
WASHINGTON, 31 (U. P. URGENTE) •. O PRESIDENTE ROOSEVELT EXPRESSOU, NUMA RODA DE' JORNALISTAS, SUA
AQUIESCÊNCIA EM REALIZAR NEGOCIAÇõES DE PAZ COM QUALQUER PERSONALIDADE DA ITÁLIA, A 'NÃO SER QUE!SE TRATE DE FASCISTAS RECONHECIDOS. ROOSEVELT ACONSELHOU AOS PAíSES NEUTROS NÃO DAR ASILO AOS

DIRIGENTES DO "EIXO" QUE TENTEM ESCAPAR AO CASTIGO DAS NAÇÕES UNIDAS.

A melhor notícia
depois da qUéda
de MussoliniRio, :H (A. N.) - Durante o dís

CUI'SO pr'ouuucíado ante-ontem em

\"ashing1on, o presidente Roosevelt
dechu-ou que ia ter-m ínae o raciona
men to <lo café nos Estados Urudos,
ractonamento õsse que vinha <]11-
runrlo há sete meses. A declarncão
do juestdente Roosevelt teve a )11('.

Ihor reper-cussão no seio do comér
cio catêeh-o do Brnsit, COJ110 11ão po
dia deixa.' de acontecer. �Já, oureru,
O met-endo de café- começou a 1'1111-
clouar apreseu tando sensrvel 100di-
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Rudes golpes
contra CatâniaArgel, 31 (U. P.) - Especial, de

Chr-ts Curmíg'ham, pela rüdío-telegr-a
fia)_ - Dois navios do "eixo", que
consegnh-am entrar em Catânta, fo
ram totalmente destruidos pOI' bom.
ba'l'deil'os de merjrutho, Um dêles,
de mil toneladas, explodiu violenta.
mente, tendo-se "isto subirem a

I Florlanópolis- Sábado, 31 de Julho de 1943 I------

Ç�!!,iRI�� p�h�Q,��o_ Extensas greves ferroviárias

gr-ande altm-a as labaredas.
Os soldndos do 8° Exército Impe

rial dizem .q ue toda a cidade de Ca
t.ân ia parece uma fogueh-a,

Os pilotos dos aviões de reconhe
cimento afirmam que as explosões
daquel"s navios completaram ades.
tcutcão do porto. onde o par-que
fel'rovi�rjo está iguahnente conver

tido em r-uínas,
O problema de abastecimento toro

japoneses I
MELBORNE, 30 (D. P.) - As fôrças aéreas do general

Mac Artur realizaram violento ataque contra as posições ja
ponesas situadas no istmo de Kela, na Nova Guiné. Foram lan-

Ataque matutino çados contra as instalações militares inimigas mais de noven-
ta e quatro mil quilos de bombas explosivas e incendiárias. Ou-

I Londres, 30 (U. P.) - Bombar
deiros pesados nor te-amer icanos tras informações adiantam que na zona de combate da Nova
'atacaram esta manhã o aerodromo Geórgia os soldados aliados aumentaram a pressão que vêm
'de Woensbrechet, na Holauda, si- exercendo na direção da base japonesa de Munda. Despachos Iluado a 50kms. ao léste de Fleisin- oficiais indicam que foram destruidas quatorze casamatas ni

pônicas e que continua o avanço aliado, a despeito da tenaz re- .��������������

DESPEDAOADA A ESTATUA DO «DUCE» sistência oferecida pelo inimigo_.- mOo�:O�:la:.:!t�;:n�eZurique, 31 (U. P.) - Os habitantes de Milão não toleram Novas manílestacães em Milão Castro e Silva
Mussolini e possivelmente dariam tudo que possuem para ter em '

suas mãos o ex-duce durante alguns minutos. Como não conseguis- Londres, :n (U. P.) - Continua a greve em Milão, apesar das
sem botar a mão em Mussolini, derrubaram, ontem à noite, a está- ameaças de ação implacável das autoridades italianas. Informações
tua do "duce" erguida na praça Littorio e fizeram nela o que dese- transmitidas pela emissora de Berlim indicam que se produziram
jariam fazer na figura de carne e osso do caricato ditador italiano. novas manifestações em Milão, durante as quais foram atacados
D

.

d des I'vivas"
, " "f' tâ Mussolini, os fascistas, o marechal Badoglio e o próprio rei.epots e. gran es vivas a paz e morras ao ascismo, a es a-

_

tua de Mussolini estava toda quebrada. É que os habitantes de Mi- I-.;;;;..;.....;�;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ião levaram-na de rastro pelas ruas da cidade, numa demonstração. R expressa-O da lula em Oreicategórica de ódio ao fascismo e aos fascistas. H

ENCARREGUE a "Emprêsa Interme.àiária", de todos os s�us interêsses juntoa qualquer departamento público eivil
militar, 'bancário e eomercial.

'

·-81sôiô--·"éíó·---·C-ôba-···�Havana, 30 (U. P.) - Informa
ções das províncias orientais de
Cuba anunciam que à noite se ve
rificou ali um movimento sismieo
de pouca intensidade, não tendo
havido vítimas entre a população,
apesar do pânico causado.
.....-.·_-_·i.·eI"_-.·_·_- -.-_-_ _-.·_ -_�

Que convite ! .

Lo'udres, 31 (D. P.) - A emis
sora suiça infol'l11ou que o chefe do
govêl'uo húngal'o, sr, NicholllS Ko-

t d S I
lay, foi convidado a renunciar, no

Violentos ataques no cen ro e icl ia fim de uma sessão e:dl'aordinária
ARGEL. 31. (ll. P.) - As fôrças aéreas a]j::tdas bOI1\bardearam Vi- do Conselho de Ministros da Hun

terbo. Conruvino, Havc]Ja, Capo di Chino e Aquino, durante a jornada, gl'ia.
passada. Despachos alemães por outra par1e adll1item que os aliados �"""'_._•••"•••"p•••_•••�_._"JI
continuam lançan.?o, _violentos ata,ques contra as posições eixistas na ALGUMAS BOMBASparte central da Slclha,

Ha' d' d rell-rada
Londres, 30 (U. P.I Aviões

in lcios e alemães lançaram algumas bombas,
pouco depois da meia noite, sôbre
uma localidade da costa 5udéste
da Inglaterra. Faltam detalhes sô
bre o alaque, acredilal1do-se que
as bombas inil1ügas, cm maior paf�
te J;!a.ir!l.m IW mar-

fica�ão, melhor-ando
orei-tas.

os pl'�ÇOS o

O vesper-tino "O Globo" realizou
l'állida "enqu.fote·' entr-e os expor-ta
dores d" café, colhendo Impr-essões
sôbre ti medida. Todos os ínterrogn
dos se mostr-ar-am excelentemente

ra de Roma informou que chegou
por via aérea a Roma o senhor Raf
Iaelo Guarigli a, novo ministro do
Exterior da Itália. Acrerl ita-sc que,
com a chegada do senhor Guari
gli a, se esclareça U111 pouco mais
a situação italiana, a rcspeilo ria
paz ou do prosseguimento ria gucr-

Impresstonarlos COIU a provídõnola
adotada pelo presidente dos Estados
Unidos que abriram novas perspectf-

• vas parn o comót'cio do café, j'l'isall
do que a medida for-nece indicio
hem expressivo do êxito da campa-
nhu contra os submartnos que 'inf'es- r a.
tavam os mares amei-ícanos. Um dos
nossos exportadores chegou mesmo
a declarar: "Depois da queda de
Mussolini a notícia da suspensão do
ractonnmento de café nos Estados
Unidos deve estar "brincando de
esconder" .na mente enlouquecida de
Hitle)'''.

ga.
-------------._._--------------

Gigantesco bombardeio de HamburgoLondres, 30 (U. P.) - Quase mil bombardeiros pesados hri
tânicos atacaram violentamente, pela quarta noite consecutiva, o

porto de Hamburgo. Foram lançadas duas mil toneladas de bombas
explosivas e incendiárias contra grande porto noroeste da Alemanha.
Foram enormes os danos causados pelas bombas aliadas. Não re

gressaram às suas bases 28 bombardeiros britânicos.

De novo «arrolhada» a imprensa ILondres, 31 (U. P.) - Mudou novamente o panorama jorna
lístico na Itália. A liberdade de imprensa das horas que se seguiram
à queda de Mussolini voltou a ser suprimida por ordem do Ministérío
de informações, Despachos autorizados destacam que os jornais ita
lianos receberam ordens expressas de não atacar Mussolini ou men

cionar a eventual capitulação. Dois jornais, que não seguiram à
risca essas disposições, foram fechados pelas autoridades italianas.

Badoglio encontra sérios obstáculos
Berna, 31 (U. P.) - Urg'ente - As últimas infol'mações

(la Itália indicam que o g'ovêl'no de Badog'lio, que assumiu o

lwder apenas há alg'uns dias, encontra sérios obstáculos em

seu caminho e a tensão naquele país cheg'ou ao aug'e,. em con

sequência da ação de novos elementos de perturbação. Os des
pachos fazem supô!' que está aument.ando a pressão popular,
tendente a que a Itália abandone a g'uerra e ussine paz defini
tiva com os aliados. Por outro lado, anuncia-se que o g'ovêrno
italiuno está estudando todos os aspectos possíveis de armi$
tício, de llaZ e da situação interna.

--------------------------------�--

Abrindo prisões e atacando propriedades
Berna, 31 (U. P.) -- Noticiam autorizadamente de j}[i1ão

que g'l'allde massa l)Oplllal' assaltou a 1l1'Ísão "Cel1ari" e pôs
('lU liherdade centenas de }}ri.sioneiros.

Be1'nn, :n (U. P.) -- A situação nn Itália setentrional é
g·}'Rvissima. O povo está exaltndo, fendo eomeC;;iHlo :l depl'edul'
Rl" proprie(lades pertencentes a fa�c�s�a.s.. .

.

