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Hoje o "Duce", amanhã o "Fü·'h�er,"RIO,30 (A. N.) - A PROPóSITO DA. QUEDA DE }'IUSSOLINI E DA DERROTA DO FASCISMO NA ITÁLIA, O VESPERTINO "O 'GLOBO" PUBLIC-i\. AS
SEGUIN'rES ])ECLARAÇõES QUE O GENERAL VALENTIllI BENíCIO FEZ À IMPRENSA DE PORTO ALEGRE: "A FRANÇA E A lNGLATÉRRAt�l:J.!'N
])0 PODIA}'I UIPEDIR, CONSENTIRA}'I QUE MUSSOLINI CONSTRUISSE SUA PRóPRIA GRANDEZA. ESTA, FEITA ])E GOLPES J):E AUDACIA E SOB O
IMPULSO ])E.DES},IEN'rrDAS E GROSSEIRAS AMBIÇõES, É CERTO QUE MUITA COISA FEZ E}'I PROVEITO DA ITÁLIA, }'IAS, SEM RESPEITAR OS ])1-
REITOS DE NAÇÕES SOBERANAS, MAXIMÉ QUANno SE A}'IPAROU AO PO])ERIO GERMÂNICO. O POVO IT'ALIANO - EXCLUIDOS OS FANÁTICOS
FASCISTAS E j1IES}'IO j11UITOS DÊSSES, QUE NÃO MAIS SE PO])IAM LIBERTAR DO "DUCE" - SO}'iUA AS IMPERTINÊNCIAS ])0 FAMIGERADO DI
TADOR. SEU PODERIO ARTIFICIAL, REPUDIA])O NA PRóPRIA PÁTRIA, NOCIVO AOS INTERÊSSE S llIUNDIAIS E E])IFICADO SEM BASE HONESTA
E SóIJIDA, ESTAVA FA'l'ALMENT'E CONDENADQ À RUINA, QUE TODOS RECEBERAl\'I COMO U:ílI FENôllfENO NATURAL, ESPERA])O. PARA FELICI·

DADE ])A HUMANIDADE, HOJE O "DUCE"; AMANHÃ O FüEHRER ••.• =.
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Regressaram a Miami
lUO, 29 (A. N.) - Regressaram a

Miami os editores norte-americanos
que estiveram nesta capital em

conversações para maior intercâm
bio literário entre o Brasil c os
EE. Unidos.

Despacho de Maceió

Ano XXIX H. 8881

Agente de Ligacão
ruo, 29 (A. N.) - A presidente

em exercício da Legião Brasileira
de Assistência designou a sra. An n e
Maria Monteiro de Castro para exer
cer as funções de agente de ligação
entre aquela agremiação e o D. T.
P., a A. B. L, os jornais c as esta
ções de rádio.

O l\'IAIS ANTIGO DIÁRIO ])E SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

,

Maceió, 30 (A. N.) - Levando
em consíderação a carta que lhe
foi enviada por Ana Maria Oswald,
esposa do súdito alemão, Franz Jo
sé Oswald, empregado na fábrica
de tecidos "Saúde", o secretário
do Interior deu o seguinte despa
cho: "Oficie-se ao presidente da
fábrica de tecidos "Saúde'� autori
zando descontar mensalmente seis
centos cruzeir-os dos salários do
alemão Franz José Oswald enca
minhando essa importância à cs

posa do mesmo, para sua rnanuten
cão e de seus filhos, todos brasilci
ros, pois não é admissivel nem to
Ierável que essas criaturas, já mo
ralmente diminuidas, ainda ve
nham a passar miséria, por culpa
de um alemão que não possue ne
nhuma concepção de família, con
ceito êsse que só poderá prevalecer
em regimes desmoralizados e aves
sos às leis eristãs.

I IFlori3nópolis-,Sexta·feira, 30 de Julho de 1943

A I d 'Diplomas, a oficiaiss orças e que Rio, 30 (A. N.) - Realizar-se-á

d·
-

8·tl no próximo dia 31, com a presença'
Ispoe I er do presidente ela Hepúbl'ica, mini�-tI'O ela Guerra e outras altas aurorr-

Londres, 29 (U. P.) .. _ Por dades civis c militares, a sol'enida
Herbert Hadzick, pela rad lote- de da entrega dos diplomas aos ofi
legraf'ia) - Nas esféras cornpe- ciais que concluirum o cur-so na

tentes daqui, opina-se que, no Escola do Estado Maior cio Exér-
caso de se verificar a capi tula- ��t�__"",•• "._""""""",,,,,,,,,,,,,,,._•••-'M,,,,,,,,,,,,,,,ção da Itália, Hitler se verá em

perigosa 'situação por ter de ele
fender uma frente de 9.600 kms
com 5 milhões de homens, in
clusive 1 milhão de tropas de
países vassalos. A maioria dos
aludidos círculos acreditam que
se a Itália capitular, Hitler terá
de abandonar a Grécia, a Ju-Rio, 30 (A. N.) - A importante goeslávía, a Rurnânia e a Bulgáe patriótica obra, que vem sendo ria, perdendo, dêsse mo.elo, o

realizada pela L. B. A., constitue concurso de uns 600 mil C0111-
11111 dos mais brilhantes capítulos batentes dos ,países satélites.
do esforco de guerra do Brasil. Por Alguns comentaristas milita
isso mesmo, não tem faltado àque- r es opinam que, ante tais dr
Ja instituição o apôío do povo e cunstâncias, poderia Hitler ten
das organizações classistas, tradu-: tar a última defesa da Europazido em donativos de toda natureza num triângulo terr itor ial cujos
e em iniciativas das mais úteis c vérbices se achar-iam em Narvik ,

oportunas. Há dias, a Sociedade em Bordéus e num ponto ao
Beneficente de Socôrro Mútuo dos norte da Rumânia.
Auxiliares da Imprensa enviou à Segundo ais melhores informa
Legião um chéque de mil cruzei- cões disponíveis no momento, o
ros, que foi entregue à sra. Lia do poderio de combate da Alenta
Amaral, que o encaminhou a tesou- nha e dos países vassalos desta
raria da L. B. A. O zesto da Socie- tai-i

.

di t ib id� cs arra assim 'IS 1'1 UI o: ._-

O 6. Congresso dedade dos Auxiliares da Imprensa Tropas alemãs: 600.000 dentro
é dos mais louváveis e dignos de do Reich, 30.000 em Siciliu, Estudantesser imitado. , 15.000 na Sardenha, 240.000 nos ruo, 29 (A. N.) _ o Sexto Con-................._....-. B 1

-

150 000 N
Informac'='o oficial a cas, . na oruega, grosso de Estudantes encerrou 011-

GI 600.000 na Franca e Paises-Bai- tem suas atividades com uma ses-

não há x os, 30.000 na Di narnarca e ... são matutina, em que foram discuti-
Buenos Aires, 30 (U. P.) - Até 2.850.000 na Rússia; tropas hún- das e votadas ccrca de duas deze-

agora não foi possível obter qual- garas : 180.000 na Hungria, ... nas de téses, Destacamos as seguin-
quer confirmação oficial a respeito 30.000 na Rússia, e 30.000 na tes: Fundação dc Uniões Estaduais,
dos rumores de que o gral. Ramson Jugoeslávia; tropas runrenas : a-fim-de que as resoluções dos
seria nomeado embaixador da Ar- 200.000 na Rumânia e 45.000 na Congressos Nacionais de Estudan-
gentina poss ivelmente junto ao go- Rússia. tes sejam cumpridas por todas as

vêrno do Brasil. Acredita-se que Hitler tem entidades estaduais do país; taxas
,._._.._._••_.......-._••_._.........._..................... 190 divisões na frente oriental, para a manutenção da União Nacio-
Saudados pelo sr. o que lhe deixa aprox irnada- nal dos Estudantes e Uniões Esta-

mente .1.665.000 homens, inclu- duai '1·' E c 1 d li:' '

diretor do D. I. P. UaIS; aUXIlO a s o a e .1'ar111a-
sive as tropas satélites, para a cia e Odontologia de Alfenas; ensí-

RIO, 29" (A. N.) - Os acedêmicos defesa do seu baluarte europeu. no gratuito. Essa última, defendida
que se reuniram .no VIo Congresso Opina-se que nessas ,forças não por um acadêmico gaucho, visa a
Universitário visitaram o Palácio estão incluídas as divisões cha- instituição gratuita não só do ensi
Tiradentes, onde, após a exibição madas "Waffer" e outros cor- lia secundário, como o superior e
de filmes escolhidos, o sr. cap, pos auxi.Jiares, que poderiam trás como argumento o exemplo
Amílcar Menezes, diretor do D. 1. P., ser empregados na frente. dado pela Universidade de Porto
lhes dirigiu sig'nificativa saudação. , Alegre.

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

Qual será o «inimigo comum» 1... B�O!!!���9 (�mp:) Be!�,!LONDRES 30 (U. P.) -- O novo ministro do Exterior da change 'I'elegraph" informa que,
Itália, sr. Rafael Guariglia, ao passar por Sofia, declarou que sendo a e.missOI�a ele Berlim, os

Itá 1·
N

'e t 1 ta contra o Fascismo mas também pe- bombardeiros aliados at!1caram on-
a � l,a .nao som n : .

u
. _. "

.
.

'
. tem aquela cídade, arrojando bom-

la VItOrIa contra o immigo comum. Segundo a emíssor a de Vl- bas nos bairros urbanos a que oca-

chí, o ministro italiano não explicou o que entende �01: "inim�-I sionll'l'am alguns dano; materí ais.
go comum" que entretanto, não parece ser o nazismo. POIS A d"

. '1' i
.

A t
- I' espesa com o

garantiu ser firme o desejo da Ita la de cont nuar na guerra e ençao . cinêma pôde ser ti
permanecer fiel ào pacto tríplice. rada com a venda de papel velho.

Compramos a Cr$ 0,40 O quilo.

eleições na Itália Rua Francis(;o Tolentino, 3.

