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ESTOCOLMO, 18 (U .. P.) -- OS ATAQUES RUSSOS NAZONADEOREINÃÓ::SAC).:,
ur�A ACOMETIDA SECUNDARIA� NA OPINIÃO DOS OBSERVADORE'$.Jn�L:r�A;!
RES SUECOS, TRATA-SE DE UM PLANO PARA UMA IRRUPÇÃO ATRAVÉS
DAS LINHAS ALEMÃS. CONSTA QUE OS SOVIÉTICOS CONCENTRA�AM
TAO GRANDE FORÇA DE ARTILHARIA EM OREL, QUE EXISTE UM CANHAO

DE SETE EM SETE METROS.

Nos termos do Decreto 11.450, a
Comissão de Promoção de Sub-Te
nentes da Diretoria de Armas pas
sou n, ter a seguinte constituição:
presidente, general Euclides Zeno
hio da Costa: membros: tericnt e-
coronel Cleistcnes Barbosa c ma
jor Ri ldehraudo Moreira; capitães
Plácido da Rocha Barreto, Silvio
Alves Catão, Benedito Silveira e
Zenon Sil va: secretário, capitão

I Benedito Siqueira.

',-
------

Pelo diretor das Armas foi de-
H 8870 sigriada a mesma comissão acima.

para o estudo da documentação
referente ao art. 50 do decreto-lei
n. 5.165, que dispõe sobre a trans
ferência de sub-tenentes e sargen
tos para a reserva e sua. convoca
ção para o serviço ativo no posto
ele 20 tenente. Está marcada para
a próxima quinta-feira a reunião
da referida comissão.

'Um. canhão de j em m

-==

Generoso gesto do Ipres. Vargas
Rio, 19 (A. N.) - o sr. Joaquim:

Morais Modesto, negociante numa

localidade do interior de São Pau
lo, foi multado, devido a várias in
frações Fiscais. Fez êle, então, um

apêlo ao presidente da República, I
pedindo perdão da multa, alegando
estar cm situação precária e ter
cinco filhos, sendo que o mais mo-

ço se encontrava em estado grave.
O presidente da Itepública, depois
de ouvir o ministro da Fazenda, I Ano XXIXperdoou a multa.

o MAIS AN'l'IGO DIATUO n]� SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis - Segu.oda-feira, 19 de Julho de 1943

VAI EM ROG E A
CONQUISTA DE SICI-LI
o BOMBARDEIO DE ROMA nos, que seguiram cursos especiais de vários meses para aprender a

governar zonas ocupadas.
Washington, 19 (U. P.) -- O Departamento de Guerra

informa que, esta noite, Roma, capital do fascismo, foi bom
bardeada pela aviação aliada. Os aparelhos tiveram instruções
para poupar os monumentos historicos da cidade.

p A lIé. ia recusou capituler
Nova Iorque, F (U. P. Urgente) - A rádio de Berflm íu

forma que, segundo a agêncía Steraní, a Itália rejeitou catego
rteamente o ultimato de Churchlll e Roosevelt, que pedia sua

rendição. A emissora anunciou o seguínte e "A agêncla Steíaní
declara terminantemente flue aos italianos não interessam as

mensagens enviadas pelo íntmígo. Os sofrimentos que 'foram
Impostos ao povo siciliano fízernm com que toda unção se agru
pe mais estreitamente ainda em torno (lo Duee e reforça sua de
cisão de se defender contra o Invasor, a qualquer preço". Acres
centou que "II lUessag'cro" e "11 Popolo d'Itálla" advertem ao

povo de que a capitulação não daria lugar à paz; pelo contra
rio, se a Itália se rendesse, seu territ6rio seria utlljzado co·

mo base de operações para os ataques aliados coutra (I resto
{la Europa,

Localidad,. 5 ocupadas
Londres, 18 (U. P.) - Os aliados ocuparam durante o dia de ontem

as localidades sicilianas de Scordia, Lentini, Grammichele e Caltagirone.
Foi o que informou o alto Comando aliado.

Viole;ntos ataques aéreos
Arael 17 CU. P,) - Nápoles, Reggio di Calabria e Messina volta

ram a �er' atacadas violentamente pelas fôrças aéreas aliadas. A emisso
ra de Roma admitiu o ataque, tendo revelado que não foram causados
grandes danos pelas bombas aliadas. Informações aliadas, por outra

parte. acrescentam que também foram bombardeados os aeródromos
de Vito Valentia, Crotone, Reggio di Calabria, San Giovanni, Randazzo
e as via's de comunicação ao sul da Itália e do norte da Sicília. Os apa
rêlhos aliados derrubaram treze máquinas elo "eixo". Apenas 4 aviões
aliados não regressaram às suas bases.

São cortadas as comunicacões
Londres, 18 (U. P.) - Encontram-se cortadas as comunicações fer

roviárias entre Messina e Catânia e entre Messina e Palermo. Foi o que
revelou a emissora de Argel. As referidas vias de comunicação de Sicília
encontram-se paralisadas em consequência dos violentos bombardeios
das fôrças aéreas aliadas.

A queda de Porto EmpedodeDefender.5e.lo nas montanhas centrais Argel, 19 (U.P.) --- Foi noticiado ontem à. tarde que as tropas

Quartel-General do 7° E:;.l3Tcito Norte-Americano e117, Si· aliadas ocuparam Porto l:.mpedocle.
cUia, 18 (U. P.) - Comentário de Alexander Clifford, repre- b IIsentante de toda a imprensa norte-americana junto às t1'O- Chovem boletins so re oma

pas aliadas em operação em Sicília). -: � vanguar�a das Londres, 18 (U. P.) - Roma foi inundada, ontem, de

tropas aliadas acha-se definida por uma iüeira qe [oriins en- volantes aliados com a mensagem-ultimato assinada pelo
cravados no território inimigo, por entre os quais se iiesen- presidente Roosevelt e pelo primeiro ministro britânico Wins

volvem as ações de patrulhamento e se travam aiçumas es- ton Ctiurchill. Foi o que informou a emissora de Roma ao

caramuças. Contudo, até o presente momento, nao se produ- anunciar que os aviões aluuios lançaram volantes ontem à
ziu. nenhum contra-ataque organizado ou vigoroso, nem a noite sôbre a capital italiana.
resistência foi. verd�deiramente. l�o�er��a. As principa�s �?r- Ocupado um quinto de Sicília
ças opositoras co,,!�zste1!L na:s �wzsoes l!ermann Goerinq e

Al'g·e.l 18 (U. P.) _ URGENTE _ Os aliados ocuparam"Litorno" Os przswnezros iuüumos quezxam-se amargamen- , .
'. S·'·

. '"

t do 1· -

o camp s 'nados os quais I atualmente pelo menos a quinta parte de , ícílía, ou seja uns t
e s a emaes, que preparam s o ma , ,. . . �

.. Ir d
explodiam ao retirarem-se os italianos. Ao que parece os iia- mil qullômetros qual Ia os.

lianos (e talvez não os alemães) depositaram toda a sua Também Moscou irradiou
confiança nas fortificações costeiras, que sem dúvida, dão Londres, 18 (U. P.) - A emissora de Moscou, em todas as suas

poucos sinais de tática coordenada. Opina-se que os coman- transmissões da manhã de hoje, irradiou o texto da mensagem enviada
dantes do "eixo" esperam defender-se nas montanhas cen-

por Churchill e Roosevelt ao povo italiano.
.

trais e, se possível, contra-atacar um dos flancos aliados.
Constantemente se ouve explodirem. bombas e matraquea
rem as metralhadoras nas elevações ao norte. Ao longo dos
caminhos há muitos tanques destruidos, inclusive os "tigres"
alemães.