. '"

Londres, 31 (U. P.) - Os polICIaIS ItahaJws de I\blao
amotinaram-se e recusaram II fazer fog'o contra os civis que se

lllunifest.nram contra o fascismo. Foi o que disse a B. B. C.,
l!1\1iif;\íldn �m nqtiç!as :pl'ocedeptes dll Sni�a�

Estocolmo, 31 (r. P.) - Informações de Berna, reproduzidas pelo "XJ3 Daglet Allehanda " nnuneínm que todo o nor
te da Itálín está paralisado em consequência. das greves ferro
vlártas, Os despachos não <Ião maiores esclarecimentos.

Outro golpe nos

na-se cada "vez l11:11s crítico par-a

Londres, 31 (U. P.) - Especial, 1)01' Sidney 'Villiams, ia rádio
telegráfica, para O ESTADO - Os círculos �itares consideram
que a reconquista de Orel pelos russos seria uma das suas mais
sígnífícatívas vitórias desta guerra, pois representaria também o

primeiro grande êxito {las armas soviéticas" numa ofensiva de ve

rão, e também a prtmelra vltóría conseguida sem se ter efetuado
previamente retiradas a consideráveis distâncias para desorgani
zar os exércitos inimigos, Na opinião dos observadores, constítut
ria isso um dos acontecimentos mais felizes do ano, sobretudo se

se levar em conta que transcorreu tão pouco tempo desde que os

russos desbarataram a otênsíva alemã contra Kursk e que, tam
bém, apesar de todos os seus esforços, as tropas nacionais não con

seguiram ocupar OreI com seus profundos ataques no inverno
passado, OreI foi uma das conquistas mais dificeis do exército ale·
mão 110 outono de 1941, quando lançou sua dupla ofensiva contra
:\Ioscou, depois de pretcncioso discurso de Hitler. A fôrça do 110rte

chegou às 1lOl'tas da capital, mas a coluna mel'idional - que se

propunha cereal' os russos avançando por Bryansk-Orel e em se·

guida atacar na direção para Moscou - foi contida durante bas
tante tempó Ctn. 01'1'1. Quando os alemães conseguiram tomar a

praça, os russos tinham estabelecido 110va fl'ente e enviado refor
ços para a mesma, c o avanço germânico se tOl'nou lento, jamais
representando perigo sério para Moscou. Os russos deram a co

nhecer a evacllação de OreI no dia oito de outubro de 1941, num
momento em que a Rússia passava por uma das maiores crises
desta guerra e aeredita·se que sua l'econquista ser}} a prova lla
tente da llOtencialidade de seus exércitos. Depois de cupar OreI,
contudo, os l'11SS0S deyerão fazer fl'E'llte a lllua zona fortificada
com poderosíssimas defesas em zigue·zague, e em consequência
terá de alJe]ar pat'a todos seus recursos bélicos para vencê·las, an

tes de avallçat' llm'a Bryansk, pela ferrovia que une a praça e que
já foi cortada 1le1as forças nacionais.

Q. tl. do Úitll,vO Exército em Sicília, 31 (U. P.) - Os pilo
tos {la RAF HnUllcÍal'nnt haver indícios de que os alemães es

Í(�jalJ1 retil'nn(lo unidades da lõa Divisão Coura�ada, que OIJe
rava no norte de Sicília, pal'a onde est,ão avançando as forças
nprteoa:w,(l:dcnntlli.

.

o Jn im igo, como aceutuam os pilo
tos alindos, Qurrnelo os eixistas ren
tU111 levar provisões i'lqu(�]a citlade,
Quer /pOl' terra, quer 1)01'

I

mar, os

bombardeiros niío tardam em <leso
trun- os navíos-transpor-tas e locomo
tivas.
Nos seus ataques em massa, )10

fim ,da semana, os bombmdeír-os de
mei-gufho noi-te-amertcanos afunda
ram 18 barcnças, enquanto outras
foram postas a pique pelas untda
des navais de supei-Iícíe,
}'JllqUrultO isso, as forças da ma

i-ínhn aliada cumprem de maneira
excelentes a tarefa, de levar pt'o'visôes
para as forças de invasão.
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Rio, 30 (Pelo correio) - No pro
cesso em torno do atropelamento
e morte do almirante José Machado
de Caslro e Silva, ocorrido a 10 de
junho último, na esquina da Aveni
da, Pasteur com a Avenida Wen
ceslau Braz, e que está correndo
pela 3a Vara Criminal, o promotor
Ribeiro Mariano acaba de apresen
tar denuncia contra ° motorista
apontado como causador dó Jarncn
tável desastre.
O acusado é o "chauffeur" José

Cabral de Arimatéia, que dirigla o
ônibus da linha Estrada de Ferro
Ipanema, da, Empresa Limousine
Federal, que atropelou o saudoso
oficial general da nossa Armada.
Salienta o promotor a violência

do choque, que chegou a danificar
um dos faróis do carro, e outras
circunstâncias que mostram haver
o motorista percebido o atropela
mento, ao contrário do que alegou.
Mostra, em seguida, estar provado
que o acusado fugiu propositada
mente do local ao ter conhecimen
to do acidente, imprimindo maio!'
velocidade ao veículo e arrastando
a vítima por toda a extensão da
praia do Botafogo, numa extensão
de 2.305 metros.
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TOPICOS & COMENT!RIOS

Balanço de
dois regimes
Washington - julho (CO-

MENTÁlUO DA INTER-AMEHICA
NA) - Quando a Franca caiu [0-
dos os observadores rnteres�ados
em fomentar, por qualquer meio,
as correntes rlo pensamento qui nta-colun ista, atr íbuirarn o rápido e
Jnesperado tr iunf'o da Alemanha às
fraquezas do regime democrático
que então regia a vicia dos france
ses. Está hoje verificado que a
gra'IHle derrocada que vitimou o
bravo povo f'ru ncés foi devida ex
clusivamento a uma errada con

cepção estratégica do seu alto ,«;:0-
mando. O tribunal de Riom, inst i
tui.do por inspiração alemã para I'condenar aos olhos do mundo os
métodos das "podres democra- ,

ci as ", leve que ser fechado muito
antes de atingido o seu objetivo
precisamente por

. que os réus,
transformados em juizes implacá
veis, estavam pr-ovando com argu
mentos irrebativeis que a derrota
da Fr-anca fora devida -s imples
mente ii negligencia e ao apego do
Grande Estado Maior do Exército
Francês às fórmulas antigas, não
só militares, mas também políti
ca.
Uma Democracia, a inglesa, re

sistira mal armada, durante um
ano consecutivo, aos ataques pode
rosos de seus inill1ig�. A "Magna
Carta", o primeiro código consti
tucional do povo britâ-nico, mode
lara o espírito de lima grande co

munidade, dando-lhe condicões de
resistência jamais regisjr-ada em
nenhum período da histór-ia do
mundo. E devido às fórmulas da
Democracia, as antigas coloni as
inglesas, comunidade, hoje, dos
,cJ orninios britânicos, acorria sem
defeccões na defesa da Pátria de
sarmada.
Outra Democracia, os Estados

Unidos, surpreendi do pela guerra,
mercê da solidariedade do seu po
vo, se transformava de um dia
para o outro num vasto arsenal de
material bélico, fornecendo armas
e municões a todas as frentes de
luta, e opondo aos totalitários uma
massa de. combatentes decididos e

selecionados. O exemplo, portanto,
ela Grã-r etanha e dos Estados Uni
dos, que estão derrotando, a ritmo
imprevisto, to:cla a organização bé
lica dos países do Eixo é, para os

homens de bôa fé, um argumento
irrebativel que alivia a Democra
.cia francesa de todas as falsas res

ponsabilidades que sôbr e ela acu

mularam os inimigos dos pri ncip ios
democráticos.
Contra as Democracias, opu

nharn-se os totalitarismos, que "ha
viam Jorjado os homens para uma

guerra de conquista, dando-lhes
um esp irito novo, LIma econômia
sã, fortes sentimentos de puro na

ci onalislllo". A farça está hoje a

descober,to. O avanr.o das lropas
anglo-americanas desde o Cairo
até ús portas de Messina mostra
onde estavam os espíritos fortes,
as econôm i as depuradas e os pa
triotismos inexpugnáveis. Sem se

desviarem um apice do seu reg.ime
Democrático, os Estados Uni,dos e

a Grã-Bretanha transf0.rm�rall.1 suas

inrlústrias de paz em ll1ctustnas de.
guer,ra, armaram .fortem ent e seus

exér,citos, reorgamzaram suas re

fa"uardas e· não tiveram que re

cO�Ter nem um só nlOmento, aos

métod�s de sub-alimentação que
J,uljeJ �a� po:pula�ões d.os paillç§. Q9

A grande data dos filatelistas brasileiros

"A Bandeira Nacional quando apare
cer ern sala ou salão, l)O1' motivo de i-eu

niões, conferências ou solenidades, fica
rá estendida ao longo da parede, por 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 horizontal, e a es·
trela isolada em cirna ", (Decreto-lei n.

4.545. ne 31 de julho de 1942: _ Art. 18.

em:

A NOSSA. SECÇÃO
O PENSAMENTO DO DIA
«Há indivíduos tão grosseiros

para os quais o desprezo não
é mais vinganças. -Baudelaire.

•

A ANEDOTA DO DIA
O -<GALO» DA CASA ...
- Se você costuma tomar de

dez a quinze aperitivos por dia,

Ipor que rejeitou o que ontem
lhe ofereci?
- Porque estava em compa

nhia de minha mulher ..
•

O PRATO DO DIA
, PUDIM DE FRANGO
Faça um bom g uiaado com

um frango gordo, retire os ossos
e passe toda a carne pela má
quina de moer. A' parte, faça
um pirão com um pão de vinte
centavos amolecido em leite e

passado pela peneira, junte duas
gemas, sal, pimenta, queijo ra

lado, meia chicara de nata e

junte a carne moída.
Bata as claras em neve, mis

ture ao resto, iunte uma colher
de manteiga e leve tudo ao tor
no em fôrma untada e polvi
lbada com tarinha de rosca.

•

O PRECEITO DO DIA
Nas féses do doente de febre

tifóide, encontra-se sempre o

bacílo tífico. rtS secreções e de
jeções (urinas, vômitos, escarros
e saliva) tambêrn podem contê
lo, sendo, por isso, indispensá
vel rigorosa desinfecção não só
dos vasos que tenham recebido
dejeções , mas também de todos
os objetos que hajam sido uti
lizados pelos doentes, S,N E.S.

