
POR .DE A ITALIA REPELIU O FASÓlsMO::;NOV� IORQUE, 28 (U. P.) URGENTE -- À RADIO DE ROMA ANUNCi0'U�>:,Q·�jA ITA�IA REPELIU O FASCISMO, AO DESCOBRIR OS ENTRAVES IMPOS
TOS A LIBERDADE E OS ERROS COMETIDOS POR SEUS DIRIGENTES, QUECOMPROMETIAM O ESFORÇO DE GUERRA DO PAíS.

..

Congresso da Acão
Católica

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Rio, 28 (A. N.) - Reunir-se-á
no dia 12 de agosto próximo o Pri
meiro Congresso Provincial de
Açao Católica, nesta capital. O di
a-etor da Central do Brasil decidiu
conceder o abatimento de 30% nas
passagens da Central do Brasil a
todas as pessoas que vierem parti
cipar daquele certame, desde que
apresen tem as necessárias creden
ciais visadas pelas autoridades
eclesiásticas.

'

Casa dos jornalistas
em Porto Alegre
P. Alegre, 28 (A. N.) - Foi as

sinada, hoje, a escr-itura do em

préstimo que o Instituto dos Co
merciários fez á Associação Rio
granrtense de Imprensa, para a

construção da "Casa dos Jornalis
tas", cujas obras «leverão ser ini
ciadas dentro em breve.
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noite, aviões "mosquitos" do. co-

Rça- O dos submarl·nos brl"ta"nl·cosm�n�o de bombardeio atacaram H
'

•
.

B' 'obJetIvos em Hamburgo, Caças- l ,
. ,

RIO, 28 (A. N.) - Em entrevista à imprensa, o engenheiro atista bombardeiros realizaram patrulhas .' Londre�, 28 (l!. AP: Urgente) - Informa-se, oficialmenteOliveira declarou, entre outras coisas, o seguinte: "Demolir a igreja de de íustisamcnto e atacaram acró- que submarinos britânicos canhonearam certo numero de ob
São Pedro, que se encontra dentro do traçado da avenida "Getúlio Var- dromos oe outros objetivos terres- jetivos situa�os no litoral, so�re o Mediterrâneo setentrion!1l,gas", seria ato deplorável, dado o valor histórico e artístico que essa

trcs ao norte da França. (;111 apare- ,en�re os qU�IS se. encontra a Ilha de Amorg�s, no mar Egeu.
construção representa. A solução lógica é exatamente a que adotou o

lho da aviação naval do comando A_ informação assmala que �o�am colocados. Impactos :m gal
prefeito Dodsworth, autorizando o secretário da Viação e Obras Públi- de caça afundou um caça-minas P?es que serviam como depósitos de

.
explosivos e em Instala

cas, engenheiro Edson Passos, com o seu corpo de técnicos, a proceder inimigo, tendo avariado outro cm çoes de transporte d� uma companhia exploradora de bauxi-
, ao deslocamento da igreja de S. Pedro para o interior de urna das ([mi- frente da costa francesa, ta: A nota nao mencroria a data em que se registrou a opera-
dras da Avenida "Presidente Vargas", Trata-se do deslocamento da cons- ção; porém, acrescenta que também foram canhoneadas di-
trução, sôbrc trilhos ou sôbrc rolos, sendo a estrutura levantada por Não tenhas dúvida em de- versas instalações das ilhas Strati, Lemnos e do cabo de Posi-
meio de macacos hidr'áulicos. Embora seja assunto inédito no nosso lJ1ei'o nnncíar um "quinta.coluna��, dis, no galgo de Salonica. Por outro lado, informa-se que um

é processo bastante experimentado no estrangeiro, senrlo que, nos Es- por mais que pareça teu aml- submarino britânico destruiu três navios de abastecimento,
tados-Unidos, .iú se fizeram, com todo o êxito, exp2riêneias dêsse gê- go; não merece tua estima um um petroleiro de porte médio e outros três pequenos navios
llero". traidor da Pátria. (L. D. N.). inimigos.

da guerra, Iropas itali anas sublevam-se !�ll���l�!�!� ta�p�1I!l(!Ie�!!!V!!!ri!)!�li!Londres, 28 (U. P.) As II' b lre'patriados à força por tropas CLUSIVIDADE DO ESTADO) os quais mantiveram constan-

tropas italianas destacadas em
lanos ne1gam-sd

a em ar�ar nos
nazistas, búlgaras e húngaras. Uma sugestão recentemente ",��"pnte em cheque todas as

M t
' t� bl d trens, exc aman o que estao can,·

Dêsse modo julga Hitler poder apresentada pela Legação da gua�nições italianas da Abissi-
on eneg!o es ao su eva as, sados da guerra. Soube-se, tam-I 'I

'

'_

d
. Abissinia, em Londres e muito nia. Naquele tempo formavam

porque nao querem voltar para a
b' s I mães estão

sub:;-I
proteger. aque a regIa? a /nhga bem recebida pelos circulas mi- grupos irregulares armados

Itália. Segundo informações che- .eu:, dque
o a e.

t f
.

t IugoslávIa contra a mvasao, es- litares britânicos foi a de in- desde os curvos alfanges até
. htUlll o os contmgen es aSCIS as dI' '. - ., .

gadas a Londres, os soldados ita- pera a a qua quer momento. clUlr nas tropas de mvasao da os modernos rIfles automatl-
Itália, dos "comandos etiopes" cos, hoje porém foi dada uma

que tão bem se houveram nos instrução especial á essas tro
últimos seis anos, tanto na pas que constituem o melhor
guerra contra a Itália como na efetivo do exército abissinio. É
reconquista do seu país. Esses de esperar-se portanto que os
comandos não necessitam de comandos etiopes sejam cha
aulas teóricas ou práticas, por- mados a desempenhar um pa
Oll;:1,nto é tradicional nos abis- pel de relevância na luta de
sinios a luta de guerrilhas, em monta:nhas, no momento em

território bastatne semelhante que' se efetuar a invasã,o do tér

�(). na Sicília e do nordest.e da lritório metropolitano da Itália.
Itália. Os amhara.s cQnstitv.em fascista.

ROMA DIZ QUE I GUERRa CONTINUA
Nova Iorque, 28 ru P_) - A I I F',

d R li h" expu sou o ascismo por ter com-emissora e oma exp ICOU oje ,

teci t d t
. I provado que o cerceamento da 1I-

os acon ecirnen os que e errm- I
naram a liquidação do partido

I

berdade e dos erros que o regi
Fascista. "O que aconteceu na I me permitia a seus líderes com

Itália é muito simples - d�sse. o I
prometiam � esforço bélico do

locutor. Em 1922 o povo italia- ,,,

A lid 'fderi F' lib pais. nota I a ao micro one
no a enu ao ascismo para ler-I'

,

'

t d d
- .