A primeira proclamaCão
Argel, 18 (U. P.) - o GOVêllIlO lUilitar do Território

Ocupado em Sicília expediu sua primeira proclamação, pela
qual declara sem efeito a autorídade (la corôa italiana e todas
as leis raciais e determíua a dissolução dos orgnísmos do Parti
do Fascista. Em todas as localidades conquistadas foram afio
xados cartazes com a proclamação.
....................................................

Empenhados em furiosa batalha
AI'gel,17 (U. P.) - Num ponto situado a 19 kms, ao sul de Catânia,

as fÔl'l;aS aliadas e eixistas estão empenhadas em furiosa batalha. In
formações fidedignas indicam que as tropas do general Montgomery,
depois <lo violentos ataques, romperam o pr-incipal sistema defensivo
do "eixo" ao sul de Catânia. Salienta-se entretanto que a resistência
oposta pelos totalitários contímua sendo bastante firme. Enquanto os

britânicos Investem sôbre Catânia, os norte-americanos consolidam-se
na zona de Agrigento, que, segundo informações extra-oficiais, foi OCuIJa
da ontem

à noite pelos soldados do general Patton. Os italianos por sua

parte indicam que os aliados atacaram intensamente durante a jornada
passada as posições eixistas em toda frente de batalha. Segundo os fas
cistas, foram repelidos todos os ataques aliados. Ao mesmo tempo, in
formam de Berlim que o célebre marechal <1e campo 'Vofrang von

Richtofen está dirigindo as operações aéreas <10 "eixo" em Sioílja.

Roosevelt e os jornalistas
tante da United Press declarou en

tão que estavam presentes à reuni
ão 12 jornalistas brasileiros, tendo

o presidente, imediatamente, con

vidado os mesmos para uma pales
tra, após a entrevista coletiva. An
tes da conferência com a imprensa,
Joaquim Oamargoo entregou ao aju
dante-de-OJ'dens do presidellte
Hoosevelt, brigad.eiro general M�r
sonx, uma mensagem do Sindicado
dos jornalistas de São Paulo, escri
lp em magpifico pel"�an1inho.

Washington, 18 (O. r.) - o pre
sidente Roosevelt declarou, numa

reunião com jornalistas, entre os

quais estavam presentes os brasi
leiros que ora visitam 0.5 Estados
Unidos, que o ministro da Aero
náutica do Brasil, sr. Salgado Filho,
lhe trouxera uma carta do presi
dente Vargas. Ness·a carta, o presi-
dente do Brasil revela que a Nação
Bra.sileira presenteou as fôrças
armadas norte-americanas com

400 mil sa'lcas ort Clilfé, O rc:pre-!lell-

Governo de oc:upaclo em SicUia
Londres, 18 (U. P.) - Os aliados criaram um departamento admi

nistrativo, na zona ocupada de Sicília, com o nome de Govêrno Militar
Aliado do Território Ocupado. O referido organismo funciona sob a di

reção elo major general Lord Rennel, britânico, e do general ele brigada
Frank Macherry, norte-americano. Os círculos oficiais londrinos ex

plicaram que as funções do govêrno são absolutamente militares sem

'--.r derivações políticas de qualquer espécie. Os departamentos do novo go·
( y�rno WO diriijido$ por centenas �e (.')ficiai� brit�niCos II n,t;rte·amel;'i�a·
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Comissão de promo·
Cão de sub-tenentes

ENCARREGUE a "Emprêsa Interme
diária", de todos os seus interêsses junto
a qualquer departamento público civll,
militar, !bancário e comercial.

o sr. Chateaubriand
em Buenos Aires
Buenos Aires, 18 (U. P.) - En

contra-se na capital argentina o
jornalista brasileiro sr. Assis Cha
teauhr-iand, presidente dos "Diá
rios Associados". O visitante che
gou aqui a bordo de um de seus
aviões de transportes, devendo re
gressar amanhã ao Rio de Janeiro.
O sr. Assis Chateaubrrand preten
de comprar, na Argentina, um
transmissor de onda curta.

Comboio atacado
Londres, 18 (U. P.) - Nas pri

meiras horas da manhã, fôrças cos

teiras da armada britânica interce
ptaram :pequeno comboio inimigo,
que navegava ao largo da costa ho
landesa.
Foi destruída uma unidade inimi
ga e avariadas gravemente outras
duas.
.-.-_..- ..- .-.- -.-.- _.•.......

Dr. ARAUJOOlhos •• ouvidos -. nariz •• gal'ganta
REASSUMIU SUA CUHICA

Rua Vitor MeirelIes 2ft
Diariamente: 10 às 12, 3 às 6 hs.
/"..--. - •••••-.-.-.- ..-..�__ -,.l'i

NOVO! tipos de
aviões brasileiro$

S. Paulo, 18 (U. P.) - Intor-:
ma um vespertino que a Com
pauhia Aeronáutica Paulista,
empenhada em desenvolver a
aeronáutica no Brasil, projetou
dois novos tipos de aparelhos,
cuja montagem já está conclui
da. Submetidos a experiências,
ambos corresponderanl à ex�

pectativa, devendo ser envia
dos ao Rio a-fim-de serem exa
minados por técnicos do Minis
tério da Aeronáutica. Informa
ainda o jornal que, dentre em

breve, a Fábrica Nacional de
Aviões, de Lagôa Santa, esta
rá funcionando e construindo
aviões tipo "Americano" para
a FAB.

Para socorrer
os funcionérlos

Rio, 18 (A. N.) - o DASP está
estudando medidas de ordem geral,
sobre a suspensão de consignações
em folha a funcionários que este
jam em situação financeira angus
tiosa, em virtude da alta do custo
de-vida.

Cem camlnllões
P. Alegre, 18 (A. N.) - Proce

dentes de São Paulo, Paraná r San
ta Catarina, chegaram 100 cami
nhões, carregados de mercadorias
diversas, os quais há algum tempo
se encontravam paralizados em La·
jes, devi<lo ao. mâu lempo reinante,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• A SECÇAO
o ESTADO

Diário Vespertino

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30
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ua ��ra o u ur-� i· U��I�
o PENSAMENTO DO DIA
4INão escrevas senão. o que

puderes asinar s ,
- A Dumas

(Filho).
"

,

PRESS INFOH'YIAT[üN SERVI
CE - pon. WALTER DlJRANTY
EXCIXSIVO - PAHA "O ESTA
DO" E:l1 SANTA CATARINA,

O AUTOR DESTE ARTIGO, QlJE
.TA RECEBE'C O "PR1�NnO Pl'L[
TZElR" For DeHANTE VINTE
ANOS

'

COHHESPONDENTF DE
UNI JORNAL E:\i :\iOSCOU. WAL
'fEH. DUHANTY, QUE VIVE
ATUAL?l1ENTE mil LOS ANGE
LES, É At.:TOH DE "ESCHEYO
CQ:\lO i\LE AGHADA" E "O KREM
LIN E O POVO", DOIS LTVHOS
UHA:'WDIENTE DlSCCTIDOS,

I ema estranha cena foi vista cm
. :\Ioseoll, numu fria tarde, há l1,lll

Anúncios medianle contrálo ano alr
á
s. Entre dois al1tomovels,

I havia xi do colocada uma imensa

O iI)eCa ele complicada milquinar!a -

s originais, mesmo não pu-' , . t auni torno autOll1atlco que es i ver

I
blicados, não serão devolvi. I anteriormente na Iábric a de. �I'alo-

dos. i res de Kharkov, que se ctedlca_:laI

então à constru�'ão de tanques, Es

!se torno foi removido de Kharkov,A dircção não se responsa- I
.

poucas semanas antes" �on,l o r�s-biliza pelos conceitos emiti- I to do equipamento da rúbrtca. afim

I
dos nos artigos assinados 'ele que não caissem cru p od cr dos

I alemães invasores e, na ocasJao em

- 1 •• ••
; que foi visto cm :\Ioscou, estava Ia-

'.zendo a última etapa de sua vI�ge.1l1
em d ireçâo a uma cidade do� Urais.

