311, 9.°). Hill de .laneh·o.
Os candidatos deverão prestar as seguintes
informações: nome, endereço, (,i possível
telefônico), nacionalidade, idade, estado
civil, profissão e ordenado atuais, grau de
instrução e posição pretendida 110 Hotel.
Todos os candidatos aprovados farão
imediatamente um contrato, de trabalho
com o Hotel Quitandinha e frequentarão,
(2 vezes por semana) o Curso de
Aperf'eicoamen lo Técnico, para o seu

treinamento profissional. O Curso man

terá aulas diurnas e noturnas de cada
especialidade.

•

A ANEDOTA DO DIA
SUSPIROS E LAGRIMAS
Vergilio tinha por costume..

andar sempre suspirando, e Ho
rácio sofria dos olhos a .pontc
de os ter sempre remeloeos.
Otávio-César disse, estendo

um dia sentado entre os doisc:
Estou sentado entre sus·"

piras e lágrimas.
'"

r 'EM :i�C\) IunPIXJWrO AI KIIOT .u.1I/IJ.,f0l1.r S�IIRM
, ITA•••� �

O PRATO DQ DL<\.
SALCHICHAS COM BATA·

TAS E SALSr1.
Corte em rodelas algumas

I salchichas, quatro batatas gran-
des e um mól he de salsa.
Esquente um pouco de gor-

dura, doure levemente meia ce-

I bola, arrume camadas de rode
las de batatas, outra camada de
salchichas e salsa picada,
Leve ao fogo por um momen

to e junt-e meio litro de caldo,
Deixe cozinhar 1 entamente e..

sirva-

OBRIGÇõES DE GUERRA
o Interventor Federal interino, sr. drv.

Ivo d'Aquino, recebeu de Tijucas, o se

guinte ofício: "Tenho a honra de COnlVJn
cal' a V, Exc!a . que, em data de 30 de
[unho de 1943. em reun lâo realizada na.

Pr-ef'eí tur-a Mun icbpal , foi aclamado e .ime-

d latamen te empossada, a Sub-Comissã(}·.
Excut.iva Municipal ele Pr'o pagamda das
Obrjga�ões de Guerra, no 1�1U�licíl?ío d5=
'I'ij ucas, ficanclo assim constrtu íd a: Pres�
ciente - Valéria Gomes, Prefeito rmrnt

cípal: Secretár'io - '\Valclomiro Carvalho,
coletor fedei'al; Membros: Dr, Fernando
de I1Ielo. promotor público; Padre Au
gusto Zucco, v íg ár-io; Augusto Bayer� �o
merci::mte e Otávio Melírn, baucãrro,
Sirvo-me do ensejo para apresentaz a V_
Excia. os meus protestos de aI ta ' estü.na
e elevada consideração. (a) 'WlÓdoInll'D'
Carvalho, Secretário.

ja intolerancia e mania de grande
za não admitem contemplações pa
ra com o aliado da vespera. A der
rota de Mussolini noo deverá atin
gir o prestigio do nazismo e, antes
que a Itália cáia, os alemães são·
retirados apressadamente da pe
ninsula para que não se diga depois
que a submissão do fascismo i1ão
poude ser impedida pela Wehrma
cM. A Itália, tr.aida por Mussolini
e par seus apaniguados, terá, ago
Ta, a sua oportunidade para se des
fazer dessa oarga in<:omoda que só
prejuizos trouxe aos seus habitan
tes, enchendo-lhes as casas de luto
e roubando o pão que era servido
à mesa das famílias humildes. As
fôrças l,iberfadoras das NaçõesUnid!J,s batem já à porta do impé
rio ,caricanto de Cesar fascista, exi
gindo-lhe contas pelos crimes ne
fandos cometidos contra a vida e a
propriedade de milhares de crea
turas. Qualquer que seja a resistên
cia oferecida pelos defensores da
Sicilia contra a marcha das fôrças.aliadas isso não impedirá que Q
bandeira da liberdade tremule
muito brevem�mte no palácio de
Veneza, assinalando ao mundo o
fim da ,esc,ravisação da Itáli.a e a

redenção de um grande pO'VO.

OS EMPREGADOS DO HOTEL QIJ1TANDINHA
SERÃO OS MELHORES E OS MAIS BEM
PAGOS PROFISSIONAIS DA SUA CLASSE,

Churchíll, tenente
Roosevelt

de

l\lINISTÉRIO DA MARINHA
Capitania dos Portos do Estado de

Santa Catarina
EDITAL

1 - De orerem do' Snr. Capitão do.s.,
Por'tos do Estado, Capitão de Frag-atlit
ela R. Rm., Plínio da Fonseca �endonça
Cabral, comunica-se aos 81'S. .lllter�s;;a
dos que se acham abertas as lllscnçOes
para exames do Pessoal da Marinha Mer·
cante, referente a segun� época dê?te-·
,ano. para Terceiro Maqumista, TerCl;!�
Motorista e Terceiro Maquinista-MotorlS
ta Conferente de Carga, Condutor·Ma
qÚinista, Condutor·Motorista, Mestre de..
Pequena Cabotagem, Contra-Mestre, Prá
tico Pr.ltlcante de Prático, ATrais, Pa
tr:ló de Pesca, Atalaiado!', 1\iestre·AmadOoP"
e Condutor-Motorlsta·Amador, de pr!m.eI-
1'0 a trinta de agõsto vindouro.

,

2. - Qualquer informação a resIX!lt�·
será obtida na Secretaria desta '()ap,ta-
nia. .

d3. - Os exames serão realiza os. Jlllt

segunda quinzena de setembro.
Capitania dos P?rtos �o Estado �&'

Santa Catarina, Flort.anópohs, 12 de JU-
lho de :J;t!� do Livramento Continho

S€{!retário

<tA Bandeira, Naclonal quando hast_,
da em janNa, porta, sacada ou balcll9, fi
cará: ao centro, se isolada; à direita, -
hOUVCl' bandeb'a de outra naç!lo; ao cen

tro, 86 fi�nrarem dJversas 'band�,
perfa7.endo número Impar; em pOSlça�,
que mais se aproxime do centro e à 111-
reita deste, se figurando diversas bato
doiras a soma dolàs formato número par__
As p�ntes disposições são tambeDlt;
aplicaveis quando figurem, ao lado 412'
RaJldeira Nacional. bandeiras representa-
th'as de instituições, corporações 011 as-

soeiações". (Becreto-Iei n. 4.545, lIe 31 4fe,
julho de 1942; - Art. 18. N. n,

Hoje
SÀBADO

Hoje

SJ{BADO

rumo

Aço da mesma têmpera
E mais o "shortU do

Unidos
potencial democrático:

na defesa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Furiosos combates
Londres 15 (U.P.)-As 20 horas

de hoje (t�!11PO da Europa), f'urio
DE VITOR DO ESPíRITO SANTO. sos combates aéreos estavam sendo
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA travados na costa de �:a!aj.s, ao

,
norte da França. A enussor a de

ESPECIAL. PARA "O ESTADO"). 'Berlim informou que a região era
RIO - Não é de hoje que sou � objeto de sério ataque aéreo, no

"fan" de Maurício Lacerda. Meni-I qual intervinham formações de fiO
.

d
.

d d I boruhardeir os aliados cscoltad os
no am a, eu era pOSSUI o e gran- de numerosos cacas.
de entusiasmo ante às suas atitudes I

"

-sempre muito francas e sempre mui- General paraguaio
to desassombradas. I Hio, ie (A. N.) - De Assunção,
Recentemente, em carta dirigida via São Paulo, chegou o general

d
.

f d d f I Gilberto Andrade, chefe da delega-a um gran e amlO'o azen o a e e- - . . ..

C. "'. . çao par-aguaia ao pnme!ro 0p-sa do regime democrático eu re-
i grosso Pan-amer icano de Educação

lembrava a ação de Maurício na au-' Física, que se realizará nesta 'capi
tiga Câmara na defesa dos interês- tal.