E 1943 da emissora de Roma salienta quear-se a emagogia. m I

nao houve colapso no moral ita
liano nem crise comparável à de
França em 1940. Diz ainda que
a defecção de Mussolini veio dar
ao povo italiano uma união mui
to mais sólida; e renova, por
fim, as palavras do marechal Ba
doglio no sentido de que "a guer
ra continuará".

o Brasil tem «radium» para
e milhares de anos

ml·lbares Bombardeio de
Paramuschiro

Nova Iorque, 28 (Inter-America
na) - O "New York Times" escre

ve em editorial o seguinte: "Por
motivos que sem dúvida não se

encontram cm consider-ações de or

dem estratégica, tanto o Pcesitlente
como o secretári o Kriox se recusa

ram a co nf'í rmar ou a desmentir as

informações segundo as quais
aviões ame ri oan os bombardearam
a grande base naval japonesa ele
Paramuschiro. Entretanto, não há
nada de fantástico nesse feito. O
raio de ação ele nossos grandes
bombardeiros está sendo constan-

R' procura' de famoso 'Iadra-o ����ea��le n���i���al(!l��S��1Íe�o���erell�I��.H ir além de Paramuschiro, até as

Rio, 28 (A. N.) :_ As polícias

I
dos "gangsters". O conhecido principais ilhas do Japão".

carioca e fluminense estão em- ladrão fugiu, quando escolta- .-----

penhadas na recaptura do Ia-: do ia depôr em Niterói Pasan- .
"A Bandeir� Na,cional deve ser ha�tea,

I \', mentemente Ilum inada", (Decreto-leí n,

moso ladrão de automóveis o do pela localidade fluminense

14'545'
de 31 de Julho de 1942. ar-t. 12),

.. ....
I

'

ít der d da de sol a sol, sendo permitido o seu
maIS pengoso do Brasil, Fran- de RIO Boní o, apo erou-se e uso ii noite, uma vez que se ache couve-

cisco Bastos Sousa Filho, que, um caminhão, para assim fa- <l,e 1942: - Art. 18. N. 5),

agia simultânea�ente .em São lcilitar, s�a fuga. U�a �as ca- (on�ra objetivos de
Pll:ulo, nesta capIt�l, Mmas, q-e-l ract�rI$t��as ao ladrão e o no-

Hamburgorais, Estado do RIO e Espírito me Lea, gravado a fogo em
L d 98 (U P) O M'

.

S t'
.

d heci-tseu neit
on res, � .,

- I II11S-
an o, a maneIra os con eCI- seu peI o. tério do Ar comunicou: "Ontem, à

RIO, 28 (A. N.) - O doutor 1l1ário Kroeff, diretor {lo Ins
tituto Nacional de Caucerologfn, falando ao vespertino "O
Globo" sôbre a aquisição de duns gramas de "radium" que fez
nos Estados-Unidos, a mando do govêruo brasileiro, declarou
que o Brasil tem "radium" não apenas para alguns séculos,
mas, sim, para milhares e mllhares de anos, pois são precisos
1.580 Anos paira que uma grama -de "raflium" seja reduzlda n

-

metade, O senhor lUário Kroeff acrescentou que enquanto não
houver a ciência descoberto outra fÓl'ma de tratamento e cura

do eancer, os brasileiros estarão aparelhados para enfrentar (1

mal com o "radium" que possue o país, cuja ação é muito mais
rápida e eficiente que a eírurgfa,

A igreja removida inteira

Cansadas

Talvez a PazROlua
Lon�s, 28 (U. P. Urgente) redator diplomático da Press As- jornalista especializado, as "de
- "Não ''éausaria surpresa algu- sodation, sem levar em conta, marches" para a paz seriam fei
IDa se as primeiras "demarches" I

N

't I' tas por intermédio da Suiça, an-

f· . " . portanto as proc amaçoes, I a la- d I V t'
,

o IClalS para a paz partIssem de b
'

't d tes o que pe o a lcano, por ISSO
',n_. ,

h I
Das so re o prossegulmen o aS' t' d d�tna, nestas quarenta e Oito O·

I que
a U1ça es a encarrega a os

��I". E' o que escreve hoje o I guerra. Ainda segundo o mesmo interesses italianos.

H. 8879

Escreva carta
Rio, 27 (A. N.) - O major

Alecastro Guimarães, diretor
da Central do Brasil, decidiu
que qualquer funcionário, do
mais modesto ao mais gradua
do, poderá dirigir-se a êle, por
carta, em objeto de serviço ou

particularmente; e, caso não
tenha resposta, poderá insis
tir, até ser atendido.

"

Morre o presidente
da A.P.I.

São Paulo, 28 (A, N.) - A clas
se iornalista paulista recebeu com
profundo pesar a infausta notícia
do falecimento do decano elos JOT
nali stas de São Paulo, José Maria
Lisboa Júnior, ocorrido na capital ela República, O extinto era di
reter da Associacâo Paulista de
Imprensa e diretor elo vesperti no
"Diário Pop ular ".

I
II
'I

I[
Qualo rumo dos acontecimentos?

ARGEL, 28 (U. P.) - Por Donald Coe, via radiotelegráfica,
especial para O ESTADO - Os acontecimentos de hoje pódern
decidir o rumo que devem tomar es alemães, não só em Sicília
.. como na defesa de toda a Itália Se durante as, operações bélicas
os ilalianos começarem a render-se em massa, ao terem cohhe
cimento da renúl)cia de Mussolini, os alemães poderão fazer ape
nas duas coisas: abandonar o território italiano ra;pidamen te,
pois correm o risco de serem aniquilados nas mãos dos peninsu
lares, ou envidar mais esforços para. fazer da Itália outra Fran
ça ocupada. Nos círculos autorizados há motivos para acreditar
que, se os aliados tendem a, negociar a paz, íá-lo-ão imediata
mente, antes que os franceses tomem parte ativa na luta, pois
sabem que êstes últimos não esquecerão facilmente suas preten
ções de rcinvidicações nem ? punhalada pelas costas desferida
pelos italianos quando a França estava a braços com a esmaga
dora maquinúr-ia bélica alemã. Por conseguinte é de se acreditar
que as negociações se produzirão muito breve, possivelmente no

próprio sólo siciliano, se os alemães não intervierem; ou de ou

tro modo, no próprio território peninsular da Itália. Contudo,
uma coisa se tornou clara com a queda de Mussolini: foi desfe
rido rude golpe contra, a coesão da política do "eixo". Esse fáto,
porém, não se reveste somente de características políticas, assu

mindo também piores aspectos sob o ponto-ele-vista militar, pois
o tcrr itór-lo e as fôrças armadas italianas fazem parte integrante
e fundamental do sistema militar totalitário. Se o exército e a es

quadra peninsulares vierem a capitular e o território italiano
for, invadido pelos aliados, os dias da Alemanha hitlerista es

tarão contados.

, I
I
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TÓPICOS & COMENTAR lOS

Mulheres
brasileirasFi ladélfia. julho, (Servíco especialda INTER-A.M:ERICANA) �- As mu

lheres hras ileir-as sâo em grande
parte responsáveis pelo importante papel que o Brasil vem dexem
'penhanct,o no seio das Nacões Uni
das na 'ilnj,nente derrota dos agr('l;-

/ sares eixistas, agora tremendo de
mêdo atrás da chamada Fortaleza
Hbtlenista da Europa.
Esta foi a opinião expressa por

uma das mais destacadas artistas
hr..asilciras, senhora Bidú Saião
Prima Dona da Metropolítnn Ope:ra de Nova Iorque, e renomada li
der feminista no seu país. A Senho
r.a Salão �oi a primeira figura. laüuo-amer-ícana a se tornar membro
da famosa Metropolitan Opera
Companv.
Numa entrevista que concedeu

'recentemente ao "Philadelphia ln.
qnírer" Bidú Saião, que foi chama
da de "Emancípador-a das Mulheres
Sul-Amecicanas", declarou:
"Tenho tido momentos <de orgulho e de felicidade. O mais or