Os russos e�ortaralll aSSll1? 111,1-
lhares de toneladas ele maquuiarra
ele centenas de fábricas d iversns ,

R.efere telegrama de Washington situadas nas regiões ameaçadas.
nu mquérito ali realizado entre o b- Não existiam encerados para, co

sel'Vador�s m i Iifaras, navais e !)eri'l' br',ir êsse tornl� e um jovem C�lp}Ojos. e�onomIcos, Se ap ur-ou que a mata da emb.alxada �l1e deSCI ev el:ruaro rra deles não acredita que a C0ll10 os russos enfrentaram as

guen-a chegue a 1945. Nada menos emer,gências,
de 90rr· desses técnicos aguardam "Como um enxame de abelhas,
que a vitória aliada se verifique homens, mulheres, rapaz�s e, moças
antes do outono de 19441 o que que n-abalhavam na Iábrica d e

re�e�a um pensamento bastante Khark ov empilharam seus corJilos
ot.im ista, sem deixar contudo de ao redor e em cima do torno, afim
ser realista.

'

"de protegê-lo da tcmpestade de nc-

Tudo indica realmente que odes. ve que caia. Lá permaneceram d u
fecho d� guerra, pelo menos na Eu- ranle quatro ou cinco dJas!. sem
l'?J>3, uao se encontra hoje muito proteç.ão contra a neve e. o I n o e

dI�tal1te. A maré alemã começou a lá ficaram durante a maior parte
baixar. Quando ela refluir violenta- da viagem .de Khark o v ,�::YI'OSCOllmente para o interior, comprimida até chegarem a seu dest l no nos

pela at:ão simultânea dos aliados

I
Urais, Nesse momento percebi que

em várias ,frentes, �ntão é possível o povo russo era l ncouquistável.
e, m�smo � de confiar que a resis-] Se eram capazes ele tal coisa. n�
tência nazrsta nào demore muito a I nhuma potência da terra poderí a
entrar em co la psn, O que não resta I derrotá-los,"
dúvida é que a luta agora se encon-I É um exemplo elllocionante, mas
tra numa fase decisória, e isso não cu não precisaria d'c história co n-

acontec�a, �o período das espetacu.' lada pelo meu amigo para me �on- 374 Incorporadores 3v-3
lares vltonas alemãs_ Atualmente vencer de que os russoS vencenam -----.

-;-:;;;;;:;;:;;;;;:;;;..;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;::;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;:;;;;;;,;;;_p.er��: ba.talhas e perder territórios esta gueera contra a Alemanh_a. Eu IslgmÍlca mexoravelm.ente caminhar conhecia sua inahalável e teullosa

par� a derrota. É o IHÓlJrio tem!Hl, coracrel1l; c os vastos c lóngos pre
os lImites inflexiveis impostos pela ')arafiv'Üs que Stalin tinha ordena
cluraçã,? de u,n�a guerra como esta ilo para o aluaI conflito:
ao esforço behco dos combatentes ,Primeiro: cuidou �evel'all1enLe
que estarão determinando à luta em dos inimigos internos, Esta é I1ma

cur,so a fatalidade de um desfecho história n;uito longa para �er con
maiS ou menos próximo. tada num a-rtigo de jornal, mas o

Contudo, nada disso significa que fato é ql1e todos os elementos "du
derrotar os nazistas não "eaha cus-I vidosos" ou sediosos que existiam
tal' ainda aos aliados grandes per- na Rússia foram eliminados. 'Cm
das e sacri�ícios. Goering disse cer- eminente personagem francês me I
ta vez que eles, no caso de uma der- disse em 'Vashingl()ll. no ano pas
�?ta, haveriam de bater com tanta sado: "Como resultado d,o expur
IO�'ça a porta pela qual teriam de go, nenhum "quinla-colunisla" foi
saIr do palco do mundo, que êst.e, deixado na Hússia", E acrescentou,
flor longo tempo, lhe haveria de tristemcnte: "Ao passo que na

e�cutar o rumor. Fanfarronada ou França nós, os nomealllOS minis
ilAaO, parece que os nazistas, embo- lros do o·abinele". Seguud'o: os
ra irremediavelmente condenados 'russos co�necarall1 des,de 1935 uma
ao a!:iquilamento, ainda dispõem preparaç.ão illOral conlra a

amea.ça Ide força para tentar, numa carta- alemã. Para dar um simples exelll

d� ele desespero, alguma coisa con- pIo: a velha palavra russa "roeU
d!gna da brutalidade que os caracte· na", que significa "terra natal", Inza. - D. N. foi revivida em 1935. Os bolcbevis-

tas tinham-na abandonado em fa
vor da frase "Pátria Socialista",
mas, em 1935, quando o perigo ale
mão se tornou visivel foi dito aos
russos que era o cIev'er de todos na

nússia .c.__ homens, mulheres e

crianças defender a terra natal, a

"J'odina".
Antes disso, a pressão tinha sido

a fav'or da fraternidade CITtre os

trabalhadores de todo o Illundo,
lllas Stalin sabia que UIll inimigo
estava em movimento diante de
seus portõ'es e, por isso, passou, se

assim é passiveI dizer, do interna
cionalismo para nacionalismo, co
mo defesa da pátria.
Com isso não quero dizer que

Stalin tenha sido falso para com
os ensinamentos de Lenin, seu

mestre, Escrevi, certa vez, após ter
conversado com Stalin, que êle eea
o "hel'deil'o do manlo de Lenin".
Élc riscou essa frase do meu arti
go e substituiu-a pelas palavras;
"O mais fiél discipulo de Lenin e o

continuador de seu lrabalho". Ter
ceiro: os russos desenvolveram o
seu poderio de guerra econômica,
Os nazistas afirmaram que 50% da
indústria pesada soviéLica na área
agora ocupada pelas suas tropas
ou sob seus canhões, Isto pó de ter
sido ou não verdadeiro, ll1as, C0l110

já disse, as máquinas da indústria
pesada soviética foram removidas
para o oriente antes que os alemães
t.ivessem chegado.

]� preciso ter visto, para se acre
ditar, O q,lle os I'U5S'OS realizam. Eu
,�h!s�i g�-1o trnp.ljÍb�rüu1,9, .de MQ�·
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rua João Pinto n,v 13
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre c-s
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

Ano
Semestre
Trimestre

80,00
45,00
25,00

cou a Harbin, em 1937 e, novamen- minho, quebrou-se o carro em que
te, em março de 1941. Que diferen- viajavam. Dirigiam-se então à mais
ça entre as duas épocas: Localiria- rp róx ima fazenda coletiva e pedi
eles como Komsomclsk, que tinha ram aos russos que os atenderam:
sido uma vila de pescadores ou "Podem emprestar-nos alguns ca

uma junção de rios, ou como Voros- valos para puxar o carro até ao

h ilovsk, que linha sirlo uma cidade mais próximo ponto rodoviário, si
provi nci an a, eram agora grandes tuado à cerca de 30 milhas?"
cidades in dustriai s de 300 a 400 "Pois não, responderam os rus

mil habitantes, com Iumacenras sos. "Mas podemos fazer melhor do
eh am i nés de rúhl'icas, carros urba- que isso. Temos aqui uma oficina
nos c mccaniz acâo. Técnicos es- mecânica, e vinte rapazes c moças
trangciros que estiveram emprega- que sabem lidar com tratores e co

dos na Hússi a nos anos c orup rccn- nheccm tudo a respeito de autornó
di dos entre 192(j e 1935, ainda d u- veis. Penso que poderemos coucer

vidavam do progresso. Mas os rus- tal' seu carro.
sos estavam ansiosos por aprender I E assim 'o fizeram, em duas ho
e, finalmente, apr-enderam. Iras e meia, ao passo que dez anos
Bastam alguns POll'COS exemplos, atrás, não existira naquela vila um