UUI medida do
Servico Florestal

RIO, 30 (A. N.) - O Serviço Flo
restal do Ministério da Agricultura
avisou que, sob pena ele multa de
500 ate 10 mil cruzeiros, detenção
e apreensão dos prodntos florestais
é proibido cort:11' matas virgens,
mato novo (capoeira) OH árvol'es
isoladas que interessem à climatoJo
'gia, ao regil11e dc águas e à protc·
ção contra erosôes.

Na presidência da
L. 8" A.

Rio, 30 (A. N.) - Vai assumir,
hoje, a presidência da L. B. A., em
caráter interino, até que a sra. Dar
cy Vargas reassuma, a sra. Alzira
Vargas do Amaral Peixoto.

r

Vai haver
LONDRES,30 (U. P.) - Inrorma a l'ádio de Roma que 10-

ram <letidas, ai título de précan�ão, diversas l}eSSoas, que ocupa
vam importantes carg'ós no Partido Fascista, ora dissolvido. O
gabinete presidido l)elo mal'echal Badóg'lio decidiu qu� os ita
lianos, doravante, apenas p�der.ão •

usar emblemas tl'I��lol'es�
ou sejam, as CÔl'es da bandeIra ItalIana. Dura"nte a reUllIao, I.?1
adot,ada a resolueão de que, qua'tl'o meses apos a guerra, serao
realizadas elei�õês para apontai' os membl'os da IutUl'á Câma·
ra dos Deputados.......................................................

Destruindo instalações em Catânia
Londres,30 (U. P. Urgente) -- Os alemães come�aram a

destruir as,in.stalações militares de catânia: Segu"!:do mformou
uma emissora suiça, acredita-se que oS nazzstas vao aba;tdônar
aquela.praça e recuar para novas linhas de defesal sztuadas
m"is ao norte.

..

Convidados para ir
a São Paulo

São Paulo, 30 (A. N.) - A con
vi te do govêrno do Estado, chega
rão aqui hoje os desembargadores
que participaram da Conferência
Nacional dos Desern bargac1ores,
realizada no Rio. Foi elaborado
festivo programa para sua estada
nesta capital, devendo ser-lhes ofe
recido, sábado, almoço ao Automó
vel Clube, pelos advogados de São
Paulo e membros da Justiça.

Redobrou a pressãoLondres, 29 (U. P.) - O comu-.
nicado militar italiano transmitido

Ide Roma informa que se reiniciou
com violência a pressão aliada con
tra as zonas central e norte de Si
cília e que se estão travando inten
sos combates.

Ao tentar esquivar-se às determi·
nacóes dos óre:ãos de Estatística Mi·
litar, urna pessoa revela o que é:
Inimigo do Brasil. E para os inimi·
JOS do Brasil•• lei é infle:dvel
m. E. M.).

MENSAGEM DE EISENHOWER
ao povo italiano

Argel, 30 (U. P.) - O general Eisenhower endereçou importante
mensagem ao povo italiano, declarando, Imptícitamente, que os alía
dos concordarão em negociar a paz com o novo govêrno de Roma.
A mensagem do comandante das fôrças aliadas no Mediterrâneo,
seguindo-se às declarações de Churchlill e Roosevelt, constitue acon
tecimento importante, especialmente para a vida da Itália. A de
claração de Eisenhower visa abril' caminho a negociações diretas
com o marechal Badoglío e o rei, os quais apenas prejudicarão o
seu país, ainda mais, se não aproveitarem a 'bôa 'vontade expressa
pelos aliados. Em sua mensagem, Eisenhower felicita o povo Ita
.líano e a casa de Savoia pela queda de Mussolini, o homem que
levou a Itália à guerra, como instrumento de Hitler, e a conduziu
às portas do desastre. Salientou também o general aliado que, com
a queda do "duce", foi eliminado um dos obstáculos à união do
povo italiano ao povo das nações aliadas. Contudo, os alemães, que
ainda se encontram na Itália, constituem outra dificuldade a essa

união, a qual poderá ser varrida com o auxílio das forças aliadas.
Eisenhower. destacou que os italianos poderão ter imediatamente
a paz sob as condições honrosas que .já lhes foram oferecidas pelos
aliados. Acrescentou o comandante aliado que os italianos não de
vem entregar aos alemães os prisioneiros de guerra aliados que se
encontravam 11U Itália, para que, no momento oportuno, sejam Ii
be rtadas as centenas de milhares de soldados italianos capturados
na África c em Sicília. Finalmente, o general norte-americano, que
tem plenos poderes para consertar a paz com a Itália, adiantou que
a antiga liberdade e a tradição da pátr-ia italiana serão r-estabele
cidas.

Munda violentamente atac.ada
MELBOURNE, 30 (U. P.) - AiO fôrças aéreas do general

Mac Artur voltaram a atacar violentamente as posições japo
nesas em Munda, na Nova Geórgia. Informações oficiais índí
cam que os aliados lançaram sôbre aquela base nipônica mais
de 47 mil quilos de bombas explosivas e incendiárias. Aviões
aliados atacaram e avariaram gravemente um destróier e um
mercante japonês ao largo do cabo Glouchester. Ambas as
unidades inimigas ficaram envoltas em chamas.

Alentavam conlra o Brasil
Salvador, 29 (A. N.) - O Juiz da 2fi Vara criminal baixou um edital

cientificando que os individuas Karl Wilhchn, Helwig Joahne Fust,
Adolf Alescho e Bernard Mass, os quais, na, vida religiosa se chamam
respectivamente frei Guilherme, frei Benevenuto, frei Aleixo e frei Ma
teus, de nacionalidade alemã; e Fernando Silva Moura, .Toão Grinali Fi
lho, Nestor Oliveira, Hamilton Palma, Anibal da Silva Carvalho e Raul
Figueiredo de Miranda, brasileiros, este último ex-prefeito de Caírú,
foi marcado o prazo legal para constituirem seus advogados c apresen
tarem o rol das testemunhas, se quizerem defender-se no processo que
lhes moveu o Tribunal de Segurança Nacional pelo delito entre a segu
rança do pais. Tais indivíduos são acusados de haverem contrihuido
para o afundamento de navios brasileiros e aliados, expedindo sinais e
revelando segredos aos corsários eixistas. ,

.

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

Preparados para uma boa nova
Nova Iorque, 30 (U. P.) - Os jornais suiços avisaram a

seus redatores e linotipistas de que devem estar preparados
para publicar uma edição extraordinária anunciando a rendi
ção da Itália. A informação, que foi veiculada pela C. B. S.,
acrescenta que, apesar das afirmações da rádio de Roma, no
sentido de que a Itália continuará lutando, existem numero
sos indícios de que o marechal Badóglio está negociando a ca
pitulação.

I'
, I

Mais três pontos ocupadosARGEL, 30 (U. P.) - Os aliados ocuparam a importante
localidade de Leonforte, no centro de Sicília e conquistaram
também as povoações de Pollina, Castel-Buono e Gangi, duran
te a jS:>Illada passada,

Trigo argenlino para o BrasilRIO, 30 (A. N.) - Comunicam de Buenos Aires que já estA nave
gando, rumo a Santos, um navio argentino da frota do Estado, o qua.l
conduz para o Brasil um carregamento de 4.050 toneladas de trigo. A
esta remessa, de acôrdo com o que resolveu o govêrno argentino, suce
derão outras, em navios da entidade marítima of,ic:iíll, com regularida<l�
Que aI'! at�I�i.s circunstâncias. () l?en;nitam.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Suportando um sitioA população ele Leningrado, II
segunda cidade principal da Rús
s ia, tem estado quasi dois anos em
plena frente de batalha.

Os .alemães, com mil aviõ'es,. cinco mil tanques e pecas de artllha
ria, chegaram aos

.

arr-edores de
Leningrado no mês ele Agosto de
1941. A cidade ainda está sofren
do a ação do fogo da arttlhar-ia e
do bombardeio aéreo. Durante ano
e meio, esteve suspenso todo o seu
tráfego f'ert-oviário. No inverno
passado, fi nalruente, os nazistas
foram repel idos das margens elo
Lago Ladoga. ema via-férrea foi
então aberta ao tráfego.
Durante o primeiro inverno do

tremendo sítio, cem mil pessoas
morreram em Leningrado. Os so-j
breviventes passaram a se manter I
com uma ração de 11 O grarn as de í
pão por dia. O movimento de veí
culos para a cidade nunca cessou

completamente. Continuava pela
densa floresta existente entre Le-

.

n ingrad o e o Lago Ladoga, que
estava em poder dos russos. Os
auto-camímhôes seguiam pela su
perf'íci e congelada do lago até o
ponto eiu 'que se tornava impossí
vel prosseguir. Aí se fazia a bal
deação, para as embarcações, dos
escassos mantimentos destinados
à populacão sitiada.
Leningrado é um dos melhores

exemplos de como uma grande 'ci
dade póde aguentar um sítio. Du
rante o 1° inverno, todos os servi
ços públicas ficaram pai-alizados e
não foi sem grande demora que se
restabeleceram o trânsito d e bon
des e o serviço de luz elétrica, de
água e de esgotos. Os tesouros de
arte ela cidade foram salvos. O Pa
lácio de Inverno, a maior catedral
da cidade e a fortaleza de Pedro e
Paulo ainda estão intáctas, Algu
mas fáhricas, inclusive a de trato
res Kirov, foram removidas, peca
po.r 'peça, para o éste, mas outras
continuaram trabalhando vinte e

quatro horas por dia durante o sí
tio. Quando os edifícios eram des
truidos pela metralha ou pelo bom
bardeío aéreo, turmas de trabalha
dores removiam os entulhos, o
mais depressa possível, e no dia
seguinte. outras turmas, de homens
e mu1heres, preparavam o local,
para a Iplantação de vegetais, Os
guerrilheiros não davam descanso
aos nazistas, causando-lhe mil di
ficuLdades e destruindo numerosos

de seus veículos de lransporte de
tropas e de munições,
Leningr-ado 'está agora sob um

relativo sossêgo, depois ela tremen
da tempestade que a sacudiu até
{JS alicérces. A sua resistência, en
tretanto, é característica da rea

cão dos russos em toda uma frente
de 3.000 quilômetros - de Lenin
grado ao Cáucaso. Essa foi a razão
que fez com que os chefes nazis
tas hesidassem em tentar mais uma

campanha de verão, receiosos de
moais um fracasso no inverno.
As legiões de Hitler sofreram

tremendamente durante dois anos

de luta na Rússia. Certo, ainda
cont inuarn na posse de 1.500.000
quilômetros guadrados de terr itó
tio soviético. Mas para isso perde
ram 5(j.500 canhôcs, 42.400 tanques
e 43.000 aviões - sem conseguir
atingir os objetivos principais. Os
r.ussos admitem que suas perdas,
entre mortos e desaparecido's, alin
gem 4.200.000 homens. Na última
g'ue,rra, êsse total foi de 7.000.000.
Mas eles calculam que os nazistas
R�t:,deJanl QAOO.-OOO, çnt_r� lUOl'to�

IA
A de OII·ve"lra & (I·a I �oP::������eD�ã:�!ve

• • necessidade de existir para rei-

II nar, foi Deus»; - Baudelaire.
(fundada em 1930)

A ANEDOTA DO DIA
SURDEZ

Documentos que
provam os crimes

de Hitier
Washington, julho - (IN

TER-AMERICANA) - Duran
te a sua habitual conferência
de imprensa, o secretário de
Estado foi interrogado por um
jornalista sôbre se o Departa
mento pretendia publtcar os

documentos diplomáticos que
constituiram a base do livro
"Paz e Guerra", oficialmente
editado há alguns meses atrás.