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

ses do povo e no combate aos de-

V dIapidadores dos cofres públicos. Não eu e-sesendo incondicional, pois não admi-

o predio n' 203
da rua Felipe

Sehmidt: Tratar no mesmo.
.. to incondicionalismo, nem mesmo 377 10v-l
entre flho e pai, reconheço em Mau- •

comunica a seus amigos
e clientes ter transferido suaFoi, portanto, com intenso [úbi- A luva branca de Strachey dis-residência para o Largo Ben-

lo que li a notícia da sentença do jamin Constant (antiga Chcí- simula à perfeição o escalpelo. Pe-
íntegro magistrado Elmano Cruz, cara Livramento). netra nos salões, senta-se à 111e5a
mandando reintegrar Maurício no

MACHADO & CJA. dos grandes da terra, sorri cortês e

cargo de procurador dos Feitos da discretíssimo ... porém, sob a roupa
Fazenda do Distrito Federal, do AGJi:NCIAS E REPRESENTAÇõES de írreprochá vel etiqueta, o obser-
qual havia sido afastado injustamen- Caixa postal - 37. Rua João Pínto - ã. vador, O crítico e o humorista que
te em virtude do movimento revoo Florianópolis nêle existem não param de tomar
lucionárío de 1935. Sub-agentes nos pi-íncípaís municípios do

f b '1•

ESTA DO notas e n mente.
Foi a Justiça que' tardou, mas

'. "A RAINHA VITóRIA" revolu-
chegou. Voltando ao seu cargo, Mau- mentos que deixára de perceber, clonou a biografia; é a obra-pr-i
rício deve sentir-se reconfortado desde a sua exoneração, quantia su- ma inicial que rasgou novos e insus
e a administração municipal satis- perior a seiscentos mil cruzeiros, peitados horizontes a êste gênero,
feita ante a certeza que terá nele uma pequena fortuna. Era uma antes de Lytton Strachey tão enfa
um advogado íntegro e capaz. Mas oportunidade para resolver os nu- donho e geralmente insincero, e ho
não foi êsse o único motivo de sa- merosos problemas financeiros. En- je tão ameno, tão rico em psicolo
tisfação de todos os amigos de Mau- tretanto, num preito à memória de gia e tão grato ele ler.
rício. O seu gesto, que, alfás, não seu pai, Q grande [uiz Sebastião La- "A RAINHA ELlZABETH E SE'CS
surpreendeu, ao ter ciência da seno cerda e também aos heróis que tom- TRAGICOS AMORES COM O DU- autêntico ambiente. de seu tempo",
tenca é mais uma demonStracão da ' baram em Copacabana a 5 de [u- QUE DE ESSEX" confirmou o es- Esta segunda edição de tão cé
sua inteiresa de caráter e seu enor-Ilho de 1922. Maurício abriu mão trondoso sucesso de crítica e de pú-. lebre obra, traduzida em verná
me despreendimento. daquela quantia, para que com ela blico alcançado por "A BATNHA VI- cuia, foi otimamente apresentada,
Maurício é um homem pobre, mui- seja comprado um avião para a FAB. TóRIA", livro que, na

Iniiaterra., e�.IPe.la»:
Vecchi, elo R�o .de Ja·

to pobre mesmo. Privando na sua Apenas uma exigência: êsse avrao tão lido quanto ú Bíblia. neíro, que ornou C0111 artística e

intimidade, posso dar o meu teste- deve lev�r o nome impoluto de Se- "Como ensaisl a, Lytton Strachev atrativa capa.

JNOTA CARIOCA

êr ros,
Dr.Remígio

rício alguns defeitos, mas as suas

qualidades são tantas e tão grandes
fazem desaparecer os seusque

Direção de Percival Callado Flores
'Y'J'V'_••-.". .". _-.". - _ -" - - - - ••_....

"A Rainha Vitória" - Biografia - Lytton Strachey - (2a edição)
- Editora Vecchi - Rio, 1943.

Como diz a célebre escritora

in'l c��npete com Lord M.acaulay. Como
glesa Virgínia 'Volt', Straehey, com biógrafo, teve de abrir-nos os olhos
"A RAINHA VITóRIA", inaugura a antes de ensinar-nos a ver: necessi
era dos biógTaf�s irreverentes e

v�-I tOl.l
inventar �l1na lingu�em a�ro:razes, Sabe muito hem que os reis priada e certeira e encaixou seus

são feitos de nossa mesma argila,' retratos ao natural na, IJ?oldura do
e que, atrús da púrpura de um man

to imperial como sob uma blusinha
de sêda, não é lima víscera singular
de rainha, e sim, um coração de
mulher que palpita.

munh o quanto à rnodestía da sua vi- bastião Lacerda.
da. Com a reintegração, deveria êle Um grande e raro gesto êsse do
receber como indenização os venci- grande tribuno brasileiro.
_ _._ ",. _-.l"_..-_ .-_ .". _..- _-_._..-.-."..-•.•-_ - - - ......

SUGAR PLUM
E GINGERBREAD
OS tons mais modernosl

--(

Com�c(, hoje tnesmo,
a uSar CM.fex. juas
mãos sfI'_1'osemprc a/'vo
de admi"'í'.io geral!
Vej...l éstts 110'7./0$ tons ..

Para dar uma nota alegre e festi
va :Is suas unhas - e para estar

CC'l'IJ"'" -l altura do ocasião -- usev • 'L� �.... L

I �
I. (: ...... -

-.--' l'
...

estes llOVJSSll110S e capncnosos tons
do Esm:llte Salon Cutex.
«Sugar P/um" - um vistoso ver

melho-J,meixa que favorece a mão
fina e faz as suas rnãos parecerelIl
mais finas e delicad:ls... «Gii1gcr
br('úd» - uma das mais notáveis
tonalidades do Esmalte Cutex,
com um suave toque marrom ...

E não esqueç:l o tom «Sheer Na
turaL, - de todos já produzidos
até hoje, é o que mais se aproxima
do verdadeiro tom natural.
Há, ainda, outros variadíssimos
tons Cutex para satisfazer todos os

gostos e p::tra dar às unhas um

toque de distinção e elegância.

BURGUNDY
LO/L/PU]>
Rlor
RUI/PUS
'BLACK REi]
RUBí
R.OSA ANTIGO

ESfAALTE
PARA UNHAS (:UT�X

'�
\

IVida Social IA.nlversárlofl J
Pelo transcurso, hoje, de seu

aniversário natalício, deverá ser

muito felicitado o jovem Altamiro
Dias, acadêmico de direito e fun
e iorrdr-io da Delegacia de Ordem
Política e Social.

Anúncio alemio
dE Paris

Londres, 16 (D. P.) - A emis
sora de Paris anuncíou que duran
te o ataque aéreo de ante-ontem
contra Aachen, na Alemanha, caí
ram 27 bombas incendiárias na

capela palatina onde estão guarda
dos os restos mortais de 20 prín
cipes germânicos.

NEM. TODOS
J

Victor Jory e

Soldado

1 que o rajá de Alirajipur é o

único monarca do mundo que
jamais se deixou' pintar, foto
grafar ou filmar; e que, porisso.
o jornal "India News" de Bom
baim. instituiu um prêmio de
SOO libras para quem lhe con

seguir uma fotografia autêntica
daquele excêntzico potentado.

2 que na última exposíçê o ca

nina de Nova Iorque foi ven
dido um cachorrinho pequinês
pela inacreditável soma de 3.000
dólares; e que êsse precioso orri
mdl -'. que se fosse de ouro ma

ciço não valeria tanto --- foi
adquirida pela milionária Mar
tha Vanderbilt.

3 que a maior parte dos ter
mos musIcais usados em todo

o mundo são de origem italiana.

4 que a romântica ilha cia
Bali, perto de Java, nas In

dias Orientais Hclundeeos, até
o irrompimento da guerra no

Pacífico, era um dos lugares de
maior movimento turístico do
mundo; e que, alí, a diária dos
hoteis de luxo era mais cara

do que em Nova Iorque.

5 que as pálpebras das gali
nhas se cerram de baixo para

cima, constituindo isso um notá
vel detalhe anat&mico.

6 que faz cêrca de 900 anos

que Lady Godiva atravessou
as ruas de Coventry, na Ingla
terra, completamente despida e

montada num' cavalo branco,
u-Hrn-de conseg'1:1ir para.os .ho.bí
tantes da cidade uma "Carta
de Liberdade".