Em outubro de 1940. alguns ele

1 homem
ou mulher que soubesse

meus amigos ela embaixada ameri- qualquer coisa sôbre um instru
cana em Moscou, realizaram uma mente mecânico, exceto talvez um
excursão ele caça no norte c, no ca- relógio,

NOSSA

•

A ANEDOTA DO DIA
ESCLARECIMENTOS

Era a prímeira representaçãode um drama. .
A platéia pareava unânimen

te, com exceção de um só es
pectador, que aplaudia furiosa.
mente.
Brada um vizinho a êste espectador:
- Então o sr. acha bom êste

drama?
- Não, senhor! eu dou paI.

mas aos que pateiam!
•

O PRATO' DO DIA
óLHO PÔRRO FRITO COM

MASSA
Corte em rodelas o branco de

um alho pôrro, P'f:1SSf.-ÔS em dois
ovos batidos com um pouco de
farinha de trigo. sal, pimenta e
noz-moscada.
Deite em rodelinhas nessa

massa, retire-as com uma colher
trazendo junto um pouco da
massa, e frit e.

,

N_orvos Tensos j'
,

Estômago Desarl'anjado
J':';: i ('jr'nritlcamente estabelecido
<] ue os nervosos digerem' mal, A
ansiedade, as preocupações' cou
stantes enfraquecem os nervos, e o

('óU,m,\go é a primeira. vítima. Após
as refeições' crÍ<'t'se a hiperucidez,
('al1sa dI' crispações, de ardores, de
flatulência. Logo que êste excesso
de acidez é neutralizado -'-' em 3
minutos graça.s à. j10fagnésia Bisurltda
- a digestão torna�se normal, a

dor CQB.a.. Assim que �inta o
menor incómodo digestivo após
!IS refeições, tome uma pequen&
dose de pó 011 alguns tllbletes.
de Magnésia Bisurada e ficará
alid"do quási installtallc.amente.

D'IGESTÃO ASSEGURADa
com

MAGNESIA

BISURADANas (armadas, em pó e cablab';

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

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

velope selado para a res
posta.

ALVARO HAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

TÓPICOS & COMENTAR lOS
O fim deli guerra

Quando alguém, ta! como 06&_
Iheiro dn i1ustra�l!.O a·oimu, oferecer
lhe. em amável gest<>, um oé.lioe do
excelente aperitivo X NOT, lembre
... V. Sia. de acrescentar, ao :\grade
oe, a gentilezJL:ESreE TAI1-

11 BEl1 lJ I1EU APERITIVO
'i . PCED/!.ITtJ!,

ifiIlj�i�('llli/'! pr;ODuro /)A KI1QTSA.IIfO.pll1, ( ;fIjVROS
.

� I TI•• '.I.,......�....._-.....
-.."._ � ...... ,

J, ":":"::1"" �'.
" t>�,.

GRIPE O TOSSE O BRONQUíTE
Companhia Catertnense de

Cimento Por'land

PJ"__..._·.·.·.·............•.........·.w
As autoridades responstveill pela

fiel execução das Estatísticas Mm
\ares podem exigir, sempr� que hou
ver dúvida quanto à veráeidade d.6
qualquer informação, que cada ia·
formante prove o que declaroa. A
má-fé con8titue crime contra a ..

1If:1U'I\nci �..clollal. (D. I. •. ).11

(em Organizacão)
Convidam-se os senhores subscritores do capital desta

Companhia a comparecer à Assembléia Preliminar de Consti
tuição, que tern 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 Reginal do Rell8UX, 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

C��LCADOS (
Tamancos -- Chinelos
Sandálias -- Sandaletas,

«Renner» Sapatos -- Pantufas

TRAJES (
de lã e de linho

SOBRETUDOS, SMOKIN6S para crianças,

{(Renner» homens e senhoras

Rua Padre Miguelinho, 36 I
FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMÁCIA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicílio
....................................................

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 de escrever,
somar e calcular,

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postai" 168
End. T�legráfico: PAULICO

Florianópolis 8ta. Catarina

������I CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" �
THE LONDON ASSÚRANCE �L, ALMEIDA - Rua Vida). Ramos, 19 �.......,............",..,. -� -

�...
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manha nessa guerra
contra a civilização, e o resultado
aí. está, na miséria da destruição em

que foi transformado o sólo italiano.

Nápoles é, hoje, um montão de ruí

nas, destruidas que foram as suas

grandes edificações, assim como Camisas, Gravatas, Pijames
suas velhas tradições. Meias das melhores, pelos me

Hoje, encontrei-me com um velho nores preços, só na CASA MIS
n apo litano muito cioso da sua terra. CELANEA - Rua Tr-ajano, l:!
Era um dos fascistas mais entusias-

'mas, inclusive os caricatos mem

tas. Quando as fôrças italian.as der-
bros da família real. E que, ao la

ruba'ram o ímpér io de. Abexlm, era
do das Nações Unidas, êsse povo

de vêr-se o seu entusiasmo, u.m.a bom ajude a esmagar totalmente o
It'l'

.

I var a sua

clvl-1vez que a a la la e
" nazi-nipo-fascismo. :esse é o cami-

Iízação e Q seu progresso ate o im-
nho de todo o verdadeiro italiano.

pério negro. Já não era idêntico, .0
seu entusiasmo ao entrar a Itália

na, guerra, ao lado da Alemanha. Não
via com bons olhos. aquela aliança,
l�rincipalm.cnte 1\0 momento em que "iiõ'a

· .e ,

"o--2ã:'iiir'a IX>tXJOODCAJHõli-ela se operou; Também, não fôra iJaDa:IDCr>�O<lDOOOOO"""""""'_

com simpatia que vira o assalto mi

serável contra a Albânia, levado a

efeito numa sexta-feira santa. Hoje,
estava desolado. Nápoles, sua terra Sigrid Curie
idolatrada, estava reduzida a escem-

bros. Ele não culpava os ingleses
nem (IS americanos pela destruição
da cidade. Culpado era Mussolini,
com os seus degeneradoi! "camisas

negraa" •

Mas, a Itália merecia êsse casti-
go, 1'01' ter confiado num louco varo

l'ido. Depois de Nápoles, deve Ro

ma, também, ser destruida, para
p�gar o-s seus pecados. Castigo jus
to e merecido embora com êle ve

nham a sofrer, também, muitos ine
véliteS.
A opinião dêsse italiaM, qtle

tamb�m fôra envolvido pelOI3 ges·

tos teatrais das mentiras de Musso,'
Uni, deve ser' o pensamento da
imensa,m.aioria do povo italiaIto.
Cum-pre.lhê, �risso, agir setn taro

d'ança, para evitar que seja Muito
maior Q número das vitimas_ Come-
cem pO\' de�or M.ussolini e toda P..

"'--ftull. cam.ari$., lÍ�,,,,andft lHílall .-r.

