
,SUA S�NTIDADE O PAPA VISITOU OS DISTRITOS DE ROMA BOMBARDEADOS PEL<)�,kILOj),TOS ALIADOS. ENORME MULTIDAO �ODEOU, O PONTíFICE E QUÁSE O IMPEDIU, DE REGRESSAR AO\�tt\l1'Aí'.or=!ANOTíCIA FOI IRRADIADA PELA PRoPRIA EMISSORA DA SANTA SÉ. A RÁDIO DE BEULIM, POR SUA �'VEZ, ACRES�

�E����,����?�!OU,DE UMA DAS JANELAS DO PALÁCIO OS INCÊNDIOS CAUSA�OS PELO ATAQUE.
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'Congresso estudantil
prolbida .« publicação, em toda a

Rio, 19 (A. N.) - Instala-se hoje
Argentina, de qualquer anuncio re- às 19.00 horas, com a presença do
ferente a pedidos 'ÜU obtencâo de presidente da República, o VIu Con-
divórcios. O govêrrio .iustifi,eâ a s:w gresso Nacional de Estudantes. Por
'atitude ao considerar que a publi
cação de tais, assuntos constitue
UJropaganda que "afeta os valores
cristãos e111 que deve estar basea-
da a família, ataca a unidade e a

permanência de seus vínculos c
contraria a tradlçâo argentina". A
medida cm questão esta também
110 ráto de o regime legal argenti io
considerar o matrimônio COIl1D in, Ano XXIX
dissolúvel.

'LONDRES, 20 (U. P.)

o �L\.IS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'l'A CA'rARINÀ
Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

I H. 8871

Profunda penetra�ão em Sicília
I Floriailópolis - Terça-feira, 20 de Julho de 1943

o que Roma comunica
Catânia transformada em fogueira Londres, 19 (U, P.) - A emissora de Roma comunicou of'icialmen-

De uma base aliada em Sicília, 20 (L'. P.) - A", tropas 110rte-a111C- te que as forças do "eixo" rechaçaram, ontem, inúmeros ataques alia,

ricanas, que tomaram Catalnesitta, aproximam-se ele Gena, o baluarte dos na. Sicília.

na-zista mais importante do interior da ilha. Outras notícias dizem que A menos de 5 quilômetros dE: Catânia
a leste de Sicília o oitavo. exército _britânico está elllpenh�d,o cm san-I Londres, 19 (D. P. Urgente) _ Revelou-se oficialmente que as tro-
{(rcntos combates com os ítalo-alemücs, que defendem Catânia, Submc- pas do oitavo exército br-itânico jil se encontram a menos de 5 kms. de
tida fi constante bombardeio, Catânia continua transformada numa Catânia. Aliados e cixistas estão empenhados em furiosa batalha. As

enorme fornalha, notando-se que o respledor das chamas se vai tor- últimas il1f?rmações indicam que :1,5 tropas britúnie�,s, estão vencendo

nando cada vez mais intenso. Acredita-se que a captura de Catânia será e desorganizando a tenaz resistência oposta pelos cixistas,

anunciada a qualquer momento. Marchando sobre Messina

i' Argel, IH (C. r.) - Os soldados de llIontg'omery ultrapas-
O principio do fim saram Catânia, pelo oeste, e contlnuam investindo na direção

Londres, 19 (U. P.) -- Os alemães estão recebendo, com inter êsse '

extrao rdinár io, às notícias sôbre o deseuvolvimento da campanha alia- de llIessina. Seguudo informações ofteíaís, as tropas do oitavo

da em Sicília. Informações procedentes de Berlim, aprovadas pela ce n- exército britânico já se encontram a menos de 95 kms. de
sura do doutor Goebbels. revelam que todos os alemães recortaram Messina. Outros despachos adiantam que Catânia continua
mapas dos jornais em qu� aparece Sicília e ,os. levaram para .casa ou o� I sendo bombardeada pelos canhões da armada britânica.
conduzem nos bolsos. Alem disso, (�S gerrnamcos andam àvidamente a

procura de notícias sôbre o desenrolar da luta e apressadamente assi
nalam nos mapas as localidades ocupadas pelos aliados. Acredita-se em

Londres que êsse inesperado interêsse do povo alemão peja campanha
de Sicília não mais nem menos que uma demonstração de que o povo
germânico acredita que cheg-ou o princípio do fim.

Profunda penetracão aliada
Quartel G. da Argélia, 19 (D. P.) - Segundo os ÚltiIllO�, despachos

oficiais recebidos, aqui, as forças do general Palton, em Sicil ia, pro

seguiram seu avanço para oeste, sem perda, de tempo, enquant� os

aviões e navios aliados bombardearam quasi constantemente a cidade
de Catânia. Fontes oficiais, revelaram. outrossim, que os ataques aé
reos de sábado foram realizarias por 500 aviões, talvez maior número,
sendo êste o mais intenso ataque at� agora empreendido contra a pe
ninsula, Quanto às ?perações na ilha, os �Ii�dos penetraram profunda
mente para o inter-ior, chegando as proximidades d� Geria, Cidade SI

tuada 110 centro de Sicília. Alguns comentadores prevem que, se o avan

ço continuar com a mesm�_ I'api�lez, perrnifirá .i�olar. as fÇ)l'Ç�lS do "eixo"

que se encontram na r.egwo ocidental. 0,5 pr!Sl?n_ell'os itatianos revela,
rarn que nos últimos dias houve varras substituições nos coma�do� das

.. ...._JlJ1idades italianas encarregadas. da d�fesa. Nua obstante, ?s italianos
continuam oferecendo pouca resistência. Os tanques britânícos, segun
'do outras informações, desempenham papel importante no setor de

4i�tânia.

Tanto baru:ho, que o Etna acordou ...
Londres, ln (U. P.) - Uma emlssora suíça informou que,

pela primeira vez em muitos anos, a cratera inferior do Etna
está em erupção. O célebre vulcão Etna está situado em Sicí
lia, exatamente ao norte da cidade de Catânía, que está sendo
atacada pelas forças, do oitavo exército britânico.

.

Breve a ocupac;ão loial d a ilha
Londres, 19 (U. P.) - Já está assegurado o êxito da cam-

panha militar aliada em Sicília. Segundo os observadores mi
litares de Londres, é apenas questão de tempo a ocupação to
tal daquela ilha pelas forças aliadas. Afirmam os mesmos in
formantes que os germano-ítalianos de Sicília serão "lança
dos ao mâr" e que os aliados tratarão de invadir imediatamen
te a península italiana.

Em Piazla Armerina os canadenses
Argel, 19 (U. P. Urgente) - Os combatentes canadenses penetra

rA.l1\ em Pluxza �l'meJ'ina, situada a 20 kms, 110 sul de Enna.

essa ocasião, dois universitários
norte-americanos lerão uma mensa

gem de Roosevelt aos estudantes
brasileiros.
Os estudantes brasileiros ainda

esta semana, oferecerão 3 aviões it
PAB, com os nomes, respectiva
mente, de LíDICE, COVENTRY e

PEARL-HARBOUR.

Seguiu para o Rio
P. Alegre, 19 (A. N.) - Em avião

militar, seguiu para o Rio o inter
ventor federal, gen, Cor-deiro de
Farias.

MATANDO E AVANÇANDO
Moscou, 20 (U. P.) - O Alto Co

mando do exército russo comuni
cou: "Setor de Orel - Depois de
quebrar ,a resistência do inimigo
e repelir seus contra-ataques, nos

sas tropas continuaram seus avan

ços. Nossas unidades tomaram cer

to número de localidades. Unida
des de outras fôrças nacionais con

tinuaram seu avance e mataram
mais de 3.000 soldados alemães,
destruindo 51 canhões, 237 metra
Ihadoras e 2f! morteiros".
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Será realmen te uma lástima
que Ias aliados, Iorçad os pelas
c ircnnstâncius, se vejam obri
gados a arrasar a Itália.
.o "ul Iimatunr" que Roose

velt e Ck urch ilt dirigiram ao

povo italiano, exigindo a sua

capitulação incondicional, sob
pena de ser totalmente esma

gado pela fôrça invencível elas
Nações Unidas, mostr-a a fir
me determ i nação dos países
d eruo crút ic os de exterminar o

fascismo no próprio berço on

de nasceu e cresceu CO<1110 um

monstro lera tológico.
Todos os povos latinos, de

indole ardi"a,' não poderão
deixar de, pelo menos, lamen
tar atrite sorte da velha nação,
que, gu ia d a por um uvc ntureí
r o p arIapatáo, desprezou to
das as tr.adiç·ões sociais, polí
ticas e artísticas, para se co

locar ao lado rios verdugos da
human id ad e.