�ll,lhos{) e mais feliz de todos eles
foi o momento, não muito distante,
quando compreendí que o Brasil
havia tomado seu importante lugar
entre as Nações Unidas, em grande
parte por causa das mulheres hra
sileiras ; que meu pais está entre os
Iíderes da Política da Boa Visi
nhança por causa das mulheres da
minha pátria; e eu tive a minha
parte, mesmo i.ndir-etarnente, na
realdzaçâo de tudo isto ".
Bidú Salão continuou:
"No Brasi l, corno nos Estados

Unidos, as mulheres estão ernpre
ga'ndo ais maiores energias no es

forço de guerra. Trabalham ombro
3 ombro com as mulheres ameri
canas na mais gigantesca óbra de
todos os tempos, Estão aprendendodezenas de trabalhos mecanícos e
estarão prontas para tudo se che
,gar,em a ser mobilizadas para a lu
ta".
'Concluindo sua entrevista a con

sagrada Cantora braskleira decla
rou a-o jornalista de Fíladélf'ia :
,"O Brasil está mais próximo dos

Estados Unidos na guerra do que
[á esteve em qualquer época de
paz. $01110.5 aliados, como povos
amantes da liberdade decididos a
preservar nossa liberdade nosso
modo de viver. Nossas mulheres
são as guardiãs do acôrdo do Bom
Viz,inho" .

A Senhora Bidú Salão nasceu no
Hio de Janeiro, numa casa que fica
na baía de Botatogo. Os criticos
'l10,� Estadas Unidos dizem que ela
trouxe um novo brilho à MetropoJi.t3ln Opera nos desempenhos de
soprano que já vão ficando famo
sos, como na ,"Carmem", Suzana
no" Car.'uu.ento do Ftgaro" e Ro
sina no "Barbeiro de Sevilha".
Já se exibiu varias vezes na Casa

Branca e foi chamada pelo Presi
dente Getúlio Vargas da "Embaixa
triz cantante do Br-asil nos Estados
Unidos" .

.....�:.\....ii';";:i�.�:ttõ";:t"'�:�"d�.i;';�-:;�
da em janela, porta, sacada ou balcão, fj
cará: ao centro, se isolada; à direita, se
houver bandeira de outra naeão; ao cen
tro, 86 flgura,rem diversas bandeiras,
perfazendo número impar; em posição
que mais se aproxime do centro e à dí
relta deste, se figurando diversas ban
deiras, a soma delas formar número par.
A.s present.es disposições são tambem
apllcavelB quando figurem, ao lado da
Bandeira NacionaI, bandeiras representa·
ttVIl8 de iUOIUtlÜ!:Ões. corporaoóli'B ou as

jIOoIaçõ.. ". (BlIC!I'etp.lol Q. ".lS4S, 4e ln di!
Ilibo 40 ,..ai - .Ale. 1'_ N••,.

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30
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SE�AS o PENSAMENTO DO DIA
«Mais vale um fato compro

vado do que dez argumentos
bem articulados •. - R. Kehl.

padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novídaces

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Livraria e Papelaria NOVA
de

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

público, em geral.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

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

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

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

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

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE.
COMPANY LIMITED

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA - Rua Vida} Ramos, 19
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O"'·N'�"'SéSSõêS'iT"'"e 1602 17 e 19,30
Ronald Reagan e Joan Perry, no filme de aventuras eletrizan

tes e com um lindo romance de amor:

Uma aventura por dia
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
RAY KINNEY E SUA REAL ORCHESTRA

HAWAIANA (Shor t Musical)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Atual.)

Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Impr. até 10 anos

Sessão às
19.30 hs.

James Cagney e Joan Leslie, no filme do momento:

A canção da vitória
RUMO A ITAMBY (DFB)

O VELHO BALDE DO roco (Desenho Colorido)
Preços: 2,00 e 1,50. Censura Livre

com

Amanhã: Cesar Romero. George Arl iss e Maureen O'Sullivan em:

O CARDEAL RIV8ELIEU (Nova Edição) .

A ANEDOTA DO DIA
- Então, Catânia já caíu ?
- Nãe sei, todo mundo diz

que não, mas o Políbio afirmou
e confirmou a sua queda ..

•

O PRATO DO DIA
OVOS TOSTADOS COM

PRESUNTO - Arrume em pra
to que vá ao forno, uma co
lher de manteiga e derreta-a.
Sobre essa, colcque tiras de
presunto e por cima do presun
to deite ovos, polvilhe-os com
sal e leve ao forno. Quando
as claras estiveram coaguladas
retire logo e sirva sobre torra
das.

A GUERRA ATRAVÉS DAS FOTO
GRAFIAS

Londres, (B. N. S.) - A magní
fica cxposicáo de fotografias reali
zada em Hide-Park, Londres, for
neceu aos londrinos excelente oca
sião para se inteirarem detalhada
menle da vitória aliada na Africa
do Norte, desde o triunfo de E1
Aiarnci n a té a rendição incóndicio
nul do Eixo, na Tunisia.
As fotografias, que se sucedem

crouologicarncn te, mostrando o

gra nele deserto, LIão idéia do terre
no e elas condições que as forças
britânicas tiveram que enfrentar
na sua perseguição ao "Af'rika
Korps", ao longo de todo o litoral
norte-africano.

O "Times", aludindo ao. certame,
escreve: "Podem-se ver quinhentos
navios transportando homens e

equipamento para a Af'rica do Nor-II c, com <IS suas 250 unidades dr
escolta da marinha de guerra, e em

seguida os ataques e desembarques
nas praias dos pur tos "capturados,
rnpi damen te reparados parn () US\)
do pessoal naval britânico, bem
corno para os transportes da art i
lharia, tanks infantaria, tudo isso
coopcrudo de milhares de prisionei
ros i l a lian os e alemães".
"Com pouco esforço de imagina

ção es completa a realidade dessas
folografias, prossegue o órgão, e
11111 grande número de visitantes,
inclusive soldados norte-america
nos e aliados, que ora se encon
trarn em Londres, desfilou dian te
dessa épica comemoração do avan

ço do 8() exército britânico, que ler-
minou C0111 a destruição completa . E�SARREGUE a "Eml?rêsa. Jnt�rme
das forças do Eixo na Afr ica do diâr la", de todos os seus mte:'es,ses Junto
NT -t "

. .

a qualquer departamento público civil,01.e • militar. bancário e çomercial.

l/

Seu Nariz,
.

se Entope,
'Perturba
o Sono?

Ao deitar-se pingue umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. Va-tro-nol "desentope" o

nariz, facilita a respiração, preparan
do assim o caminho para uma noite
de sono reparador. Desaloja a estor
vante mucosidade, acalma a irrita
ção, contrai as membranas inchadas.
Goze do bem-estar que Va-tro-nol
proporciona, esta noite!

VICK /�.__,('�
VAeTRO·NO��

Clube Náutico Martineli
CONVITE

O CLUBE NAUTICO MARTINELI. pela sua dire
toria. tem a grata satisfação de convidar seu corpo social,
bem assim o dos clubes DOZE DE AGOStO e LIRA TE·
NIS, para as festas que tará realizar no pr ôxlmo dia
31, sábado, nos salões do CLUBE DOZE DE AGOSTO
em comemoração à passagem de seu 28 adversário.

'

também ri [,<ATO �
cortando ou cosendo!