CARTAZES DO DIA

o ESTADO Esportivo
POR L.DIZ ALBERTO NERY

-I
criadas que foram certas correntes,

(COPYRlGHT DA PRESS AMORIM - cujos orientadores não aparece
P.;\RGA PARA "O ESTADO") -- rem nas manchetes dos jornais _

Nunca, e111 tempo algum: o f�teb�)1 lo "trabalho" silencioso c�meçou 11

carioca atravessou uma situação tao aparecer. - O Vasco criou uma

caótica como a presente. Por vá- crise passageira. O Botafogo
rios motivos. Por causa de pare- ameaçou seriamente, a hegemonia
dros sem e.scrllPulos. Por uma defi- do "famoso" Tribunal de Penas
ciência, absoluta de orientadores cmo o "caso" Tovar - hoje já per

seguros capazes dc melhorar o ain- dido c, o Flamengo, sob a alegação
hienlc c apresentar ao público um como o "caso" Tovar - hoje já per
esporte são na verdadeira acepção turbação de sentidos, foi defendê-lo
da palavra: ....... "mens sana in cor- no Tirbunal de Penas para que o

pore sano, ..
" mesmo .não fosse suspenso por um

"rnatch" de acôrdo com o novo re-

Oficializado q.\_le foi o futebol, gularnento da. "matcr". Mais, não

surgiu o Conselho Nacional de Des- adiantou ... Ainda existe "juizo" 111)

portos. Seus paredros, todos homens Tribunal.,.
de responsabilidades, iniciaram as

atlvldades procurando i-emediar os E, assim, o "rcsário " vai sendo
males que existiam, remendando desfiado ... Basta ser realizada lima

aqui c ali coisas que não podiam rodada do certame citadino, para
continuar cm hipótese alguma. Foi imediataruente surgirem caSOR, 'JS

facil dc se constatar, a hôa venta- mais intrincados e pitorescos. Pri
de de que os mesmos estavam pos- vilégio, próprios dos cariocas. Que
suidos, para, melhorarem o nosso tudo levam na brincadeira. Que lu-

esporte predileto. do Fazem para o futcbol "parar".
Entretanto, por razões ainda n50 Quem paga, no final das contas,

apuradas, os eternos difamadores, é o público que comparece aos gra

que só sabem agir atrás das corti- mados, Nada de Iuteból assiste.
nas, de solapa, cretina e surdamente (Porquê os quadros estão "po
começaram a agir, a-fim-de inter, dres"), Paga, apenas, para assistir

ceptarem os passos dos ll1entore� I "touradas" ----:- .como no j_ogo F.la.
que estavam com vontade de oudi- mengo x Amérlca - e, fica qtue-
reitar a "coisa". 110 ...E, o pior, é que a �'itima ?rinci- J

A c:u1pa, ,po�s, cabe exclusivarnen-

pa1 dêsíe estado-de,cOlsas fOI o fn.!!(' a este público. . ,

teból guonabarino. Na metrópole,

NOTA CARIOCA 1
· · I'DE VITOR DO ESPíRITO SANTO. , Vida Social(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,

ESPECIAL PARA "O ESTADO"). _.
lHO - Em Nápoles era grande

o orgulho dos italianos. "Vedere \UllerlárfOlU
" I " Passa hoje o nataHcio da exma.

Napoli 'poi morire" era o s ogan
sra. d. Benedita Medeiros Ferricn-

de cada patríeio de Dante. E tinham des, funcionária do Montepio Es
razão 0$ homens peninsulares. Ná tadual e esposa do sr. Euclides

poles era, com efeito,' uma cidade Fernandes.
digna de orgulho, não só pelas be

lezas naturais que encerrava como

pelas relíquias sem par de que era

depositária. Pois, o delírio fascista
acabou com essa grande. metrópole.
Quiz a covardia de Mussolini que

a Itália formasse ao lado da Ale
de barbaria

•
Fez o.no.s ontem o ar. João Mo.

dano da Silva, funcionário público
coposentado_

•

Fazem anos hoje:
Sras.

.

Diva Tavo.res, Ludevinc
Peluso e Meta Pirath Santana.
Sritas. Braulina O. Purificação,

Eudora Schaeffér e Aldo Motto
Espez:im.
Srs. João Vicente Va.z e Nestor

Duarte Gonçalves.
Jovem: Bernardino Ccsta Vaz.

�
c:,. ,�;IIMIIII_f.

1 que, em certas províncias da
Nova Zelandia, a praga dos

coelhos se torna, às vezes, tão
prejudicial à lavoura, que o go
vêrno paga uma elevada. quan
tia por coelho morto pelos caça
dores.

2 que ainda existe a pena de
morte em 40 dos 48 Estados

norte-americanos; que, em 15
deles, ela é aplicada por meio
da eletrocução; em Nevada. por
melo de gás letal; em Utah, por
meio de fuzilamento ou enfor
camento, à escolha do conde.
nado; e nos restantes E3tado�
por meio de enforcamento.

3 que George Bryan Brumruell
foi cognominado o "Belo

Brummell" mercê de uma extra
ordinária beleza e elegância;
que era o favorito do rei Jorge
IV, da Inglaterra; e que, de
pois da morte dêste monarca,
acossado por uma infinidade de.
credores, Brummell teve de fu
gir para a França, onde morreu
louco num hospital, em 1840.

4 que o Papa Bento XV, fale
cido em 1922, foi cardial du

rante ainco meses apenas, caso

único na hist6ria da Igreja Ro
mana, pois que, sendo aquele
prelado criado cordial em maio
de 1914, por Pio X, em setem
bro do mesmo ano substituiu-o
na cátedra de São Pedro.

5 que o papel mata-borrão foi
descoberto por um acaso, no

ano de 1700, em Wallingford, na
Inglaterra, e que, até aquela
data usava-se areia finíssima
para secar a tinta dos manus

critos.

6 que a primeira legislação
escrita pelos romanos foi gra

vada em doze tábuas de bronze;
que, por êssa razão. ela é cha
mada a "Lei das Doze Tábuas";
e que foi publicada no ano 450
antes de Cristo.

f-
....· ......· ....· .....· ....····.........·······....

··._···�

!
PARA VOCÊ E SUA "

FAMILIA �
! s,bon't�::��'"tifd,i,

I�
Talco e PÓ de Arroz

MALVA
Produtos da

PERFUMARIA
MARÇOLLA

PrestIgia o Govêrno e a�
classes armadas, - ou será8·
um "quinta. eohmísta". (L.
D. N.).

Fones 1581
e 1602 CINE ODEON Sessões às

17 e 19,30
e 'Rilph Byrd , no fllme misterioso

emocionante e arrebatador:

Ruas do .oriemte
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

VIDAS -EM PERIGO (Short)
O POMO DA DISC"ORDIA (Des Popeye)

Preços: 2,20, 1,50 e 1,00.

e de enredo

Fones 1581
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
Ann Sheridan, Jack Haley, Jack Oakie, Jack Carson,
Glea 100 e Herbert Anderson, num mar cheio de sereias e

ambiente de riso, música e alegria, em:

As namoradas da marinha
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
o HOMEM DE NEVE (D'esenho)
Preços: 3,00 e 2,00_ Censura Livre

Madeleine CarroU e Stirling Hayden, na
em "Technicolor".

A ilha dos
5a, feira: maravilha

amores

/JEAlIDADE

I If1AfilitAÇ40 I

UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAlJFFEURS DE SANTA CATARINA

Assembléia Geral
De ordem do sr, presidente. convido os srs. s6cios da U.B.C.S.C.

para a Assembléia Geral a realizar-se dia 20 do corrente. õ's 19
horas, sendo objeto a eleição da nova administração para o pró-
_'ximo periodo. ;.

Florian6polis, 15 de Julho de 1943.
J. R. BORGES, l' secretário.

l\10ÇO ou MOCA,
Precisa-se de uma pessôa que tenha conhe

cimentos de dactilografia, escrituração mercantil,
correspondencia comercial e boa caligrafia, Não se

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

o diretor do Boletim Comercial.

s de
ESTOMAGO

Jack

opressão no peito e dificuldade ne

respirar são sinais de excesso de acidez
no estômago. O Leite de Magnésia
de Phillips neutraliza os ácidos, ali
via o estômago, estimula a digestão
e ajuda os intestinos. Siga o conse

lho dos médicos: Tome o Leite de
Magnésia de Phillips.