Nâo foi, de fato, a Itúli a de
Garibaldi que se eon l u i u com

a Alemanha n az ixla. Essa

aliança só porlcria ser celebra
da pelos Scarp ias e Spolettas
do Faseio.
Chegou, agora, () momento

de o povo italiano dizer com

muita clareza se quer sucum

bir com ::\Iuss<olini ou se está
disposto a viver com liberda
de.
A hora não comporta sofis

mas nem protelações. É preci
so decidir com toda urgência.
A ini cí ati va de romper C'Ül11 o

fascismo, que niio foi tomada
em anos, terá que ser, agora,
tomada em minutos.

Soou a hora de a onça hc
hcr água, E p od e se dar o ca

so ela onça não encontrar água
muito cl ara para beber, por
estarem os rios, riachos e re

gatos tintos de sauguc.
BAR,;;O DE TTAHAHÉ

.... _••.-.JI'••_._....,._._._._._�_..-ort:1l_-_ • .._.._...»_...._• .! L:

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

'I'el, 1022-Cx. postal 139
ASSIN.4TURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso c-s 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto I

A hora das decisões

Os originais, mesmo não pu-

I
blicad os, Dão serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS
J�IERRE LAVAL, O DE'rES

TADO

Nova Iorque, julho (Inter
Americana) - O "New York
Times", estudando as últimas
àeclarações feitas por Pierre
Laval, acredita que o "gaulei
ter" da França admite pelo
menos o seguinte :- 1) Que,
como o principal expoente do
colaboracionismo com os na
zistas, é detestado pelos seus

próprios compatrtados ; 2) que
nenhum verdadeiro acôrdo
póde ser conseguido entre
franceses e alemães, a desnei
to de todas as facilidades ôfe
recidas; 3) que êle espera um

desembarque aliado na Fran
ça; e que êsse desembarque
será apoiado por levantes na

retaguarda das linhas nazis
tas. O oportunista e polttiquei-
1'0 que vendeu sua pátria aos
nazistas começa a ver o fim
de sua jornada. E suas pala
vras' apesar de tudo, contém
uma mensagem para os fran
ceses que não encontram soh o

jugo nazista. Quão diminutas
são as diferencas entre Giraud
e De Gaulle quando compara,
das com as existentes entre
um verdadeiro francês e Pier
re Laval ".

Muitos Quilos por Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taría de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assís
tencía ás estréias e aos mais ramosos
artistas, descobrtu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drásticas ou a exercicios
excessivos, Esta descoberta, chamada
Formode. promove nova saúde e
energia ao dissolver a gordura de modo
que V, se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia, Formode é um pre
para«o garantido para remover o ex
cesso de gordura. Peça .Formade.
hoje mesmo, em qualquer farmácia. Á
nossa garantia é a sua maior proteção,
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - RioIVenda sob prescrição médica

TOGO que apontem os primeiros dentinhos de seu

L filho, ensine-lhe a usar Kolynos. Ele lho agra
decerá quando crescer, tendo dentes sãos e bonitos.
Kolynos também protege as delicadas gengivas das
crianças e destrói bactérias nocivas, evitando muitas
infecções perigosas que se iniciam na bôca. Todas as

crianças gostam do sabor delicioso � refrescante de
Kolynos.

Incorporadores 3v-3

DISSOLVE A d - Ol�
11

& ("AÇ;;'GORDURAv
-

'. e Ilvelra Ia.
. (fundada em 1930)
Representantes de tecidos de algodão,

lã e seda.

SALAO BRASil
Praça Quinze, n. 10

Os

Comunica às distintas flJmílias que está sempre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

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

Companhia Caterfnense de
Cimento Portland

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

Companhia a comparecer à Assembléia Preliminar de Consti
tuição, que tem por fim a nomeação de três peritos para ava

liarem os bens, coisas e direitos com que alguns dos subs
critores se propõem pagar as suas subscrições, que se realizará
às 13 horas do dia 26 de Julho de 1943, no escritório do
incorporador Otto Reginaldo Renaux, na Fábrica de Tecidos Ann.
Carlos Renaux S/A., em Brusque, Estado de Santa Catarina,

I

Brusque, 14 de julho de 1943.
OTTO REGINALDO RENAUX

ITHAMAR MOREIRA TEMPORAL

o(".N: 0([ <rI) '(..ll'd "'p .l0PJ"'�
ma vwnslJ "Dl 9a9.l9W osu f o�
·'lRU n9l u�9.Iud 9nb Slum .Iod
'",uunloa·Ululnb" mn .IuJaunu
..9p W9 UPIA.!lP suqu9l O!N:
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prevos
Cr$ 20,00

são sempre os mesmos:
a eletricidade e 25,00 a óleo

•

Agentes Gerais da Cia. Pculístcr
de Seguros

Distribuidores de máquinas ele
somar e calcular.

escrever,

NOSSA SECÇAO
o PENSAMENTO DO DIA
«Quem' tem pudor, enver

gonha-se de falar no pudor».
Cícero .

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. T&legráfico: PAUL'CO

•

A ANEDOTA DO ma
UM BEBADO

Um indivíduo bêbado passa
por uma rua escura, à noite, e
justifica o encontro de sua

cabeça com o poste, assim: Bem
feito, quem manda o poste an

dar na rua a esta hora".

Iúeôfes�··CõITetorês
Grande Empresa, de idoneidade

reconhecida, precisa de moços ou
moças de bôa conduta, com algu
ma capacidade intelectual, para
prestarem seus serviços nellt-o cida·
de ou f6ra dela, pagando-se ôt í
mas comissões e com ordenúdos
em casos excep iorio is. Mais informa
ções, cóm o sr. José Fatuch, b. rua
Vítor Meirelles n

' 18 .- Sobrado,
sala n: 2 -- Florianópolis.
378 5v-3

JmpertanteEstá ameaçado de gripe ?
SANAGRIPE.

Está atacado de gripe
SANAGRIPE.

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

tosse, rouquidão e dôres no
corpo.

Encontr-a-se em todas Farmácias.
340

.

30v. I 7

Florianópolis 8ta. Catarina

E' .assfm O!'
Peça, na sua Farmácia, homeo

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

pedirá outra
341 30v-17

CARTAZES DO DIA

Terrenos em lotes-
.

Vendem-se 4 lotes de terre
no, bem situados,' próximo ao
Balneário da Ponta do Leal.
Tratar à. rua Duarte Scilli -.

·

tel, 15. 15 v. - 4

Por preco de ocaSiio
Vende-se uma. bióicléla

Wanderer aparelhada e e.rn

perfeito estado, Tratar na

Costeira, com Aldo Ahieís'.
375

.

.

4 v, �A

V6ode ..se
o predio n

'

�03{j da rua Felipe
Schmidt: Tratar no mesmo,

377
.

lQv-4

Camisas, Gravatas, pi)�rpes
Meias das melhores, pelos me
nores preços, só na CASA MIS··
CELANEA - Rua Trajano. l�

Sher idan, Jack HaIey e Jack Oakie, num ambiente
música e alegria, e um mar cheio de sereias:

As namoradas da marin-ha
Quando alguém. tol OO!llb o óa�

Iheiro da ilustração a-cima, ofereceI'
lhe, em amável gesto, um callee do
excelente aperitivo ICNOT, lem�
... V _ Sia, de acrescentar. ao agrade
ce... gentileza:EfTEF TAI'1-
ssn (J NEU APEiúTIVO

I'I1EDII.ETfJ!