O,K.5TUDIO

AGENTES.E REPRESENTANTES
Pessoas que trabalharam ou trabalhem para Cios .

de sorteios ou que queiram uma boa representação
com grandes possibilidades, escrevam à Caixa Postal,
3717 - S. Paulo. Concedemos melhores condições e

exclusividade.
Quem sonegar informações l' F....

tatística Militar, trabalha em. próJl
de pais inimigo. E, nesse casOr
será julgado, JililitarPleate, cO�flllIllll1tlo etC' Dr••U (D. B. II.)., _

1

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
R",� Tr�jallo, 12,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sábado, 31 -- PRIMEIRA NOITE MIRTINELINA
«Soirée» -.

Reserve

23

no Clube 12 de Agosto
de dansas-Prêm.ios-surpresas
na Secretaria do Clube 12.sua :mesa

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

Percentagem da decadência
industrial alemã

Concursos

(EXCLUSIVIDADE DO C. E. C., PARA "O ESTADO").
Apesar dos esforços de Goebbels a-fim-de esconder o de

crescimo da produção industrial do Reich em virtude dos des":
vastadores ataques da RAF às zonas do Ruhr e territórios ocu

pados, é patente que a capacidade industrial germânica sofreu
um rude golpe que acarretou a diminuição em cerca de 15 :1

20%. À RAF cabe a glória de ser responsavel por 10'fr dêsse de
crescimo, enquanto que o restante é devido à dificuldad€ de
transporte principalmente nas zonas flageladas do Ruhr e na

necessidade de usar as suas comunicações na deslocação de
forças para .enfrentar a invasão da Europa pelos aliados. A
RAF fez diminuir em 35% a produção industrial do Ruhr, qUA
concorre com 67 % da produção alemã de carvão vegetal, 80 %
de coque, 60% de ferro, 607;, de lingotes de aço e 60;Yr de aço
especial. Deve-se salientar ainda o terrivel bombardeio sofrido
pelas usinas de Skoda e a destruição de duas das maiores re

presas do Ruhr que movimentam grande parte elas industrias
daquela região.
__ "' -.- • w_..............

L

Comunica às distintos f'lmílias 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 bem comprida, etc).

Ih..iro da ilustraçlJ.Q....,ima, o�
lhe, em n.nlll.vel gesto, um cã.lice lkI
excelente aperitivo KNOT. lambr&
MI V. Sia. de acrescentar. ao agrade-
- • gentileza:ESTEE TAIf
BEl1 (J NEU A.PERITIVO

PREDILETO! SALAO BRASil
\Praça Quinze, D. 10

,
U/'f Pf){}/)uro DAK/I'OrU./1I0.•coa. r SE6URO$
� ITAdAI �.

NOTA
.....

CARiõc·X
DE VITOR DO ESPiRITO SANTO., pre"os(COPYRIGHT DA PRESS PARGA, \I
ESPECIAL PARA" O ESTADO"). I Cr$ 2,0,00
RIO .L Não é facil obter-se en·i. .I .I_!I!I�_I!I.....trevísta ' de um jornalista militante. V- -8

Quando' êsse [ornalista se chama
Osório Borba essa dificuldade trans

forma-se em quase impossibilidade,
porque horba é dêsses homens avês
sos a qualquer exibição.
Foi, assim, uma verdadeira vitó

ria essa obtida por "DIRETRIZES".
irreverente semanário que Samuel
Wayne oferece, num esfôrço fácil
de ealedlar-se, ao público ledor bra-
sileiro. DIRETRIZES arrancou, ou, _,._ ..__..... �_ ."..". .....

para melhor traduzir, extorquiu
uma entrevista de Osório Borba, na
qual o bravo jornalista democrático
revela alguma coisa da sua vida

profissional, tão cheia de lutas, tão
marcada de esplêndidas vitórias.
Mas não é para tratar da perso

nalidade de Osório que escrevo esta

nota. É para repisar uma afirmação,

��;l.:::;�!:?::,::::;:!:=�y� ESfáõdêPãrãííêí1sôSiõernIileíiôScuja indiferênça ajudou o desenvol- PARABENS AOS GVER1ULHEIROS! dundará inclusive na perda de
vimento do fascismo: a grande cul- Nova Iorque .. _ (V.P.) - Os por- umas sessenta ou setenta divisôes
pa dos intelectuais, escritores, [or- ta-vozes dos governos aliados pre- dessas nacionalidades, que o Reich
nalistas, professores, cientistas e ar- vêm o total desmoronamento poli- emprega na Europa como forças.
tístas em grande parte em todo· o 'fico dos países satélites do "eixo", de ocupação. :f: o caso de dar para
mundo foi terem deixado de usar o devido à renúncia de Mussolini. A I bens aos guerrilheiros, que saberão
seu prestigio, a sua as�endência e I Hungria a Rumânia e a Bulgária aproveitar devidamente do efeito

�eu descortínio no santido de es- I

devem pa�sar por �rise )�uito aguda I psicológico da situação.
elarecer as massas.

• .nestes próximos dias, crtse que re- .

Se 08 intelectuais do mundo tives- ••••••••••••••••••••••_ ....
sem deixado as suas posições cômo

das, a ameaça fascista talvez não
tivesse se transformado na terrível
realidade de hoje, (absolutamente
verdadeira essa assertiva). Pecando
por omissão, a·fim·de não terem

que deixar o seu comodismo, péde
dizer-se que os criminosos inte-
lectuais do mundo inteiro deram en-

sejo a que as fôrças reacionárias ga-
nhassem terreno, para transformar· Em últimas exibição
se neste tormento que tantas vidas
está custando.
Houvessem todos os homens de

pensamento agido com desassom·
bro de Osório Borba e hoje o muno

do não ofereceria êsse trágico espe

táculo no qual entes humanos, trans
formados em féras, seguem como

autômatos as ordens selvagens de
bandidos da marca de Hitler, Mus·
solínl e Hiroltc.

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

Dôas as no Pacífico
l
'\

-

operaçoesLondres, (U. P.) - O diretor elo Departamento de in-
formações ele Guerra dos Estados Unidos, sr. Helmer Davies,
declarou que as operações no Pacífico parecem desenvolver-se
satisfatoriamente para os aliados. Assinalou que eSS3iS opera
ções decorrem com os mesmos êxitos que se registram no Me
diterrâneo, acrescentando que tudo depende da consecução de
aeródromos" .

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
l.loje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfwnarlas -

Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS lUÓDICOS.
Rua Conselheiro Mafra. 4 e :; (edlffclo do Mercado) - FONE 1.642

Hoje Hoje

4a.-Feira4a.-Feira

A'S 19 HORAS
Programa duplo
a grande opereta com

Jeanett Mac Donald:

Primavera
Nelson Eddy

June Lang, Paul Kolly e Lile Talhot

Passaporte falso
Joha Wayne nos 9' e 10' episódios

Trem ciclone

em:

de:

VISÕES DA BAI'A (Nacional)
Preço único 2,00

As autoTidacPes respo,nsivei8 p."
fi.l execução das Estatisticas Mili·
tares podem exigir, sempre que boI"
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informaçio, que cada ln·
formante prove o que declarou. A
In'..fé conltUu. crime contra a ...

"r�Jl'. ..oloul. ()l, .. ..).

Amanhã' às 17 e 19,30 horas: Mickey Rooney, Ann Rutheford
,

e Dona Reed � (a nova revelação) em:

O Idílio de Andy Hardy

Clube 12 . de AgostoASSEMBLEIA GERAL
De ordem do sr. Presidente, oonvido aos srs. s6cios para a ses-

são de ASSEMBLÉIA GERAL a realizar-se na sede daste clube, no
. dia l ' de Agosto vindoiro (domingo), a·fim-de ser eleita a diretoria

I que deverd gerir os destinos do CLUBE �? DE AGOSTO no decurso
I do periodo 1943-44.
I Não havendo número legal, será feita nova convocação meia
hora após.