Comemora-se amanhã o cente- Por essa razão, O ESTADO nãoPor iniciativa do Clube Filaté-
nário do nosso selo postal. I' d B '1 d C

.

I d R poderia deixar de comemorar
. o d 1843 ICO o rasi a apita a e-. -

FOI em 1 de agosto e
'bI' d d esta Importante data, tao cara aos

. . .

d '. pu ica, em to os os recantos o I f'I I' d B'I hque se InICIOU a ven a e a circu- ,

f' d' d 1:1
ate istas o rasu, e omena-

_
..

I
.

I
nosso pais, se esteja o la e

lacao dos pnmeIrOS se os postaIs.. , ,

d
>

B'I h d "Ih d hoje com diversos empreendimen- gear, também, a D. Pedro II, o
o rasu, os c ama os o os- e-

d d S dE' d
boi", de 30, 60 e 90 Rs., tendo I tos,. _esta�an ,�-se a e�un a x-II�tro utor do selo postaI,�o Bra-

id B 'I d', d posiçao FllatelIca Nacional e o slI e ao exmo. sr. dr. GetulIo Var-
SI o o rasi o segun o pais o

T 'C F'I '1' B
.

d d d I erceiro ongresso I ate ICO ra- gas, que sempre deu o seu deci-
mun o a a atar o uso o se o '1' I'

, R' df
.

d dê SI erro que se rea izara no 10 e d'd A' I' 'I'para a, ranquia e correspon en-
J'

.

d I referi- I o apoio e va 1050 aUXI 10 ao
,

b d I I
. aneiro, orgamza os pe o -

desenvolvi d'"era, ca en 6 a ng aterra a prima- d CI b esenvo vimento a [ilatelia bra-
zia a 6 de maio de 1840. r oo u e.

sileira.

lheir-o da ílustracão a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um. cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se V. Sía, de acrescentar, ao agrade
oe, "gentilezl1:E$TE.i 1.411-
BEl1 O NEli APEnlTIVO

I'RED/!.ET(J!

[STE AlUNO

QUANDO
CAUSA

A DIGESTAO
SONOLÊNCIA

ubtlltou-se em e s c r i
t u ruç

ã

o mercantil,
c a l c u l o s , português.

. direito comercial
e correspondência
� m s U li c a � a c o m I.UCIUlr�'n
estes 4 livros flue .- -�-:::--
dispensam prof'e s s o r-. litlíOUlt mlll!llt-ulll ��
Sou prof'e s so r ha 25 anos, mas nunca vi i s

í

o . Peç a pJ'OSIH'tO ao

Pl'Of'1Brando, Caixa 1370 S, Paulo, Escola registrada sob H.O 548 em 191H.
Abilito u uma ael'é1<:[to de alunos e lodos trabalham. Junte envelope selado,

I
endereço claro� Preços modicas. se .a.hililé.lrá �m ti. mêses: terá direit�) ',1 ,um

_______c_e_r_ti_f_ic_a_d.o__e_s-pe-c-i,-.d-i�-t-a-e-lli-,-c_o'_'l_at_JI_iJ_dé_'rl_e_:_fl_C_"_l'a__ e_Ill_(_ll_'d_C_Ol__e_,_"_11_51_"_'l_0_
COMPANHIA CATARINENSE DE CIMENTO

PORTLllND

,de AgostoASSEMBLEIA GERAL

Quando depois duma refeição se
sente vontade de dormir ou uma

impressão de pêso, quando se tem
azias, eructaçôes, dores de cabeça,
é isso devido na maior parte dos
casos a um, excesso de acidez que
irrita as paredes delicadas do estô
mago. Para neutralizar êste excesso

de acidez e suavizar a mucosa do
estômago, nada se compara a uma

pequena dose de pó ou a dois ou três
tabletas de Magnésia Bisurada
tomados logo após as refeições. Três
minutos depois estará aliviado.

DIGESTÃO ASSEGURA0'.
'Com

MAGNESIA

BISURADA
Nas {armadas, em pó e tabletes

do .Clube 12 de Agosto, em Florianópolis, 26 de julho HORARIO D.'lS SAN'l'AS MISSAS PAnA
DO�nNGO

Catedral: 6, - 7, - 8. - 10 hora •.
Novena: às 19 hor-as. Em dras ela semana:

Missa: às 7,30 hor-as .

Igreja ele S, F'iancfsco: 7, - 9 horas.
Hospital ele Car-idade: 6, _ 8 horas.
Puríssimo Coração de Maria (Parto):

8 hor-as.
Igreja ele Santo Antônio: 7, - 8 heras.
Igreja ele S, Sebastião: 6,30 horas,
Igreja ele San ta 'I'erezmha: 8 horas.
Capela Moritserrat: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas .

Saco elos Limões: 8 horas.
Ginásio: 5, - 6, - 7,30 (só alunos.) ,

- 8,30 horas.
Capela ele S. Luiz: 7, - 8,30 horas,
Capela elo Abrigo ele Menores: 7 horas

(toclos os días) ,

'I'nmdade: Matriz: 8 horas.
'I'r indade: Chácara elos Padres: 8 hOl'US.
João Pessoa (Estreito): 7,30 - 8,30

horas,
São José: 7,30'- 8,30 hora's.

"a Bandeira Nacional deve ser haetea
nlentemente i111illiJiada". (Decreto·lel n.
4.545. de 31 de julho de 1942. art. 12).
da de sol a sol, sendo pel'mltido o Reu
uso à noite, uma vez que se ache (lonveo

de 1942; - Art. 18, N. lU. ._'--'_""

{/I'! MODUTO {)A KIfOTSA,/IID. ,017.é Sé6{/ROS
� ITI••u�í ......

(EM ORGANIZACiO)
COVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

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

velope selado para ares

posta.
------_ ... _--------------

Ei;o:'"()�ni;s-I�;CÕ�; j)7J; -êie- ��l;p-a�
das, representa (1 mais negro flage
lo e as perSlpeclivas mais sombrias
para o restabelecimento da paz. O
totalitarismo entregou a Itália,
primeiro, ao contrôle dos nazistas
alemães, depois à l1H'rcl' das tropas
aliadas e libertadoras. A Alema
nha, que eleve, com efeito, ao seu

totalitarismo o poc1 erio' agressivo
dos primeiros tempos da guerra,
têm que enfrentar hoje um futuro
fatal de derrota e as consequências
dos ódios que com os seus métodos
de crueldade, rapina e opressão se
meou pelo mundo, Eis, poisl o ba
lap�p d� d9i� re�hncs,

São convidados os subscritores do capital, para se reunirem às
1"5 horas do dia sete de agosto próximo, no escritório do fundador,
Otto Reginaldo Renaux, na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S/A.,
à rua l ' de Maio, na cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina,
a-fim-de, em Assembléia Geral, deliberarem sobre o laudo dos peritos,
de avaliação dos bens, coisas e direitos que deverão entrar para a

formação de parte do capital social e, bem assim, sobre a constituição
da companhia.

Brusque, 28 de Julho de 1943.
OTTO REGINALDO RENAUX
ITHAMAR MOREIRA TEMPORAL

Fundadores
397 3 v. alto 2

Clube 12
De ordem do sr , Presidente, convido aos srs. sócios para: a ses-

I são de ASSEMBLÉIA GERAL a realizar-se na sede dêste clube, no

dia l ' de Agosto vindoiro (domingo), às la 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
de 1943.

(a) ORLANDO FILOMENO, l' Secretário.
....................................................

Hoje �
Hoje

SÁBADO SÁBADO

A'S 19 HORAS-
Mais um tormidavel programa duplo
NO REINO DA A'GUA (Nacional)

OLIMPC JORNAL, 120 (Noticias da guerra)
e a comédia musicada da Un ted, com Ann Sheridan, Richard
Carlson, Helen Parrish, Marsha Hunt, Virginia Gilmore e

Ann Ruthford:

Carnaval na neve
Lile Talbot

falso
June Lang, Paul Kolly e

PassaportePreço único 2,00

em:

Finalmente amanhã,

Idilio
Judy Garland e Martha Eggerth,

em Dó-Ré-'Mi

r

'.

( I'
F'

j
I
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HOJE, 31
«Soirée'» -.

Reserve

PRIMEIRA NOITE' MftRTlNELlNA DO Clube 12 de Agoslo
Concursos de dansas-Prêm1os-surpresas

Secretaria, do Clube 12.

--

sua mesa na
--------------------------------------------------------------------------------------------------------__,...._--_.

Vi'da Social
'Fazem anos hoje:
Sras. Castorina Virgínia da Shva

Ribeiro e viuva Maria Isabel Ca
bral Ribeiro.
Sritas. Maria de Lurdes Poli e

Olga Freyesleben.
Srs. dr. Manoel Fontes, dr. Ar

naldo Lima e Alvaro de Lima Vei
ga.
Jovens: Nélson Silveira de Sousa

e Nazaré S. Marinho.
Menino: Geeson , filho do nosso

ilustre confrade sr. Gustavo Neves.
diretor do D.E.LP.
Menino: Aderbal, filho do sr. Jo

sé Silva, comerciário.
Festeja seu aniversário a garoti

nha Iso-Maria, filhinha do sr. Nél
son Machado. nosso colega e con

ceituado cronista esportivo.
.

Casamentos:
Casar-se-á hoje, na cidade de

Curitiba, à rua Joõo Negirão, n
'

620, civil e religiosamente. o sr.

Abílio José de Carvalho Costa, Es
crivão do Cúmo desta Capital, com

a srita;--fosefa Belo, filha do sr.

Vítor Belo, funcionário da Estr.
de Ferro Paraná Santa Catarina.
Paraninfarão o ato civil, por parte
do noivo, o Exmo. Sr. Dr. Hercilio
João da Silva Medeiros e Ema. Se-

.

nhora reptesentados pelo Sr. Dr.
Alceu Ferreira e Exma. Sra; e no

ato religioso o Sr. Sebastião José
de Carvalho Costa e Exma. Senho
ra; por parte da noívo , no civil o

Sr. Dr. João Crndido Ferreira e

Exma. Senhoro, e no relioso o Sr.
Dr. Leônida Ferreiras e Exma. Sra.
O jovem par, ap6s o casamento.

realizará uma viagem de núpc,ias,
vindo, depois, _ para esta cidade,
ando fixará residência.