O sr. Cordell Hull respondeu
que já se estava cuidando da
divulgação dos documentos ex-

I pressamente mencionados em

"Paz e Guerra", devendo os
mesmos aparecer dentro de al-
gumas semanas.
A propósito dêsse assunto, o

Isecretário de Estado declarou
que o chamado "Livro Branco"
foi publicado para o fim de
apresentar as provas mais con
vincentes da culpabilidade do
Eixo nesta guerra; e, em se

gundo lugar, com o propósito
de oferecer ao público norte
-americano, bem como de ou-

tros países; uma visão global
dos fatos mais recentes com

respeito à tendência para uma
crescente cooperação interna
cional, em contraste com as
idéias de nacionalismo e isola
cionismo que foram muitas ve
zes exageradas a ponto de im
pedir aquela cooperação.

- Encontrei o Fedegoso num

bonde «General Osório». Está
morando em Riachuelo com a

Tutú e o tio.
- Que embrulhada! Osório

não fez nada em Riachuelo; foi
Barroso.

:{.

O PRATO DO DIA
BATATAS DE FORNO
Corte batatas em rodelas e

cozinhe em água e sal ou no

caldo da sopa-
Escorra em seguida toda a

água, arrume as batatas em

prato que vá ao forno em ca

madas intercaladas de batatas.
queijo e manteiga derretida.
Polvilhe a última camada com

farinha de rosca e sirva depois
de levar ao forno para tostar.

•

o PRECEITO DO DIA
Além de sua grande elimina

ção pelas fezes, pode também
o bacilo tífico ser eliminado pe
las urinas. Essa eliminação ini
cia-ee na terceira semana da
infecção. S.N E.S.

Aceitando volunlarios

RIO, 29 (A. N.) - O 1l11111S
tro da Guerra baixou aviso, de
clarando que as regiões milita
res ficam autorizadas a aceitar
voluntários, que se destinam ao

concurso de admissão para ma
trícula na Escola Militar, de
l° a 15 de agôsto do corrente
ano. No caso de não serem

aproveitados na Escola Militar,
êsses voluntários ficarão obri
gados a completar um ano de
serviço em corpo de tropa.

�lôs_'sofr·e·d·õre·s·_'····
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

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

velope selado para a res

posta.

Borracha de
mangabeira

Fortaleza, 29 (A. N.) - Perante
os representantes da imprensa, in
terventor do Estado, cônsul ameri
cano e gerente ela Rubb�r. Develop
ment, realizou-se na firma' Ulisses
Borges, a demonstração do novo

processo para refumação da borra
cha ele mangabeira, cujo produto,
considerado em excelente condi
ções, será enviado aos Etsados Uni
dos afim de ser examinado.

"A Bandeira Nacional quando apare
cer- em sala ou salão, por motivo de reu
niões, conferências ou solenidades, fica.
rá estendida ao longo da parede, pOl' de.
traz da cadeira da presidência ou do lo
cal da tribuna, sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retângulo
esteja em sentido horizontãl, e a es
trela isolada em cima". (Decreto-Iet n,
(.545. de 31 de Julho de 1942: - Art. 18.

Só PELA ASTúCIA...

Londres, (B. N. N.) - Da Norué
ga informam à ATN que foram con
vocados os operários noruegueses
para se reunirem numa grande es
cola e receberem informações sobre
o trabalho obrigatório. Logo que os
operários foram reunidos, fecharam
se as portas e a escola foi cercada
por soldados. Ninguém podia ir
para casa. Tivel'am que lá ficar.
até ao dia seguinte e partir para o. )alto Norte sem nada ter prepa,rado I
nem se terem despedido de suas fa.
miJias. .�

"lTT"f"

Representantes de tecidos de algodão,
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de máquinas o e escrever,
somar e calcular.

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

Florianópolis 8tH. Vatarina

- (J senhor .já tem o prazer de conhecer-se?
- O senhor já foi apr-esentado a si mesmo?
Estas perguntas podem parecer absurdas a muita genle vai

dosa, que vive diante do cspêlho ou contemplando as suas próprias
f'o tcgr-atias relocadas. Essa gente Iul.il e superficial naturalmente
se conhece muito de vista, pois passa grande parte do seu tempo
ud mi rando a própria figura. E como essas criaturas vivem, em

geral, de exterioridades, julgam que se conhecer», quando, de fáto,
apenas conseguem estabelecer a diferença física que existe entre
a sua pcssôa e as pessoas de suas relações.

Para conhecer-nos não basta saber como é a nossa fisionomia,
a côr da nossa pele. o comprimenlo elos nossos cabelos. Precisa-
1110S conhecer também os nossos l.úbi tos, analisar os nossos atos
e estudar as nossas incli nacões.

Para conhecer-se, um cidadão precisa saber como é por den-
lro, isto é, como é composto e como vive o seu corpo. .

Para isso, precisa conhecer, pelo menos, a anatomia e a fisio
logia, aquela que descreve os órgãos e esta que mostra qual a sua

função. Necessita também ter profundos conhecimentos de h isto
.log ia, para poder compreemrlcr a coanposição das células de cada
órgão e eleve ainda possuir notáveis conhecimentos ele química,
afim de que possa saber quais os elementos e em .que proporções
se combinam para formal' a matéria viva. É impresciudivel que
tenha noçôcs muito vastas de me.cânica, ele hidrostática e de ele
tricidade, para poder perceber ele que maneira se processam os
movimentos vitais. Além disso, não pód e deixar de estudar geo
logia, botânica, zoologia, cristalografia e outras ciências especia
lizadas. para ter uma idéia d o lugar oue ocupa no planeta ela mes
ma Iórma que não poderá despr esar a astronomia, sob pena de
deixar de compreender uma série de perturbações (lo seu orga
nismo derivadas do movimenlo dos astr-os e p articu lar-mcnte da lua.

De tudo isto se deduz que UIll c i dad âo, para se conhecer por
dentro, na intim id ad e, precisa, primeiro, aprender tudo o que está
aí por f'ó ra ...

Havcrú, enlão, alguem no l11UIHlo que se possa gabar de conhe
cer a si mesmo?

E o senhor não tem vontade de se conhecer?
Barão de Itararé

THE I,ONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COl\fPANY LIMITED

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

THE LONDON AASURANCE
L. ALMEIDA - Rua Vida] Ramos. 19

WILSON BORN GONÇALVES
e

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

de seu primogênito
NILSON

Fpolis., em 18 7 43

393 Sv 2
r.t"./"J'.w...........·_....._......�......_._
Os órgãos da Estansuea Militai

têm apôio legal, quando ';ntimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleei
mentos. (D. E. M.).

'Clube 12 ,de AgostoASSEMBLEIA GERAL
De ordem d,o sr , Presidente, convido aos 51'S. sócios para a ses

são de. ASSEMBLEIA GERAL a realizar-se na sede dêste clube, no
dia l

'

de Agosto. vindoiro (domingo), às 10 horas, a-fim.de ser eleita a

diretoria que deverá gerir os destinos do CLUBE 12 DE AGOSTO no
decurso do periodo 1943-44.

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.
....................................................lheiro da ilustracão a-cima, oferecer

lhe. em umàvel gesto, um �álice do
excelente aperttrvo KNOT, lembre.
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade
CeJ a gentileza:ESTEE 1.411.
BFí'1 o I1EU APEiUTIVO

I'RElJ/!.ETtJ!

Hoje Hoje

Sa.-Feira Sa.-Feira

A's 19,30 horas
A visita do Interventor de São Paulo em campinas (Nacional)

NOTICIARIO UNIVERSAL 187/88
(com as últimas noticias da guerra)

Mickey Rooney e Dona Reed (a nova revelação) em:

O Idílio de Andy HardyCom Cecilia Parker, Lewis Stone e Ann Rutheford
A melhor e a maior comedia da farnilía "Hardy"

Preços 3,00 e 2,00

(//'1 oooooro DA KI10rS.J..IIfD.,COI1. e SeGUROS
__ IT1••11.1.1 .....

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

e desaparecidos, Nem todas as per
das dos alemães têm sido refeitas.
As suas fôrcas na f'rente ocidental,
no COJ11CCO '(10 verão, eram estima
das num "toial de 5.000.000 homens,
contra, possivelmente, 10.000.000
de russos. Quanto ao equipamento,
os contendores se equivalem, mais
ou menos.
Os canhões da fortaleza de Pe

dro e Paulo, construidos no tempo
.le Pedr o o Gl'andc, dispararam
duas vezes sómcllte, num perioc1o
de 240 anos: quando a fortaleza
fícou termina,ela e pOI' ocas,ião da
J'e'volncão russa ele 1917. Mas lá es

tão os·' canhões, pronto's para dis
pararem novamente contra os ale
Ulães.