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianópolis, 26 de julho
de 1943.

(a) ORLANDO FILOMENO. l' Secretário.

151 �fJ 1:&i1 r!IA SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, DÔreB
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz 08 indivfduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradável"
como um licôr

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

da mesma origemFaLAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indicação apro- facll manejo para o püblleo
prlada (sUiUs em varias de IUO combate â slfllls, qualída
suas manifestações) os resul- dei que frequentemente a
tados têm sido satlsfatorlos, proveito no Ambulatorio da
pois, silo rapídos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.
Dr. WashinGton Ferreira Pires. Dr. Silvestre PISSg,

NEM.·TODOS o homem da
navalha

P. Alegre, __ �A. N.) - Várias
senhoras viajavam num bonde de
"Petrópolis", quando observaram
que tinham seus vestidos cortados
à navalha, sem que tivessem nota
do o fato na ocasião de sua, consu

mação. Inúmeras queixas foram
apresentadas às autoridades poli
ciais, afim de que fosse apurado o

autor da Façanha. Hoje, pela ma

nhã, a polícia prendeu Freder ick
Buchols, que se encontrava em ati
tude suspeita. Recolhido ao xadrez,
foi o alemão r-econhecido por vá
rias senhoras como companheiro
de viagem. Interrogado, o acusado
ludo negou. A polícia prossegue
nas diligênciias, afim de descobrir
se o indigitado é ou não culpado
pela estranha ocorrência.

1 que Gutenberg, o inventor da
imprensa, chamava-se real

mente Johann Gensfleisch; mas
que, pelo fato de sua família
morar em Gutenberg Hof, tor
nou-se êle mundial e histori
carnente conhecido por êsse pe
núltimo nome.

2 que o adultério, punido com

a morte pelas antigas leis
romanas e judáicas, não é siquer
considerado crime pelas atuais
leis ordinárias inglesas.

3 que um cidadão norte ame-

ricano consagrou oito horas
por dia, durante três anos, a

contar os versículos, as pala
vras e as letras da Biblia; e

que chegou à conclusão seguinte
a respeito do famoso livro reli
gioso: 31.175 versículos, 773.692
palavras e 3.556.480 letras.

4 que Léon Blum foi o primei'
ro estadista francês que per

mitiu às mulheres traba.lharem
nos ministérios de Estado de
seu país.

5 que entre as pessoas de mais
de setenta anos, na Ingla·

terra, há aproximadamente três
mulheres para cada hornern.

6 que o Monte Everest tem
êsse nome em homenagem a

Sir George Everest [1790-1866],
explorador e geógrafo inglês que
completou a medição trigono
métrica do Himalaia, em 1841.

e

.,.""""------------r;:

WILSON BORH GONÇALVES
e ,

JUDITH BAIÃO GONÇALVES
têm o prazer de partici
par a seus parentes e pes
soas amigas o nascimento

de seu primogênito
NILSON

"A Bandeira Nacional quando em flo
rão, sobre escudo ou outra qualquer pe
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa
rá o centro, não podendo ser menor do
que as outras, nem colocada abaixo de
Ias". (Deer-eto-Iel n. 4.545. de 31 <113 Julho

TENHA

7 43Fpolis., em 18

Sv 1393

Ataque à NoruegaLondl'es," (D. P.) - Bomhar
deiros pesados norte-americanos
atacaram hoje em plena luz do dia
objetivos militares situados na No
ruega. Foi o que informou o Q. G.
das tropas norte-americanas no tea
tro operações de guerra da Europa.

Os órgãos da Estatistica Militar
têm apôio legal, quando 'ntímam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci.
mentos_ (D. E. M.),

JUIZO
TEM SfFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

I
L

. ."
�(

f;���
"

Ir.'
',1
.,
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PRIMEIROS CHOQUES

, .

Estocolmo, 27 (C P.) - "Não há
motivos para acreditar que a Itália,
modifique sua política, internacio
nal em relação à Alemanha". Esta

ON IBUS ( Id
é a opinião do porra-voz ria chance-

pa ra aS a � c I.aria. al�Jl:ã, sr ..Schmidt. Segl�nd() o

U;I Iuneionúr io uazrsta, li r-enuncia de
." d dcrni f

.

d AUTO VIAÇA-O Mussolini del'e ser ntr-ibuirla exclu.-\0 os os omlngos e erIO os, a -
. , . .

COQUEIROS" t'
" 'h ". d t I

sivamente a, cOl1tro\·el'.sJas JJ1term.ls,.tara par Ir um oru US, a gosogenlo, es a ._

't 1
.

1 H t 1 d C ld d I t' sem a menor IJI1caQao portanto com
copi a para o o.pnnarve o e as a as a mpera raa, .' .

d " t
-

d' d 1943 os compromissos existentes entre
on e começou a «es açao e aguas» e. ",�.., .

(-d I) C � tO 00
I)S dOIS parscs do 'hJxo'. Disse

Preço I a e vo ta: r 'l' ,
ainda o otimista sr. �c,llI1ü:lt que os

PONTO DE PARTIDA: Praça da Alfândega. acontecnncn tos da Itália nao afetam

BILHETES DE PASSAGEM, à venda na Agência do a luta, em comum, que a Itália e li

Aleruanha vêm sustentando contra
sr. Mário Moura, à Praça Quinze.

Reserve o seu lugar para o pitoresco passeio!

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sorte los nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscriçõe€ de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas e8tl\8 vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre to conunente. Não existe igual. Não reWta e não
duvíue um só instante; Concorre para o próximo
sorteio, tenha cotíança, que, quando menos esperar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

Prestigia o Govêrno e ali Camisas, Gravatas, Pijames
classes armadas, - ou será! Meias das melhores, pelos me

um "quinta - colunista". (Lo nores preços, só na CASA MIS·

Londres, � (U. P.) - Urgente -

Produziram-se hoje os primeiros
choques entre as tropas italianas e

as alem às em território italiano
Esta notícia foi irradiada pela
B. B. C. sem ruais detalhes. Cumpre
acrescentar, porém, que, segundo
outra informação de Estocolmo, as

tropas alemãs acan tonadas na Itá
lia foi um dos primeiros pontos a

ser debatidos entre o marechal Ba
doglio e o marechal nazista Kcsser-
Iing. .
••••••••••••••••••••••••••
O OTIMISMO DO SR. SCHMIDT

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
somar e calcular .

escrever,

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

FlurianõpoUs Sta. Catarina·

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Ao tentar esquivar-se às determí
nacões dos õrzãos de Estatística Mi·
aítar, uma pessoa revela o que é:
mimígo do Brasil. E para os inimi·
lOS do Brasil, a lei é inflexiveL
(D. E. M.).

DA IMPRENSA CATóLICA CLAN·
DESTINA DA FRANÇA

as nações unidas. Londres, (B. N. S.) - Os nazis
tas estão desenvolvendo as mais
selvagens tentativas para, aniquilar
a imprensa católica clandestina da
França, em virtude de sua profun
da influência sôbre o povo fran
cês. Segundo informa a imprensa.
suissa, um dos mais importantes
desses jornais clandestinos que é o
"Cah ier du T'ernoignage Chretien ",
o qual jú conta com uma tiragem
de vinte e cinco mil exemplares.
Este .órgão, num de seus últimos
números, expunha corajosamente
os direitos do homem e do cristão,
ci tando, em apôio de sua, argumen
tação, inúmeros pronunciamentos
religiosos contra o regime nazista.
Acentua-se ainda que este jornal

que tem circulado amplamente en
tre os católicos ria França, muito
tem concorrido para, manter o puro
espírito da tradição católica, diante
dos mais encarniçados esforços ini
migos para destruir a fé cristã.