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPíRITO

SANTO (COPYRIGHT DA
PRESS PARGA, ESPECIAL PA

RA "O ESTADO").
RIO - Fascistas indígenas, quer

aqueles que vestiam camisa verde,
quer os outros que usavam indu
mentária furta-côr, .não escondiam,
nas suas arengas escritas ou faladas,
o nome do inimigo contra o qual
terçavam as armas: a democraci ...
A democracia era o alvo de todo,
os seus ataques. Pregavam a falên
cia do regime democrático, afirman
do que SÓ a ditadura poderia salvar
qualquer país da desgraça. Assegu
ravam ser a democracia a causa de
todos os desacertos do mundo, in
clusive a guerra passada e esta pre
sente.
Atacado, porém, com todos os

requintos de selvageria covarde, Isangrando com a morte de muitos
dos seus filhos traii;oeiramente as

sassinados, o Brasil teve de revidar
a afronta, declarando guerra aos

bandidos
.

totalitários. Colocou-se
dessa fórma o nosso' país ao lado
das democracias, fazendo cau�a co

mum com os países democrátíces.
Já não era mais possivel aos fascís
tas brasileiros continuarem a com

bater a democracia, a menos que

quizessem confessar publicamente
serem aliados dos nossos inimigos.
Passaram, então, a fazer distinção
entre DEMOCRACIA LIBERAL E
DEMOCRACIA AUTORITÁRIA. Já
não era mais a democracia o inimi
go que combatiam mas o Iiberalls
mo. O liberalismo é que estava pô
dre e merecia ser extinto da face da
terra.

Há pouco Churchill teve oportu
nidade de falar em uma solenidade
na qual foi inaugurado o seu re

trato. A sua oração foi um elogio ao

liberalismo Que, segundo vaticinou,
será prepo�dera�te após a guerra
na reconstrução do mundo. Foi uma
ent.usiástica profissão de fé liberal
.aquela feita pelo grande líder bri
tânico, pelo político desassombrado
a cuja ação se deve não ter o mun

do se tornado presa das' garras na

.zistas. E o liberalismo não podia ter

.plllili autori�ado defenliof.

Vinte e oito anos de existência
o Clube Náutico

passar hoje

NEM·TODOS

Vinte e oito anos de existência
completa o Clube Náutico "Fran
cisco Martinélli".
A 31 de julho de 1915, em reu

nião presidida pelo dedicado es
portista Libório Soncini, foi fun
dado o "Il'lartinélli" com o fim
de praticar os esportes náuticos,
tendo-se, então, instalado em mo
desto barracão, à rua Almirante
Lamego.
Foram seus fundadores: Libó

rio Soncini, Narbal Viégas, Arí
Tolentino, José Rodrigues Fer
nandes, João Vassilacopoulos,
Alfredo Montenegro, Edmundo
Simone, Lauro Carneiro, Miguel
Savas, Celso Ramos, Osvaldo
Melo, Osvaldo Moellmann, Ed
gar Simone, Joaquim Carreirâo
da Cunha, Constantino Selva,
Justino Silva, Djalma Gama
d'Eça, Racine Leite, Oscar Sil
va, Eurico Soares, Edmundo Ra
mos, Manoel Soares, Nabuco
Duarte e Silva, Julio Tro mpowski,
Valter Lange, Valdemar Freysle
ben, Euclides Portela, Osvaldo
Reis, Edmundo Luz, Elpídio Sil
va, Cantídio Regis, Jaime Linha
res, Daniel Guedes, Fabricio Avi
la e Nestor Conceição.
Passando desde as fases ini

ciais forte e unido, Q "Martiriél
li" foi prosperando gradativa
mente até adquirir ótimo terre
no à rua João Pinto, para, em

1926, construir a sua séde defini
tiva, sem dúvida, .no esporte do
remo, uma das mais belas e con
fortáveis do país.
Do que têm sido as atividades

esportivas do gremio rubr o-ne
gro neste longo período de Sua
gloriosa existência, [á- bem o sa
bem quantos acompanharam o

esporte do remo nesta capital
desde o seu primórdio.
Daquela época até hoje o pa

vilhão preto-vermelho tem-se co
berto de glórias em memoráveis
pugnas náuticas, quer nas nossa"
baías, quer na Laguna, Itajaí e

Blumenau, onde as suas guarni
ções já demonstraram o seu ·in
discutível valor.
Na célebre competição náutica

realizada em abril de 1920, o

"Martinélli" colocou-se em 1°
lugar em todos os páreos, aba
tendo fortes e aguerridas guarni
ções dos clubes "Riachuelo" e

"Aldo Luz", desta capital; "Al
mirante Barroso" e "Marcílio
Dias", de Itajaí, e "Lauro Caro
neí ro ", da Laguna.
Foi êsse um dos mais expressi

vos triunfos do valoroso grêmio
rubro-negro.

O remo tem no "Marfinéllf'"
um dos mais fortes baluartes,
apesar da apatia e do desinterês
se atual da nossa mocidade por
êsse esporte que exige abnega-'
ções e sacrifícios. É reduzido o
número de elementos que, atual
mente, se entregam à sua práti
ca, mas, nem por isso, o querido
gremio de José Elias deixou
de brilhar nas primeiras regatas
dêste ano.
Venceu inúmeros campeonatos

estaduais e representou, com in
vulgar brilhantismo, o remo ca
tarinense nos certames nacio-

Francisco Maríinelli
a sua date

vê
magna

já". Nesse mesmo dia foi inau
gurado o galpão, à rua Almiran
te Lamego.
As primeiras regatas a que o

"Martinélli" concorreu se reali
zaram n� dia 21 de abril de 1918,
em que venceu três dos quatro
páreos que disputou.

O lançamento da pedra funda
mental da atual séde do Clube
foi efetuada a 7 de agosto de
1926.

1 que a metralhadora foi inven
tada, em 1862, por Richard

Gatling; mas que, sómente em

1894, essa terrÍllel arma de guer
ra foi aperfeiçoada por Sir Hí
ram Maxim, que lhe deu as

características que até hoje con-

servo.

2 que Mark Twain costumava
dizer que sua mãe nunca

soubera ao certo se êle era êle
mesmo ou o seu irmão gênl.o
Bill, extraordinariamente pare
cido consigo; e isso porque am

bos. em pequenos, haviam caido
num poço e apenas um deles
lográra salvar-se.

3 que si se fizesse uma cadeia
com os átomos contidos num

centímetro cúbico de hidrogênio,
colocando-os um ao lado do
outro,obter-se-ia uma fileira de
mais de 60.000 milhões de qui
lometros de largura; isto é, 400
vezes a distância que separa a

Terra do Sol.

4 que são necessários vários
milhões de anos para se pro

cessar a transformação· do urâ
nio em pomblagina, o minério
do chumbo.

./.

IIII

i

diI

nais.
*

No mesmo dia da fundação do
glorioso "Martinélfí " foi eleita
a seguinte diretoria provisória:
presidente, João Vassilacopoulos;.
secretário, Libório Soncini e te
soureiro, Lauro Carneiro.

Só a 4 de agosto foi escolhido
o nome de "Francisco Martinél
li" para patrono do Clube, cuja
diretoria definitiva foi eleita a
29 de outubro de 1916, ficando
assim organizada: presidente,
Osvaldo Reis; vice-presidente,
Líbó rio Soncini; 1° secretário,
João Barbosa; 2° secretário, Ed
mundo Simone; 1° tesoureiro,
Pompilío Pereira Bento i 2° te
soureiro, Edmundo Luz,

*

Justíssimas, pois, são as ex

pansões de intenso e entusiásti
co regosijo com que os associa
dos e simpatizantes do veterano
grêmio festejam tão grata efemé
ride, olhando com reverência e
carinho para o glorioso pavi
lhão rubro-negro que, desde
cedo, tremula no alto do minare
te da magestosa séde martineli
na, como que orgulhoso de toda
a longa existência de vinte e
oito anos de lutas e de glórias.
Ao simpático clube aniversa

riante, aos seus remadores e as
sociados e ao esporte barriga
verde, '0 ESTADO envia por es
tas colunas as mais sinceras feli
citações, formulando votos pelo
seu crescente progresso.

A majestosa séde martinelina.

N.M.

A primeira ióle adquirida pelo
Clube foi batizada a 29 de julho
de 1917, no salão do "Concór
dia", tomando o nome de "Ira-

AGENTES E REPRESENTANTESPessoas 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.

5 que somente os Estados Uni
dos fabricam anualmente cêr

co de 60 milhões de pneumá
ticos para veículos de toda es

pécie.

6 que, na antiga Grécia, o pri
meiro homem a juntar fo

lhas de manuscritos e dar-lhes
uma verdadeira forma de livro
foi Philatius; e que, em agra
decimento à sua genial inven·
ção, os atenienses ergueram-lhe
uma suntuosa e magnifica es

tátua.

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos órdos de Estatística Mi
atar, uma pessoa revela o que é:
mimlgo do Brasil. E para os Iníml-
108 do Brasil, a lei é infle:dveL
(D. E. M.).

OOTAUS"ODO-DiA r::�:�;:t;:::·�
_ 'w"""""""''''''''''''''''''''''''''''''''uoxmooo'''''''''''''''(J)CXX>OODOO�oa:xmlO''''''''''''''' � Sabonete e Pasta dentifrícia

HOJE SABADO HOJE

��HõreNXnyyoõroNDttíI016��A''$, 4 1/2 e 7 1/2 horas
Gig antesco Programa

Ladrões de planos de construção aérea ameaça uma nação

Nas malhas da
com espionagemRichard Cromwell, Helen Winson e Jack Larue :

Johnny Mack Brown e

Furacão
Fuzzy Knight em

do Arizona
Lon Chaney nos 13/14' episódios de:

Diligência vitoriosa
A CULTURA DO ALGODÃO S. PAULO (DFB)

A' BEIRA DO ABISMO (Aventuras)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Impr. até 14 anos

----------------." --�

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
Programa duplo. Aventuras e sensações:

Uma aventura por dia
com Ronald Reagan e Joan Perry

malhas da espionagemUm filme de palpitante atualidade
Com Richard Cromwell e Helen Wilson:

EXPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO (DFB)
RAY KINNEY E SUA REAL ORQUESTRA HAWAIANA Short

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Atual.)
MENSAGEM URGENTE (Short)

Preços: 2,00 e 1,50. Imp. até 14 anos

Nas

-

AMANHÃ - O tecnicolor falado em por tuguê s:

amigos!Alô,

ARAXÁ
Talco e Pó de Arroz

MALVA
Produtos da

PERFUMARIA
MARÇOLLA �........-_._-•._-_..- ......_-.-.-__-_-.-.-..-.-_-_w....- •.