Sheridan em:Sábado - Ann

Carnaval na neve
Domingo, Judy

Idilio
Garland e Martha Eggerth, em:

em Dó-Ré-Mi

\\

\

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

'- "
_

•. <':>'".-

o "ESTADO:':' Sexta ..feiral 30 de Julho de '943

INDICADOR MÉ.DICO Importante'Brasil-ArgentinaBuenos Aires (Via aérea). I justiça e do direito 110 Continente, se
Dois representantes dos jornais é achem firmemente unidos no porvir

das estações radiotelefônicas do Bra- para, na post-gueira, afrontar serena

sil entrevistaram recentemente o mente a imensa obra que será neces

Exmo. Senhor Presidente da Nação, sária pelo hem do direito humano,
General ele Divisão Pedro Pablo Ra- para materializar a sentença biblica:
m írez. "Glória a Deus nas alturas e paz na

Nessa ocasião, Sua Excelencia gra- terra para os homens de bôa vonta
vou um disco para a Nação vizinha de",
com a seguinte mensagem: "Não há No mesmo dia, os jornalistas bra
ainda tres meses, tive o ensejo de me sileiros entrevistaram também o

dirigir ao Brasil, povo irmão, expres- Exrno. Senhor Ministro das Relações
saúdo, como Ministro da Guerra, o Exteriores, Vice-almirante Segundo
sentir do Exército Argentino, ao sa- R. Storni. O Chanceler entregou-lhes
Iientar os profundos laços que estrei- nesse momento, a seguinte mensagem:
tavam ambos os povos", "No decorrer da minha actuação
"Hoje, como primeiro mandatário pública, tenho tido a honra de conhe- 341

da Nação Argentina, cumpro com o cer o Brasil e muitos dos seus homens ---------------

grato dever de me dirigir novamente eminentes; nos seus estudos e medi- Terrenos em lo'te"ao grande povo do Brasil, para lhe tações sôbre as nossas relações inter- 11
apresentar, com as minhas saudações, nac,ionais, foi-se anaigan510 cada vez Vendem-se 4 lotes de terre-
as saudações e o afécto de todo o po- 111alS nas minhas convicçoes a impor-j _

vo argentino, que, neste momento, de tância transcendental que têm para no, bem Situados, próximo ao

pé e unido atrás do seu Govêrno, sõ nós a bôa amizade e completo enten- Balneário da Ponta do Leal.
aspira a manter e a aumentar, \JS dimento entre os povos e os Govêrnos Tratar à rua Duarte Schu-
vinculas de irmandade corn os países Brasileiro e Argentino" tel 15 15 v, -10
da América, dando forma prática a "Retirado da vida pública há oito __

•
__

.

_

uma comun ídade 'de ideais, cujas anos, fui chamado nesta hora grave
raizes se nutrem no sentido profunda- para sobraçar a pasta do Ministério
mente cristão ela heróica gesta his- das Relações Exteriores e Culto, É a

pano-lusitana, que deu à humanidade distinção mais honrosa que me têm Schmidt:
este novo mundo do qual nos deve- feito na vida e toda a minha bôa von- 377
mos oigulhar". tade empregarei para dela me tornar
+Desde os primehos momentos da digno, fIndependência, com interesses comuns, "Tive a grande satisfação de estar I

idênticos problemas e soluções ana- de harmonia com o pensamento do \Iogas: sem divergências fundamen- Exmo. Senhor Presidente da Repúbli-, Vende-se a casa n' 62 à rua Fer
tais e irmanadas as nossas armas nos ca, General Pedro P. Ramirez e, se nando Machado. O motivo da ven

campos de batalha, os nossos povos me permite, a satisfação ainda maior, da é por achar-se o proprietário
construiram um século e meio de hí s- de que as convicções de toda a minha residindo fóra do Estado. Informa
tória para poder expressar ao mundo vida de estudo e de ação sejam as que ções nesta redctção. l5v-9
a afirmação definitiva do grande es- orientam o povo e o Govêrno Argen-
tad ísta.: "Tudo nos une e nada nos

I
tino neste momento.

separa",
.,Neste aspecto afirmo: o princípio

"0 Presidente da Nação Argentina cordial da nossa política internacional
é, ante tud t, um soldado, "Per isso, é e será o da amizade e cooperação
conhece profundamente a maneira 1 com as nações de América, Qualguer
de pensar e sentir do seu povo e, ao outra nação do mundo, sem excepção,
dirigir-se ao povo irmão, fala na lin-I que mantenha ou queira manter re

guagem singela e franca do soldado, lações no futuro conosco, deve ter
que não têm elegância, mas que abun- isto em consideração. Assim o fiz sa
da em austeridade; que não usa fi-I bel' a alguns .reprcscntantes estran
guras retóricas, mas que expr-ime geiros perante as 'recentes negocia
sentimentos profundos e definitivos; ções,
que não têm mais eloquência do que

.. Porém, devo ainda d izer mais;
a que surge dos feitos". mesmo dentro do panamerícanismo e
É nessa linguagem que o Presiden- sem que isto implique estabelecer dis

te dos argentinos saúda o Brasil, tinções nem criar grupos parciais, R

saudá-o nos seus governantes e no realidade, seja geográfica, de viz í

seu povo; nas suas mulheres e nos nhanca, comercial ou histórica. cr!a
seus filhos; nos seus soldados e nos laços mais estreitos, mais imediatos,
seus marinheiros; nos seus indutriais que existem de fá to e que devem ser
e nos seus operários; nos seus pensa- cultivados e intensificados, pois eles
dores e 110S seus artistas; nos seus contribuirão, não a enfraquecer o pa
mineiros e nos seus agricultores", namerican ismo total, s.enão, pelo con-
"Ao fazê-lo 110 meu nome e no do trárío, a fazê-lo mais firme e mais

meu povo, renovo os votos para que eficaz,
a nossa irmandade, nunca embaciada "Declaro, assim, que a amizade
por interiores interesses, se mants- brasileiro-argentina é a pedra funda
nha inalterável, e para que os 110SS0S mental da nossa política internado
países, desfrutando da estabilidade ela nal ".

�_.•._._ -. _._._. -_..-_..."._...,._ _ _-_-.-_ -.-_-.-_.--_-_ _._._._ _,
Está ameaçado de gripe ?

SANAGRIPE�

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

'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-23DR. MADEIRA

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfe

í

..oarnento e Longa Prática no Rio de Jàneiro
l.:ONSUL'I'Al'I - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
�ábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUVl'óRIO: l{ua João Pinto n. 7, sobrado -

t'olle: 1.4.61 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

NEVES
,•

Peça, na sua Farmácia, homeo
patia Almeida Cardoso

E depois ? t Depois Não
pedirá outraDR. MARIO 30v-23

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-i.nterno do Serviço de Cljn íca Médica do Professor Osvaldo Ottveir-a, médico do

Departamento de Saúde
CLf:\'ICA lI'IÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua Felipe Schmidt n. 38 - Te!. 1426 - RESIDJl:NCIA: Rua Visconde de Ouro
Pz-etc B. 70 - 'I'el, 1523 - HORA,RIO - Das 15 às 18 horas - FLORIA;\'óPOLIS.

WENDHAUSEN

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON MÉDICA
DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS

l.:ONSULTAS: Das 10 às 12 e das 14. 'às 17 horas - Rua Felipe 'Schmidt, ;{9 (sobr.)

DR. SAVAS LACERDA Vende-se o predio n
' 203

da rua Felipe
Tratar no mesmo.

lOvlOEx-interno. do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços
do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S, Paulo)

Chefe do Serviço de OftalmoJegia do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade

Clínica médico-cirúrgica especializada .de .olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUI,TAS: Das 15.30

às 18 horas - RESID1l:NCIA: Censelheíro Maf':a, 77 - FLORIANóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospítaís europeus

Clínii:a médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
url!náriD do homem e da mulher

Assiste. 'I.'écnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radíolog ia Clínica CC1lm o dr.

Manoel de Abreu Campanario �(S�o Pau-

1.0'). Espeeializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

carcliografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica, - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195, - Florianópolis,

f

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

,

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, ate
ções das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-tórax artificial
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. Inírazen-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUS'PO DE PAULA
CIRURGIÃO - JIIRETOR DO HOS

PITAL DE CARIDADE
Doen9<l8 de senhoras - Operações -

Diatermia - Infra-VeNI1elho - Ultra
Violeta

Rua Vise. de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644.
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 à1I 6 horas

�l'atamento das dores e inflamaçOes nas

senhoras para evitar operações

DR.
DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Med ic ina

da Universidade de São Paulo, onde fOI
Assistente por vários anos ruo Serv-iço
Cirúrgico do Prof, Alíp!o Con:ei3' Neto

(Primeira Cadeil'a de Clírnca Cuy!"pca).
Com prática na clínica grnecológ íca do
Prof, Sila O, Matos. Assrstente do serVIÇ.O
de partos do Prof, Domíngos Delascio no

"Hospital Leão �III". .' ,

Cirurgião do estômago e VlaS, bllla:es,
intestinos delgado e grosso, t.íroide, 1'1'11'8,

próstata e bexiga. Varicocele, hídrocele,
varizes e hér-nia. Doenças de Senhoras (j
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

reo). Te!.: 1.195.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOl\IINAIJ: estô

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc.' - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, hidrocele, ve

l'icocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fracturas:

aparclhos de 2'êsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.0�9.
Rorál'io: Das 14 às 16 horas, diariamente.

BEZERRA LEITEDR.
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Censu ltos das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vias urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

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

Fone: 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA MEDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felípe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
Fone 11;92, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDJ1:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392,

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA l\1.f:DlCA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléattss Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do rorax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Díd
riamente das 15 às 17 horas, RESIDJ1:N:
CIA: Almirante Alvim, 36, Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Plortanõpolía
Atende chamados a lIualqu('"

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob,

(Anti.r:o Lar.r:o 13 de Maio)

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
loloJe e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e eatrangeírae - Homeopatias - Perfumarias
J...

Artigos de borracha.