TERRA CARIOCA (DFB)
, O HOMEM DE NEVE (Desenho)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Censura Livre

Fones 1587
e 1602 . CINE IMPERIAL S�ssão às

19.30 hs.

(//'1/)/)O/)U'O /)A KlY,tJTSÁ./IID.,CO/'!. r SE6UIlO$
�__�__ ITAdAI �

Ãs anedotas e piada!! aparen..

temente Ingênuas silo grande!!
armas de desagregação mane.
jadas pela· "qulnta�coJul!@".
(Lp !), �.l.

\
, �Ir'

Sigrid Curie e Rilph Byrd, no filme misterioso e emocionante:

Ruas do oriente
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat,)

VIDAS EM PERIGO (Short)
O POMO DA DISCORDIA (Des.�Popeye)

Preços: 2.00 e 1,50.
Amanhã: Wayner Morris, Brenda Marshall e Alexia Smith, no

filme que faz o espectador saltar da poltrona:

O fantasma risonho.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ONIBUS para· as Caldas
'fados os domingos e feriados, a AUTO-VIAÇ!O·

COQUEIROS farei partir um ônlbus, a gasogênio, desta
capital para o aprazivel Hotel das Caldas da Imperatriz,
ond� corneçcu a «estação de <Íguas� de 1943.

Preço (ida e volta): Cr s tO,OOPONTO DE PARTIDA: Pr.aça do Alfândega. A CON'rRIBUIçAO DA
·

BILHETES DE PASSAGEM, à vendo no Agência do UJUANCA. Al\IERICANA
sr. Mário Moura, à Praça Quinze. Washington, (Inter-Ameri-

·

:�eserve o seu lugar para o pitoresco passeio! cana) - As crianças das esco-

y;...,;,..,.,g._......_.._............--...-.·.............-.w..·-..--........· ....,....--...........,............->J- las americanas enl um único

NOTA CARIOCA V·d S
.

II
����p��,ra:e��n��é:Ci��u��i�:�

I
.

a Gela de obrigações de guerra. Ca-
DE VITOR DO ESPIRITO SANTO. .'

da "jeep" custa 900 dólares e ANIVERSÁRIO DA GUERRA
(COPYRIGHT D.-\ PRESS PARGA, . terá uma placa com o nome da DA CHINA
ESPECIAL PARA "O ESTADO"). escola que levantou a soma Nova Iorque, julho (Inter-
Rio, � Encontra-se em estudos, destinada à sua compra. Mais Americana) - O "New York

no Dasp, um' projeto de reforma d.. AIlher.idOal de 15.000 escolas adotaram Times", comentando em edi-
Tron&c'1'l'e hOJ·. o aniverscírio na t

.

1 e to aniversár-io dePolleia do Dlstrtto Federal. Segun- I aistemá tl'COS para a orra o s x
talício da srita . Maria da Gloria panos

do recente exposição de motivos, Almeida, professoro normalista. compra de bonus e selos de guerra da Chi�la, escre.ve: � I'1LTO! DA COIYFE/TARIJI (/IIPlffY"O
feita por Simões Lopes ao Presíden- _ guerra. O objetivo marcado "O mundo esta em debito para 1 ,..------
te 'da lh\pública, Vi,sa essa reforma P.la passagem de seu aniversá- para o corrente ano é de .... com a Cl:ina. Embora a�'a�a- HOSPITAIS CATóLICOS NOS
dar maior raio de ação à Polícia ca- rio, hoje, receberá, por certo, ca-

200.000.000 de dólares, ou seja do, ,o debito para com � \_;hm� EE. UU.
d f d I E IA d' rinhosas provas de �tima, a exma.

.

2 1 d . sera saldado. O Japao sera (I ía)ríoea, tornan o-a e era. sp en 1·
sra. d. Maria Bo.yer Amorim. es. O aquívalente a se os e guel- '0" Pittsburgh, Penny vanIa --

da, 'es.'>ll iniciativa. posa do sr, João Amorim. ra por semana para cada es- chamado a um �IbOrOS?, a�uste Inter-Americana - "Os hos-
Não resta a menor dúvida de que, I •

I tudante. I de contas. A ChI�TaA S�l a"hber- 'pítaís católicos dos Estados
'havendo

'um.a
erganizaçãlt �oliciall F�z anos nesta. data � sr; .

Lau O ponto mais alto da

cam-I���_:._yraga lll_!l0lllca. __ Unidos constituem parte in-
com [urjsdíção em .todo o pais, no:! i t·1;oT�·C�allottl, funcwnano do; panha estudantil foi em ab�jl. DESPERTE I BILIS tegrante da vida americana e
'moldes daquela exIstente nos

Esta·l· quando se estabeleceu o obJe- satisfazem uma vital necessi-
'do$ Unidos, à �uja�açãQ deve o �rau� Faz a1:1011 hoje: interessante ma tivo de comprar 10.000 "jeeps".

.

DO SEU FIGIDO dade", declarou o sr. Maury
.�de 'p�is a 'exbnç�o �&S (IUadrtl�as 'nina. A$trid, filha d.o óo,s_e.l Dib Dos 48 estados, 9 e.xce�eram Maverick, diretor de divisão
"de "gangsters", 'qUe fIzeram a triste MunI. e'Marta MUSS1, ·r.flB�dente!i i 8'uas quotas dez vezes maIS, se- E Saltari d. CIIIII Dlsptslo,lrl Tud. do Departamento de Produção'fama' de Alcapone e. outros bandi- na Luquno..

. • gundo revelou o Departamento Seu fígado deve produzir diariamente de Guerra, aos membros da
'dos, menOR difícil se tornará a caut- l<'aJle� anos b�Je.. do Tesouro. North Dakota

I
um lin'o de bilis. Se � bilis não corre li· Associação de Hospitais oa.tó-

Ir 't··
. Sra. Rlta Malh&lroli, VlUva do .

d vremente, os alimentos não são digeridOl EdU'd d·\.�anha contra (}S ma el (Ires que VI'
jornalista Odilio fvtalheiros. comp.rou. 21 veze� maIS o q�e licos dos sta os III os e o

've� pul.ando dum para.outro Estado. Sritns. Sandro Maria Kowalski, O objetivo prefIxado. DeVIa eapodrecem.Osgasesinchamoesroma- Canadá, em sua convenção· h go. Sobrevém a prisão de ventre. VooêSen'do o Chefe de PoHci-a. um 0- Zllgomar OaUadq e Zilda Colonia comprar 37 "J'eWl)S" e levantou I anual.
I sente-se abatido e como queenvenenado.:"mem. dI) porte do coronel Alcides Burelle.. '._ W fundos suficientes para a aqui- Tudo é amargo e a vida é um martírio. O sr. Mayerick observou que'""

-'.
. ,. -

d Srs JaIme Balao Grilhon, ihlOn -

800 á i
· J:>tcbego�en, essa ampdaçao

.

e po- Ferreira da Luz e Joao Motta Es siçao de . . Uma simples evacuação não tocará a a guerra tornou 'llecess r a a
"deres deixa de ser apenas uhl para pezim. O estado de Pennsylvania cau9l1. Neste caso, as Pílulas Carter são expansão das instalações hos-
'tornar.se verdadeiramente auspicio· Menina: Neuza Amando, filha comprou 5.402 "jeeps", con- extl';lOrdinariamenteeficazes.Fazemcor- pitalares dos Estados Unidos,
·2a.' l�'J(ercendo a sua autoridade e.m do sr. Adolta Silveira de Sousa. quistando assim o primeiro 111- rer esse litro de bilis e você sente-se dis. acrescentando que se opunha

'1' Menino: He-nrique José, filho do d S- d Õ''toda a extensão territorial brasl el· d !raro 'Seu obJ'etivo era aI}enaS posto para tu O. ao suaves e, contu o, ! a um sistema de subvenç essr. Luiz·Eugênio Beiféio, conta oro � I
.

d' d f b'l''l'a, o' atual Chefe de Polícia carioca 796. O território do Alaska, especia mente 111 Ica as para azer a 11S federais que pudessem destruir
·

�dari.a a todo.o povo dêste vasto país ..................,.....__......-..-v.._....._........·.w
que não teve quota determina- correr livremente. Peça as Pílulas Cartor.

a iniciativa privada." I, Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.·

a certeza de respeito e direitos de � >. da, adquiriu 21 "jeeps". Acentuando que o capital
'cada um sem violências nem arbi· '"li PARA voct E SUA � empregado em hospitais atual·
trariedad.es. E a quintao{!oluna não � FAMILIA � mente é de 4 bilhões de dóla·
mais teria Il3Z nem socêgo onde quer � Sabonete e Palita dentifrícia ) res, o sr. Maverick afirmou que;t l H '2 Hojeque se aceitasse. Trata-se, portanto,

�. AR"X.· !
OJ.. esses capitais serão duplicados

'de' uma medida digna dos maiort>s {'
Jle no espaço de curtos anos

elogios," essa em
. a·udamellto no � Talco e PÓ de Arroz 3a.-Feira 3a.-F.ira

menos de uma decada ..