Agentes Vorretores
Grande Empresa, de idoneidade

reconhecida, precisa de moços ou

moças de bôo conduta, com algu
ma capacidade intelectual, para
prestarem seus serviços nesta cida
de ou fóra dela, pagando·se óti
mas comissões e com ordena.dos
em casos excepionais. Mais informa
ções, com o sr , José Fotuch , à rua

Vítor Meirelles n' 18 .- Sobrado,
sala n" 2 -- Florianópolis.
378 5v·l

•
A srita. Nazira Mansur, que.

presentemente, completa, no Rio
de Janeiro, um curso de uperfaí
çoamento de canto, faz anos hoje.

• •

Easem anos hoje:
sra. Celina Woll da Silva esposa do

ten. reformado da Força Policial sr.
Boaventura Alves da Silva.
srs. José Salem Filha, Oscar Soa'

res de Oliveira e Vítor M. da Silva;
Britas. Maria Adelaide Moritz e

Edilce, filha do sr. dr. Claribalte
GaIvão;
jovem Nuno, filho do sr. Nuno

Reis.

Hoje ODEON Hoje
A'-e 4 1/2 e 7 1(2 horas
Gigantesgo programa

Johnny Me Brown e Fuzzy Knight

A lei manda
..

Clubes:
O simpático clube "6 de Jeme

iro", do Estreito, vai apresentar,
hoje, com início às 21 horas, uma

animada "soirée".

em:

{-.. ,-

Russell Hayden em:

da fortuna
9 e lO episódios do super-seriado

Diligência .vitoriosa
Com Lon Chaney Jr., e Helen Parris
COMPLEMENTO NACIONAL

PERGUNTA·ME OUTRA (Short)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Impr. 10 anos.

,.._.._._._.. _-_._-_-_-_.._...._-_,.,..-_-_._._-_-_-_-.._",-:.� �"

PARA VOCÊ E SUA •

� FAMILIA �'o,' �Sabonete e Pasta dentifrícia ..
.. "
" o,

:: .,AXÃ �
:: Talco e ?ó de Arroz �:' 1-
� MALVA ::
" 1-
II .:� Produtos da "

:: PERFUMARIA �
:: MARÇOLLA �
� �
..-."_-_-.",_-_.._·.w--...,..",.."......-w-...w.-....

Sessão às
19.30 hs.

,Programa Variado
SETE QUEDAS (DFB)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS Oomal) . ,
DESEMBARQUE DOS PEREGRINOS (Desenho Colondo,.
VIDAS EM PERIGO (Aventuras reais de FLOYD GIBBONS)

William Holden, Ellen Drew e Brian I?onlevy em:

Sombra amiga
Preços: 2,00 e 1,50. Censura Livre

AMANHÃ:

As namoradas da . marinha
Com Ànn Sheridan, Jack Haley e Jack Oakie

A Estatística Mm":ar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos 08

perfeita quanto possivel, do, apare·
ihamento material das fôrças arma·

brasil.eir.os lhe prestem cooperação.
Subtrair· lhe apôio é trabalhar CGn·

tra o Brasil em l(nerra. (D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diplomados pelo Instituto PnlUécnico de FlorianópolisProcurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta prQÇa à
Rua João Pinto n. 18, com Casa Filiada no Capital Federal, que está habilitada a regulariza roseu

DIPLOMA, em face do Decreto-lei n. 5.545. de 4 de junho de 1943.
__---------------

., O ESTADO- Sàbado, 17 de lU'lho de '943

DR. MADEIRA NEVES

WENDHAUSEN

DR. SAVAS LACERDA

DR. SAULO RAMOS

i JNDI>CADOR MÉDICOcM" __ _M .....,.�W"" _.·.· "••••..v...-.._.- -.
. I

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARtANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anerfeleoamento e Longa Prãtica no Rio de :lfl1nelro

CONSULTAS - Pela manhã: <1hwiamente das 10 às 12 hs ., à tarde, excepto aos
'sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUIJTóRIO: Rna João Prnto II. 7, sohrudo -

I<'one: 1.461 - Resi<lência: Rua Prcsidente Continho, 23.
'

DR. MARIO
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clíriíca Médica do Professor Osvaldo Olf veii-a, médico do
Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. COXSULTóRIO:
Rua Felipe Sehmidt n, 38 - Tel. 1426.- RESID.li:NCIA: Rua Visconde de Ouro
l'1'eto n. 70 - Tel. 15!!3 - HORARIO - Das 15 às 18 horas - FLOIUANóPOLIS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON •.. MÉDICA
.

DOEN.ÇAS DE iSENHORAS E CRIANÇAS·CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 14 às 17 horas - Rua Felipe Schll1idt, 39 (sohr.)

Ex·intet'no do Serviço do P.rofessor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços
do dr. Gabriel de Andrade CRio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Servi<;o de Oftalmol ..gia do Departamento dc Saúde e Hospitai de Caridade
Clínica médteo-clr-úrg íca especializada de Ol1tOS, Onvidos, Nariz e Gru-gan ta
CONSULTóRIO: Rua Perípe Schmidt, 8, Fone 1259 - COXSUT,TAS: Das 15,30

às 18 horas - RESID:ENCIA: Ceusethetro Mafra, 77 - FLOlUA:\'óPOLIS.

Washi ngí.on, (I�TEH-A.MEH.I- êxí lo. Os americanos e ingleses,
CANA) - A Sicília tem sido sem- por outro lado, nunca esqueceram
pre um espinho encravado na bota Ia importante posição estratégica
da Itália desde que Pirro, rei dos da ilha italiana, e, por isso, desde

ép iros, lançou suas falange) contra há muito tempo vem preparandou
os sabinos, aprox itnadamente 300 atual invasão com pesados bombar
anos antes ela éra cristã. Amilcar, d ei os em grande escala, numa gi
antepassado elo grande Hanibal, gantesea ofensiva sem precedentes
que foi '0 maior general ele todos na história ela guerra aérea.
os tempos, irrvadiu a Sicília quan- Palermo, ° porto principal e a

elo essa ilha era governada pelos capital «la Sicília, é uma import an

t�ranos greg,os e consegui:l c�nqUis-1 �e cidade Imaritima. ·há mais de ..

;
ta-la para Cartago. DepOIS Cartago 3.000 anos. Os fascistas, um dos 1;)
caiu em poder de Roma. PO'"OS que governaram a ilha cm

A popule ção atual da Sicília é ele IcliyerSOS pcriod os de sua história,
4,000.000 d e habitantes. A ilha é de chamavam a cidade ele Palermo de Í3l= rJl..IZQ<ÇI'!ol\õ!;;a;-S8B__�

origem vulcânica, mas produz

la-I
"o grande porto". Entre a Sicília _........_----....."""" __."""""""'.......".,.,..""

PREÇOS MóDICOS. Tanja, limão, amencloas, cereais, e a Africa, ha apenas uma distân-

___R_n_a_c_0_ns_el_be_ir_0_JU_a_fI_.a_,_4_e_5_<_ed_i_fí._Ci_O_do__ M_e_r_c_ad_0_)_-_-_F_0_N_E_1_,_64_2 ��:a:'Z!:�l�a� �1��'l�lir�,�'s �sl�;i�l!l1Ç'�� ��a j(:1�7;s5ãOO �;���;:e�l���, a���'aa f::�� ALVARO RA�IOS
"A Bandeira Nacional quando em fIo· O Ól'g-os d E t t' t· MTt .,.

d d
. ..

d CIRURGIÃO-DENTISTA
rão, SObl'e escudo ou outra qualquer pe. A

S A.a a s a IS lca. ',11 al,econolllla sicllíana., cen o galhar amenle, no 11llCIIO· as

ça, que agrupe diversas bandeiras; ocupa· tem 8dPOtIO legal, qduadndo -,ntimtam I
A Sicília ocupa uma posicão es- operações em grande esc"la para a Rua V'ltar Meireles, 18l'á o centro, não podendo ser menor do O pro u or e O ven e OI' a mos rIU .., .,.. -

E 1·Illle as outras, nem colocada' abaixo de- o que possuem em seus estabeleci. trateglca CUjas potencIlIaclacles o liber\açao da uropa (O Jugo
nas". (Decreto·lei n, 4.545, de 31 de julho mentos. (D. E. M.). Eixo não sonbe aproveitar com opressor dos nazi-fascistas. ...,._. ="""""""".,-......�'--

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hosphtaís europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen
ças do .sístema nervoso, aparelho gen ito

urjnãrto do homem e da mulher
Assiste. Técniro: DR. PAULO TAVARES
'C:u,rso de Radíologla Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Carnpanarlo (São Pau
lo�. Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de J'a
neiro, - Gabinete de Raio X - Elect.ro
cardiografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabi'nete
de fisioterapia - Laboratório de micros
copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - CirurgJão - Parteiro DrRAIOS X •

t Moderna e possante instalação
de 200 MA.