,•

A INVASÃO DA SICíLIÁ
AG�NCIAS E REPRESENTAÇÕES

Caixa postal - 37. Rua Jolio Pinto - lS.
Florianópolis

Sub-agentes nos principais mUllicfploa do
ESTADO

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:21

Peça, na sua Farmácia, homeo
patia Almeida Cardoso

'

E depois ?, Depois ... Não
pedirá outra

341 30v-21

Terrenos em lotes
Vendem-se 4 lotes de terre

no, bem situados, próximo ao
Balneário da Ponta do Leal.
Tratar à rua Duarte Schu
tel, 15. IS v. - 8

Vende-se a casa 'n' 62 à rua' Fer
nando Machado. O moti'vo da ven
da é por achar-se o proprietárioresidindo fóra do Estado. Infórma
�ões nesta redação. lSv.4

EMPRE81lDAPrecisa-se de uma, 'I,>ara todo
serviço e que saiba cozi'hhar, para
São Paulo. Da-se prefe��a a
uma de meia idade, e exigem' se
referências. Tratar à rua Felipe
Schmidt. 39. v-I

Urgente"Vende-se um tubo galvani
zado, em perfeito estado, com
5, metros por 4 polegadas. Pa
gamento à vista. Escrever pa
ra R. Sobrinho. Caixa Postal
227.

.

3valt-l
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INDICADOR Mí.DICO
DR.

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

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CO)JSUlXAS: 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

Curso- de Aoerreísoamento e Longa Prática no Rio de :Thneiro
CONSUtll'AS - Pela manhã: diariamente da. 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
.ábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUL'.róRIO: Rua João Pinto n. 7, sobuado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, :!3.

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

Ex-interno do Serviço de Cljn.ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamento de Saúde

CLtNICA MÉDICA - Moléstias Internus de adultos e crlauças, CONSULTóRiO:
Rua Felipe Sclunidt u. 38 - '1'el. 1426 - RESIDil:NCIA: Rua Visconde de OUl'O
r)'eto n, 70 - Tel, 1523 - HORARIO - Das 15 às 18 horas - FI,OIUANóPOLIS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON ••. MÉDICA
,_

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
CONSULTAS: 1>aa 10 às 12 e das 14 às 17 horas - Rua Felipe Sclunidt, 39 (sobr.)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Interno do Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmolegia do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade

Clínica médleo-cirílrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe SchBlidt, 8, Fone 1259 - CONSUI,TAS: Das 15,30

a8 18 horas - RESlDll:NCIA: CG>nselhfliro 1\lai':a, 77 - FLORIANóPOLIS.

Médico - Cirurgião - Parteiro DRAIOS X r.
Moderna e possante instalação

. de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e dl1;o
denais câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins�. e�c.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur-

EM IG IOtas. Raios Infra-Vermelhos e R�ios. DR. RUltra Violeta. Infrazen-TerapIa CLíNICA MÉDICAConsultório: Rua Deodoro, 3
esquina Felipe Schmídc Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs, Moléstias internas, de Senhoras e CrI-

Telefone 1.475 'SID.€NCIA: Av. H. lJuz, 186. Fone 1392.
ancas em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Fel ípe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

Clínlca médico-cirúrgica do

DR. �UGUSTO DE PAULA DR. AGRIPA DE FARIA
elRURGlAO - 1!URETOR DO HOS

PITAL DE CARIDADE
Doenças de sennoraa - Operações -

Díatermla _ Inlre-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua Visco de Ouro Preto, 51. TeI. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 8 às 6 horas

T-ratamento das dores e inflamaçOes nas

senhoras para evitar operaçOes
DR.

DR. ROLDÃO CONSONI

INstiTUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

r

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urmãrto do homem e da mulher

AlIslste. 'l'écnlco: DR. PAULO TAVARES
CUi'SO de Rad�ologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (S110 Pau

lo'q. Espeeiallzado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

cardiografia clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - La'boratório de micros

copia e análíse clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis,

DR. AURÉLIO ROTOLO

)

Médico - Çiruraião - Parteiro
Formado pela Fa�ldade lIle Medicina

da Universidade de São Paulo, onde foí
Assistente por vários _

anos do .Serviço
Cirúrgico do Pr-of, Allp!o. Corr:el!l Neto
(Primeira Cadeira de Cliruca Ckrúr'g íca)'.
Com prática na. clínica gtnecológtca do
Prof. Sila O. Matos. Ass}stente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital. Leão XIII". .' ,

Cirurgldo do estômago e vias bjliares,
intestinos delgado e grosso, tiroide, rins,
próstata e bexiga. varícocete, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras El
partos.
Consultas: Das 9 às 12 horas na Casa

de Saúde, São Sebastião, e das 3 às 5 à
Rua Fernando Machado n. 6 (andar ter
ceo). Te!.: 1.196.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

.��� ����.
� �

I Durante o
I :mês de Julho .u 11

ii. Grande'" da riI.amversane
• •

! Casa Macedonia !• .1
ANTôNIO MONIZ: Desejando brindar a nossa numerosa e distinta :

CIrurgia ?!top!����� Cirurgia : clientela, oferecemos-lhe :
�?ii�Li��ro�s�l��;aii;;;:f��:: DESCONTOS ESPEC,IAIS EM TODOS OS ARTIGOS :
ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751. • •
HELENA CHAVES SOUSA •• Tecidos, sedas, pertumarias, jers,ey, bijuterias, bôlsas e cintos, roupinhas ••para crianças, lãs em novelos (o maior sortimento), roupas' brancas

ENFERMEIRA OBST1!:TRICA • para senhoras, lenços, meias de algodão e seda, meias para crianças, •(Parteíra)
DIplomada pela Maternidade. flores, écharpes, enfim, todo o n osso maravilhoso sortimento com •
Atende d:h:�::;tP:U�ualque� : ESPECIAIS I :Praça da Bandeira, 53 _

80b... PRECOS
•(Antt�o Lar�o 13 de 1Ilnlo) Aproveitem os pre(os de aniversário da• •

lt1 CASA MACEDONIA fõ1

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

DR. SAULO RAMOS
ffispeclallsta em moléstias de senhoras -

Partos.
\L'.r.'\ ClItURGIA ABDOMINAL: estô

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
rumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PEIttNEO - Hérnias, hídrocele, ve

l'icocele, Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e var-izes - Fracturas:
aparelhos de �êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereíra e OliveIra, 10. Fone, 1.009.
1{00'á"lo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vi 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.
Fene: 1067.