DESPERTE I· BILIS
DO SEU FIGIDO
E Saltará da Cama Disposto para Tude
Seu fígado deve produzir diariamente

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

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

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

,.............._._..-_..._._.""_-.._._._-_-.-.-.-_-.--
Os órgãos da Estatística Militar

têm apôio legal, quando 'J1.tímam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci.
mentos. (D. E. M.).

Dr. ARAUJOOlhos -- ouvidos ._ nariz -- gal·ganla
REASSUMIU SUA CUNICA

Rua Vitor Meirelles 2ft
DI�rlilm8nte; 10 às 12; 3 às 6 bSI
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".,\ Bandeira Nacional quando hastea·
da em janela, porta, sacada ou baldio, fi·
cal'á: ao centro, se isolada; à direita, se
honver bandeira de outra nação; ao cen·
tro, se figura,rem dive"sas bandeiras,
perfazendo número Impar; em posição
que mais se aproxime do cl'fltro e à di·

. "eita deste, se figurando d'\versas bano
As autoridalft!!l responsáveis pela

lU·
· -

f I- I
rJeiras, a soma d�las formar n!ÍJlJero par.

• - • '. M') ma Insplra�ao e IZ AR presentes dlSpo.ições sao tambemfiel execuçao das EstatIstlcas l.i·
\I eplic:lveis quando flguf"em, ao lado da'ares podem exigir, sempre que hon, r,' <

,.
,

' Bandeira N:lcional, bandeiras representa.d• 'd t' acidade d. v\ ash Il1l,.ton, j(l (lntel-Amenca- tivas de instituições. corporações 011 a•.ver UVI a quan o a ver
.

I G
. -

"(D t I i 4 54� d 31 dqualquer informação, que cada io na) - A curta do preslC ente e- �����ç':t".,s i!l42:e'=._e ��:. tn,j. N. tl. e . ,.

formante prove o que declaroD. A tú!io Vargas enviado ao presidente' ' _

má-fé consti!De crime contra a ... Rooseyelt por 'intermédio do dr.

REDUZA·A'furanca naclOna]. (D. E. 11_). Salgado Filho, ministro da Aero-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;=:;;;,;;=:-:=======::======� náuti c a, oferecen d o 400.000 sacas

Os funerais do avia
dor Júlio da Costa
Constituiu uma tocante demonstração

ele pezar, da par-te davpopulaçâo ele FIo·
rla nóporis, a trasladação do corpo elo m
ditoso tenerite-avíndor JulIO da Costa, do
edifício do Conselho Administrativo do
Estado, onde se achava ar-mado o Cata
falco, para a Base Aérea. de o!:,de seguru
'Para o Rio cle .Jan e iro, em aVIa0 especl.:'lda mesma Base. Numerosa multidão
acompanhou o féretro, que foi ti-ansf'eri
do às 10,13 de ante-ontem, em meio de
gerlal consternação. �

�

COl1'vpare('eram ao ato, alem do sr, ba
char-e le ndo Nerêu Ramos. Fé l ho, repie
sen'tan,_clo o sr. dr. Nerêu Ran1�s,,,, In ter
ventor Feeleral atualmente no RiO ele .Ja-.
neíro, o sr, cap. Asteroide Arantes, l'e·

presentando o SI'. Ivo d'Aqu ln o. Intervel;'
tor f�eleral interino, que não 1101Jele, fazê
]0 passoalmen te por motivo de enle1:1111-
dade o elescmbargador Alfreelo Trom
PO\\'�I(y, Presidente do' Tt-Ibu n al de Ap2'
laçáo em exercício, dr, Alvaro Millen ela
Silyeira. Prestden te do Conselho Adrn i
nisu-auvo do E:stado. dr. Artur Co�la. FI'
lho Seci-etário ela Viação, Obras Públrca-,
e Àgl'icultura, respondendo também 1(eloexpediente ela Secretaria ele .Iustíça. Ed u
cação e Saú d e. cap. Antônio Carlos "-Ia,:,'
rão Ratton, Secretário, ela Segurança PL;'
bllca professor Ot'lando Brasit, Se('rel:"
1'10 �da Fazenda ín ter+no, d_r. Rogér .o
Vleua, Prefeito Mum icipal ele F'Ioria nó p ,i
liso comandante Plínio Mendonça Cabrn l.
Cap itão elos Portos, comandante 'Epam:
nondas Santos, Comanelante ela Base Ae·
rea de Florianópolis, tenente-coronel
Hugo Silva, comandante ela Gual"nic:\p
Feeleral <! do 140 B, C" cap. Amadeu
Anastácio, Chefe da 10a Circunscrição de

.-••••.-. ..........-..........._w......,._ ..................-...-.-.__w.........._.-_�..............,Recrutamento dr: Ferreira Bastos, Pro· �

!cu,ra.elor
Geral' do Estaelo,

tenente-.coronel I
THE LONDON & LANGASHIRE INSUn.AXCECunt.id io Quintino Reg ís. comandante �� COMPANY LIl\HTEDFôrça Po lic ia l do. Estado, cap, Howard ,

"s ES"Alexanelre White e tenente nsvts. .]Or�la· COl\1PANHIA DE SEGUn.OS AGR
Iísta Jáu Gueeles, Secretário ela _L�gI2" ClA. SEGUROS "CRUZEIn.O DO SUL"

�BrasilE�Ira, ele Assistência no exercicio el:'l THE LONDON ASSUn.ANCEPr-esldência, dr, Adenbal Ramos ela

SIIV""!
.

Presidente ela Orelem dos Advogaelo.s e':, L. A.LMEIDA - Rua VIdal Ramos, 19
Santa Catarína, oríctaltdade ela Ma rmha.
do Exército e ela Aviação, est!:'ci()J1nela,s IV'oo.._.._.._..

........· . .......-..-..-_.-..............................._...-__................·.·............................... -
.nesta Capi.tal, of lc ial idade ela Fôrça P?l;·cíal do Estado, diretores ele r-epatttçào.
a-apresen tações de associações lo�aj;s e Os alemães Tônico nutritivo Isentagrande número cl'e pessoas que qutzera-n, .

prestar ao infeliz. aviador- patrrcto un:.) se Iortlhcem .

homenagem, sign íftcatlva elas símpatrar, de olcool. Rica em vitc.
que êle conquistára entre nós.

no norte daUm pelotão do 14° B. C, prestou as
.

honras militares a que tinha elireito o Itáliaextinto e a banda ele música ela FÔI',a
Pulicial tocou durante o trajeto até a

praça ela Bandeira,
Na Base Aérea, am tes ele ser emb.ucado

o cadáver no avião que o con.tuztr:n ao
Rio, foi lido o Boletim do (, omarid» ela
Base sôbre a pessoa elo tenente av iador
Júlio ela Costa e, em seguida, num corno
vida Improviso, o comandante Epamll1{)11.
das Gomes elos Santos ressaltou ;1, qUD·
Iídades de caráter e de senti-nentc- do
malogrado piloto, pondo-lhe e111 evidên
cia a brilham,te e d tsctplínada ;::orre,:50 e
enalteceu a função elo aviador na defesa
do sólo pátrio.
Entre as corôas que se achavam sôbl'e

o ataúde, havia a do Govêrl1:J �1t) E,tado.
a do Comandante ela Base Aérea, a ,lo
comandante Epaminonelas 8all(I)S e fami·
lia a da oficialielade ela Base Aét'ca, a do.
Pl'!?feito l\1uni('ipal, a ela Le$ião Brasilei·
ra ele Assistência, a do Aero Club? de;
Santa Catari,na e outraS' elos s-lb ·:,fieiais e
dos sargentos da Base Aére:l.
Na Câmara Ardente, instalada no Pa·

lácio elo Conselho Ac1ministI'3ti\0 ::10 Eg·
tado, foi o corpo, desele onte'll, vi,;it:Jrlo
por inúmeras pessoas, Logo qUi' teve co·
nhecimento da morte do tenel1l.e·�vi:J(bl'
Jú-Iro da Costa o 81'. Ivo d'Aquin.} Jnt�l'·
V€ll1tor federal interino, impossif,ilita.[o
de ir pessoalmente visitar o c'atlável'. o
:fIez paI' intermédio elo cap. Astp.roldt
Arantes, seu Assistente Millta,', determi·
nando ainda provielências pa:'a qUI! fc,s·
sem prestadas toelas as homenagen:, ')fi·
dais ao jovem piloto, cuja m�l': c foi tão
intensamente sentida nesta .:a])'(:<11.

Nova Ior
que, 31 (U.
P.) In-

minas e cálcio. Bôa para
qualquer época e ótima

para todas as idades.

70 anos de emprego noiormações
recebidas, hoje, confirmam que
numerosos destacamentos da or ga
nização alemã Todt estão constru
indo linhas defensivas, em fórma
de barreira dupla, no norte da Itá·
lia Sabe·se que uma dessas linhas
atravessa a península, na altura
de Florença, e a outra segue o

curso do rio Pó e I) va' e do mes·

mo até a co�ta tranceSf, na altu
ra de Nice.

mundo inteiro, tem fortifica·
do a várias gerações. Tome

f ��a�e��iÃo�
DE SCOTT

Livraria e Papelaria NOVn
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
cientlflcos_ Livros em branco.