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

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas í'lIrtas e uln-a-cur
tas, Raios Infra- Verruclhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: nua Deodoro, 3

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

"I'elefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
CIRURGIÃO - DIRETOR DO HOS

PITAL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - Operações -

Diatermia - Inrra-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua Vise. de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
r'l'l'atamento das dores e inflamaçOes nas

senhoras para evitar operações

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos,
ALTA CIRURGIA ABDOl\lIXAI�: estõ
mago, vesícula, útero, ovár-ios, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PI,ASTICA
oo PERíNEO - Hérnias, hidrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e oper-ação
de Hemorroides e varizes' - Fracturas:
aparelhos de .l:'êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Peretra e Ollveh'a, lO. Poue, 1.009.
HOI'ário': Das 14 às 16 horas, dtar-íamente.
-___;--_-� ._-_-----_,-

DR. BEZERRA LEITE

.����•..•••.....•••..........•..����.
� I�

; Durante o mês de Julho --- ;
� �
• Grande aniversário da •
• •

i Casa Maced(_.nia i• •
• Ueseiando brindar a aessa numerosa e distinta •

: clientela, oferecemos-lhe :
! DESCONTOS ESPECIAIS EM TODOS OS ARTIGOS :.. Tecidos, sedas, p_ertumarias, jersey, bijuterias, bôlsas e cintos, rouplnhes •
• para crianças, lãs em novelos (o maior sortimento), roupas brancas •
• para senhoras, lenços, meias de algodão e seda, meias para crianças, •
• flores, écharpes, enfim, todo o nosso maravilhoso sortimento com •
� .
& PRECOS ESPECIAIS! •
C Aproveitem os pre(os de aniversãrio da •
• •

� C�A_Si-\._ l\IIACEDONIA :I._ .. .J

� RUA TRAJANO, 8 �
� �
����••••�••••••••••••••••••••••����&

_A luon,'rE DE SIKORSKI
Washington, (INTER-AME

RICANA) - O sr. Cordell Hull;
secretário do Depart.amento de
Estado, referindo-se à morte
do g.eneral Sikorski, premíer
do govêrno polonês no exílio.
declarou: - "Fiquei profunda-
mente consternado com a tris
te notícia da morte do general
Sikorski, primeiro ministro da
Polônia, e comandante-chefe
das fôrças armadas polonesas,
num acidente de aviação. A
morte do general Sikorski, que
simbolisava tão vivamente o

espírito indomável do povo po
lonês, é uma grande perda, não

I somente para o govêrno e o po
vo poloneses, mas também pa
ra todas as Nações Unidas e

para a causa pela qual nos es

tamos batendo. O povo ameri
cano partilha da dor do povo
polonês pela morte trágica do
general Sikorski" .

\

Clínica Médica
,Tratamento das Doenças

Pulmonares
RAIOS X

·Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone- 1461

Conau ltos das 17
horas em diante

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.
V i a.s urinária s - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e, •

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vida1 Ramos, 66.

Fone: 1067,

Lira Tênis Clube

DR� REMIGIO I

. CLíNICA )IÉDICA IFone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 'horas. RE,
Moléstias internas, de Senhoras e Crt-,

SID:mNClA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.
ancas em Geral. CONSULTóHIO: Rua
Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

. -Sâhado, dia t7-

,

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

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

Consuttas diárias das :;
horas em diante

"A Bandeira Naclo·nal deve ser hnstea
da de sol a sol, sendo permitido o seu:
uso à noite, uma vez q ue se ache couve
nteutemente iluminada". (Deereto-Ieí Do

4 .•�4ã. de 31 de jnlho de 1942, art. 12),
dc 1942: - Art. 18, N. :n.

Soirée I'------_____"..,..�-
>X

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONlcas:
ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFO�OS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEHEBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Depauperado.,
E.gotldol, Anêmico., Mã••
que cri.m Mlgrol, Crianças
nquíticu. receb.rio I toni-
ficlçio gerei do org.niamo

com o

S .. Ianguu "Di

7T73-

....................................................

A Sicília
DR. ANTôNIO MONIZ HELENA CHAVES SOUSA

ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

DE ARAGÃO
Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do torax, Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R, João Pinto 7 Diá·
r íamente das 15 às 17 horas. RESlDll:N�
elA: Almirante Alvírn, 36. Fone 751.

(Par teíra j
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende _ chamados a qualquee

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.

<Anti.l:'o Larjro 13 de 1U810)

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmacêutico NILO LAUS
Moje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Pel"fumarlas _
Artigos de borracha.

Gal·ante·se a exata observância no receitnário médico.

LIC. D.N S.P. Ir 199, da lH21

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISIE ALUNO

"o írrversoda
grandeza

AFRA.NIO COUTINHO - SECRE- policial, de uma limpeza de facha

TÁRIO DAS SELEÇõES DE REA- da, de uma grandeza de espectácu
DER'S DIGEST (COPYRIGHT lo teatral. Os fascismos eram re

DA INTER-AMERICANA). gimes ideais para conquistar tu ris-
NOVA IORQUE, julho - Serviço tas apressados, que nunca penetram

especial) Um dos argumentos 110 amago das nações, permanecendo
mais explorados pela propaganda na superfície exterior. Regimes de
fascista no mundo, na época áurea fachada, para inglês vêr, semelhan-

tes ao de certas prefeituras do in
das vitórias do Eixo no terreno di- terior que exigem dos proprietários
plomático. era o de que o regime de casas, fachadas pintadas, não se
dera grandeza e importância às na-r . t d n e mas' não teImpor an o que as IS, ,-

cões onde triunfára. Nem era bom
falar do exemplo alemão: Hitler nham quartos sanitários e revesti-

mento do chão.elevára o país a posição de verda- A desgraça que caiu sôbre a Itá-
deiro mando na Europa. Rompêra lia é bem Q reverso da medalha. Di
os grilhões do famigerado Tratado rigida 1>01' um regime falso, sem
de Versalhes, alargara as fronteiras .

t Iicial m queraizes, puramen e po I I , e �

germânicas, intimidára os seus ad- as greves foram abolidas pelo azor
versários, vencêra-os em mais de

rague e pelo óleo de rícino, em que
um prélio. A Alemanha, de nação as ruas eram limpas e um impériovencida e espezinhada, tornára-se colonial fôra construido às custas
em cinco anos a verdadeira líder da da liberdade do povo, acreditára na
po lítica mundial. grandeza. E um dia acordára, paraDe referência à Itália o argumen-

ver que tudo não passára de um
to, que os porta-vozes irradiavam, sonho, e um sonho máu. O castelo
e ouvimos da bôca ods milhares de sem a licerces derruira como se fôra
retransmissores espalhados pelo de areia. De um dia para outro o

mundo, ainda possuia maior fôrça. império desaparecêra, e o país ve
Era de vê-los a proclamar as van- perderem-se todas as suas posses,
tagens para a Itália do regime que mesmo aquelas de antes do regime,
lhe déra tudo, de importâ.ncia po- e mais, vê ameaçada a própria exis
lítica e militar a um império colo- tência, tudo por causa da m ega lo
nial, conquistados às custas de bom- mania de um regime balofo e in
bardeio e gazes. Di r-se-ia que arro- consequente.
'-:gância dos discu rsos do Palácio de O regime prometera grandeza.
Veneza havia sido comunicada a to- Acreditára a nação e seus amigo"
dos os sectários encamizados que que esta já lá estava. O regime era
a habilidade de uma propaganda glorificado por isto. Eis aí o que
amilateral e sem competidor co nse- resta, no entanto, da grandeza que
guia atrair. Os que iam à Itália não êle lhe deu. Não há maior amargura
cessavam de burilar hinos à supe- nos tempos do que a que sofre a
.r io ridade do regime. Deixavam-se Itália, graças à política que o f'as
-encantar pela ordem que reinava nal cismo lhe impôs. Regime nefasto a

-casa, sem compreender que aquela mais não poder, levando antes à
ordem não passava de uma ordem desgraça.