D;;:"porém, unia outra face do pro· � MALVA > MACHADO & CIA.
b1êma que deve ser meditada. Pre-' ;. '/ Sessão das Moças AGeNCIAS E REPRESEN�C()E8
ae-ntem.ente, sendo o' cargo do Chefe � Produtos da

I'
A's 5 e 7 1/2 horas Caixa postal - 37. R�a Joio PlJIto - 5.

de Polícia exercido por um homem .. PERFUMARIA George Brent, Ilone Massey e Basil Rathbone, em: Florianópolis
·da"�tàtura moral de Alchles Etehe· � MARÇOLLA Sedutora ltlntrltlgante

Sub·agentes nos principais muaicfplos do

gijyen, todo O Bra.sil estaria bem�. E3'l'ADO
ttervido. Mas, quanto tent.po ainda ...,......,.-.-....·.w�........,..,..,..,.J".......-.,.

· €ieará esse ilustre militar naquelas
Il,rdu'a:s 'Iun«;ões? E quem nos dlrií
que, com a sua saída, que almeja
)Uos esteja 'muitíssimo distante, não
'Vir. IH,b.tituí.ló u-m torqueim.ada 011

JlID �'íIQPd,fJ;'1;...;

o 'ESTADO Esportivo-

POR LUIZ r1:LflEl?TO »env
(COPl'RIGlIT DA PIlESS PARGA

PARA "O ESTADO")
fiá mn velho ritõo popular que

'di; textualmente: - "a união faz
a fôrça" ...
Baseados, muito provavelmente,

ne�se brocardo, os dois tricolores
do Rio e Sc10 Paulo - Fltiminense
e São Paulo F. C. - idealizaram e

realizaram llma olimpiada esporti-
.

OH, aqu! 110 Rio, que despertou a

mais viva atenção e apresetüou re

suliados animadores, além de es

treitai', ainda mais, os laços de fra
ternidade qu« devem prendei' lo
dos 0$ club es brosileiros;

*

com os clubes do interior, a-fim-de
que esses mais se aperieiçoassem
/la pratica nacional das atioidades
a que se dedicam.

Inietismente, 110 resto do Brasil,

Parece-nos, que o Estado do Rio
Grande do SI1I, neste ponto, vai
mais lima vez obter a primasia:
Ainda quando nos encontraoamos
no SI/I do País, tinemos oportuni
dade de oiniir o dr. Teixeira Néio

presidente da Federação Rio
Grandense de Futebél - que sua

entidade estava inclinada a reali
::ar, dentro do menor espaço de
tempo possiuel, 11m torneio entre
selecionados das principuis cidades
do interior do Estado, jogos esses

que seriam realizados em Pôrto
Ale[ll'e, onde as rendas são mais
compensculoras.
Esse proiéto, do dr. Teixeira Né

to, surçiu em abril J). p. ;lté hoie.
todavia, ainda mio foi o mesmo

eietuado, por razões que não sabe
mos. Realizador como é, ceriamen
te o presidente da "mata" gazíclw

* '" dentro em breve, buscado JW oliui-
Na.9 capitais dos Estados (ia I piada dos iricolores, irá levar llVal1-

Uniií4), onde o esporte está mais te sua intenção.
adtontado, as entidades mentoras Aí está, pois, mais 11m passo da
do mesmo, deviam realizaI', sem- do em prôt da ullião esportioa na

pre, periádicomente seria o ideal, cional. Qlle o e:remplo seio imita:
competições esportivas amistosas do, são os /lOSSOS votos.

oirido niio existe lima compreeu
silo perfeita de esportiuidade.
Principalmenie no [utebôl, Há,
ainda, o eterno clubismo, que s6
serue. para alra::al'. Não [ôese isso,
poderiamos vêr, mllita8' vezes, clu
bes co-irmãos realizando torneios
idênticos.

'.

1.

PrestigIa 6 OovêrBO fl ai

clas8tl& Bi'madB8, - ou ser'!
um Uqulnta· colunista". (I.
D. J.).

Para que todos possam assistir à última exibição dêste grano
dioso filme, a Empresa do Cine Ritz resolveu exibi-1a hoje em

sessão ..das moça.<:.
REPORTER NA TELA 72

Preços: Senhoras e Senhoritas 1,10, Cavalheiros 2,20 e

Estudante. 1 � 50

NEM 'TODOS- J

h_.
1iIt#IIIt�

1 que foi o ótico holandês
Lippershey quem, em 1608,

inventou o telescópio; e. que,
atualmente, o maior telescópio
do mundo é o do observatório
de Monte Pa1omar, na Califór
nia ..

2 que, o-pesar-de ter vivido
*té a idade de 66 o.nos.vo

principe português Henrique, °
Navegador, sempre foi cogno·
minado o "Infante".

3 que Mark Twain não passa'
va de u rn pseudônimo lite

rário; e que o verdadeiro nome

daqu-ele célebre escritor norte
americano era Sarnuel Langhor.
na Olernenu.

4 que o bolero, ao contrário
da crença. geral, não é uma

dansa espanhola: é de origem
muçulmana e só foi introduzida
na Espanha em 1870.

.C que o garra maior do caran

*' gueio macho pode crescer a

ponto de pesar quase tanto como

todo o resto do corpo daquele
crustáceo.

6 que a pintura chinesa re

monta à. mais alta antigui.
dade e que se caracteriza pela
falta absoluta de perspectiva,.

As autoridades respollsáveia peia
fiel execução das Estatísticas Mili·
\ares podem exigir, sempre qU41 hltP'
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declaroll. A
má-fé constitue crime contra a ...

I& 'VezM a IJEAL IDADE

IIf1A6IftAÇ,iO I
.em BIl/LlIO,mn enfAnrO_

ação de graçasEnio Selva Gentil convida aos parentes e amigos de seus
tios Albert() BrOggemann e Luisa Selva BrOggemann, para a
missa em ação de graças, que será . rezada na igreja de Sta.
Teresinha, no dia 25, às 8 horas, pelo 25° aniversário de seu
casamento.

Missa em

"A Bandeira Nacional quando em prés.tito on procissão, não será conduzida em

p08ição hOl'lzontal, e irã ao centro da
test.a da. coluna, se Isolada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bandel.
1'1.; U frente e 80 centro da testa da �
lima, dois metros adiante da linha pela.
demais formadas. se concon'erem· trê.
on male bandeiras": (Deereto-let D. 4.3«5,
dCl 31, d-Cl J1lIJlo ele 10.11; - Art, 18. N. �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Auxiliadora Predial S. A.
Economize para seu lar

Circunscricão Santa Catarina
Dis1ribuicão de 30 de Junho. de 1.943, .' ..