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

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

Consultas diárias das 5
horaa em diante

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

.,

lo povo ALEMÁO NÃO TEM DI
REITO À VERDADE

Londres, (B. N. S.) - O recente
decreto germânico destinado a im-
pedir o fornecimento de informa
los bombardeios da HAF, no Huhr,
é uma tentativa para ocultar o fato
ções sôbre os danos causados pc
urepuodsar onb SBLU.IB ap SB;)!.IqgJ
SB SBPOl B oputqro.rd '.TaacIs soruaur
-BlU.IV ap 0.I1S!U!lU ojad SB!p soonod
gq opuxrcq !OJ otaroap O 'SOUPpuOI
SB1S!.IBlUaUTO;) so ureruuaou 'BqU
-BUTaIV BP SB;)!FN seot.rquj SBp O?;)
os pedidos de informações sôbre os
danos sofridos, "seja de que fonte
de que a batalha do Rühr está con

seguindo o seu objetivo de destrui
fôr, a menos que sejam autorizados
expressamente pelo Departamento
Central de Estatistíca".
A campanha de propaganda de

Goebbels convencer o mundo de
que os bombardeiros britânicos
concentram a sua ação unicamente
contra distritos residenciais já SiO

acha gravemente rlcsmoralizada pc
las informações disseminadas, de
que os danos principais foram cau
sados somente às Iáhr icas de guer
ra. Os nazistas esperam agora, que
o novo decreto auxiliará a conser
var os fatos verdadeiros não só
mente ignorados do mundo como,
sobretudo, do próprio povo alemão.

GRAVIDEZvômitos

VENCERÃO

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.
BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRtCOLA

DE SANTA CATARINA
(Em transformação para Sociedade Anonima)

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE 18• e 28• edição

FLORIANóPOLIS
Brevcmcn te: 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.
Pnga todos os coupons das apólices iFederals e dos ,Estados de São Paulo,

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

C/C à disposição (retirada livre) __ . . .. .. 2%
C/C Limitada .,.......................................... :5%

Rua

SIt_ MOTORISTA: - Leve os documen
tos necessários, para a substituição da
carteira ele motorista, a "Ernprêsa Inter
medíár ía ", e aguarde, com brevidade, em
sua residência, o recebimento da nova

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

OS TANKS "CHURCHILL"
Londres, (B. N. S,) - Os operá

rios britânicos que fabricam os fa
mosos tanks "Churchill" fora.m
alvo de marcado tributo por parte
do representante do Estado Maior
Imperial. De fato, o general We
ckes, que realizou uma viagem de
inspeção pela África do Norte, es

creveu a seguinte carta aos homens
e mulheres que trabalham numa

fábrica britân ica de tanks : "Fui
informado, de primeira mão, sôhr e
o sucesso obtido pelos tanks
"Churchill" nos combates aqui tra
vados. Nas palavras de um coman

dante, "
o inimigo sente por eles

Ulll absoluto respeito". Não houve
ponto, por aqui, em que não esti
vessem estado os vossos tanks. Su
hiram, mesmo, até o cimo de uma

colina íngreme, onde forneceram
valioso apôio à Inf'antari a, numa

ocasião crítica".
O general vVeekes conclue: "Não

é exagero afirmar que _ a parte de
sempenhada pelo "Churchill" foi
de importância elevada e, se pude
ram r cpresentá-l.a, foi devãdo :1.0
alto padrão da sua construção".

C/C Aviso Prévio , .

C/C Prazo Fixo , _ .

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

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

6%
7%
as Reparti-

RepresentanteProcuramos firma idonea desta praça, bem relacionada no co

mercio e na industr ia local, com conhecimentos de produtos
químicos em geral, afim de representar firma estabelecida em

S, Paulo. Ofertas detalhadas devem ser dirigidas a "REPRE·
SENTANTE" - Caixa Postal. 4244 - SÃO PAULO.

I

fI'

Diplomados pelo Instituto Politécnico de FiorianópolisProcurem 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,
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o ESTADO-Querla.feira,28 de Julho de 1'43

Estamos dentro ·das portas da EuropaNOVA IORQUE, 23 (INTER-AMERICANA) �- EM EDITORIAL SôBRE A INVASÃO DA SICILIA, DIZ O .6NEW YORK TIMES-:
"ESTAMOS DENTRO DAS PORTAS DA EUROPA, E ÊSTE FATO� SENDO MAIS IMPORTANTE QUE A CONQUISTA DE TER-

, '

RITóRIO, MUDA AS PERSPECTIVAS DE CADA UMA DAS NAÇõES DOMINADAS PELO "EIXO".

Odair, ex-arqueiro do Santos,
está em entendimentos com um

dos clubes de Curitiba.
-- Cariocas e Paulistas preliarão

em a noite de 14 do mês de agos
to vindoiro, em beneficio ela cam

panha pró-cigarros dos convocados.
Só poderão integrar ambos os sele
cionados, os jogadores que não
atuaram no último campeonato
brasileiro.

-- O Comercial, da capital ban
deirante, está disposto a contratar
o arqueiro argentino Hugo.

-- O jogo Figueirense x Hercilio
Luz foi transferido para o dia 15
de agosto próximo.

-- O Santos vem desenvolvendo
grandes atividades no sentido de
contratar dois famosos zagueiroslhos foram destruidos pelos navios argentinos.
--- Possivelmente, o Figueirense

excursionará a Blumenau, onde
deverá enfrentar, no dia 8 de agos
to próximo, o possante conjunto

SI·CI'II·8,' formulo da ItaF118a
��s l1�:�l��:all��l�t:s Ill��l�����se e��� �:rt��:������d� �:t:d-�d;iCI�c:l�
contra-se seriamente alarmada - Caeira e Gonzalez firmaram
di anta da impossibl lidade de subs- :ompromisso com o Palmeiras, de

3ão Paulo. Pelo «passe» dos doistituir suas perdas de aparelhos e croques Õ gremio bandeirante des-
de treinar as equipagens necessá- pendeu a importd.ncia de 7S mil
das, o que equivale dizer-se, que cruzeiros. Cabeção e Valdemar,CHARLES SISMONDI - (EX-I cheguem a�é lá como ínímigas, 1 1 J'ogadores do Palmeiras, foram ce-

L
A , esta em comp elo desmoronamento'e USIVIDADE DO e. E. e, ,sequencias e difícil prever e pois que da forma em que se

o decantado ipodc ri o da Luf'twaff'e didos ao Botafogo.
PARA O-ESTADO) - O pro- [cujos resultados impossível estão desenrolando os .aconte-

'

•

gresso das operações aliadas levitar. A medida que os exerci- �irn"'ntos, muito brevemente a
e acentua-se cada vez mais o dorni- Rio, 28 - Todo mundo es-

t'
A nio da Europa pelas unidades aé- ti �con ra a Sícilia, a perfeita 01'- tos britanicos e norte-america- Itália terá deposto suas armas por IVO aguarua com invulgarreas da RAF.dem e abastecimento das popu- nos vão destruindo o poderio e a totalidade do povo italiano interesse, a disputa do Grande

lações sicilianas por parte do militar já decadente de Musso- receberá cordialmente os ingle- ......-.-.....-.-.-_••__-_-_._••__-.-_••-.-..••-..-.f'V Premio Brasil, que será dispu-
governador militar general lini a Itália vai caminhando ses e norte-americanos, aca- � I, tado domingo próximo na Ga-
Alexander e a intensificação para a paz, Os aviões aliados tando finalmente o convite � PARA vocÊ E SUA ..�� vea, com elevadá dotação de
dos ataques aéreos contra as já foram a Roma, mas não se- que lhe foi dirigido por Chur- � FAMILIA .. 300 mil cruzeiros. Acham-se
indústrias, estaleiros, objetivos rá necessário que suas tropas chill.

�
Sabonete e Pasta dentifrícia inscrito nesta prova máxima

militares e, depósitos de provi- 3e�..,.......................