AS AMÉRICAS UMIDAS, UNIDAS VENCERÃO

Atelier de Pintura
Professor Estanislau Traple

AULAS DE DESENHO E PINTURA

num

Diurnos - das 14,30' às 17 hs.;
Noturnas - das 19 às 21 hs.
A'S TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS

Exposição Permcnente
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sali n' 3 I._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do

I Meia sola e salto
I LI·vrarl·a e PapelarlRa NOVA llã�a:���n1�:�·t::� !=�)t:te�:�S���:�� de consertar a bota italiana.
j O que se está passando lia Sicí-
� lia não pó d e ser considerado como

� de uma simples sujeira na biqueira da

I� ESPl-ndola & Silveira ���, uOm�U�0�er!�c����e1: ��Ime�:t��
valente engraxada.

O que está verificando naquela

I
Casa fundada para. com os menores preços da praça, histórica ilha é mesmo algo mais
servir aos alunos das nossas escolas, em particular. E! ao do que a perda do salto ou o d es-

público, em geral. locamento da sola, acidente êsse que
poder-ia, afinal, ser reparado pelo

ArUgos para escolares e escritório próprio remendão do rei Vitor

Romances modernos e livros Emanuel.

I Pelo que se pode, entretanto, in-

I cientificos. Livros em .branco. ferir dos últimos telegramas, o rle-

I Elegantes artigos p,ara presentes, etc. ����r: ��ad�'���o édamsi!?)i;���a;Tf�:�
· I T

ças anglo-americanas, deve ser para
� em anexa uma a Itália fascista uma coisa assim co.,

I SeccãO de �le;i}ricl"d�de mo se lhe tivessem cortado (! pé da

i �
, L .I 1!. U Dota, luas r o m II pé dentro.

� Lâmpadas, lustres, abat-jour s, acessórios, etc. cc���ci��I���:s:(1t'e !(>�r:���l�n;::�
i Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho) para que um indivíduo qualquer
� Fone -- 15·95. com rudimentares no';ôes de geogra-
�

","",... .,,__..,._......._..... ..
' 'fia e um ligeiro verniz sô b re a in-
dústria sapateira, possa com p reeu
der o significado dos sensacionais
acontecimentos que se estão de-
senrolando ao Sul da península
itálica.

O grande problema para as na

ções unidas não era, como muita
g'ellte julga, o de fazer a invasão.
Qualquer força, mais ou menos trei
nada. poderia invadir a Europa. O
dificil seria manter ou tornar efeti-

, va a invasão e isto só seria possível,

I depois de desorganizar o inimigo
I com violentos bombardeios aéreos

I
e contando com um poderoso exér
cito especialmente preparado para o

'd.{sembarque.
Se as tropas ang io-n o r te-america

lias consegui rarn tomar pé na Sicí
lia, po d e-se também dizer, com to
da a segurança, que cortaram com

tremendo golpe, o pé da Itália,
Por quanto tempo, sem o pé, a Itá

lia ficará de pé?
Barão de Itararé

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 dcs Limões, n. 257.
I 3 v. alt.-3

Diplomados pelo Instituto Politécnico de FiorianõpolisProcurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praça à
Rua João Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal, que está habilitada a regulariza roseu

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

.•���� ��&�.

� D
A

d J Ih ; Agradecimento
fi) uranle o mes e u o .... , [§J Valmor Martinelli,

-

cumprindo
. imperioso dever de sincera gratidão,

. ii G d
9 , , E2l vem tornar público seu' imenso

" ran e anIversarIO' da • agradecimento ao exmo. sr. Dr.
& A Augusto de Paula, pelo êxito obti-
• 'V do na difícil e grava operação a

• C 'NI t
· • que foi submetido, cujo resultado

• a·sa ace (, (--.')..111a • ���7:ele ����:t�Ó���a d;��fi�s����r
• • z�lo e dedica�ao do referido mé-

tI!m • ,�lCO. Outrcssirn, agradece, também,
� as exmas. Irmães do Hospital de

• • Ca�idade o conforto e tratamento

• Desejando brindar a nossa numerosa e distinta • caFl����oóp�1�,)�6A/�4g.ispensado.

! DESCONTOS ESPECiãlSfeÉMejOOÓW OS ARTIGOS I ITgoniã; Ieddos, sedas, pertumarlas, jersey, bijuterias, bôlsas e cintos, reuplnhes .: da Ai smaw para crianças1 lãs em novelos (o maior sortimento), roupas brancas M
• para senhoras, lenços, meias de algodão e seda, meias para crianças, • Aliviada em Poucos Minutes
& flores, êeharpes, enfim, todo o n osso maravilhoso sortimento com • Em poucos minutos a nova receita·-
V ,Mandaco - começa a circular no sangue

., PRECOS E·SPECIAIS. 1
• �:;Vl�I?::q��e�Crl�lOSpO�lC�S t:��2�e� d;o���ne�

_ • dormir bem, respirando livre e facilmente.
• Mendaco alivia-o, mesmo que o mal seja
A • antigo, porque dissolve e remove o mueus

W "proves-tem 05 pre'05 de aniversário da que obstrúe as vias respíratonas, minando
� " "'J • a sua energia, arruinando sua saúde, ra·
W . zendo-o senti r-se. prematuramente velho.

fÃ!. CAS p,\_ MACEDON IA
00 Mendaco tem tido tanto êxito quf. se oíe-

00 Ct.i rece com a garantia de dar ao "paciente
iX'i ) IXI respiração livre e Iacil rapidamente e com-

00 IXI pleto alivio do sofrimento da asma em pau- U m p r o d u t o O e W i t t
iAl • AU'" TR ft I RuO 8 00 C08 dias. Peça .Mand<Jco, hoje mesmo, em

'

[XI ... "tI"l"I, cg qualquer farmáCIa. A nossa garantia é a

lÃ) (tJ laua maior proteção.

I'
.

ülfiltilllt§]••••••••••••••••••••••••••• fi[§lilll1. "end a co Ã�a::n�:.m r�����fl�!t���NJi��l,r�Ôb�.e ..����l';J �;:

o Sahão

"VIRCiE

espreito-vos.
elo pairo pelo ar.

Preserva t-vo: >'.

com uso habitual das

PASTILHAS
-

LDAMos exigi sempre os

VERDADEIRAS VALDA
Vendidos só em caixas
com o nome VA LDA

t:. Llcen e, do D. N. S. P. N° 186
0/",'1). de 26 de Fevereiro '9.

�enl de 1935 000" Q'
ho! 0,002, EucalyplOI O.

ONIBUS para as Caldas
"rodos os domingos e feriados, a AUTO.VIAÇÃO

COQUEIROS fará partir um ônibus, a gasogênio, desta
capital para o aprazível Hotel das Caldas da hnperatriz,
onde começou a «estação de águas}) de 1943.

Preço (ida e volta): Cr $ 10,00
sr.