Aprovado pelo Sr. Fiscal Federal em Porto Alegre

Contr. N°

4039-José F. de Souza Blumenau, parte
" 5047-Adolfo R. Schmalz Blurnenau, saldo

5754-Contr. de Emprestimo Blumenau
" 5804-Wílhelm Althoff Blumenau
" 4443-Zeterino João dos Santos Flor ianôpo lis
" 5663-Carlos May Jnr, Jaraguá, parte
!' 4S12-··José Ersching Jaraguá
" ,4327-0svaldo Br ehsan Rio do Sul
" 4377 -Paulo Caesemodel Hansa-Humboldt
" 4423 ... Luiz Lar. Bosco Florianópolis
" 4529- Julio Radwar.ski Porto Belo

4099-Luiz Fetier Hansa Humboldt
, 5381- Hermano Hinkeldey Blurnenau
" 5078-Fritz Schley Blumenau , saldo
" 5087-Erich Haer tel Blumenau
" 5046 - Adolfo R. Schmalz Blurnenau, parte
" 5647 -Hans Toenjes Blumenau, saldo
" 5718-V"a. F. Knoch Blumenau
" 5660--Alfredo Lar sen " Lajes

5729 - Siegfried HoeltÍ;ebaum Blumenau, par te
Rescisõee regutarnentar es: 4419,4776,
5777, 4123, 4321 12:114,10

Total distríbllido até hoje neste Estad� Vr$ 9.333.500,00
a 645 prestamistas .. .

Sociedade Con1ercial livonius lIda.,

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA
DE SANTA CATARINA

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

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

Códigos usados: MASCOTTE 18• e 28• edição
FLORIANóPOLIS

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

Tem corr-espondente 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.
- l'aga todos os coupons das apóltces Feder-ats e dos Estados de São Paulo,

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

CIC à disposiç-ão (retirada li vrc) 2 %
CIC Limitada 5%
C/C Aviso Prévio 6%
CIC Prazo Fixo 7%

Aceita procuração- para receber vencimentos em todas as Reparti .

.ções Públicas Federais, Estaduais e Municipais.
DIHETOHfA:

Disetor-Presidente - Dr. Aderbal Ram os da Silva
Dirctor-Gerenle - CeI. Pedro Lopes Vieira
Diretor-Procurador - Florêncio T. da Costa
Dh-etor-Secrctário - Lourival Maia de Almeida

Agri-

UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAUFFEURS DE SANTA CATA�IHA
Assembléia Geral

De ordem do sr. presidente, convido os srs. sócios da U.B.C.S.C.
para a Assembléia Geral a realizar-se dia 20 do corrente, às 19
horas, sendo objeto a eleição da nova administração para o pró-
ximo período. ,

Floríanópolis, 15 de Julho de 1943.
J. R. BORGES, i: secretário.

1\10CO OU MOCA, ,

.- Precisa-se de uma pessôa que tenha conhe
cimentes. de dactilografia, escrituração mercantil,
correspondencia comercial e boa caligrafiaC' Não se

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

o diretor do Boletim Comercial.

Contr. N° 59-Hermann John Blurnenau, parte
i Com juros de acordo ° Dec-Iei n, 4171:
Contr. N° 50S-Ernesto Damerau Florianópolis, saldo,

" 778-Ernesto J ust Joínville
" 181-Contr. de ernprstirno Blumenau
"

288-Afol1so Koerner Porto Un.ão
" 95-\Valter Vcss Flumenau, parte

"

"

Rescisões regulamentares de acordo
com o Decr·Lei N' '�·171: (30%) e

transt 579, 399/4206. 739/4201, 1074/
4220, 1035, 1024,5604255, 798,4244,
606/4237.

PLANO

Atelier' de
Professor Estanislau Traple .

AULAS DE DESENHO E PINTURA

3.500,00 Antiguidade
Pontos
Prefcia.

, I

6.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
1 000,00

Prefcia_
13956'
13894
13846

.

13744

15.315,30

Distribuição:
11.000,00
16.5.00,00

Antiguidade
Sorteio

Pretcia ..

Pref cia.
5.0l'0,00
3 500,00
5.000,00
3.000,00
7.fi{)o ,00
5000,00
5.000,00

"

"

Serie I 9679,7
9597,5
9555,5
9514,5
9445,5
9251,5
9195,11

prefcia.,6541
5660 iPrefcia.
6734,$
6685,6
6572

"

"

10.000,00
10.000,00
10.000,0,0

.

5.oco,00
1 500,00
5.·oQo,oe
1-000,00

. 9.500,00

"

"

"

Ser ie II
"

"

Serie III
Io.coo.co
3.500,00
2.500,00

"

"

.

CorreSPOndeD�eS;1. I
I
.\. SI�(, EHA ('OLABORAr;i() I cançados. Êsse programa foi.
EX'l'J{E OH Ol'ER,ÁRIOS E� OS, concebido como um meio atra-!

I
PATUÕES J...JtEIUCAXOS ES· vés do qual os empregados e

I T . .i S.EXIW rO_R?ADA ])}j empregadores em cada tábrt-
I']�EXO EXITO ca realizarta reumoes con-

Washington, (Iuter-Amer ica- juntas, afim de estudarem so-.
na) - Os Estados Unidos têm Iluções para os mais importan-

J

agora lima prova definitiva
I
tes problemas de produção. Os

de que a guerra provocou uma objetivos prefixados foram al
produtiva colaboração entre os I cançados com muito êxito (;

operários e patrões, que pro-! grande foi a contribuição pa-I
mete continuar de maneira ra todo o nosso programa de I

_ vantajosa nos anos de após produção de guerra.". Ir------------------...--------- guerra. A cordialidade das re- As contribuições das comís-
lações entre os operários e os sões mixtas são:.. apresentar

'.-ntu ra patrões americanos foi torna- sugestões para aperfeiçoar os Ida através da creação de co- métodos de trabalho e incre
missões míxtas de patrões e mentar a produção � conserva
operários, incumbidas de rea- ção de materiais; maiores fa

I lizar um amplo programa de cilidades para o transporte dos
1 produção. operários; estudo geral dos

Diurnas - das 14,30 às 17 hs.; I HDurante o primeiro ano em problemas de produção.Noturnos - das 19 às 21 hs. i I' que êsse programa esteve em Calcula-se que no seu prt-]A S TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS : funcionamento" __ declarou re- meiro ano de atividade essas

Exposição Permcmente II centemente o sr. Donald Nel- comissões mixtas apresenta-

I
son, chefe do Departamento ram pelo menos 600.000 suges-

Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sels n: 3 de produção de guerra - "es- tões, que resultaram na eco- .��9,..\HREGUE a "Emprêsa· Interme-
..... ......... plêndidos progressos foram al- nomia de milhares de homens- diár-Ia , de todos os seus interêsses junto
.. _ .3

. qualquer departamento público ctví],horas de trabalho e grande militar, 'bancárfo e comercial.· .

quantidade de matérias pri- ,..,.....,... _...

Agradecimento' ,

Valmor Martinelli. cum�rind�
imperioso dever de�inc:,era gratidao,
vem tornar pubhco seu imenso
agradecimerito ao exmo, ar. Dr.
Augusto de Paula, 'pelo êxi.to obti
do na difícil e grave. operação a

que foi submetido, cujo resultado
plerie e satisfat6rio deve à índi$
cutivel compet&ncia profissional.
zelo e dedicação do referido má.
dica. Outrossim, agradece, também
às exmas. Irmães do Hospital d�
Caridade o conforto e tratàmento
Ccirinhoao que lhe, foi 'd�.p.nlado,·FIQrianópoli.ll. 16/7/9"43,. ...

SE�AS, ';

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
.

fábricas do país. são encontradas nós balcões da

Casa SANTA. BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514

•

"A Bandeira Nacional deve seI' hastea·
da de 801 " sol, sendo pet'mlt,ido o seu
U80 à noite, lIllla vez I)I.e se ache conve.
nlentemente lJun1inada". (Decreto-lei n.
4.545. de 31 (le julho de t 942, a.rt. 12).
de 1942j - Art. lS. N. 11),'

.

San U u e 001
CONTEM'

OITO ELEf>1EMlOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·.
TO, FOSFOROS,CALOO

ETCi '.
.

fONICO DO CEREBRO
TONI.CO DOS MUSCUi.OS:·;'
O, Pil'do,.

.

o.paupCtido.�E.�ot.do•• An�mlcot, Mi••
que cri.m Magrol, C,Jln�'fraquítica.; ,enlatio I tont··
ficlçio g.,.1 do- o.ig.nbmó

Sa n á·u i iólLlc. D.N.S.P. n' 199, de 1921

mas.