'r,. �arante-se a exata observância no receituário medico.
-

PREÇOS MÓDICOS.
�IU' �o�J�"�O,_lIütr�! • e 5 (�!lIU4;l9 40 lJ.rça4o) .... FO�J_ loGU

Casa ,

a venda

'EMPREGADA
Precisa-se de uma, para todo

serviço e que saiba cozinhar, para
São Paulo. Da-se preferência a

uma de meia idade, e exigem se

referências. Tratar à rua Felipe
Schmidt, 39. v-3

UrgenteVende-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 3

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

dições. Ver e tratar no Arma
zem Bom Fim. No Estreito.
390 l5v-6

ReprOdutor de raçaNesta redação se informa quem
possue um ótirno reprodutor de
raça "Jersey" mestiçado com "Ho
landês", com 3 anos de idade, e

que o quer vender, ou trocar por
uma novilha, ou vaca dando leite.
395 15-v 5

Obiéto perdidoPerdeu-se, dia 26 do corrente, se
gunda-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
mação. 3v-3

também ri E'J(ATO
cortando ou cosendo/

OFERECE SEUS SERViÇOS
Moço sem colooação oferece-se

para trabalhar em qualquer ser

viço, especialmente em' ,l:).otel ou
café. Residência: rua Crispirn Mira
n, 29. 6 v:·-2

.. PftECISA-SE
de rapazes de 16 a 18 anos e de
boa aparencia, para a venda a,

domicílio, de artigo muito lucrc tívo
e de grande saída. Paga-se ótima
comissão, mas exigem-se refer$n
cias. Tratar oom o sr. .Fcbíemo, no
Saco dos Limões, n. 272, quase em
frente da Igreja Betélnia. Só se
atende das 18 às 20 horas. 3 v. 2

SALAO BRASIL
Praça Quinze, D. 10 ALVARO RAMOS

CIRURG IÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18Comunica às distintos h,mílias 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).

.,p _.J'I-._._._._ __._._•.•_._._�

MACHADO & CIA.
Os são sempre os mesmos:

a eletr'icidade e 25,00 a óleo
prevos
Cr$ 20,00

AG1l:NCIb.!J E REPRESENTAÇõES
Caixa postal - 37. Rua Jolio Pinto - 8.

Florianópolis
Sub·agentes nOR principais JJlUlc1plOIl do

ESTADOV-lO

r

rI
" I

I

)
I,�
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PRIMEIRA NOITE MARJINEllNA no I Clube 1·2/ de Agosto
Concursos de dcnscs-Prêmios-surprescs

Secretorín do Clube 12.
Sábado, 31

«Soirée» -.

Reserve sua
�--------------������==--�==��==����������---

I V·d S
·

I
NOTA CARIOCA·Cn:,ol.I'l>JI a Gela DE VITOR DO ESPíRITO SAN
TO (COPYRIGHT DA PRESS
PARGA, ESPECIAL PARA "O j
ESTADO").
Rio - Embora estejam comple

tamente desmacarados, os elemen-
tos fascistas continuam ainda a

fazer movimento pseudo-nacionalis
ta. Dizem-se brasileiros cem por
cento e afirmam que o' Brasil tem

dono, não podendo, por isso, estar

sujeito à cobiça de estrangeiros.
Sorrateiramente, sussurrantemente,
inoculam finalmente o seu veneno,

procurando fazer crer que os no�

sos aliados visam transformar o

país em verdadeira colônia.
Se encontram pela frente alguém

capaz de contraditá-los e confundi
los, eles fazem recuo estratégico e

mostram-se agradecidos pelo escla
recimento recebido, graças ao qual
poderão modificar a sua opinião.
Mas saem dalí para continuar a es

palh�r o mesmo "slogan", conse

guindo não raro encontrar terreno
bom para receber a semente irrsi
diosa. Às vezes relatam, com deta
lhes imaginários, conflitos entre
americanos e brasileiros para justi
ficar os seus boatos cheios de ve-:

�t...••••w:a::t:a::t:XJOCJCiXOUDI::::I� �l.IOCXJOCQQt'IIOODDOcOaoOOOl'XlOOa�DOOIOOCDOIDODCrlaI:Jo

HOJE 6a ..feira HOJE

,��Bõre�õõfõNTo16�--A'S 19 HORAS
Ultima exibido do sucesso de qualquer época:

O Cardeal RicheHeu

--

meso

Annersarlo8t
Completa hoje 93 anos o nossos

venerando conterrâneo sr. Senen
Camêu, residente no Rio Tavares,
nesta Ilha.
Pobre e quase esquecido hoje,

vive êle curtindo penosos sofrimen
tos físicos, sem esperanças de qual
quer assistência, depois d. longa
vida trabalhosa e ativa. Na monar

quia, foi telegrafista e profess�r
público em S. Miguel, e .no Rl�Tavares. Ao vir a Rep úbl íco , fOI
escrivão de paz, intendente muni

cipal, juiz de paz, chefe escolar
e, finalmente. fiscal dos manan

ciais d'áqua que abastecem a ca

pital. Nessas funções o encontrou
a revolução de 1930. Supr!mido ês
se cargo caíu o sr. Senen Camêu
nas maiores privações, que só têm
aumentado com o correr dos anos.

O Conselho Nacional de Servi'Ço
Social criado há pouco t-empo, po

deria,' quiçá, dar as�is�ência a

quem tantos cargos pubhcos ocu

pou e hoje vive alquebrado, enfer
no, às portas da miséria.

.

Que estas palavras, escrItas no

dia do aniversário do velho cata
rinense, façam voltar para êle o

interÉlsse de quem de direito, são
os votos de O ESTADO.

.
,

Nesta data transcorre o natah
cio da exma. sra. d. Rute da Cos
ta Bento, esposa do prezado con- neno.

terrâneo sr. cap. Quirino Bento. Como, porém, tudo é diferente:
.

•
Agora mesmo acabo de receber car-

Fazem anos hoje: ta de um velho amigo residente em

Srs. Norberta Cabral �. Enéias I' Natal,
onde está localizada a maior

Morel·la competente graÍlco da
d fi ciai ld d

., parte os o IClaIS e so a os amen-
I.O.E. . d t d Brasi! E _.

Jovem: José Medeiros Xnvier , canos es .aca os no rasu. < m vrr-

Meninos: Milton César Pires e tude de suas funções está êle em

Carlos Alberto Co rrrpoa. contácto permanente com os com

patrícios de Roosevelt, sendo, as

sim, autoridade para falar a respei
to. Nessa carta êle relata a cordura,
o desprendimento e a franquesa de

Clubes:
Faz-se á ouvir, em a noite de

sábado, durante a festa que o

C. N. "'Francisco Martinelli" le·
vard a efeito no Clube "12 de A

gosto", a exma. sra. d. Ivone
Brüggemann Leal. Acedendo ao

convite do presidente daquele Clu
be, a ilustre dama proporcionará,
sem dúvida, uma hora de verda
deiro encanto à nossa sociedade,
durante a qual ainda ouviremos
grandes páginas do bel-canto, mu
duladas por vozes obedientes a

escolas pelas quais se norteiam os

'temperamentos de �lite, para, a�in-
girem as perfeiçoes do cldsaico.
Para o seu serão de arte, a nos'

sa digníssima conterrâneo escolheu,
entre outras partituras, a "Tosca",
de Puccini, e a "A flôr e a fonte",
de Felix de Otero, com letra do
imortal poéto brasileiro Vicente de
Carvalho.
Um li:hdo programa, ao quó,l o

ekímio violinista Cal'mêlo Prisco
emprestará valioso concurso. Ao
piano, a graciosa srita. Nerêida
Carvalho.

todos os americanos.
Justamente o contrário é o que

a "quinta-coluna" procura espalhar
entre os incautos. Não fôra tratar
se de um documento particular,
essa carta seria por mim divulgada
em todo o país, afim de desmasca
rar de uma vez por todos esses fal
sos patriotas e abrir os olhos dos
patriotas menos prevenidos. Olhe
mos com desconfiança todo aquele
que vista tal capa. Trata-se inva
riavelmente de elementos da quino
ta-coluna.

\

I
I 1

CONDECORAÇõES MERECIDAS
Londres, (B. N. N.) - Um oficial

tia marinha mercante norueguesa
foi condecorado pelos' seus feitos
brilhantes na aviação. Como avia
dor já afundou ou avariou 40 pe
quenos navios inimigos.

�-_.•-_.•-_-.-_._-,:-_",,:e••_-.-.-....._-_-..-_._._--:

CARTAZESPARA VOCÊ E SUA
FAMILIA

Sabonete e Pasta dentifricia\
'/

(
•

AAAXA
Talco e PÓ de Arroz

MALVA
Produtos da

PERFUMARIA
MARÇOLLA

n(I

1 que, nos Estados Unidos, os

números dos telefones usados
em cenas de teatro, cinema ou

rádio não são fictícios, pois ge
ralmente as companhias tele
fônicas possuem alguns núme
ros à disposição dos interessa
dos para êsses casos.

2 que, na França, constitue
uma «delicatessé» certa sopa

de tartaruga que, além de uma
boa dose de «cherry-brandy»,
contém mais 2? ternperos.

3 que a forma e o tamanho
dos ossos são coisas plásti

cas; e que se impedirmos um

cachorrinho de usar as pernas,
atando-as com um laço forte,
ao fim de seis meses os ossos

dos membros seu uso terão ape
nas a metade da espessura e

serão bem mais curtos do gue
os que foram deixados livres a
sustentar o pêso do corpo.

4 que, em 1936, uma compa-
nhia cinematográfica norte

ame:dcana ofereceu uma verda
deira fortuna a Anthony Eden
para que êle consentisse em po
sar para um filme sobre a sua

vida: e que a insistência da com

panhia foi de tal modo imper
tinente que chegou até a pro
vocar uma reclamação do «Fo
reign OHica» junto à embaixada
dos E,tados Unidos em Londres.

5 que Sir Frederik Grant Bem
ting --- descobridor da insu

lina e detentor do Prêmio No
bel de Medicina em 1923 ---

que
morreu ao ch.ocorv aa o seu avião
contra o solo, foi o primeiro
grande cientista vitimado pela
guerra atual.

6 que somente em seis, dos
quarenta e oito Estados que

formam a Confederação norte
americana, nunca foi linchado
um homem; e que êsses seis
Estados são Connecticut, Massa
chusetts. New Hampshire, Rho
de Island, Maine e Vermont.