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

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

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

ele café exclusi valllente para as

fôrcas americanas nas diversas'

GORDURAfr.e�1es cI<: ba.ta�ha" fOI ullla lnspl- ,
racao mUllo felIz. E lima lembran-
ça' do povo brasileiro aos btavos Por Um Novo Método: soldados norte-americanos, que es-

tão oferecend.o sua vida pela causa

da liberdade.
A significação do donativo se en

contra principalmente no

papeljdesempenhado pelo café na vida.

brasileira. É o que se pôde chamar
no Brasil uma bebj,cIa naCional.
Nos escritôrio,s, qlül.lndo um amigo
visita outro, O café é servido em

pequenas chicm'as, que animam
logo o ambiell,te e tomam a pales
tra mais intima c alegre. Quando
os amigos s,e encontram . na rua,
apôs um apertado abraço, logo sur

ge o convite panl um "cafésinho".
Por ('sse motivo, () café é um elo ele
cordialidade entre o povo brasilei
ro e os solcladüs all1ericanos.
Voltaire, o grallde filósofo fran

cês, bebia 40 chie aras ele café por
dia, e morreu CllJ l(la,de avançada.
Os entusiastas do cnfé atribuem à
preciosa ruhiácea essa longeyiela,de,
a despeito ela intensa atividade elo
escritor gal;lês. O café não sôme.n
te estimula (J cérebro, como acelera
o funcionamento ele todo o organis
mo. Pôde-se, portan to imaginár
facilmente, o que significará para
os soldados aemericanos o café ofe
recido pelo presidente Getúlio Var
gas.

O presente do pl'csidenle do
Brasil, têm igllalmcnte outro signi
ficado. Essas 400.000 sacas de ca
fé lembrarão aos soldados ameri
canos que o povo brasileiro pensa
sempre neles com simpatia, adn1i.
/;'ação e �l'fltidão,

l:ONTADORES
Revalidação de registro e aposição do respectivo número

nos diplomas de contadores, guarda-livros e provisionados, con
leridos e registrados no Ensino Comercial, antes de dezembro
de 1941, cujo prazo termina em 31 de dezembro d'e 1943, pa
ra eleito do Dec, Lei n. 4178, de 13/3/42. Dr. EDMUNDO
A. BURLE, advo, Ins. na. Orgem. sob n. 1679 e Cap. da Res.
do Exército Nac. AV. TOME DE SOUSA 17 sob. RIO
PE JANEIRO.

-�"
- -

(COPYRIGHT BY PRESS·INFOR
MATION PARA "O ESTADO").

1 - QUE uma jovem senhora in- Está atacado de gripe
glesa recebeu u�a c�rta de seu n?i-I SANAGRIPE.
\'0 que servia as forças de alem "Sanagripe" aborta a intluenzamar, mas, em vez de envelope ela . -

f bencontrou uma nota dizendo: e cura constípações com e re,
"O seu noivo ainda a ama, mas tosse, rouquidão e dôres no

êle fala demais ... ". corpo.Assinado, Encar regado da

cen'l Encontra-se em todas Farmácias.sura? . . .

340 30v 232 - QUE no navio que levou .

Winston Churchill para os Estados
Unidos, na sua última visita, se en-I E' assím ,cnntravam 400 prisioneiros alemães" •

capturados na África e qu�, duran-; Peça, na sua Farmácia, horneo-
te essa viagem, ne�hum desses ho-, patia Almeida Cardosomens teve oportunidade de ver o

E d .? Depr is Não"premier"?.. I
('POIS .• ,

3 -- QUE a B. B. C. recebeu a car-, pedirá outra •..

ta de um jovem oficial da marinha' 341 30v-23
inglesa, em serviço no Mediterrâneo, I ----------------pedindo "irradiação de mais comé- T OS em lot Sdias porque isto faria bem ao fíga-I erren e .do do capitão?". . .

V d 4 1 d t4 - QUE só com a substituição 1 en em ..se otes e erre-
do pão de trigo por pão mixto, a In- 00, bem SItuados, proximo ao
glaterra está salvando 600.000 a .... I Balneário da Ponta do Leal.
700.�00 toneladas de navio por

I Tratar à rua Duarte Schu-
an;�' QUE a lingua inglesa possue: tel. 1 S. 15 v. -10
nada mais do que 450.000, a Iingua

Vfrancesa 210.000, a alemã 150.000, o eu'de-se o predio n
'

�03idioma russo 140.000 e o espanhól .. I da rua Felipe]20.000 palavras? .. ? I Schmidt: Tratar no mesmo.
6 - QUE a riqueza da lingua in- 377 lOv 10glesa se origina do fato de que não

tem sómente o vocabulário latino:(como tem o francês e o espanhó I),
mas, também, o anglo-saxão, dina-
marquês e normando assimilados?.. Vende· se a casa n

' 62 à rua Fer-7 - QUE a muito apreciada "pia-' nando Machado. O motivo da verida" no filme "Mister V", de Leslie da é por achar-se o proprietárioHoward, "que o poeta inglês, Sha- residindo fóra do Estado. Informakespeare era alemão", tem origem ções nest.a redação. 15v 9bem fundamentada? Os pseudo-cien
tistas nazis tentaram em vão evi
denciar êste fato, mas desistiram
depois de reconhecer Q ridículo des
ta tése, Entretanto, na sua ignorân
cia não se deram por vencidos e

retrucaram: "que as traduções ale
mãs foram melhores do que o pró
prio original?" ...

8 - QUE a resposta mais esprrr
tuosa, recusando um convite ino
uortuno, foi dada pelo escritor ir
landês, G. B. Shaw?
Uma senhora escreveu-lhe:
"

, .. então, eu estou esperando vo

cê, à 8 hs., na minha casa", ao que
Shaw, simplesmente, respondeu:
"Eu também" ? ..

'.

b' ?sa Ia .. , .. Importante,
Está ameaçado de gripe ?

SANAGRIPK

" I

--I

Você

Casa
,

a venda

Ao atender as Estrêlas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um
método segu-ro e rapido de remover o
excesso de feia gordura, Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilOS ao mês. Basta tomar 2 pastHhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode, traz nova vitalida
de, saúde e energia como tambem uma

aparencia a,traente, ao dissolver a gor
dura. V, não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces
sario fazer regime alimentar, nem usar
drogas drasticas ou praticar exercielos
em excesso, Atúa ajudal,1dO a nature
za. Formode, reduz a gordura de
Um modo garantido como V. deseja.
Peça Formode, hoje mesmo, em
qualquer farmácia, A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Poslal 3786 • Rio
'Venda sob prescriçÃO médica

DespedidaNão havendo tempo dis
nível para, como 'desejav&,
apresentar minhas despedidas
a todos os amigos e c0nheci
dos, que deixo nesta cidade,
faço-o por êste meio, afere·
cendo·lhes os meus modestos
préstimos no Rio de Janeiro.

Fpolis. 31 7 43.
GEORGE DANIEL

MACHADO & CIA.
AG1l:NCI';'S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.
Florianópolis

Sub·agentes nos principais municfpios do

ESTADO
....................._-- _..;;....- .

"A Bandeira Nacional quando em fio.
rão, sob"e escudo ou outra qualquer pe.
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa.
rá o centro, n1l0 podendo ser mllnor do
que 'ás ouh'as, nem colocada abaixo de
III�"· (tIecl'llto·llll n. 4,���, rl� ln, qe JlI\bQ

EMPREGADA
Precisa-se de urna, 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 pe�fr.ito estado, com
5 metros [:"or 4 polegadas. Pa
gamento à vista. Escrever Pll'
ra R. Sobrinho. Caixa Po�tal
227. 3valt,3

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

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

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

que o quer vender, ou trocar por
urna novilha, ou vaca dando leite.
395 l5-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 estio
mação. 3v·3

OFERECE SEUS SERViÇOS.
Moço sem colocação oferece-se

para trabalhar em qualquer ser

viço, especialmente em hotel ou
café. Residência; rua Crispim Mira
n, 29. 6 v.-2

PREl:ISA-SE
de rapa.zes de 15 (1 18 a.noll e de
boa aparência. para a venda Q

domicílio, de artigo muito lucra:ivo
e de grande saída. Paga.-se ótima.
comissão, mas exigem·se referên
cias. Tratar com o sr. Fabiano, no
Saco dos Limões, n. 272, quaS$ em
frente da Igreja Betélnio.. Só se
atende das 18 às 20 hora.s. 3 v. 2

RADIO
Vende-se um, RCA Victor, !l vala

vulas. Preço Cr$ 1.200,00. Tratar à
Praça da Bandeira 37, depois da.li
17 horas.

A Estatística Miliiar, delltinada a
facilitar a preparação rápida, e tio
das da Nação, exige que todos oe
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrçae arma
brasileir.os lhe prestem cooperaçio.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
&ra ta Br..ll _III p.rr.. ,(D. B. rrw.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o' ESTADO-Sábado, 31 de Julho d9 1943

INDICADOR MÉ.DICO Adiatamento do X
Congresso Brasileiro

de Geografia
A Comissão OI'Q'anizadora Central

do X Congresso Brasileiro de Geo
grafia, que se devia realizar de 7
a 16 de setembro em Belém do
Pará, atendendo a uma sugestão
do interventor Magalhães Barata,
resolveu transferir a realização do
aludido certame para 7 de setem
bro de 1944. O interventor paraen
se sugeriu o adiamento em ques
tã.o por "motivos no momento ir
removiveis, pela contingência do
estado de guerra, que atravessa o

país, em defesa de sua liberdade e

sua honra, restringindo e dificul
tando a navegação aérea e maríti
ma, esta última sobremodo onero

sa e irregular, pelo acúmulo do
movimento, a superlotação dos ho
teis de Belém, que impossibilita
condigna hospedagem aos congres·
sistas, além de estar o govêrno do
Pará devotado a outros problemas
prementes, como os relacionados
com o ambiente internacional e

compromissos de guerra".