;
..

' .. �'-

I ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DE:NTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

---------_.
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INDICADOR MÉDIC·O�._.....__....-__.-.-.-....o_...._,.,.._................_.__......-....,..............-;..... .-....._ .,...-.r••••_-.............

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
cQ-)l'SUIJrAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUI'SO de Anerfeíeoamento e Longa Prática no Rio de ;J'!lnelro
CONSIJl,TAS - Pela manhã: díarfamente das 10 às 12 hs .• à tarde, excepto aos

sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUlJl'óRIO: Rua João Pinto )1. 7, sobrado -

]"one: 1.461 - Residência: Rua Prestdente Coutinho, 23.

DR. MARIO
(Diplomado pela Faculdade Nac. de. Medicina da Un ívers íd ade do Brasil)

Ex·interno do Serviço de Cljn ica Médica elo Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CIANICA MÉDICA - !ll';íéstias mteruas de adultos e erlanças, CONSULTóRIO:

Rua 'Fellpc Schmidt n, 38 - Tcl. 1426 - RESIDl1:NCI.'\.: Rua Viscoude de OUl'O

II",'elo )t. 70 - 'l'el. 1523 - HORAIUO - Das 15 às 18 horas - FI,ORIANóPOI,IS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON •.• MÉDICA
DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS

CONR\JI,TAS: lias 10 às 12 e das 14 'às 17 horas - Rua F'elipe Schmldt, 39 (sobr.)

WENDHAUSEN

DR. SAVAS LACERDA
Ex·interno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagtãrío dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pere ira Gomes (S, Paulo)
Chefe do Servtço de Oitalmolegia ido Departamento de Saúde e Hospital de Carldado

CIÍllica médteo-círürgfea IIspecializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUJ,TóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUJ,TAS: Das 15,30

as 111 horas - RESID1l:NCIA: Canselheíro !llaf':a, 77 - FLORIANóPOLIS.

mago, vesícula, útero, ovârfos, apêndice, Nova Iorque, julho (Inter
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA Americana) - Comentando a

�O PERíNEO - Hérnias, hidrocele, v_e.) notícia sobre a batalha naval
rtcoceíe, Tratamcnto sem dor e opCl'açao . .

de HemorroJdes e varizes _ Prnctrn-asr VItOrIOSa do golfo de Kula, tU11a

aparelhos de ::-êsso. Opér'a nos Hospitais I editorial do "New York Ti-
de Florianópolis. mes

"
escreve: - "A batalha

Praça Pereh-a e Olíveírn, 10. Fone, 1.009. naval do aolfo de Kula nas Sa-
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente. 1

- 1:>, • 'd. .______ omao, esta termina a, mas

BEZERRA LEITE seus resultados ainda não to
ram anunciados. É facil com

preender porque as autorida
des se mostram relutantes em
dizer mais alguma cousa no

momento, pois qualquer infor
mação poderá revelar ao ini
migo o poderio e a distribui
ção de nossas forças numa

campanha que está ainda em
sua fase inicial".

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas, RE·
Móléstias internas, de Senhoras e Cri·

SIDI1:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

ancas em ,Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto, .1XICI:IlXli..a. Ai!!!!I!.••
·

._�'-II'I!b.••• _.I18:l.AI&a.8!I.el!.,,_••&.fÃ]IÃIIÃIXI.Clínica médico-cirúrgica do IXIIXIIXI.%I 'eI''UI' ........ ... V V"''IW�\WI.1IiP .. IXILXI�m

DR. AUGUSTO DE PAULA � �
ClIU1RGI.\O -� }jlRETOR DO nos- DR. AGRIPA DE FARIA � Durante o mês de Julho '''''fI !PITAL DE CARIDADE CLíNICA MÉDICA II ....u.. m
Doenças de senhoras - OperaçOes -

Rua Joã.o Pinto n. 7 ii 00
.. ..-J, Díatermía -:- Iilfra-Vel'melho - Ultra Te!, 1461.. Grande aniversárle da L'XI.-, '. Violeta Homens e Senhoras - Moléstías V .I

;��������f��; HE���:�1l�;:�SA! Casa Macedonia !
. _ ENFERl\IEIRA" OBST1i:TRICA • •

DE ARAGÃO (Parteka) /1' •DiPIO��:'FI��:�ó;ti�·nldade • Desejando brindar a nossa numerosa e distinta :_Atende chamadosr a qualquee •
--

.•
-

Praça (la B�:l��a, sa - sob. • clientela, oferecemos-lhe •
(AlItllt� Larlto 13 de !I[al<;» 8. DESCONTOS. ESPECIAIS EM TODOS- OS ARTIGOS _.rÀRMACIA' 'ESPERANÇA fi JI

.

-�7'-. d�o�a;T!��:t�ie�'� a����re���J!S : Ieddos, sedas, pertumarias, jersey, bijuterias, bôlsas e elntes, roupinhas . :
Drogas nacronets e estiangeiras - Homeopatias - Perfnmarfas-. para crianças, lãs em novelos (o maior sortimento), roupas brenees •

. Artigos de borracha.
-
.

• h I
.

d I d dGàf:mte-se a exala observância no ...ltuárlo méillco. para sen oras, enços, melas e a go ão e se a, melas para (rlanças, •
PRE'ÇOS lUÓDICOS. • flores, écharpes, enfim, todo o nosso maravilhoso sortimento com •

Rua Conselheiro Mafra, 4 e li .(edificlo do Mercado) - FONE 1.642 • •
• PRECOS ESPECIAIS 1 •

: Aproveitem os pre<os de aniversário da :
� CASA MACEDONIA 19]

I RUA TRAIANO, 8 �
� �
.��E�•••••••••••••••••••••••••••���.

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com .,rática nos hospltais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

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

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad íolog ía Clínica com o dr,

Manoel de Abreu Campanar ío (S:1o Pau-
<" lob. Espeaializa4io em Higiene e Saúde

Pl.Ímica, pela Universidade do Rio de .Ia
neíro. - Gabinete de Raio X - Electro

cardiografia clínica - Metabolismo ba-

\ sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

rde fisioterapia - Laboratório de micros
.-

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - F'lor ianópo'lis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
\:

.

Diagnóstico precoce da: tuberculose
pulmonar, úlceras gústricas ,e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Apiica o Pneumo-tórax artificia.l
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar � Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
.

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia

. Consultório: Rua Deodoro, 3
esquina Felipe Schmidt

Das 9 às 12 111'5., e das 14 às 17 hrs.
Telefone 10475

Ch-m-gía e Ortopedía. eumM. e Oírnrgta
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. Joã..o Pinto.7 Diá'
r íamerrtee.das 15 às 17 horas. RESIDI1:N·
elA: Al�Í'tante Alvim, -36. Fone 751."

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOlllINAL: estõ-

DR.
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
V i as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Use o tratamanto que
alivia o nariz, garganta, e

pe1to�t�dGs ao mesmo t-ampo!
o RESFRIADO DA CRIANCA em (Teral não in
comoda só o nariz, só a garganta, �u só o peito.
Geralmente todos os três são atacados, Por
tanto não se arrisque, Use o tratamento que
alivia o nariz, a garganta, e o peito todos ao
mesmo tempo. Simplesmente friccione Vick
VapoRub ao deitar.
OS VAPORES MEDICiNAIS que o VapoRub des
prende desafogam o nariz, aliviam -a irritação
da garganta e a tosse, tornam a respiração livre,

, rt"""\. Simr:le�mer;te VI ".U";..dLi
FriCCione!

�.n
,�.�" VAPoRuBfJq

E, COMO CATAPLASMA, Vapolcub faz sentir o
peito aquecido e confortado, "extraindo" a

opressão.
A CRIAf�CA ADOi'iMECE e na manhã seguinte,
geralmente o pior do resfriado passou . . .

graças a essa fricção, ao deitar,
de Vick VapoRub na garganta,
peito e costas.