As autortdades respcnsávers peu
fiel execução das Estatísticas Mili
'ares podem exigir, sempre que ho»
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
rormante prove o que declarou, A
má-fé constitue crime contra B .�
�uranca nacional. (D_ E.. 11_).
"A. Bandeh-a Nacional <leve ser hastea.

nientemente Humtuada=, (Decreto-Ieí D.
t.545. de :11 de jUlho de 1942, ar-t. 12).
da de sol a sol, sendo perrníttdo o seu
uso à noite, uma vez que se ache conve
doe 1942: - Art. 18, N. 5).

DO DIA

Com George Ar liss, Cesar Romero e Maureen O'Sullivan
CINE JORNAL BRASILEIRO (174 DIP)

DEVE-SE FAZER O B8:M (desenho colorido)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: 3 00, 2 00 e 1 00. Livre de Censura

1 ,
I
,

UNIÃO BENEFICENTE DOS
CHAUFFEURS DE SANTA

CATARINA Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.Foi el�ita, em Assembléia Geral,
realizada a 20 do corrente mês, a
nova Diretoria que regerá Os des
tinos da U. B. C. S. C. no proxil110
período, de 13 de agosto de 1943
a 13 de agosto de 1944, e que ficou
assim constitui da : Pres., Arão Bo
nifácio de Sena; Vice-Preso, Dioní-Isio Damia,ni; 1° Secr., Joaquim Ri
beiro Borges; 20 dito, Luiz Rovere;
10 Tes., Júlio Cesarino da Rosa;
2() dito, Manoel Véras; Delegado
Geral, Antônio Vieira Machar.lo. Con
selho Fiscal: Santos Maestn, H�s�
miro de Abrêu, NUJl1a� Pompl11O
CardosC9 Adalberto MOI'elra da Paz,
Teofilo 'Bote1ho, Jesuino ,To!é Es·

,

pindol:1, (' ,João Siridakis.

DOMINGO

Sensacional filme

Uma aventura porCom Ronald ReagBn e Joan Perry
EXPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO (DFB)
RAY KINNEY E SUA REAL ORQUESTRA

HAWAIANA �Short Musica))
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Atual.)

Preços: 2,00 e 1,50. Imp. até 10 anosf

de aventura�:

dia

- o tecnicolor falado em português:

Alô, amigos!

Clube Náutico .Marlineli
CONVITE

O CLUBE NAUTICO MARTINELI, pela sua dire
toria. tem a grata satisfação de convidar seu corpo social,
bem ar si rn o dos clubes DOZE DE AGOSTO e LIRA TE
NIS, para as festas que tará realizar no pr6ximo dia
31, sábado, nos salões do CLUBE DOZE DE AGOSTO,
em comemoração à passagem de seu 28 ar.iversâr io.

til • -

d
"MÃE DAS NAÇõES UNIDAS"

organlzaçao O Frank C. Walker, Diretor Geral
o •

I dos Correios dos Estados-Unidos

serviço SOCI8 mandou o primeiro sêlo, impresso
O presidente da República assi- em honra da "Polônia, combatendo

LOU decreto dispondo sobre as ba- heróicamente contra a Alemanha
ses da organização do servico so- Nazi", ao Presidente Roosevelt. Escial no país. Pelo decreto, o Con-
selho Nacional dI;) Serviço Social te sêlo postal é o primeiro duma
tem por função, como orgão coor- série de 11 sêlos postais que serão
denador, estudar em todos os seus gradualmente impressos nos Esta
aspectos os proble:ynas de assisten- dos-Unidos em honra de 11 naçõescia do serviço social e, cerno or-

Européias que estão batendo-se hegão consultivo e cooperador, assis-
tir os poderes publ icos e entidades roicamente contra o invasor. "A Po
privadas em tudo quanto se rela lônia é a Mãe das Nações Unidas",
cione com o assunto. I disse o Diretor Geral dos CorreiosSão objetivos do C.N.S.S. a ori-

sr. Walker. "Gratidão comum tementação, fiscalização, centralização
e ut.lização das obras mantidas inspirado o artista que desenhou o

pelos poderes publicas e pelas en- sêlo comemorativo, gratidão pelo
ti<:l.ades privadas, para diminuir que a Polônia e os Poloneses têm
ou suprimir a deficiencia e os so- feito pelos Estados-Unidos e porimentos causados pela pobreza ou

pela miseria, ou oriundos de qual- todo O Mundo". (S. P. I. para, O
quer outra forma de desajusta- ESTADO).
menta social, e conduzir, tanto o

individuo como a família, e.o rrí- ROMA AINDA ANUNCIA ...

vel satisfatorio de existencia, no LONDHES, 28 (U. P.) _ A rádiomeio que habitam. .

dR· f....................-.t"...._w_........................................... emissor-a e oma ln orrnou que

R A O I O
aviões alemães , atacaram o porto
'de Augusta (Sicília), afundando
uma corveta e um navio-tanque de
7 mil toneladas, incendiando, além
disso, 6 transportes com o desloca
mento conjunto de mais de 40 mil
loneladas.

(

Vende-se um, RCA Victor, 5 val
vulas. Preço c-s 1.200,00. Tratar à
Praça da Bandeira 37, depois das
17 horas.

�"--�,-���:_,-,���,,�-�
"A Bandeira Nacional quando em fIo.

rão, sobre escudo ou outra qualquer pe
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocüpaI'á o centro, não podendo ser menor do
uue as outras, nem colocada abaixo de
Ias". (Decreto-lei D. 4.545. de 31 de julho
I".-_....-_-J"...-.,,_- - ........_- •__-.Ma-.-...

ENFERMEIRA NORTE-AME
RICANA

mo, 29 (A. N.) Foi solene-
mente apresentada às suas colegas
do Hio, em cerimônia realizada no

antigo Conselho Municipal, sob a

presidência do coronel Jesuino de
Albuquerque, a enfermeira norte-

UM EXÉRCITO SECRETO NA
POLôNIA

Segundo revelações de fontes
clandestinas está sendo organizado,
na Polônia, um exército secreto co

mandado por um general cujo nome
deve permanecer em reserva. Esta
fôrça está pronta para entr-ar em

ação no momento oportuno. As au

toridades do Reich, receiosas, estão
concentrando os cidadãos alemães,

Inas cidades, a-fim-de melhor dePETROLEIRO CONTRA
SUBMARINO fendê-los, quando se produzir o Ie-

Londres, (B. N. N.) - Segundo 'I
vante geral dos poloneses, agora

informa a ATN, um comboio foi subjugados.
recentemente _ ata�ado por u.m SUb-I Atualmente, a imprensamarrno alemao. Um petroleiro no- informa el ,. .

rueguês poude apenas evitar um p a prnneira vez que,. �etorpedo, virando bruscamente a /' t�·avara.m lutas armadas nos terrító-
bombordo.' nos poloneses. (S. P. I. para O ES-
Na noite seguinte, outro navio foi, TADO).torpedeado e ficou em chamas. À

lU7: do incêncli�, o petroleiro desco- Comprai na CP. SA MISCEhriu o submarino a algumas cente- Anes ele metros do navio, que ardia, L NEA é saber economiz;tr'
Mudando de rumo" dirigiu-se \para OS OFICIAIS ALEMÃES DA S. Séle e abriu fogo. Ao segundo I dis- •

paro, acertou no alvo e puderam- RECEBEM GRATIFICAÇõES ES
se ver grandes explosões no sUbma-1 PECIAIS POR CADA POLONl!:Si r ino, seguidas de muita, fumaça. EXECUTADOO almirante britânico e as au.', 'As ró r'i s t ti ti lemãtoridades norueguesas exprimiram .

p p la es a IS Icas. a emaes
suas felicitações e os 17 tripulan- confirmam, que durante dOIS anos c
tes do petroleiro foram propostos' meio í'oranf enviados para o campo
para a cruz de guerra. ) de concentração em Oswiencim, ..

O CADÁVER NO JARDIM \ 85.840 prisioneiros, entre os quais
Londres, (E. N. N.) - Cornuni- 8.620 mulheres. Dessa cifra foram

cam de Oslo à ATN que, no dia 27 mortos mais de 57.000 e a estatísti-ele maio, às 5 horas da, n1l1nhã, a i ca diz ue -dO r· tpolicia procurou o estudante "Vang ,.

" q la l3,men e perece�, emHalvorsen em uma residência, em' medra, 250 pessoas. Foram tres, os
Oslo. Halvorson tentou fugir por

I métodos para assassinai' os prisiolima janela do 2° ;;:andar, mas. foi; neiros: 1) fuzilamento, 2) tortura,1119rto p�los. alel11a�s .. Seu cadaver I 3) asfixia por "a,zescam no .Janhm e la fICOU

alguma,s/'
"', .. .horas antes qne o viessem buscar. Para o aSSaSSll1IO foram usados

MEÇ U
os mais destacados oficiais da S. S.CO • O A SUBSTITUIÇÃO b .._

Londres, (B. N. N.) _ A ATN q�l� rece eram grahfICaçoes espe�
cOlllunica que a Noruéga conseguiu ClaIS por cada executado. Os çadá,
obter até agOl'a oito dos navios I veres são destruidos por, cremaçãoamericanos copstr�l!clos

.

recent�-' e cada família do mortQ l't'ee.be UID8!'mente. A �oruega Ja perdeu mais notíci.a de q ., I t
'

de 300 navIOS nos transportes para
ue por mnco t o ys po-

os aliados e mais de 2.000 ma,ri.
' de receber as CInzas de seu parente,

nhri\,os, / I (S. P. 1. para Q EST,APO)"

-americana Clara Curtins, que vem,
gratuitamente, orientar os serviços
de enfermagem da Saúde Pública,
nesta capital, em vista dos entendi
mentos realizados entre o prefeito
Henrique Dodsworth e o coordena
dor dos Negócios Interamericanos.

alemã

_l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sexla ..'eira,30 de Julho de 1943 s

Primeira mensagem do general
,Sikorsk_i à nação polonesaNA fRAGliCA, OCASIAO EM.