Este aluno hobí
litou-se em es·

crituração mer

canti'l, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

ciai, correspon
dencia, em sua
casa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
proospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n. 194, Caixa. 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
P?r quem de direito sob n.c 548 em 1918: habilitou já uma gera
çao de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado.
com seu endere_ço bem_claro. Os preços são modicas e em pe-'
quenas �restaçoes. Nao' perderá nem tempo nem dinheiro! Se
hobilitor

ó

em 4 a 6 mezes, tendo direito no fim do curso a
um Certificado de competencia com o quol, de conforrnidode
com a lei bem clara, poderá comprovar o suo alto habilitação.

f'a -_••-_-••_-.-.-.-_-_••-_ _- _._w_w -_.._•..._w.- - - .._- w.- _�.-."...

DR, ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
COlNSüJJfAS: 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 ADer�ei"oamento e Longa Prática no Rio de Jlmeiro
CONSUVL'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUL'l'óRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado -

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

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

Ex-interno do Serviço de Cljn ica Médica do Pcofessor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamen to de Saúde
CTltNICA !\fÉDICA - Molésttas internas de adultos e crianças. CONSUL'l'óRrO:

Rua Felipe Schmidt n, 38 - Tel. 1426 - RESIDíl:NCIA: Rua Vi.�coude de Ouro
Preto n, 70 - TeJ. 1523 - HOItARIO - Das 15 às 18 horas - FLORIANóPOLIS. La 6uardia declara

compromissos com
NOVA IORQUE, 30 - (INTER-AMERICANA) - Fiorellio La Guar

dia, Governador de Nova Iorque, acaba de declarar numa transmissão
por onda curta, dirigida ao povo italiano, �ue as Nações Unidas não
pactuarão com o fascismo ou com fôrças ou elementos que guardem com
o mesmo alguma afinidade ou que tenham contribuido para manter
aquele regime.

"As Nações Unidas - disse - já declaram oficialmente que as
suas condições são: "Rendição incondicional". Isto exclue qualquer com

promisso ou negociação com regime atual ou com fôrcas suas aliadas.
Prevejo também, o que não é improvável, a fuga de Mussolini e ele

seu Govêrno para Q outro lado dos Alpes, abandonando completamente
o povo italiano, e deixando os outros à mercê da sua sorte. A única so

lução que resta é a capitulação completa do Govêrno Fascista perante a

superioridade das fôrças da Grã-Bretanha e dos Estados-Unidos.
.

"Por isso, o 'l)OVO italiano deve começar a traçar os seus planos pa
ra um novo govêrno, depois da derrocada completa e inevitável. Esta de
cisão deverá ser tomada pelo próprio povo italiano. Nenhuma nacão alia
da, e especialmente os Estados-Unidos, quer impor ao povo itaÍiano a

fórma de Govêrno que deverá reger os seus destinos. Uma cousa é cer

ta, porém: que o novo Govêrno, para ser aceito pelos Estados-Unidos
e para poder contar com um auxílio imediato. deverá estar completa
mente depurado de qualquer cor ou cheiro do Fascismo.

"Ninguem que tenha participado na formação do regime fascista, ou

nos tramites da declaração da guerra às Nações Unidas, poderá formar
parte de um Govêrno que pretenda contar com a simpatia e a coope
ração do' povo e do govêrno americano".

Fiorello
baverá

que não
o fascismoDRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON --- MÉDICA

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
CONSUL'l'AS: Das 10 às 12 e das 14 às 1. horas - Rua Felipe Schmidt, 39 (sobr.)

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "qujnta.coluna�,
por mais que pareça teu aml
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).DR. SAVAS LACERDA

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnídas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços
do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia ido Depar-tamento de Saúde e Hospital de Caridade
Clinica médico-cirítrgica especializada de 'Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

ãs 18 horas - RESIDíl:NCIA.: C..uselheíro !\fafr:a, 77 - FLORIANóPOLIS.

WILSON BORN CiONÇALVES
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

DR. SAULO RAMOSINSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
ClíNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Especialista em moléstIas de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDO!\fINAL: estõ

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

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroldes e varizes - Fracturas:
aparelhos de Itêsso. Opéra nos HospitaIs

de Florianópolis.
Praça Pereira e OliveLra, 10. Fone, 1.0i)!J .

Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospítats eurqpeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito-
urbnâr ío do homem e da mulher

Assiste. 'l'écnico: DR. PAULO TAVARES
•

Curso de Rad:ologia Clínica cem o dr.

Manoel de Abreu Campanarrio (São Pau

ld,). Espeeializado em Higiene e Saúde

pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. - Gabinete de Raio X - Ellec tro

cartliografia clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise cl ínica, - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.
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ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
QUem sonegar informações à Es

tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como
tnímíeo do Brasil (D. E. M.).

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos. -'

Rua Trajano, 12.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

J

SE�ASDR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgiã� - Parteiro

RA 10 S X
Modcrna e possante Instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duy
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins�. e�c.
Aplica o Pneumo-torax ar-tificial
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
UUra Violeta. Infrazen-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

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

Casa SANTA BOSA
Dr� 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.
Fone: 1067.

I
I

Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

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

Moléstias internas, de Senhoras e Crí- DIPLOMA, em face do Decreto-lei n. 5.545. de 4 de junho de 1943.
ancas em Geral. CONSULTóRIO: Rua -

FeUpe Schmidt - Edifício Amélia Neto. .���� ��1I111.Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE- 00 &n.i
SIDl1:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392. !XI D'�

DR.AGRIPADEFAIDA�· Durante o mês de Julho ... II
CIRURGIÃO - l!IIRETOR DO HOS- iii 00

PITAL DE CARIDADE CLíNICA M1l:DICA. G ande a'
,,,

d
IXI

Doenças de senhoras - Operaçôes - Rua João Pinto n. 7 r Dlversarl0 a •
Diatilrmia _ Infl'3-Vermelho - Ultra Tel 1461 • •

��:ª%��E:;1��g�fi: H�:�����?���z ! Casa Macedoniai•
O CONSONI

DR.

���cORO���giãO _ Parteiro DE ARAGÃO : Desejando brindar a nossa numerosa e distinta :
FOl'mado pela Faculdade de Medicin;:: Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Clrm'gla • I-

.

t I f •ela Universidade de São Paulo, onde fOI do tOl'ax. Partos e doenças de senhoras. C len e a o erecemos lhe�i:A�;;i��e d�ol;:,r�ti�lí;t�OSCo���ei�elJ·�I� CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá· •
.

• - •
(l"ril,;'eira Cadeiea (]e Clínica Ci�úrgica). riamente das 15 às 17 horas. RESIDl1:N-. DESCONTOS ESPECIAIS EM TODOS OS ARTIGOS .'Com prática na clmtca gmecológ íca do CIA: Alrnírante Alvim, 36. Fone 751.

• ..Prof. Sila O. Matos. Assistente do se,rvlç,o •
ele partos do Prof. Domingos DelasclD no

HE'LENA CHAVES SOUSA • •"Hospital Leão XIII". .' .

jn�i��\I��;ã�'el�aJgt�n;r��s;, �:��i��:'�r��; ENFERlIfEIRA OBSTÉTRICA • Tecidos, sedas, pertumarias, jersay, bljuterlas, bôlsas e cin tos, roupinhas. •
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele, (Parteira) •

.

1- I (
.

tl t) bvarizes e nérnía. Doenç<ls de ,Senhoras <: para Crianças, as em nove os o . maior sor imen o, roupas rancas •Diplomada pela !\faternidade h I d I d dpa���;�ultas: Das 9 às 12 horas na Casa
'

de FlorianópolIs • para sen oras, enços, meias e a go ão e se a, meias para crianças, •
de Saúde São Sebastião,· e das 3 às 5 à

• fi' h f' t d 'IhRua .Fernando Machado n. 6 (anelar ter- Atende chamados a qualqnes ores, ec arpes, en 1m, o o o nosso maravl oso sortimento com •
reo): �1;�1��1�� Casa de Saúde Praça da Ban�:;:a, 53 - sob. • ESPECIAIS 1 •

São Sebastião (Autllto Larlto 13 de !\faiO). PRECOS •

: Aproveitem os precos de aniversário da :� CASA MACEDONIA rt1

I RUA TRAJANO, 8 �
liJiIl2llil•••••••••••••••••••••••••••1i12l1ll1J1

�

IDR� REMIGIO

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA

ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

FARMACIA I
)

IoIoje e amanhã será a sua preferIda
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias ....

Artigos de borracha.
Garante-se a exata observâncía no eecettuãrto médico.

PREÇOS MóDICOS.
n'R SO)1.IellU1lrq MRfl'll, 4 e 15 (edlf(clo do Mercado) - li'ONJil 1,QQ I

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 OESTADO-Sábado, 31 de Julho de 1943

ELlZABETH 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.

200 aviões déstruidos em 5 dias
LONDRES, 30 (U. P.) - O general Anderson, comandan

.te do oitavo comando de bombardeiros da RAF declarou que,
nestes cinco últimos dias, foram destruidos pelos aliados mais
de duzentos aparelhos de caça alemães sôbre o território do
Reich. O informante acrescentou que, nesse mesmo período, os

aviões aliados causaram enormes danos nas indústrias alemãs,
debilitando, assim, o poderio militar do inimigo.

Nenhuma discussão sobre guerraLONDRES, 31 (U. P.) - Durante a noite de ontem, esteve r-eunido
na r-esidúncia do senhor Winston Churchill o gabinete br-itânico. O mi ..

nistro do Exterior, sr. Anthony Eden, informou hoje que o gabinete re
solveu não realizar nenhuma discussão sôbre a guerra, na Câmara dos
Comuns, antes cio fim do verão. Explieou o sr. Eden que essa medida
se impunha devido à situação atual, que podei-ia ser agravada por am

pla discussão, que somente beneficiaria ao inimigo.

ontem, à noite, na idade de 61 aucs

o sr. Beckwith presidente da As
soei ação Médica Bri tânir a.

Fundado a 27 de setembro de
1939, só agora, no próximo dia 4
de agosto, vai o "Arte-Clube" ini
ciar suas atividades artísticas, le
vando à cena, no palco do "Salão
D. Joaquim", às 20 horas daquele
dia, as comédias "Expediente de
Namorado" e "Duas Mpças valen
tes", em I ato cada uma, originais
de 1. Frainer, e mais um ato de
variedades, a cargo do conjunto
vocal instrumental "S'eresteiros do
Luar".
Na representação das comédias

tomarão parte as sritas. Zuleima
Saibro, Dilma Silveira e Célia Cou
tinho, e os srs. 1. Frainer, Ivo
Frainer, Adelmiro :Reis e Jan!
Castro. Como "ponto", atuará o
sr. Valmor Rebelo.
A renda do espetáculo reverterá

em favor da Biblioteca do Livro
Brasileiro.