OFENSIVA NO PACIFICO

I Livraria e Papelaria NOVa
de

Espíndola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos dae nossas escolas, em particular, e ao

público, em geral.
ArUgos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
cientificos. Livros em branco.

Elegantes artigos piara presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abatjours, acessórios, etc.

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 15,95.

"A Bandeir-a Nacional quando hastea
tia em janela, porta, sacada ou balcão, fí
cará: ao centro, se isolada; à direita, se
houver baudeíru de outr-a nação; ao een

tro, ISC figurarem diversas bandeíras,
perfazendo 11111l1Ct'O ímpar; em posrção
que ruais se aproxime do centro e à {]i.
"cita deste; se flgul'ando diversas bano
defrns, a soma delas forma.' número par.
As presentes disposições são tambem
aptlcaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de ínstf tulções, corporacões ou as

soctações", (Deereto-leí n, 4.545, de 31 d ..
iulho de 1942; - Art. 18. N. 1).

._-....,............._--��

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

Diplomados pelo Instituto Politécnico de FlorianópolisProcurem ou escrevam à ORGANIZAÇAo COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praça à
Rua João Pinto n. 18, com C�a 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;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Profunda em Sicíliapenetração
Para breve a invasão da Itália

Washington, 19 (U. P.) - Os aliados tentarão a invasão da Itália
tlltes de completarem a ocupação de Sicília. l� essa a opinião que do
mina os círculos militares norte-americanos. Na opinião de observado
res autorizados, o avanço aliado sôbre Messina não só isolará Sicília
do continente, mas também criará condições para a imediata invasão
do sul da Itália. Para tal coisa, segundo consta, os aliados teriam fôr
ças suplementares prontas para en l rar em ação a qualquer momento.
Além disso, antes de terminada a, ocupação de Sicília, os aliados po
derão também tratar de invadir a Sardenha e a Córsega, COlllO ponto
de pari ida para um desembarque posterior no sul da França.

Continuam os bombardeios
Argel. 19 (U. P.) - Bomhardr-iros aliados atacaram inlensamente

Catânia e o centro de comunicaçôcs de Handazz o, cm Sicília. c os ae

rúdromos de Corvino e Domici liuno, na Itália.

Os americanos em Caltani$eUa
Argel, 19 (C. P. L'rgentc) - As tropns norte-americanas ocuparam

a localidade de Caltan iscl tu, situada a menos de 2;') kms. ao sudoeste
de Enna.

Um general de 40 anos
Otlnwn, 19 (C. P.) - o pr i m e iro ministro Mackenz ic King anun

ciou na Câmara dos Comuns que o major general Guv Simoris é o co

mandante das fôrças canadenses no Med iterr-ân eo. O general canaden
se referido é muito jovem, tendo apenas 40 anos de idade.

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

nitivo.

Rolou pelo uDedonwde-Deus" abaixo!
RIO, 19 (A. N.) - Ocorreu ontem um trágico acidente)

em pleno "Dedo de Deus", local habitualmente procurado pe
las pessoas amantes do q;cursionismo. Entre os 15 membros
do Centro Excursionista Brasileiro, que haviam escalado aque
le pico, que é dos de mais difícil acesso para os nossos alpinis
tas) estava a senhora Faria Guimarães. Embora ainda princi
piante em tais excursões) aquela senhora já havia realizado
ascenções perigosas. Era, porém,) ontem, a primeira vez que
subia ao "Dedo de Deus". Tudo jôra feito com êxito. Porém,
na descida, a inditosa senhora foi colhida, em plena cabeça�
por uma pedra, que lhe causou a morte instantânea, rolando
o seu cadáver, montanha abaixo". O excursionista, que pro
curou salvá-la, rolou com ela cerca de' 10 metros) ferindo-se.
bastante e fracturando várias costelas. O corpo da inrittósà
senhora foi hoje conduzido para esta capital. �

R L It·
.

EA umratll&"'ii para a uropaRIO, 20 (A. N.) - A Comissão Central de Requisições, às
úlqmas horas da manhã de hoje, requisitou e apreendeu de
acordo com as leis de guerra, nos"Armazens Guanabara", à
avenida Venezuela, 280 toneladas de borracha virgem, compra
das em Manáus pela firma "S_ K. F. do Brasil" e trazidas para
Rio em nome delegação da Suécia. Essa borracha destinava-se
ao exterior, mas, atendendo a que o país preGisa de formar seu
próprio estoque, foi requisitada.
o plaSma sanguineo não muda a race
:Washingtoll, 20 (U_ P_) - o plasma sanguíneo, que nesta guerra

está salvando tantas vidas, está sendo preparado em quantidades cada
vez maiores_ Milhares de caixas, contendo o plasma dissecado, são en
'dadas a ultramar e aplicadas nos hos)litais militares com pleno êxito_
O emprego generalizado do plasma sanguíneo veio resolver uma velha
questão há muito debatida, ou se,ia a de transmitir ao paciente as ca·
racterÍsticas raciais do doador_ Os homens da ciência resolvem esta
antiga duvida, afirmando que tal crença é absolutamente infundada:
«Não há motivos de ordem científica para acreditar na IlOssibilidade
da transmissão dos caracteres raciais pela transfusão. também erguido
p,#las t�ori�.s fi!ciail'! dOI! n�2ijl!tas.

ElIZABÉTH ARDEN OFERECE, GRA
CIOSAMENTE, DURANTE O PERIODO
DE 26 À 30 DE JULHO, CONSUL
TAS SOBRE "BELEZA E NOVAS
CÔRES DE MAQUlllAGE" NA CASA
MACÉDONIA À RUA TRAJANO, 8. J

tã;�AAdM,..

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Crcasntado
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Por ter sido transferido para
outra Guarnição Federal, veio
ontem trazer-nos o seu abraço
de despedidas o ilustre ceI. Val
dir Lopes da Cruz, que se acha
va à testa do 14' B.C., onde
deixa luminoso traço da sua

passagem como oficial de fino
trato e alto espírito disciplinar.
S.s. penhorou-nos com a ama

bilidade dessa visita.

Penitenciária do Estado
Em ofício circular, o sr. dr. Rú

bens Ramos teve a gentileza de
nos comunicar haver assurnido as

funções de diretor da Penitenciária
do Estado, cargo em que foi recen
temente comissionado. Gratos.

Porto de Corumbá
lHo, 20 (A. N.) - o Dej>arta

mento Nacional de Portos e Nave
gaçã-o inf'Ü!'ma que h{l um crédito
de seis milhões de cruzeiros desti
nados ú construção do 'Podo ele
Corumbá.

.

PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE
SULTADO O POPU·
LAR

DE

ConUnuando O .avanco E I
A

1
-

ULTIUA HORAArgel, H), (C. P. L'rgente) - As tropas canadenses e nrutc-amcr i- n erro sem. exp oraçao 1·..
canas que conquistaram Piazza Armerina e Ca l l an isc l lu continuam ESPORTIVAavançando. sôbre Enna, a. cid�dc mais cenl ra l da Sicília, pc?r on.de pas- . Rio,. 20 (A. �-! - O cooI'denadO�' da Mobilrzação E�onô- ,
sarn as prmcipats conmmcaçoes da zona serrana daquela J lha it al iaua. mica, afim de COlbII' os abusos decorr entes da íntromissáo de

'

, _ ..
_ . ,I pessoas estranhas ao serviço funerário da Sta, Casa de Mise-

Nos suburblos Cle CuRanla ricórdia, tornou público que, para todos os enterramentos que
Com a r.ealização de tr�JI .par-

I I 19 (" P) A
"

I J 1'1 I I I 'I t tidas, prosseguiu I na tarde de ante-
�on( rcs IJ..

- S nmua: es ) me ar as (O gericru ., on go- se realizem no Distrito Federal, dentro de seu perímetro ur-
1 C

..