QUE

I P�lônia,_ será saldada segundo a
A PqLONIA E A CAUSA DAS NA- afIrmaçao de nossos nobres alia
çõE� UNIDAS SOFREM UM RU- dos, que prosseguirão conosco, a
DE G?LJ>E COM O DESAPARECI- luta para a vitória final do Direi
�!EN10 �� ,�ENERAL SlKORSKI, Ito, da Liberdade e de Justiça.
E OPOR1UNO RECORDAR A FÉ DepOIS que o nosso país f'ôr li
GRANDE SOLDADO, ATRAVÉS DA bertado, a História e a Nação in
�ENSAGEM QUE DIRIGLU A SEUS teira decidirão quais foram as cau
SOLDADOS �� FRANÇA" EM DIA sas que deterrninar-am a ocupação

�O D� SE1EMBRO DE 193�. de todo o território da Polônia p e-
CII�ad,a�s! r:resta hor� decisiva la Alemanha e pela Rússia.

da Histór-ia, so atos e nao palavras A Polônia sairá desta luta forta
têm valor .. Por isso, e no cumpri- lecida para durar séculos, Agora,
mento estrito do meu dever de sol- em nome do Govêrno e da Nacão
dado, inicio minhas atividades. De intei ra, declaro solenemedte "em
pIem? �côf'do cO.1l1 o Presidente da face do mundo, que a nova 'partiRepúhlica e satisfazendo sua von- lha do Estado Polonês é uma viola
tade, ponho-me á testa do Govêr- ção que jámais será por nós aceita
I�.O da Uni�o Nacio:n.al e tomo a che- nem apro:vada de fórma alguma por
fia das Forças Mi.litar es, nossos aliados e arni "os.
,Jur,o-te, �ação Polonesa" e a vós A Polônia, seu pov�, seu espi ri-

-Lambem, rnaes dos que carram na to, seu glorioso patrimônio rnile
d elesa da Pátria e da Liberdade, nar, são imortais. Um símbolo da
a vós, heróis de Varsóvia, de Mo- grandeza da alma polonesa é

Iná-jdlin, de Westerplatt e de HeI, 'e a cio Paderewski. Diante dêle reno

todos vós, soldados desconhecidos vo minha jura de servir à Polônia
da Repúhlica que cumpristes vosso com todas as minhas f'ôrcas com à
sagrado dever para com a Polô- máxima lealdade, honestidade fi
nia - juro-vos que Curnp ri rei o delidade e sem esmo,recill1ent�s.
meu dever como o exige a minha Garanto, solenemente a nossos
honra de soldado e a Polônia me grandes aliados, que 'a Polônia
Impôe. Assim me ajude Deus. manterá sua palavra custe o que
Declaro ao mundo, em meu no- custar. O Exército formado no só

me e no do Govêrno, que o único lo da França, sob minha chefia, re
escôpo do Govêrno da União Na- tomando das mãos ensanguenladas
cional é a reconstrução da Polônia da Nação, as armas para a luta p e
grande e hem dirigida, justa e equi- la grandeza da Pátria, desempenha
tati va para todos os seus cidadãos. sua 111 issão histórica ,e há de deferi
Desejo que essas palavras pene- der, sem contar sacrifícios, nossa

trem profundamente no coração de Fé, nossa Honra, nossa Liberdade e

todos os poloneses, que [untamente 110SS0 direito secular de uma ex is
com o heróico exército provaram Iê n cia como Estado independente.
com' seu proceder um imenso amor Ineliriando-me ante à sombra dos
à Pátria. O sangue derr-amado peTa (rue ca irarn no campo de honra,
Nação por milhares de pessôas de l,alnço meu' apêlo a todos os pelo
todas as camadas sociais, não será rieses para que cumpram seu dever
estéril. A divida moral contraída com abnegação, disciplina na luta,
pelas Potências Oc identai s com a pelos nossos sagrados Direitos".

V" S.. procura representações
Uma das maiores .Fábricas de� Folhinhas. estabelecida
ha cêrca de 50 anos, a mais antiga e a mais rnoderno

•
no

romVÉNDEDoREs,gÂTIWOS
O

nas Capitais e no interior.
Boas comissões

- e adiantamentos
Mostruário a crédito - Negócio sério e lucrativo.

Ofertas diretamente à
Fábrica "Glória" - Caixa n° 3097 - S. Paulo[

Aumentam as
compras de Bonus

de Guerra
Washington, julho - (IN

TER-AMERICANA) - O se

cretário do Tesouro dos' Esta
dos-Unidos, sr. Morgenthau,
elogiou oficiais e praças da
Marinha devido ao interêsse
cada vez maior que demons
tram pela aquisição de obriga
ções de guerra. O sr. Morgen
thau declarou ter recebido In
formações segundo as quais o

número de compradores de ho
nus de guerra na Marinha au
mentou de mais de quinhentos
por cento nos últimos três me

ses, e acrescentou que as refe
r i das compras importavam
agora aproximadamente em
6.900.000 dólares por mês.

CASA MISCELANEA, distri-r Quem sonegar informações à Es
buidora dos Rádios R. C. A tatísti�a !"!li t.ar, trabalha em pr61
Victor, Vávulas e Dsicos _ I

de ,pai;; numrgo•• �, nesse caso,
_.

. st:ra Julgado, mí'litarmente, como
Rua Trajano, 12. i.nimhw do Brasil (D. E. M.).

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

DE SANTA CATARINA

BronchiteFriccione este poderoso unguento no
pescoço e peito. Actóa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar-
rho, allivia a congestão, c toma

mais facil a respiração.

, .
(Em trans�ormaç�o .para, Soc�,edade Anonima)

Rua Trajano n. 16 - Sede propna - Registrado no Ministério da AGri-
cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setembro de 1931).

"

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANóPOLIS
.

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

Tem c?rrespon�en.te em todos os Municípios do Estado - Representante
da Caixa Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados de São Paulo,I

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

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

Aceita procuração para receber vencimentos em todas as Reparti
ções Públicas Federais, Estaduais e Municipais.

DIRETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Gerente - CeI. Pedro Lopes Vieira
Diretor-Procurador - Ftor êneio T. da Costa
Díretor-Secretário - Lourival Maia de Almeida

Abalroamento de
dois vapores

Rio, 28 (A. N.) - Devido a es

paço insuficiente para a evolução
no porto interno do Recife "com
numerosos navios amarrados 110

cais e nos recifes, em consequência
do estado de guerra", verf'icou-sc
ali uma colisão entre os vapores
"City of Durban", inglês, e "Itaí
té", brasileiro, sofrendo ambos
avarias de pequena consideração.
Na forma do parecer da, procura
doria, o Tribunal Marítimo Admi
nistrativo determinou o arquiva
mento do processo instaurado sobre
o acidente, que foi considerado
C01110 caso de força maior.

Alguns PRECOS que constituem a causa, do ESTUPENDO
SUCESSO que está obtendo a LlQUIDACãO

"A MODELAR"
Capas de gabardine pura Tapetes Cruzeiro
lã, forro inteiro de seda, e o-s 218.00 1,20 x J,80 a Cr$ 139,00
Pullovers de pura lã » Cr$ 33,00 1,40 2,00 Cr$ 173,00
Capas duplas impermeaveis Cr$ 245,00

x »

Sobretudos finissimos, cujo 1,60 x 2,30 » Cr$ 237,00
valor é de Cr$ 310.00 por Cr$ 2"15,00 2.00 x 3,00 » Cr$ 395,00

Manteaux superiores de pura lã.
forro de seda, moderno à

Casacos curtos de pura lã, alta
moda, só o feitio vale
Cr$ 100,00 - por

Blusas de pura lã a

Boleros de péle a

Capas e casacos de péle por
preços vantajosos.

Jinissimos tapetes de quarto a Cr$ 23,00

da

Cr$ 175,00

Cr$ I30,OO
Cr$ 37,00
Cr$ 345,00

,

\'1I'
r \1i"
� !
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COlaboração entre Brasil e EE. UU.
RIO, 30 (A. N.) - Informam de Nova Iorque que o sr.

Salgado Filho, ministro da Aeronáutica do Brasil, visitou o

quartel do 30 Regimento da Fôrça Aérea e a Escola de Tática
Aplicada, em Orlando. No momento em que sua excelência se
acha prestes a deixar o território americano, já se anuncia a

visita de outra personalidade de destaque, general Eurico
Gaspar Dutra, titular da pasta da Guerra, em tôrno da qual se
está formando ambiente de vivo interêsse, pois que é mais uma

prova da excelente colaboração entre o Brasil e os Estados-Uni
dos através do contacto direto entre os titulares das pastas mi
litares.
w" .....-.-.-,.-.-.·...·.-.·.·.·.·.·.·.-.·.·.-.-.-.·.-.·...• ....- ....-.-.·.·.-.-.......-5 • W

A Itália não pensa em rendição .

Londres, 30 (U. P.) - A emissora de Roma anunciou que o que havia
ocorrido na Itália foi produto de urna crise constitucional já resolvida
pela monarquia, que é a "fiel

í

ntér p rete das tradições italianas e da
vontade do povo". A emissora acrescentou: "Os primeiros comentários
dos círculos competentes de Londres e Washington demonstram clara
mente a desilusão dos nossos inimigos e comprovam uma vez mais o

que sempre afirmámos: a guerra, que movem contra nós, é independen
te de regimes políticos. Não é a destruição do fascismo o que desejam.
Os seus discursos adquirem agora urna franqueza, brutal. É melhor as

sim., Quanto a rendição, ternos que dizer que ninguem pensa nisso!".

Bté parece revolução social!
NOVA IORQUE, 30 (U. P.) - Notícias de Berna revelam que os

distúrbios que se estão registando no norte da Itália estão assumindo o

caráter de revolução social.
Acrescentam essas informações que estalaram greves em Veneza e

no Arsenal de Brescia, cujos operários pedem ao govêrno de passe a

negociar a paz. Em muitas paredes aparecem inscrições do seguinte
teôr: "Liquidámos Mussolini! Não queremos mais guerra!". - Segundo
as referidas notícias, também se registaram manifestações em 'I'aranto,
Bari e Foggia.