As aneêotas e piadas aparen- .
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação mane
jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Si tem irritação retalou.herrrorra
gias, cuidado I São o prenuncio de
grave doença que, não tratado' em
tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
dar

á

alivio imediato das dôrés, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.·

PARA HEMORROIDES

CJA. WETZEJ� INDUSTRIAL-JOINVILLE (MõrCâ
POIS CONSERVA E UESINI"EUTA A SUÂ ROUP,\

reglsr.)
ESPECIALIDADE"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nada compromete tanto a bôa aparência de um

cavalheiro como o apresentar-se com a barba per
fazer. Barbear-se com Gillette é tão fácil, rápido e

econômico, que realmente não há justificativa para
os que se descuidam no barbear diário. Habitue-se
pois, a fazer a barba todos os dias. Isto terá, sem
dúvida, uma influência decisiva no seu sucesso - na
vida social e nos negócios. Adquira um aparelho Gil
lette Tech e exija sempre lâminas Gillette Azul legíti
mas - duráveis e abso-
lutamente assépticas. -:::.;;-..:.:.:"":::

: :-::."".. : ...,::::: ::::::"":::::;.:.::::::.",,,:==== ......,
:::;:::

�!t!:;:::;:

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

SALAO BRASIL
Praça Quinze, D. 10

Comunica às distintas Eomi lí c.s que está sempre à
disposição das exmas. Senhoras ,e Senhoritas que
desejem urna "permanente" perfeito, garantido e

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

.:08 prevos são seinpre os mesmos:
(r$ 20,00 a eletricidade e 25,00 a óleo

I
v- -3

, ..

-

também ri El(ATO
rortando ou cosi!ndo.'

W M. DIA��/aia,t-0�R. CoTl..>'"f'lheiro Haf'ra, 8

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cla.

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

Sorlpios nos dias 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas nontttcacões e inscrições de pagamentos.

Médico gratis

NOTE BEM todas e stas vantsgens por apenas
, Cr $ 1,(0. Tudo que promete cum

nre ínconuuente. Não existe igual. Não rettlta e não
duvíte um só Instaure. CnDC'Hra para o próximo
sorteio, tenha 'cofiauça, que, quando menos esperar, 8

sorte virá 80 seu encontro ..
Conserve bem na memória os dias ,. e 18

..........�..--�..--------.._----..

IA·G·11'

EY/TEmuitas,
RE�FRIADOS.
(4��

Ao primeiro espirro-aI. " gumas destas gotas lIaS
narinas. Esta medicação

'=í especial estimula a Na
tureza a repelir o resfria-.VIC te do antes que �le comece,'

VA-TRO-NOL,
Agentes Corretores
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 f6ra dela, pagando-se óti
mas comissões e com ordenados
em casos excepionals. 'Mais informa
ções, com o sr. José Fatuch, à rua
Vítor Meirelles n' 18 - - Sobrado,
sala n' 2 -- Florianópolis.
378 Sv-2

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-16

Washington, julho (INT-ER-AMERICANA) - A Sicília,
onde desembarcaram as fôrças anglo-americano-canadenses
sob o comando do general Eisenhower é uma grande ilha mon-

I
tanhosa, com uma superfície de 25.712 quilômetros quadrados
e uma população de cêrca de 4.000.000 de habitantes. Apresenta
regiões ele intenso vulcanismo e planícies de aluvião. A fertili
dade elo sólo e a doçura do clima tornam-na uma das regiões
agrícolas mais ricas da Itália, produzindo principalmente vi
nhos, cereais, culturas sub-tropicais. Divide-se em nove provín
cias, cujas capitais são: Palermo, que é também capital da
ilha, com 400.000 habitantes; Catânia, com 228.000; Messina,
com 182.500; Trapani, com 72.000; Caltanissetta, com 52.000;
Siracusa, com 50.000; Ragusa, com 50.000; Agrigento, com ..

30.000; Enna, com 25.000. Outras cidades principais: Marsala,
com 57.000 habitantes, Alcano, 52.000 e Módica, com 44.000. O
canal da Sicília, entre a ilha e a ponta extrema da Tunísia,
tem uma largura de 140 quilômetros.

Ao norte, as costas montanhosas e escarpadas projetam
alguns promontórios calcareos, entre os quais se abrem belos
golfos, como os de Castellamare e Palermo. A léste e ao sul
as praias são em geral menos acidentadas; encontra-se entre
tanto a léste a vasta enseada de Catânia, onde provavelmente
desembarcaram fôrças aliadas. As diferênças de relevo da praia
explicam-se pela extrutura orográfica da ilha. Ao norte, os
montes Nebrodes prolongam a cadeia calabreza do Aspromon
te e são continuados ao oéste por diversas cadeias, das quais
a principal (Madônia) atinge a 1.795 metros de altitude. Dês
se massiço central se irradiam numerosos contrafortes, mui
tos deles com mais de mil metros no seu ponto máximo de al
tura e que baixam gradualmente do lado do sul, determinando
o relevo geral da ilha. Isolado na maior parte do seu circuito
por vales profundos, o massíço vulcânico do Etna tem uma alti
tude de 3.313 metros.

,-Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA
DE SANTA CATARINA

Peça, na sua Farmácia, homeo
patia Almeida Cardoso

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

341 30v-16
(Em lransformação para. Sociedade Anonima)

Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da Agri
cultura peJo Certificado n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2ft• e6.ição

FLORIANóPOLIS
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,

�linas Gerais e Pernambuco
Mantem carteira especial para administração de prédies.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

c/c à díspostcão (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
ções Públicas Federais, Estaduais e Municipais.

DIRETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Gel'ente - CeI. Pedro Lopes Vieira
Direlor-Procul'ador - Florêncio T. da Costa
Dlretcr-Secretário - Lourival Maia de �,lmei�1},

Terrenos em lotes
Vendem-se 4 lotes de terre

no, bem situados, pr6ximo ao
Balneário da Ponta do Leal.
Tratar à rua Duarte Schu
tel, 15. 15 v. - 4

Por preco de ocasilo
Vende-se uma bicicleta

Wanderer aparelhada e em

perfeito estado. Tratar na

Costeira, com Aldo Alves.
375 4 v .• 3

Vo. de se
o predio n' 203

Un ,. da rua Felipe
Schmidt: Tratar no mesmo.

31l JOv-�
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Dando
,

a praia cavalos
Rio, 18 (A. N.) - Estranho fato vem-se verificando na Gua

nabara, sem explicação plausível até o momento. É que ontem apa
rcceu um cavalo morto, em frente à praia da Urca, e, hoje, nada
menos de seis outros cavalos mortos eram encontrados em frente à
praia do Flamengo. O fato está provocando grande curiosidade pú
blica. Ontem, muita gente chegou a tomar o animal por um sub
marino. Outros supuseram que fosse um corpo humano.

Inortos!

fugiram I
. ,São Paul�, 17. (A. N.)" ---:- �,m vespertino publica hoje a n,otí-I
\Ia �� �ue t�e�, suditos do. el�o _

lograram :sc�par-se d; pr.�.sl�lO Ioa nmgraçao, sendo dois arernaes e um Italiano. Após diligên-
cias bem orientadas a Superintendência de Segurança Política e
c:

. 1 A" •• 'J ( ". -

r'" (' [

cociar, OS tres eixrstas leram Iocalrzados no oalto da oerra. Ao,
lf' 'd' cl [ice .rontarem-se com as autoru aces, os r etcntos tentaram Oferecer!
resistência, mas foram logo subjugados e presos. Em a noite de on .. 1
tem, foram trazidos para esta capital, escoltados, e recolhidos ao I
presídio donde haviam fugido.

�rrês "eíxísíes"

.N()VA MA'ROA

CHUVA DE BOMBAS;

Londres, 19 (U.P,) - Urgente - Quinhentos bombar
deiros, talvez mais, foram utilizados no ataque de sábado à
noite contra Nápoles, sendo êste o ataque mais intenso até
hoje empreendido contra a península italiana. Notícias prece
dentes de Nápoles dizem que os danos foram de tal ordem,
que não mais poderá ser utilizado aquele porto como base de
abastecimentos de Sicília. Um enorme carregamento para as

tropas que combatem em Sicília foi completamente destruido.Em São Paulo

SR ilIOTOBIST.\: - Leve OS documen-

Não houve aumento nas bebidas
Parabens aos «páus' d9água» !