A

SUA f�()1'�IA

Siga a voz da experi
enda. Faça o que têm
feito milhares de Senho
ras, que devem sua saude
normalizada e livre de
contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador, tôni
co, anti-doloroso. A Saude
da Mulher é uma çcrcn-

·n,d.
tia contra certos sofrimen
tos que periódicamente
afligem a mulher em

todas as fases da vida
na puberdade, na idade
adulta, na idade crítica.

A Scude da Mulher
é o remédio que traz no

nome o resumo de suqs
virtudes.

_�.-.-.a�...................t"'��.....��....�........ w.-.�

�...
'l'HE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE )

, COMPANY LII\HTED �
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" t!

�
CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" ..

THE LONDON ASSURANCE
, L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos. 19 ��.""'_·.�.�""""'_"_-.p�g."""'D.J-.·.·'A'·_"_�""""w.-..........• ........-w-

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.
BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA Terrenos em

I DE SANTA CATARINA Vendem-se 4 lotes

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

Tem correspondente em todos os Municípios 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 São Paulo,

l\finas Gerais e Pernambuco
Mantem car teíca especial para administração de prédies.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%'
C/C Aviso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em todas as Reparti. WaÍlderer aparelhada e em

ções Públicas Federais, Estaduais e "Municipais. perfeito estado. Tratar na
DIRETORIA: I C t ei m Aldo Alves.Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva os erro , co

Diretor-Gerente - CeI. Pedro Lopes Vieira 375 4 v. - 2
Diretor-Procurador - Florêncio T. da Costa
Diretor-Secretário - Lourival Maia de Almeida

,"Ih � a IJEALIDADE ;ruM a = I
IIf1AúIIYAÇÃO

CONDECORADO POR ERA-
"o,. VURA

Washington, julho (INTER�
AMERICANA) - O capitão G.
Lanphier, Jr., filho do Chefe
do Serviço de Informações da
Aviação Americana, conseguiu
bater um notável record no Sul
do Pacífico, como piloto de ca

ças, durante os quatro meses

de combates, furiosos: no setor

I
de Guadalcanal.
Eis o record do capitão Lan

phier dura:nte o período acima
referido: Seis avioes de caça
japoneses abatidos em comba
te; um bombardeiro ínímígo
derrubado; um cargueiro de
300 toneladas afundado; um

tanque destruido num ataque
em mergulho. Num período de
27 dias, o capitão Lanphier tra
vou 65 combates com inimigo,
tendo sido condecorado com a

Distinguished Flying Cross e a

Silver Star.

.em BIi/LlIo,mn en{AnTo..

o DISCURSO DO REI
GEORGE

Washington, (INTER-AME
RICANA) Solicitado para
comentar o discurso do rei
George ao povo grego, no do
mingo último, o sr. Cordell
Hull declarou que ouviu com

profunda satisfação as declara
ções do rei heleno, acrescen
tando que as mesmas constí-

I
tuem uma afirmação de devo
tamento do govêrno grego aos

ideais de democracia e uma

garantia ao povo heleno de que
terão o prazer de se governar
por si mesmos, democrática
mente, direito de que se mos

traram dignos em sua heróica
resistência à agressão eíxistu.

Importante
Está 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·1S,

E' assim ,•

Livraria e Papelaria NOVA
de

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

público, em geral.
ArUgos 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.

Peça, na sua Farmácia, homeo
patia Almeida Cardoso

E depois ?, Depois Não
pedirá outra ...

341 30v-lS

Rua
(Em transformação para, Sociedade Anonima)

Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da Agri
cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de SeLembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la_ e 2a• edição

FLORIANóPQLIS

Pensão familiar
Vende-se uma no centro da

cidade. Informações nestare-
dação. lO v.-lO

Declaracão...

Os abaixo assinados, ex-arrendatários da Padaria' Central
comunicam à sua distinta freguesia que transferiram sua,resi
dência para Capoeiras, município de São José, ondefundaram a

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

,

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

lotes
de terre-

no, bem situados, próximo ao

Balneário da Ponta do Leal.
Tratar à rua Duarte Schu
tel.15. 15v. - 3
MOTOCICLETA - vende-se

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

Saco dos Limões, n. 257.
3 v. alt.-3

Por preco de ocasião
Vende-se uma bicicleta

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili"
xares podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declarou. �
má-fé constitue crime contra II. -

!turanca naeíonal. (D. 1;:. M_),

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA 1\1:1S
CELANEA - Rua Trairmo. l�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A. de ,Oliveira & (ia.
(fundada em 1930)

Representantes de tecidos de algodão,
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de máquinas ele escrever,
somar e calcular.

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Posta"'. 168
End. Tf:legráfico: PAULlCO

Florianópolis 8t8. Catarina

ONIBUS para as Caldas
'I'odoe os domingos e feriados, a AUTO-VIAÇÃOCOQUEIROS fará partir um ônibus, a gasogênio, desta

capital para o aprazivel Hotel das Caldas da Imperatriz,onde começou a «estação de águas') de 1943.

Preço (ida e volte):
sr.

PONTO DE PARTIDA: Praça da Alf�ndega.
BILHETES DE PASSAGEM, à venda na AgênciaMário Moura, à Praça Quinze.
Reserve o seu lugar para o pitoresco passeio!

SALAO BRASIL
Praça Quinze, n. 10

Comunica às distintas f'lmílias que está sempre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritos que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

ao gôsto das clientes (permanente curta, meia
cabeleira ou bem comprida, etc).

OS· precos são sempre os mesmos:
Cr$ 20,00 a eletricidade e 25,00 a óleo

•
v- ·2

·TENHA JUIZO
TEM SIFILIS OU REU-

MATISMO DA" MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

I §li � fJ1:&iJP{IA SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, os
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradavel'
como um licôr

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

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

«914. devo dizer-lhes: sempre'gradavef do ELIXIR «914. re
que o tenho empregado, em comeudam-no como arma de
08 casos de Indícação apre- fac!! manejo para o públIcopelada (slfiUa em varias de no combate á sifllill, quallda
suas manifestações) 08 resul- deli que frequentemente a
tados têm sido satístatonos, proveito no Ambulatorio da
pois são rapídoa e duraveis. Maternídade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu,

1
UJIA. EMISSORA. DE ONDA.S
CUR'!'AS CO!I 750 KILO

WA'!'TS
Cincinnati, (Ohio) - Inter

Americana - A mais pode-
rosa emissora de ondas curtas
do mundo, será instalada den
tro em breve nesta cidade pe
la Crosley Corporation, afim
de difundir informações sôbre
o esfôrço ele guerra das Nações
Unidas para todos os recantos
do globo.
A Crosley Corporation anun

ciou que sua estação experi
mental de ondas curtas vVLvVO
instalará vários transmissores
num total de 750 kilowatts.
Essa formidável· potência,

maior mesmo do que a gigan
tesca estação transmissora da
rádio de Moscou, será consegui
da mediante uma bateria ele
transmissores que será cons
truida dentro de poucos meses.
Um alto funcionário da Cros

ley Corporation declarou que
"a nova estação transmitirá
com potência suficiente para 374
derrubar da mesa qualquer

I_aparêlho de rádio na Itália, _-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiii------iiiiiiiiiiiã---..--�-iiiiiii----�
Alemanha ou no Japão".
------,

Olhos -- ouvidos .- nariz -- garganta'
REASSUMIU SUA CUNICA ;

Rua Vitor Meirelles 24
Diariamente: 10 às 12; 3 às 6 M.