F' I j
ontem, o certame oficial da Liga

nierv jú se encontram nos subúrbios (e .atünra. < OI o que aca rou c e bano, só poderão ser cobrados os preços designados na res- Blumenauense de Futeb61.
informal' a emissora ele Argel. pecti va tabela, de acôrdo com o contrato assinado entre a Sta. Em Blumenau, o Brasil derrotou

Casa de Misericórdia e a Prefeitura do Distrito Federal o Bandeirantes pela elevado. con

___________________________.__ togem de 8 a 1 e o Indaial venceu

NOQv��.��!�;,. 2��ti�)O_� T,'" �,�,''';''�!�,���,��! I' ;�;i�:�:���:::�'��:::gU('JI'O .Ia.l�oneses foram afundados e outros tantos avana?os, bem. corno que, o Brusquense derrotou o LClu-

Chegou há pouco e foi capturado I treze <1VIO('S (,I,�rrub�dos, nos enCHl'l1lçad?s combales, aero:navms tra-I ro Müller, de Itajaí, por 2 a O.

) l t l
. varlos no Puci í'ico ,Sul, na ZOJ1il, do arquipélago de Salol11ao,. desbara- --- Em Itajaí, os quadros prin-

Londres, 19 (U. P. - Mais um çenera i a iano cuio no- tando. n_ovas tentah vas d� desembarque ruporncas, para rcf'orçar "S cipais dos clubes Cip e Paisandú,
me não foi revelado, caíu em poder dos soldados aliados, que guarJ1lço�s de l\h\llda. e Ko lombangnru. Ohclalm�.�?te, �nunclou�se _que empataram por 1 a l.
Luituri em Sicilia. O militar iascistc informou que houve çram-: nos .18 dias (la 01 êns.nra norte-amerlca.na no I?aC'lIJ,?o Sul, a aviaçao e 0-- O clássico de Paranaguá -- Rio

des rnodificações no comando das forças do "eixo" em. Sicília. ma rinha de guerra afundaram ou avariaram 2;) n<n-IOS Japoneses c des- Branco x Paranaguá -- terminou

E destacou ter chegado há apenas alguns dias a frente de ba- trui�'al1J pr·ol'avellll�n!e. outros dois e ,1,vai'ia1'�!ll mais .d� -1, dCl'1yban- empatado pela contagem de 1 a 1.
do 297 _a.parelhos mporncos. As percl_as d()� ]',slados. Ln idos estào em --- Treina hoje, à tarde, o Fiquei-'

talha, sendo logo capturado pelos aliados. pr-opor-çao de U111 para :�el�. A prnncua uçao .da notle. passada se 1ra- rense. A direção técnica pede o
vou em BlIJn (de Borgall1vll1e). A segunda [oi de caráter naval e se I comparecimento de todos os j�a-
travou na costa de Kolombangaru.: dores inscritos.

---.- ----.

--- Le8nidas não atuará contro o

Franco não deixará o poder ��b�'� 10 ���al��_I'�� d'!� ""��"����� :::;!.:::fC:o_i�!"',::;" .O�rnio
}Iarlrí, 20 (L'. P.) - Nos círculos políticos e diplouuu icos daqui se �'iio aliada infligiu oul.ra derro l a l t ox. Os restantes navios inimigos ::::=========-=-=-:;--

acredita que o propósito principal do discurso, que Franco pronunciou esmagudora às unidades nipónicas bateram em retirada e procur-arum
"

na sexta-feira, foi informar a Espanha e aos estrangeiros interessados I diante de Buin. refugiar-se em Bui n e Fa isí, na ilha
nos assuntos espanhois de que o caudilho c seu regime cst âo decididos C(�I'('a de 1 (lO aviões aliados par- Bougai n vi ílc.
a permanecer à frente dos destinos do pais. Assinala-se que o discurso ticiparum na lula, durante a qual Informações oficiais do sudoeste
deve ser interpretado como resposta categórica aos espanhóis cstran- der-rubaram 49 aparelhos japoric- do Pacifico indicam que as forças
geiros neste pais e no exterior, no 'sentido de que a Espunlia Ialangista ses e nvnr-i a rum vários navios de aliadas continuaram investindo

nã�) tol�rarú tentativas 'politicas ,de.s�inadas a da� "nova ordem" ao

g.llelTa nipônieus, !ncl\1sive U!11

crU-I
contra as

p,n,sições
inimigas el11 ,Sa-

palS, seJam elas de carater J110nHl'qUlco ou seml-Ilhe!'a!. zador ou deslrc)icl' pesado, dOIS lamalla, no nordeste da No,va Gui-
deslrúieres, um eaea-1llinas, Ull1 né. Despachos oficiais salientam

O e ·s· te em ".fa t- -c núvio-tanCluc e dois cargu'eil'lls. qlle bOll1bardeiros aliados atacaram

ouro XI .len Iv.l r 101 a Ademais, outro 1"-lvio .iapone� foi I intensamente as inslala�'{,es milita-

Washington, 19 (U. P.) - Todo o ouro existente na Marti- lii'O. ,1I\.ariaüo
pelas hombas aliadas,

Ires
rio ael'odrol11o japonês de Sala- Exiblcões de filmes

que teve de encalhar, para não ir maua, onde as bombas aliadas l'au- O Escritório de Coordenaçao In-
nica será guardado pelos Estados Unidos e entregue mais tarde à a pique. Os aliados perderam a1)e- Sara!!l enormes danos e prov()ca- ter-Americana, fará exibir no" Ins-

França. Foi o que se revelou oficialmente em Washington. Soube- nas seis aparelhos. A batalha aél'o- ram inlensos incêndios. tituto Brasil-Estados Unidos, para

d E d U -d f d
seus sócios hoje às 19 e 20 horas,

se que o govêrno os sta os m os az questão e que o ouro
O V L d diversos filmes novos.

existente na Martinica permaneça intado e não seja utihzado até ceI. aldir opes a

que a França seja libertada e tenha escolhido o seu govêrno defi- Cruz esteve na redação
do ESTADO

MARCA REGISTRADA

I§I@lJ:ma:-Ir::!I A ilFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Ft�8(1L. " Baçú, o coração o Estômago os

PUlmões 8 Péle. Produz DôreR de Cabeça, .nOres
nos OSSOR, Reumatismo, C�gueira, Queoa cio Ca
belo, Anemia, AbQftos e faz os individio8 idiotas.
lnofensivo 80 organismo. i\gradável como Jicôr,
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.
C0IDO 8uxiliar no trotamento da Sífilis e Reu-
matismo da m{>�m� origem. . _

VALIOSAS 'OPINIOES
O ELIXIR «9tlt». dada a sua Atesto que apliquei mul1as

base. é 6timo auxinar do tra- vozes 6 EIJXIR «91ft» obtendo
lamento da Sífilis prlncipllllnen- SEmpre os melhoraa resuhados
le ,"OSé casos em Ilúe a via bo- DO Irrlamente da S,iflfis.
ca a única passiveI.

(a) Dr. Benedito Ta11l81.

Em benefício do
Preventório

Está despertando vivo� 'ini:ê����e,
em nossa pOP'.:.lúção, a festa a

realiz?!,;.!;@ô· nesta capital, em fa
vo� do Preventório, em dias da
primeira quinzena do mês de ag8s
to vindoiro.
Já estão sendo estudados os pre

parativos para dar ao local, onde
se efetuará essa festividade pública,
verdadeiro ambiente aleg:re, a-fim
de poderem todos, divertindo-se,
levar ao filho do lázaro o seu

óbulo, certos do dever cumprido
para com' o próximo necessitado.
Para o filho do lázaro, pois, to

das as provas de solidariedade
humana, simbolizadas em nossas

dádivas.

QUEM PÉRDEut

J

DO

DEPURATIVO

SANGUE

Um funcionário da Imprensa Ofi
cial do EstaClo deposi ';ou nesta re

dação, para serem entregues ao

respectivo dono, uma .i-olha de selos
de imposto do vinho e alguns
rótulos d�sse produto.

Troca de diplomatas
i\fadd, 19 (U. P.) - Chegaram

à 'Cll'pital espanhóla, procedentes
da Italia, 34 diplomatas chilenos,
que deverâ'o .seguir para Lisbôa,
onde serão trocados por ouLros
tant.os diplomatas italiallOS, pro(�e
Ml)t�$ de) Chile.

(a) Dr. Rafael Bartoletti

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