Rio, 18 (A. N.) - Os fabl'icantes de cerveja e outras be
bidas solicitaram ha tempos o aumento dos preços dos referi
dos produtos. Agora, o coordenador da Mobilização Econômica,
em virtude de ter sido autorizado o aumento no preço da í'a-
bricação elo vazilhame, permitiu o acréscimo ele 10 centavos �
sôbre o preço das garrafas, vigente em IOde dezembro de 1942. Esta fantástica fotografia aérea:mostra uma chuva de bombas lançadas por Fortalezas Voa-
Fica entenelida que não está autorizado qualquer aumento no doras norte-americanas sobre o porto italiano de Monserrato, na Sardenha. Estes terriveis
preço da bebida, que continua a ser o de lU de dezembro de bombardeios, quase diários, paralisaram virtualmente as linhas de cemunicações italianas e

1942, recaindo o aumento de 10 centavos exclusivamente

sô-,
foram uma das principais causas da queda de Pantelaria e Lampedusa em poder dos aliados.

(Fóto da Inter-Americana, para O ESTADO) ,

bre O preço elas garrafas quando não sejam devolvidas pelos ---------------

!��:���s�:·e;p2;i�i��gl�����elO servida às mesas, não sofreu

aU-1 O 1STADO Esportivo O português nas escolas

Opinião de Giraud sobre a IlInv�s�o II�eOpo�rma::2�aai:0�,�Ct�e:niSOt:oosord;e:::cié�eanr-. norte-americanas
ii ii

" s , Nova Iorque, 19 (U.P.) .-- A Junta de Educação de Nova Iorque
Otava, 18 (U. P.) - Durante a entrevista que o general I Renda '14.684 cr-uze iros ,

anunciou que, a partir de hoje, todas as escolas da cidade ensinam"
francês Girauel manteve com os jornalistas, um dêstes lhe per-I -. O, !lamengo abateu. o São o idioma português. Este acontecimento não teve .precederrtes na his-

C t
,-

4 O t d tória do sistema escolar nor-te-ornerfccmo, tratando-se de uma cari-
guntou se as defesas construídas pelos alemães na costa fran- rlS, �vao P�!:. a

'._
reri os e

nhosa demonstração da amizade dos Estados Unidos em face do Brasil._ .. ,

I
.. [Percício -2-, Pir i lo e TIao. Renda:

��;�lJ�qf���:�i�gg::�;�.�ç;���Ô�1���];;�;'��;� ,;ii�;:�!�:?:!;::::r.�:d�::�:S GTg�ãlifeScOãIãqüiãllapõTes_. . ,.
' cal e Carango, para o vencido.

decllllou de predIzer quando pode termlllar a guerra. I Renda: 3.468 cruzeiros
--O Vasco venceu ao Madureira

Pelo entusiasme da petísada por 3 a 1, tentos de Admir e ci«

_ " ',. � i d�' h����fret� �;��������a. o R��d��Sao Paulo, 19 (A. N.) - Como premio aos esforços das 32.845 cruzeiros.
criança.s p�ulistas que colaborar.am na "Caml�anha ela Borra-! --O Botafogo abateu- o Bons�ces
cha Usada, a L. B. A. fez reahzar, nos 43 cinemas de todos 50 por 3 a 1. Rend.a: 4.089 cr-uaerros.

os bairros locais, matinées cinematográficas gratuitas. Com
parecendo, em massa, aos cinemas, a petizada paulista que
ainda contribuiu de maneira interessante para aquela Campa
nha, depositando à entrada do cinema certa quantidade de bor
racha.

O São Paulo venceu ° Comercial
por 2 a 1, tentos de Anito. O úni
co ponto do "onze" vencido foi
conquistado por' Elizeu. Renda:
60.752 cruzeiros.
·-0 Corinthians derrotou o lu'

vent us por 3 aI, tentos de Hêrcu
les, Milani e Jerônimo para o ven

cedor, e Paulo, para o vencido.
Renda: 46.436 cruzeiros.
-- O Ipiranga abateu a Portu

guese Santista por 7 a 3 tentos Buenos Aires, 18 CU. P.) --- O go
de Fogueira -3-, Plácido -2-, Nelaí- verno argentino decretou luto na.
nho e Canhoto. Os pontos do bem cional e a suspensão de todas as
do vencido foram assinalados por atividades desportivas culturais e

Véga, Geraldo e D�l Nero .contra'·1
diversões em todo o p�ís, em vir-

Renda; 4.790 cr-uaerros. tude do falecimento do vice-presi-• dente da República, contra-almi-
Em Santos rante Sueyro. o extinto foi vitimado

I O Santos derrotou o Palmeiras de uma úlcera estomacal e já se

por 2 a O, tentos de Echevarrieta encontrava gravemente enfermo des
e Cláudio. Renda: 38.397 cruzeiros. de há vários dias. Os funerais reei

lizar-se-ão amanhã, às la horas,
saíndo o féretro da casa do govêr
no para a catedral, de onde, após
a missa de corpo presente, o cor

tejo fúnebre rumará para o cemi
tério da Recoleta. Bombaim, 18 (U. p.r -

.. Anun-

(rédito Mutuo Predial elon-se hoje nos circulõs 'bel11 in-

A C'd M formados que Gandhi eJ�ViOll nOV'.1« re 'i to utuo Predial" rea-

lizará hoje mais um sorteio à hora carta do Vice-Hei da índia; porém
de costume. '_ não se tem notícia do seu contendo.

•

Em Jeínvllle
o Ipiranga, de São Francisco,

venceu ao Afonso Pena, de Joiri
villo, por 5 a 4.

•

Em Belo Horizonte
Atlético 2, América 2.

lt

No Recife
América 3, Gro.n West O.

•

Em Curitiba
Brasil 3, Juventus 1; Britânia 3,

Ferroviário 2.

A Campanha
dos Pilotos

São Paulo, 18 (A. ·N.) - Os es
tudantes da Faculdade- de Direito
iniciaram a Campanha dos Pilotos,
para Iormação da "Legião dos Pi
lotos Acadêmícos ",
� .r _

Carta de Gandhi

tos necessários, para a substltuíção ela
cai-teu-a de motorísta, a "Emnrêsa Inter
rnediár.ia "

J e aguarde, com brevidade, em
sua residência, o recebfmento da nova
carteira. i MAIS QUJ: 1111

NOME,1I: U1I
iIJlBOLOI

Ptutomõhilismo
Eis as primeiras classificações dos

concorrentes à prova automobilís':
tico. "Subida da Montanha", a

gazogênio, disputada ontem, pela
manhã, na Capital de República: 1'
Manoel de Tefé, com o tempo de
34 minutos e 2Çl segundos; 2'- Nas
cimento Junior, 35 m. e 9 seg; 3'
Quirino L andi, 35 m e 32 sg; 4.
Rubens Abrunhosa, 35 In. e 34 sg:
5'- Joa:quim Sant'Anll, 35 m. e 36
segundos.

•

Irão a Porto Alegre
P. Alegre, 18 -A.N.-- Noticie-se

que os clubes cariocas Sã.o Cristó
vão e América visitarão Porto Ale'
qre, joga.ndo vlÍrias partidas com
Q ,;qluheli loca.�iI.

Faleceu o vice.pres.
da Argentina

-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRAT..l.

MENTO DA.

..
-------------------- ----......:.

S.i\ NGTJBJN(_)I�Contém oito 'elementos tônicos ,

Fósforo, Célcio, Vanadato e
A rseniato de

Sódio, etc.
Os Pálidos, Depauperados.

Esgotados. Anêmicos,
Magros, Mães Que Criam.
Crianças Ruquítícas rece
berão a tonlltoação geraldo organismo com o'

I
-
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