CAllIPEÃO-lUUNDIAL CON�
DECORADO

Washington, (INTER-AME
RlcANA) - O sargento

Bar-Iney Ross, do Corpo de Fuzilei
ros navais, foi condecorado I

com a Silver Star Medal, "por Iatos de valor e bravura" con-.

tra o inimigo em Guadalcana1. IIO sargento Ross era antes da
guerra campeão mundial de pe-jso leve e peso médio.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
E Saltará di Clml Dlsposla pari Iude

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

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

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

Delegado
mexicano
Rio, 16 (A.N.)
- Chegou 0..'
tem, à tarde.
por via aérea,
a esta capit.al ,

o. genera 1 Ma
Congresso pari-ame-

Empregar eixista:.
como colonos

São Paulo, 17 (A. :N.) - Reali
zou-se ontem mais um a reunião se-

I
manal da Associarão dos Lavrado
res de Café, ()1�c1e;' entre outras coi.
sas, foi aventada a possibilidade
do aprox oítamcnto dos cixistas,
que ainalmcntc estão sendo enca-
111 inhado s ]):11"8. o interi ar do Es
tado. FIO i c onst i tuida uma conris-
silo para entender-se pessoalmente
com o interventor federal sôbre o

I
impor lante assunto. Pretendem os
fazendeiros conseguir permissão
para escolherem, nas hospedarias
dos emigrantes, aS famílias segun-
dr) suas aptidões para fi. lavoura,

� o que virú suavizar a tarefa das HU

I torrdadcs e, ao mesmo tempo, au

I men lar o .r:úmero ele colonos em I_lIIl11ml!liiQl!.'i!i!!l!Iaii!Htl!_!lIiIIIiiI!I9"!1l!iiii±ii!_\66ii!ll!�_i!iii!iIii:!lBIlil!l!liBl! !i!l',1§!!ll.:illl*�"5'?"9"""i!ZBiI�iiJIlii!!!!iIlI_iEl�""'.m suas prcpricdad es.

C sti "A Bandeira Nacional quando em pr-és

r O 00 tito. �u I>l'oc.issão, não S�l'� conduzida em

, posrçao hortzontal,
.

e Ira a? c�nt.l'o da
testa da coluna, se Jsolada; H dneJta da
testa dn coluna, se houver 01111'a bandcí
ra; i\ rrente e ao centro da testa da co

lima. dois metros adiante da linha pelas
do demais f01'1nadas, se con corr-erem tr-ês

ou mais bandehas", (Decreto-lei n, 4.545,
ile :U de Julho de 1942: - A,·1. 18. N. 2).
�_.��.........-.r....

Ora ARAUJO

"A Bandeira Nacional quando apare
cer eru sala ou salão, por motivo de reu ..

niões, conferências ou solenidades, fica
rã estendida' ao longo da par-ede, por de
traz da cadeira da presidência ou do Io
cal da tribuna, sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado mator do retângulo
esteja cm sentido horizontal, e a es
trela isolada em cima". (Deor-eto-Iel n,

4.545, de 31 de julho de 1942; - Art. 18.

f EMULSÃO DE SCOTT
a maneira mais focil e se
gura de tomar-se o legítimoóleo de fígado de bacalhau

nuel Reys, delegado mexicano ao Primeiro
r ican o de Ecuc- ção Física.

Companhia Catarinense de
Cimento Portland

(em Organizacão)
Convid arn-se os senhores subscritores do. capital desta

Companhia a comparecer à Assembléia Preliminar' de Consti
tuição, que tem por fim 8 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 15 horas do dia 26 de Julho. de 1943, no escritório. do
incorporador Ot to Reginaldo Renaux, na Fábrica de Tecidos
Carlos Renaux S/A., em Brusque, Estado. de Santa Catarina.

Brusque, 14 de julho de 1943.
OTTO REGINALDO RENAUX

ITHAMAR MOREIRA TEMPORAL
Incorporadores 3v-1

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

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado

Sort=tos n08 dias 4 e 18 de cada mê=,
PRÊMIO MAIOR CR $ e.aso.oo
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis

NOTE Bt'M todas estas vantagens por apenasD ,Cr $ 1,(10. Tudo que promete cum
pre tnconuuem e. Não e-xiste igual. Não reflita e não
cuvl.te um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coítançn, que, quando menos esperar, fi
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18
-

l\10ÇO OU
Precisa-se de uma pessôa que tenha conhe

cimentos de dactilogrnfia, escrituração mercantil,
correspondencia comercial e boa caligrafiar Não se

exige diplomo.
Ordenado a combinar.
Informações à ruo Trajano, 13 (sobrado) com

o. diretor do Boletim Comercial.

MOCA,

------------------------------�--------------.-----------

IPinturadeAtelier
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 Schmidt, 2 (sobr.), sels n' 3

�------------------------........ -----------------------

também ri [,-<ATO
rortarido ou cosendo.'

O.K,STUl)fO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESFÔRÇO DE GUERRA
Clevelanel, Ohio (INTER

AMERICANA) - Um soldado
americano aperfeiçoou uma:
nova mira que aumentou con- i
siderávelmente o raio de ação!
e a precisão elos novos canhões:
anti-tanques conhecidos como I"bazooka" . iAperfeiçoada durante a cam- I

panha da Tunísia, a nova mira Isubstitue a antiga "mira aber
ta" com que estavam. dotados Iesses canhões. O "bazooka" é .
um simples fuzil e é capaz de Idestruir os mais pesados tau-Iques inimigos. O "bazooka" po-I
de ser também empregado pa-,

.............,.".,....-""""'''''''''''''''''''''...-......."...'-.....---------------.. -

ra a destruicão de casamatas, I .__-------- 30_V_9_2_9
pontes e def�sas mecanizadas. i
� m a �"�����__�� �

SE�AS
padrões mcrovilhcsos. finíssimo acabam·ento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

S TA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHiVHDT, 54 - FONE 1514

o símbolo da Cruz Vermelha e sua signifi�a
ção para os povos das Américas

Washington, [ulho - (INTER-! . "Pensos de gaze, lã, artigos de
AMERICANA) - As atuais ativida- cação cada vez maior para o povo costura e tricô estão sendo produ
des da Cruz Vermelha no Hemisf'é- ! das Américas. A Liga das Associa- zidos continuamente por esses gru
Tio Ocidental estão alcançando os' ções da Cruz Vermelha presta uma pos e distribuídos na América La
mais promissores resultados,. ao valiosa assist�ncia a cada. Cruz I tina e nos Estados Unidos, para se
mesmo tempo que essa grandiosa Vermelha nacional no continente I rem usados em períodos de emer

.organização de socorro ajuda os americano, afim de Iortalecê-las e gência e para os membros das for-
países a suportarem os pesados en- intensi.íicar as suas atividades. ças armadas norte-americanas."
-eargos da guerra.. "Grup-os de norte-amer-icanos re- A importância dcsse· trabalho

Um relatório que acaba (le ser, si dentes em 'Outros paises do cori- in íernaci 0.11 al é demonstrada el.o
lPtlbli-cado nesta. capital l)ela. Cruz I ti_neJ!tc sob os aupicios das asso- CI;uen!emente pela .Cruz Vermelha.
Vermelha Amer-Icana, depois de ciaçoes da Cruz Vermelha, forma- Em fins de ahril deste ano. secundo
passar em revista as atividades Iram entidades que trabalham em relatório, 2.303.290 pacotes d:: onze

Imundiais na assistência aos prisio- I estreita cooperação com aquelas libras, contendo alimentos, artigos
neiros e aos civis nos países ocupa- !.ass'Ociações, contribuindo assim médicos e cigarros, foram eruhar-
do�, di� o seguinte:

r ! nâo para as ne-c.essidades de c_a,da cados para pr-isioneir-os de guerra)
O símbolo ela Cruz vermelha Ipais como também para a Cruz em campos de concentracão <lo Ei- 1

está-se revestindo de uma signifi- Vermelaa dos Estados Unidos. X'O.
•

I
HEQUERIlIIEXT08, sôbre qualquer as-Isunto público? Procure a "Emprêsa In

termediária" ..UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAUFFEURS DE SANTA CATARINA

Assembléia Geral
De ordem do ar, presidente, convido os Sl'S. sócios da U.B.C.S.C.

pcua a AS'sernbl�ia Geral a realizar-se dia 20 do corrente, às 19
horas, sendo objeto a eleição da nova administração para o pró
;xirno periodo.