�
do turf brasileiro 17 cavalos de

sõe� da Itália, precipitan;t dia Larga ai�VI"dade ae'rea ARtlXÁ procedência argentina e UfU-
a dia o desenlace do rascísmo. 1.1. Talco e ?ó de Arroz guaia e 3 produtos nacionais.
Mussolini, vê-se hoje acossado Argel, 28 (U. P.) - O Itraçado, Durante as operações Técnicos carreiristas_ opinam
por milhares e milhares de alto comando aliado cornuní- aéreas contra Messina, nossos � MALVA que a vitória estará entre os
creaturas sem této, sem ali- cou: "No setor oriental de Sicí- caças encontraram grande for- .. seguintes parelheiros: Latera,
mentos e sem paz que o apon-llia, continuaram as atividades mação de aviões-transportes � Produtos da Albatroz, Moíronés, Latente,
tam e acusam publicamente 'de patrulhas, Depois de víolen- "Junker-52". Em combate tra- � PERFUMARIA Zagal, Lunar e Rozzongo.
como o causador da hecatom- tas lutas, as Iôrcas canadenses vado então 21 desses "Junke- � MARÇOLLA.� , _

be italiana. Em toda a Itália realizaram novos avanços. As rs" e 5 dos' "caças" de escolta � �levanta-se neste momento uma

I operações do 7° Exército pros- foram abatidos, No mesmo dia, •__-.-

••
- __.-_-.w--��.-_ VIDA SOCIALonda anti-fascista, cujas con- seguem de acordo com o plano outros três aviões inimigos fo-

ram abatidos pelos nossos ca- Ate os, (aes lutam
ças". As comunicações ferro- pela Democracia
viárias de Marina di Paolo, no Realizando a maior mobílí-
sul da Itália, foram atacadas zação da história britânica, até
pelos nossos bombardeiros en- os cães estão sendo recrutados
quanto os cacas-bombardeiros na Inglaterra para serviços de
continuaram seus ataques con- guarda e comunicações entre
tra a navegação inimiga nos ias fôrças, encarrega�as da ��
portos de Sicília e as comuni- fesa das Ilhas. Os caes mobili
cações ferroviárias da Ilha. Ou- zados, são entregues prelimi
tros "caças" nossos, em vôos de narmente a especialistas mílí

patrulha até à Sardenha, man- tares que os adextrarn nos ser

tiveram sua proteção à na �'e- viços de guarda de aeródro
gacão aliada e às fôrcas

terres-,
mos, propriedades agrícolas,

tre's. Um avião-torpedeiro ava- fábricas _e pontos. estratégicos.
riou e afundou um navio mer- Outros sao encammhados para
cante inimigo no Mar 'I'írreno. o Exército, onde servirão nos

Durante essas operações foram trabalh_?s ge comunicações.
abatidos 11 aviões inimigos. Esses caes sao entregues ao go
Três dos nossos aparelhos não vêrnc, mediante compromisso
regressaram". de restituição. e do mais cuida-
.tY'--..-•• -_-.___.••-..-._._..... -..-...... [doso trat.alhmento. Hote contam-

Ise aos mi ares, os caes que na

Igradec·lmento e Grã-Bretanha prestam o seu
11 valioso concurso à causa atia-

r MI·88a da. Os cães mobilizados são se-
lecionados cuidadosamente,

t Miguel Caetano da, Silva e obedecendo ao seu porte e sua

I
espôsn agradecem a todas as resistência física. (C. E. C.)amiguinhas de sua saudosa

I
filha Adir Domingas da Silva

e às demais pessoas que compare
ceram ao sepultamento da mesma,
e desde já a todos convidam para
a missa de 7' dia, que se realiza
rá na Igreja de Santo AntÔnio, às
7 horas de 30 do corrente (6.-feirá).

··-õ-6TéfO·perdfifo--"·Perdeu-se, dia 26 do corrente, se

gunçl.a-feira, um broche de ouro e

perólas. Favor entrega-lo à rua

Bocaiuva, 9 ou na redação deste
jornal. Trata-se de objéto de esti
Inação. 3v-1

ElIZABETH ARDEN OFERECE, GRA
CiOSAMENTE, DURANTE ° PERIODO
DE 26 À 30 DE JULHO, CO!,!SUL
TAS SOBRE "BELEZA E NOVAS
CÔRES DE MAQUILLAGE" NA CASA
MACEDONiA À RUA TRAJANO, 8.

.NOVA �MAROA

REQUE:RIl\fENTOS, sôbre qualquer as
sunto público? Procure a "Emprêsa In
termediária" •

Perdas aéreas da
Alemanha

Até o dia 10 de junho deste ano,
um total de 13.293 aparelhos ale
mães foram derrubados pe la HAF,

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

pelos esquadrões aéreos dos Domi
rrios c pelas outras nações aliadas,
operando em conjunto com a Ho
ya l Air Force e p.clo fogo das ha
leri as anti-aéreas bri tân icas, Essas
pendas estão assim dlstríbuidas :

Sôbrc a Inglaterra f'o ram destruí
dos 4.172 aviões, na Europa 1.774,
na Europa pejas esquadrilhas ame

ricanas com base na Grã-Brelanha
914, na África elo Norte 1.967, no

Oriente MéC'lio 3.438, na frente
'oriental pela HAF 15 aviões, nos

paises escandinavos 56 e na frente
oc i d en!al 957, Outros 985 apare-

mercantes c de guerra c pela avia

ção naval o que perfaz o lotaI de
14,278. Atualmente a destruição

I

,

.lnh:erlárlo81
Pela passagem de seu aniversá

rio natalício, que hoje transcorre,
receberá, certamente, numerosas

demonstrações de aprêço a exma.
sra. d. Edite Vieira de Sousa Gan0
din, esposa do sr. Vasco Gondin,
acatado representante comercial e
distribuidor dos produtos da firma
Doms Brada & Cia.

•

Festeja seu aniversário hoje a
exma. sra. d. Carlota Prates Brügg
mann, esposa do sr. TeodorÓIBrügg
mann, conceituado construtor ci
vil.

•

Assinala-se na data de hoje o
aniversário do sr. José Joaquim
Brasil, inspetor da Fazenda Esta
dual.

•

Fazem anos hoje:
Sra. Vitalina Botelho, esposa do

sr. Gercino Botelho. motorista .

Srrtas. Juraci Jaques, Ierusa Boi.
teux, Maria de Lurdes Haberbeck
e Natalia Santiago Amaral.
Sr. Eduardo V. Cabral, alto' fun

cionário dos Correios e Telégrafos.
Menina: Terezinha, filha do sr ,

Francisco Bittencourt Silveira, re
presentante comercial.

Falecimentos:

É m DOENÇA
�A��Rtt
B PA.B.A A RAÇA

Em sua resídêncíc , faleceu, on
tem, com a idade de ÓS anos, a
exma. sra. d. Maria Cavalcanti

. Braglia, esposa do sr. Getulio Bra-
glia, funcioná�io público aposentado.
A extinta, que era filhél da exma:

,viuva Francisca Ribas, deixa os se
guintes filhos: Adalberto BragHa"coletor estadual, em Cresciuma'
d. Noemi Braglia Manso, casadd
com o sr. Juir Manso,' residente
em Niter6i; Getulio Cavalcanti Bra
glia Filho, Paulo BragHa e Eliezer
Braglia.." ,. '

�eu sep�ltamento dar-se-á hoje,samdo o feretro da residência da
familia, à. rua Esteves Junior :n
ISO-A, à. 16 hora.s,

!

Os órgãos da Estatística Militai
têm apôio legal, quando ';ntimam
o produtor e o "endedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleef
mentOl. (1). E. M.).,

""'-,
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