Cedo" Badoglio será substiluido
Londres, 30 (U. P.) _.- Corresponde aos italianos iruoio.rern as

demarches de paz. Das Nações Unidas a Itália só deve esperar a

intensificação da guerra, se o marechal Badoglio tiver intensões de
regatear a capitulação. Os meios britânicos fazem êsses comentários
sobre a situação, acrescentando: Destinam-se ao fracasso quaisquer
tentativas de Badoglio para voltar a situação de neutralidade de que
gozava a Itália em 1940. Do masmo modo, as Nações Unidas empre
garão a força de suas armas se Badoglio pretender impedir que os

aliados usem as bases italianas contra a Alemanha. Os observadores
políticos estão convencidos de que, se Badoglio pretende continuar a

guérra, não tardará muito no poder: cedo será substituído por outro
governo. bastante sensato para aceitar as condições aliadas, isto é,
a rendição incondicional,

protestos em Milão
BEH.NA, 30 (D. P.) - "Gréve geral em Milão e reclamação" é o

que informa fontes fidedignas suíças baseadas em despachos vindos da
Itália. Segundo os mesmos informantes, todas as atividades foram sus

pensas em Milão. Acredita-se na Suiça que foram as atividades bancárias
que motivaram a greve geral, uma vez que os patrões revelaram não es

tal' em condições de pagar aos seus empregados. Diante desse fato, os

trabalhadores não compareceram às oficinas e fábricas.

Greve e

Intenso ataque às linhas «eixisías»
LONDRES, 30 (U. P.) .- Urgente - O Alto Comando

Alemão desta noite admitiu em seu comunicado que as tropas
aliadas estão atacando intensamente as linhas eixistas na par
te central da Sicília.

A Hungria quer deixar a luta
Istambul, 30 CU. P.) - A Hungria iniciara ge�lões de paz junto aos

Aliados logo que comecem os entendimentos entre o novo governo ita

liano e as Nações Unidas. Salienta-se que o govêrrio húngaro [á deu ins

truções, nesse sentido, ao seu representante diplomático cm Angóra,
Soube-se, por outro lado, que ontem chegou a Istambul o filho do re

gente da Hungria o qual é portador de instruções do governo de Buda

peste para o representante húngaro junto ao govêrrio turco.
.....................................................

PESSOASDE TEM

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU-

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

o Figa,,::, -.j Baço, o coração o Estômago, os

Puimões 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
DOS Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como lícôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxtlíar DO tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
tamento da Sífilis principalmen· sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo· no trrtamenta da Sífilis.
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito TalDsa. (a) Dr. Rafael Darlolatll

ElIZABETH ARDEN OFERECE, GRA
CIOSAMENTE, DURANTE O PERIODO
DE 26 À 30 DE JULHO, CONSUL
TAS SOBRE "BELEZA E NOVAS
CÔRES DE MAQUILLAGE" NA CASA
MACEDONIA À RUA TRAJANO, 8.

EmprEsas de mine
racão

mo, 29 (A. N.) - o Conselho
Nacional de Xli n as c :\IetalLlrgia tor
nou público que as empresas que
exploram a iuincraçào ou se utili
zcm cssenciahucnte de matérias pri
mas minerais do pais (mctalurgia,
fabricação de cimento, vidros, elc.),
deverão fornecer, até 31 de agôsto,
dados completos sôbre sua organi
zação seus programas e suas ati vi
dados.

Os alemães ocupam rríeste, fiume e Pola
Nova Iorque, 30 (U. P. Urgente) - Os exércitos alemães co

meçaram a invadir o norte da Itália pelo passo de Brenner. A Co
lumbia Broadcasting System informou que as tropas alemãs ocupa
ram, ontem, à noite, T rieste, Fiume e Pola, e, agora se aproximam
rapidamente do sul da península da Istria. As tropas germânicas
invasoras pretendem estabelecer linhas de defesa no vale do Rio
Pó, no norte da Itália.

Se a Itália não quiser capitularWas hington , 30 (U.P.) - O secretário interino da guerra
informou que o novo governo italiano não fez nenhuma "dernar
che

"

de paz, oficial ou extra-oficialmente. Falando aos jorna
listas, disse ainda o secretário Patterson: «Os aliados continua.
rão a guerra contra a Itália, com a mesma energia, se os ita
lianos não reselverem sua capitulação ,incondicional •.

At
- I A despesa com o

ençao . cinema póde ser ti·
roda com a veuda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.

Associação Beneficente de,
Assistência aos Funcionários

Públicos Civis de Santa Catarina
Na Fazenda

Chapãdáo
do Avanço em Orei

�OSCOll, 30 (U. P.) - Em toda
a zona de Orel os russos avançam
incessantemente, Imstigundo os ale
mães, que prosseguem em retirada
sem poder estabelecer fortes linhas
de defesa em nenhum ponto.

�··NIêosla-·OCUíiaíia·-····
Washington, 30 (U. P.)

Anuncia-se que os norte-ameri
canos ocuparam Nicosia.

Já está vitoriosa a novel Asso
ciação, ,recem-criada nesta capital.
sendo o número de associados ins
critos bastante animador. O livro
de inscrições, onde consta o esbôço
dos estatutos, passa de mão em

mão, sem maiores comentários e

delongas', dada a sua alta fina
lid�de: assistência médica, farmá
cia e peeúlio às viuvas, e outros
ben$fícios que futuramente serão
proporcionados aos cissocícrdos ,

NbS prímeiros dias do lT,�3 de
Agosto vindouro, haverá uma as-

sembliiia geral, na séde do Clube I I ld dDe�ocrata, para discussão e apro-. (Ipe o aos so a osvaçao dos estatutos, sendo, em se- .

guida, encerrada a inscrição de Londres. 3D (U.P.) - A emis
sócios fundadores. sara de Roma fez outro apelo

aos soldados italianos para que
apoiassem o rei Vittorio Em
manuel e o marechal Badoglio
na defesa das tradições milita.
res da Itália,

São Paulo, 30 (A. N.) . __ . Por en
tendirncntos rcalizados entre Q i n
terventor Ieuernl e o comandante
da 2a Região Militar, foi escolhida
a fazenda "Chapau.i..' muuicip io
de Campinas, para �ecle da Escola
Preparatória de Cadetes, sem pre
juizo do projeto de J n-Ialacü». 110
ll1CSl110 local, da divisão ele 1110to
mecanização do exército.

A cidade amanheceu
ocalta

É mu DOENÇA
xurro PERIGOSA
PA1U A FAlÚLIA
li: PA1LA. A BA.ÇA
-

Sra. Marina Santana Assunção
Ocorreu ontem, repentinamente,

o falecimento da exma. sra. d. :rv.a
riI1a Santana Assunção, esposa do
sr. Valdemar Lelis de Assunção.
O féretro sairá hoje, às 16 horas,

para o Cemitério Público.

l_{io, 29 (A. }{.) - A cerração de

····ManiiêSiâc·ões
..........

dê...".. hoje nesla capital foi a mais inten- VIDA E MORTE SOB OCUPACÃO
sa do ano. A cidade amanheceu ALEMÃ-

cegos oculta sob densa névoa. Os bondes Londres, (B. N. N.) - COl11unÍ-
.. RIO, 30 (A. N.) - Em demonstra- automóveis e trens, tudo se atra� cam de Oslo que o negociante Bjar
cão de agradecimento ao Govêrno, sou. Os aviões não puderam levan- ne Aulie foi atingido por varias
por motivo da nomeacão de seus tal' vôo e as barcas quase ficaram balas de fuzil, quando, recentemen
companheí ros de infortúnio para impedid.as de tr.afe.gae. Alias, uma te, a policia veio procurar seu fi.
trabalharem no Arsenal de Mari- delas fOI bater Iigeirarnente contra lho. Aulie entreabriu a porta e íme
�ha, QS cégos vão homenagear ho- � cais da Ilha Fiscal; havendo, fe- diataI?lente. a políca alemã fez fogo.
je, com urna passeata, os srs. pre- l!z!lze.n•te, apenas, pamco. Aulie caiu no chão desacordado'
sidente da República e ministros

•

RÉQ��i�;;;��·...:·;·_··...i·····......
·

mas não se sabe se �eio a 1110rre1: .

da Marinha, Educação e Trabalho. sunto público?
1

Procur�o :e,,��p��:� f�: I após. Seu filho, estudante foi lo-
Nêsse desfile participarão delegados termediária". vado preso.

'

dos Estados de S. Paulo, Minas e
Rio de Janeiro •

.:-...pr--.- --- ---.-_._-.", - ....•-.-.�

Merenda Escolar
Os srs, João Moritz, José

Silva, José Domingos da Silva
e JorgdAtherino, proprietários de
panificações, nesta capital, vêm
de atender o justo apelo co dr
Alves Pedrosa, juiz de Menores,
fornecendo pães, gratuitamente,
aos alunos da Escola do "Jui.
zo de Menores" para fazerem

I
a

E:::R:;::d:'''Emprêsa lnterme-

I
diária", de todos os seus interêsses junto
a qualquer departamento público civil,
militar, bancário e comercial.

Campanha do livro
para o combatente
RIO, :�O (A. N.) - Realizou-se,

ontem na sérle da L. B. A. a sessão
preparatór-ia da "Campanha do Li
vro para o Combatente", que serú
iniciada, em todo o país no dia 1"
de setembro próximo. A finalidade
do movimento é promover donativos
de lívros para as classes armadas e

constituir bibliotécas ambulantes. A
campanha será apoiada por diver-
83,S instituições, ínclusve Q Inst ,

Nacional do Livro.

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort�os DOS dias 4- e 18 de cada mês,
PReMIO MAIOR CR.S 6.250,00
Muitas bonificaçõ,es. e Inscrições de pagamentos.

MedICO gratís
NOTE BEM todas estlls vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo, que promete cum
pre tncomíuente, Não existe igual. Não reflita e Dão
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio. tenha cofiança, que, quando menos esperar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias ,. e 18

w.;a...-_- -.-.-_-_-.-.-_-.-•••-.-.-.-.��.-.-.-••",..- -

__••__•••-=..- ..,...,

AGENTES E REPRESENTANTES
Pessoas que trabalharam ou trabalhem para Cios.

de sorteios 'ou que queiram uma boa representação
com grandes possibilidades, escravorn à Caixa Postal, )
3717 - S, Paulo. Ccncedemos melhores condições Clt '1
ruc;oluaividade,

.

I
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