Florianópolis, 15 de Julho de 1943.
J. R. BORGES, i secretário.

Esle oluno hobi
Iireu-se em es.

cnturcçôo mer

contil, calculas
comerciais, por
lugues pratico, 1WI!Ifil1,ilf1"'��
direito comer

dai, correspon
dencia, em suo
ceso com estes 4 livros e saecioliscdos que
dispensom o professor por ser de uma faCili
dade jamàis vista. A verdade safa dita: sou professor ha mais de
2(1 onos, mos nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peço'
prospeto, com todo confiança, co Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escelo devidamente registrado
por quem de direito sob n.O 54B em 1918: habilitou já uma gera
çõa de oluno s e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
C3m seu endereço bem claro. Os preços sôo modicas e em pe
quenos prestações. Não perde.rá nem tempo nem dinheiro! Se
hobililor

ó

em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificada de compe.iencia com o qual, de conformidade
com a lei bem clara, poderá comprovar o sua alta habilitação.

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

OE CIA RENNER
Rua Padre Miguelinho, 36

Alguns PREÇOS que constituem a causa do ESTUPENDO
SUCESSO que está obte,ndo a LIQUIDAÇãO

da

"A MODELAR"
Capas de gabardine pura
la, fono inteiro de seda, • �r$ 218.00
Pullovers de pura lã lt Cr$ 33,00
Capas duplas impermeaveia Cr$ �245,OO
Sobretudos finiasimoB, cujo
valor é d. Cr$ 310,00 por Cr$ 215,00

Manteaux superiores de pura lõ,
·forro de seda, moderno à

Casacos curtos de pura lõ; alta
moda, s6 o feitio vale
Cr$ 100,00 - por

Blusas de pura lã a
Boleroa de pél. a

Capas • casacos de pél. por
preços vantajosos.

Cr$ 115,00

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

To.pete. Cruzeiro
),20 x J,SO Q

1,40 x 2,00 »

J ,60 x 2,30 lt

2.00_x 3,00 lt

er$ 139,00
Cr$ 173.00
Cr$ 237,00
o-s 395,00·

Finíssimos tapetes de quarto a CrS 23,00

I
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a Juventude ama a Liberdade,
8 o ESTaDO- Sábado" 17 de JulhO de '943

com os' russos

-

Timoshenco
.

está na
ofensiva.

rechaçado os violentos ataques
lançados pelos soviéticos que 50-I
freram pesadas perdas. Informam
ainda de Berlim que os russos per
deram 530 tanques sendo que du
zentos e cincoenta deles sómente
no setor entre Kursk e Sukhiníchí.

A tiro de canhlo,
de Orei

�r()SCOU, 17 (G. P.) - Urgente
- Vencendo uma série de í ort if'i
cnr.õcs in imigas, as tropas rUSS!lS

estão couvergi ndo sôbre Orei. Uma
das alas de Tírnoshenko avança

Serão isolados hnepctuosamc nl e. Suas vanguar-
Londres, 17 (U. P.) - A BBC.•l� •• ;:, se acham a tiro ele canhão

anunciou que as fôrcas russas I daquele formidável baluarte na

ameaçam isolar um ponto .ocupado z ista, que a arti lharia e avraçao soo

pelos alemães, a 55 kms. a norte IYiéticas submeteu a incessante
de OreI. bombardeio.

Moscou, 17 (U. P.) - Prossegue
a contra-ofensiva russa ao norte
de OreI. Os russos ampliam rapida
mente as grandes brechas abertas
nas linhas alemães e procuram
avançar sôbre Brinask. Informa
ções autorizadas revelam qU€ Sta
lin visitou a linha de frente antes
de começar a ofensiva de verão
das fôrças soviéticas pelos ale
mães, por sua parte, declaram ter

Em 'Leningrado
Londres, 17 (D. P.) - Urgente

- Os ex
é

rei tos soviéticos no nor

te estão também atacando as linhas
alemãs da frente de Leningrado.

A iniciativa está
Quebrada· a calma em Leningrado :nE��,��:;�::t7n����:Londres, 17 (U. P.) Urgente - A emissora de Berlim os russos estão a um tiro de ca
transmitiu uma informação segundo a qual as tropas russas, nlião de. Or'el e que essa praça está
depois duma poderosa preparação. de artilharia, romperam a sendo violentamente bombardeada
calma há muito existente na frente de Leningrado, atacando pela artilharia e aviação nacio
as alinhas nazistas ao sul Schlusselburg. As forças de infanta- nais. As tropas russas convergem
ria participaram no ataque, encontrando forte resistência por agora sôbre OreI, de três dir eçôes.
parte dos fascistas e alemães que, em parte, rechaçaram os

ataques do inimigo. Acrescenta a informação que foram fei
tos numerosos prisioneiros e capiturado grande número de ma
terial bélico.

Belo Horizonte, 14 (Retardado) - Realizou-se aqui gran
de manifestacão popular em comemoração à passagem do ani
versário da 'romada da "Bastilha", símbolo da opressão dos
povos. Constou a manifestação de grande concentração estu
dantil e um comício monstro efetuado na Praça da Catedral.
Em seguida, ostentando dísticos patrióticos, os estudantes des-'
filaram pelas ruas da capital, entoando "A Marselhesa" .

Atacando e destruindo submarinos

HOHARlO nxs SANTAS :lUSSAS
l'.-\HA nO�nNGO

Ca ted r'a l: G, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.

horas.
São José: 7,30 e 9,30 horas,

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

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

***

Washington, 17 (G. P.) - Onze suhmar'i nos do "eixo" fOl·.am ala-·
cad os pelos aeroplanos de um porta-aviôc s .q�e es<;.olLava dOIS COI11-

bolos no Arti co. Os pilotos aliados travaram senas açoes contra os sub
mar in os, destruindo C0111 certeza dois deles e provavelmente ol�tr�s"
oito. Foram apr isinad os quarenta e um tripulantes dos sU�lI1erSlYelS,
atacados, não tendo sofr-ido dano algum os navios de comboio.

Abal1do'narão O sul dos Balcãs
Estocolmo, 17 (U. P.) - Os alemães fazem prepar-ativos pa�a::

abandonar todo o' sul da península balcânica, Il)revendo 1lI:1a i nvasao

aliada. São êsses os rumores que correm em Belgrado, adiantando-se
que os nazistas pretendem estabelecer uma linha da proteção mais.:
para o norte, em um ponlo do Dnnúbio. Acrescen.t.am as not�clas que
é cada vez mais intenso. o nervosismo de todas esferas do "e ixo ", nas
zonas balcânicas,
......................................................

J,EGlAO BRASIJ,Ji;JRA DE ASSIST&NCIA

]\�ncerranlento ela Campanha da Bor-racha

Pensão a ex-presidentes
Rio, 17 (A. N.) - o Govêrno do Estado do Rio acaba de

instituir a pensão de dois mil cruzeiros mensais para cada ex

presidente do Estado e que se encontram em situação de po
breza e angústia financeira, como prêmio e homenagem à ho
nestidade e patriotismo demonstrados durante a respectiva
administração. Ao que se sabe, pelo menos três ex-governado
res fluminenses encontram-se em condições de receber essa

pensão, que tem caráter vitalício. Entre êles, figura o último
presidente fluminense, o antigo jornalista Manoel Duarte.

A Lea iâo Brasileira de' Asslstência tem a honra ele convidar as autol'idades'
cívts, milltares e eclesiásticas, a Liga de Defesa Nacional, a Cruz. Ve1'melha Br-a
síten-a, filial elêste Estado, as associações cutturaís e de CI8lSSe6, a imprensa, o coo.

mél'cio os estabelecimentos ele enslno e o povo em geral, para o ato solene de
encerl'amento da Campanha da Borr-acha nesta Capital, que deverá r�aJl�ar.se

,

jll0,ie,
sábado, à,s 15 horas, na Praça ) 5 de Novembro, em rrente ao ed if ic io da

Em dias da semana: Missa: as 7,30 Prefeitura Municipal, onde será recolhido o produto da coleta processaela. pelos
horas. escolares, pelo comércio e pelo povo, numa eXipressiV1a denwn'stração de CIVIsmo e

Igr-eja de S�O Francisco: 7 e 9 horas. sob os auspícios da Legiáo Brasileira de Assistência, com a colaboração do �e-
,. parlamento Estadual de Imprensa e Propaganda e do Depar tamento de Educação-Hospital de Car-Idade: G e 8 horas. do Estado.

Puríssimo Cor-ação ele Marta (Parto):
8 horas.
Igr-eja de Santo Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja ele São Sebast.íão, 6,30 h01'a8,
Igreja de Santa Ter-ez iriha: 8 horas.
Asilo 'l rrnâo Joaquim: 6 horas,
Saco dos Limões: 8 horas.
Ginásio: 5, G e 7,30 (só alunos) 7,30

horas.
•

Capela de São Luiz: 7 e 8,30 horas.
Capela do Abrigo ele Menores: 7 horas

(toelos os dias).
'I'ründade: Matriz: 8 horas.
Trinelade: Chácara dos Paelres: 8 horas.
João Pessôa (Estreito): 7,30 e 9,30

CA�IPANHA DA BORRACHA
Até esta data foram recebidos no De

parta.mento Estadual de Impr-ensa e Pro
paganda os seg'uín tes resultados da Carn
pariha da Borracha:
Or-leans, 254 quilos; Brusque, 400; Ha

nnõrita, 300; Laguna, 2.258; Timbó, 1.237;
Cruzeiro, 1.676; Rio do Testo (Blume
nau" 507; Bluanenau (sécle), 5:000; Per
dizes (C. Novos) 1.054; Gaspar-, 700; .Iojn-

I vile, G.520; Xapecó, 565; Tuba.rão, 1.500.
Valões (Porto l:1nião), 413; Anitápolis, 86.

SR. IUOTORISTA: - Leve os documen
tos necessários, para a substituição da
carteira de motorista, a "Emprêsa In ter
mediáría ", e aguarde, com brevidade, em
sua residência, o 'recebimento da nova
carteira.
----_..--- ..-.- -..- - -•.

Em Nova Georgía
L'Ondres, 17 (U. P.) - Os norte

americanos estão realizando novas

operações de desembarque na No
va Geórgia. A emissora úe Homa
rev'elou que mais de 60 navios
aliados tentaram descer tropas nos
arredores de Munda. Segundo os
mesmos informantes, os norte-ame
ricanos sofrer3m pesadas perdas .

••••••••••••••••••••••••••
Deilou fogo às

esteiras
São Paulo, 17 (A. N.) - Ontem

à noite, manifestou-se um incêndio
em um dos xadr·ezes da Polícia
Central local, onde haviam sido re
colhidos 37 rlelentos procedentes
do presídio da ilha de Anchieta.
Segundo foi apurado, um dos de
tentos, amontoando todas esteiras
existentes no xadrez, ateou-lhes fo
go. Foi instaurado inquérito.

'

Tt!rremo�o
em' Jamàica

Kingstown, 17 (U. P.) - Foi
sentido, ontem, em toda a ilha de
Jamaica um tremor de terra que
causou importantes danos mate
riais na z'ona ocidental, não tendo,
porém, originado :vitímas.

CONV1TE

.Ján Guedes da Fonseca, Preso em exercír ío.

Assassinatos e agitaçãoLondres, 17 (U. P.) - Coincidindo com as derrotas que o "eixo"
vem sofrendo nos vários teatros da guerra, a emissora de Paris anun
ciou que houve ontem na França dos novos 'assassinatos de caráter
político. Um deles foi comissário de polícia de Ogorieses morto a ti
aos quando se dirigia para sua residência. Outro ocorreu em Sancourt,
onde uni Iider colaboracionista foi vítima de uma emboscada e morto,
também, a tiros de revólver. Depreende-se da informação da rádio pa
il'isiense que os patriotas anti-nazistas escaparam à ação da polícia. Na
Dinamarca, (por outra parte, continuaram as manifestações contra o
"eixo" durante quatro dias. Só hoje os acontecimentos foram divulgados em Estocolmo, devido à ação da censura. Em várias cidades dina
marquesas, inclusive 'em Copenhague, houve sérios encontros C0111 a
:polícia, elevando-se a várias dezenas o número de vitimas.

. �'

franco terá de decidir-se
Londres, 17 (U. P.) - Está a Espanha abandonando quasi osten

sivamente sua firme atitude favorável às potências do eixo. Observa
dores politicos da capital britânica acreditam que muito em breve so
brevirá para o general Franco um problema muito sério: tOIl:ar. po
sição definitiva em face da situação, levando-se em conta suas intimas.
relações com o "eixo".

Ganhar a guerra quanto - antes -i,

Londres, 17 (G. P.) - "Fôrças armadas e po,:o norte-ameri�a-;nos estão decididos a ganhar a guerra e querem faze-lo quanto antes

IPossivel". Assim falou à imprensa o secretário da Guerra dos Estados
Unidos atualmente em Londres. Disse ainda o secretário Stimson: "Os.
Estados Unidos já terminaram de recrutar e estão treinando o maior'
e melhor equipado exército que a União jámais enviou ao exter-ior",

Atacadas as Fábricas Peuueut,
Londres, 17 (U. P.) -r-r- Bombardeiros "Halifax" atacaram'

intensamente as fábricas de veículos a motor de Peugeot, em
Montebeliard. Outras formações de aparelhos "Lancaster" bom-·
bardearam diversos objetivos importantes situados no norte
da Itália. Não regressaram às suas bases 7 bombardeiros bri-·
tânicos.

Esportivo' Admissão à Marinha
Rio, 17 (A. N.) - Dentro em

breve serão abertas as inscrições
!para a admissão à Marinha de
Guerra de profissionais das seguin
tes especialidadee : máquinas, .mo i

tores, caldeiras e eletricidade. Os
candidatos aprovados serão nomea

dos primeiros sargentos do c0I1l'O'"
do pessoal suhalterno dR Armada;
com o vencimento üIicial de 70l),

o ESTADO

_N()VA MAROA

FLUMINENSE X AMÉRICA
Ri'Ü, 17 (A. N.) .,- O Fluminense

apresentará todos os seus titulares
na partida que vai disputar com o

América, esperando-se, assim, o

reaparecimento de Renganesclri,
que' ,apres€nta melhoras dos feri
mentos l'ecebidos há pouco.

VAI RECEPCIONAR
Rio, 17 (A. N.) - O Conselho

Nacional de Desporto,s vai recep
cionar, segunda-feira próxima, os cruzeiros, além de outras valltage�s.
delegados ao oCngresso Panal11eri- c(p'e3pondentes a essa graduaça'(j»'
cano de Educarão Física, com a e terão acesso ao posto de sub-of
presença dos presidentes das con-" daI.

.

federações, federações e clubes da iI'•••••._. _:. - •••••-.-..- _
••"

cidade. 700 mil quilos de
borrachaTREINOU O FLAMENGO

.Ri,o 17 (A. N.) - O Flamengoencer�ou ontem, pela manhã, o
treinamento para enfrentar, do
mingo, o SãQ Cristovão, atual lideI'
do campeonato da ci,dade. O trei
no dos l'ubro-negl'1os foi de 15 mi
nutos cada tel1l,po, terminando com
a vitória ,dos titulares por 1 x O,
tento conquistado por Zizinho.
Deixaram de treinar Pirilo, Biguá
e Perácio.
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Silo Paulo, 17 (A. N.) - Obteve
pleno êxito, em todo Estado, a

"Campanha da Borrach,a Reapro�·
veitável", s,endb consideráv€l ao

quantídade de borracha coletada
por toda parte. Acredita-se que o

total da borraoha coletada em 1:0-
elo Estado atinge 700 mil quilos.
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