Suspenso o racionamento do café
WASHINGTON, 30 (U. P.) - A indústria do café dos Es

tados-Unidos e os países produtores latino-americanos recebe
ram com júbilo a suspensão do racionamento do café. Conside
ra-se que a atitude tomada pelo govêrno destinou-se a aumen

tar, aínda mais, a cooperação entre os Estados-Unidos e as

nações produtoras da rubiácea.

No Equador não há presos políticosQCITO, 30 (C. P.) - Foi libertado ontem o último preso político
que existia nos cárceres elo Equador. Trata-se do sr. Juna Isaac Laboto,
conhecido lider socialista. Recorda-se que o presidente Arrovo del ELo
destacou 'que, antes das sessões ordinárias do Congresso, em agosto pró
ximo não ficaria um único detido político no pais.
" ...·.·_-_·_·.-_-_·.·_-.-.-.·.-...-_·.-bi-.-.·,;.-.....,........-.-_-•.,.,..-.-_-_-_._..._-_-_...-_-_-_-_._.......

Estudando as

Eslão de complelo acõrdo U��I�RT�:fALondres, 21 (U.P.) - Declarou-se oficialmente que a __

Grã-Bretanha, os Estados Unidos e Rússia estão de com São Paulo, S1 (rl. N.) - O Co-
pleto acôrdo em relação à atitude a ser adotada quanto rinlliiuns resolueu eruiinr sua equi
a Mussolini e outros dirigentes do "eixo" que buscarem pe, na prárinui segundo (eira, ii ui-

zinha cidcul e de San/os, onde reaasilo em países neutros. lizurá Iodos os prepnroiiuos para

õõõVirõõ"iíêUíãõiíãõTóõíiiiãfííUfe ������'d��E��I,� f�;r"toY��;
ESTOCOLMO, 31 (U. P.) - O govêrno alemão ainda não São Paulo, 31 (;l, N.) - Aqosli-adotou qualquer posição em face da Itália. Segundo consta [lOS nho , depois da gr(lve Iractura que

círculos diplomáticos locais, os principais dirigentes nazistas solreu em dezembro do ano passa
estudam cuidadosamente os acontecimentos, acreditando-se do, no encontro com os cariocns

em disputa do campeonato brasi
que a Alemanha pretende manter a colaboração militar da Itá- leiro de [uteb ol, oolioc a tomar
lia durante o maior tempo possível. Alguns informamtes autori - parle nos treinos do tricolor que
zados germânicos deixaram entrever que a quéda de Mussolini duraram 45 minutos. Rebateii per
representa grande prejuizo para o Reich. [eiicnnenl e bem, além de não apre

sentar qnalquer receio como é co-
mum notar-se em jogadores nas
suas condições.
,.,.,. _ _ - �

Atença-o I A despesa com o
• cinema póde ser ti

roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Fr-ancisco Tolentino. 3.
,._-__ - - .._,._.......................... - - -. - -- -.

Engenheiro Ã"tÓniô·
Lopes de Mesquita
Comemora, amanhã, 90 anos de

util e honradíssima existência o
nosso venerando conterrâneo eng.
Antônio Lopes de Mesquita, que em
nosso meio social goza de grande
estima. Essa data será, portanto,
ensejo a que os amigos e admira
dores do aniversariante lhe tribu
tem as mais carinhosas provas de
apreço.

condições de paz o centenário do vis-
Londres, 30 (U. P.) - O marechal Badoglio, segundo infor- conde de �aúma

mações não confirmadas, está estudando atualmente as condições de
paz apresentadas pelo general Eisenhower. No entanto, a emissora
de Roma continua informando o país de que a Itália continuará na

guerra.

TENHA JUIZO
TEM SrFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

13�EiI:aap:JA. SIl<'ILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O- Figado, o Baço, o Coração, o Estômago, OEl
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
bela, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo 80 organismo. Agradavef
como um licôr

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

da mesma origem
FaLAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composlçAo 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 indicaçA0 apro- facll manejo para o público
priada (8UilIs em varias de ,DO combate á 81ftll!!, quallda
suas manifestaçõe8) os resul- de. que frequentemente s
tad08 têm sido satlslatorlos, proveito no Ambulatorio da
pois são rapldos e duravei8. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre PaSSQ.

......,._.........._,......,..,..-. ...,._-_-...--_,..-_-_._-...- ....
DEZ "SEREIAS"

Rio, 31 (A. N.) - A Liga de Co
lho, 30 (A. N.) - Antec.ipan.l o mércío ofcre�ell a Diretoria Nac_io

as homenaacns que serão

tri-j
nal. d� Serviço de I?efesa Passl�a

,
'"
,. . . Anti-aérea dez "sereias" neCCSSH-

bufadas a rncrnorra do VIsconde de rias à montagem do sistema de
Inhauma, cujo centenário ele l1aSCi-1 aler�al11ento "da jJ0p'ulação .carioca.
mento transcorr-e ala de azosto O tipo de ser-eia escolh irlo por
uma comissão de oficiais da'" Ma� I u(.luela Di!-etoria. e ,oferec�do. pela

. . . .' LIga de Cnmércio e de fabricaçãorínha de Guerra VISItOU hoie pela nacional e satisfaz plenamente as

manhã, no cemitério de S.

Fran-I
exigências estipuladas,

cisco Xavier, o túmulo daquele al-
mirante brasileiro, que tomou par- Empregadate ativa na "passagem do Curupaití P' d

. h
.

. recase-se e uma COZln erro , pe-(ParaguaI). ra casal. Paga-se bem. Tratar à
---.-".-..-.-.-""'-.....- .....---.-...,.-.--",....-

rua Bocaiuva, 11. 3v-lO I'ROFRSSOH J,OIIRENCO FILHO
SERA ° PAHANIXFO DA '.I'URUA DE

NORlUAUSTAS

A turma de normalistas que se forma
rá êste ano no Inst.ituto de Educação de
Florianópolis convidou para seu para
ninfo o ilustre pedagogo br-asíleiro S'-.

professol' LOl;l-eI1(,'0 Filho, Diretor do
Inslitu to Naeiol1al dê Bsttldos pedagógt
cos e membro elo COllselho Nacional dê
Educação.

Êsse erudito patricia. qlle é autor de
vultosa bibliografia sôbre assuntos edu
cacionais, 8l'aba de aceitar o convite que
lhe foi elirigiclo, devendo vir ao nosso Es
tado oportunamente para aquele fim,

QUARTOS

I
Alugam.se quartos,

Maria, n. 58 (fundos).
ma-se no local.

Novo ataque
a Hong-Kong

Nova Jorque, 31 (C. P.) --- A
emissora de Toquio informoL1 que
aviões nOI'tc-americanos vollaram
a atacar ontenl o porto de Hong
Hong. Hecorda-se que, terça-feira,
Hong-Kong fÔl'a tambem atacado
pelas fôr�'as aéreas esta,d uni den
Res,

NÃO TEM DIREITO
Rio, 31 (A. N.) - A Câmara de

Justiça do Trabalho do Conselho
Nacional do Trabalho esclareceu
que "o trabalhador autônomo ou

profissional liberal" não sujeito a

horário e fiscalização, ou não de
pendente economicamente de em

presa, não tem direito à proteção
da legislação trabalhista".
"......,.---.-. --..-.--.

Farmácia de plantão
Estará amanhã de plantão a

Farmácia Santo Agostinho, à rua

Conselheiro Mafra.

MOTIVO JUSTO PARA SER
DISPENSADO

Rio, 31 (A. N.) - A 5<1 Junta de
Conciliação e Julgamento, local,
decidiu, julgando um processo, que
"o empregado cle empresa conces
sionária de serviços públicos, que
é detido em flagrante no momen
to em que deixa de registrar várias
passagens no bonde que conduzia,
comete ato de improbidade no pro
cedimento de suas funções, dando
assim motivo justo para ser dispen
sado".

At - I A despesa com O

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

CASA com 3 quartos, ale
i arnento para empre

gada, jardim ou quintal, prefe
re-se com garage. Informes, por
obsequio, no Cabo Submarino à
lua João Pinto 26.

No Ministerio da Guerra
Rio, 30 (A. N.) - O inter-ventor

ele Santa Catarina conferenciou lon
gamente boje com o ministro da
Guerra.
�---_.-- -----..

,.

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

posição horizontal, e Irá ao centro da
testa, da coluna, se Isolada; à direita da
testa da coluna, se houver outra baudeí
ra: à frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros adi ..nte da linha pelas
demais formadas, se concorrerem três
ou mais bandeiras". (Decreto-Ieí n. 4.545,
,Ie 31 de Julho de 1942: - Art. 18. N. 2).

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

FRACOS ti

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

à Rita
Infor-
5 v.-I

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA
VARA CíVEL

De cit açâo COIU o prazo de 30 dias ]13
,

forma abaixo
O doutor Emanuel de Almeida Sorlré,

juiz de elireito da 1" Vara Cível do Dls
tr+to Federal.
Faz saber aos que o presente virem e

a quem interessar possa que, José Vilela
Filho brasileiro, casado, funcionário pú
blico: residente à rua Amando de Bar
ros 11. 797. em Batuca tú, Estaelo ele São
Paulo: Oscar Artur Hoerlle, brasileiro,
casad�. comerciante, resident.e à rua do
Comércio Ú. 183, em Ijuí, Estado do Rio
Grande do Sul; Bland ína Alves de Melo,
brasileira. solteira, professor·a. residen te
à rua Siqueira Campos n. 143, em Cam
pos, Estado do Rio de Janeiro; Thomaz
Zoéga, brasileiro, casado, Inrlustr-iár!o,
residente à rua Professor Gabizo n. 151,
nesta Capital; Hisao Murayama, japonês,
sobte iro, lavrador residente em Torrinha,
Estado ele São Paulo; Abilio Fei-reira
Prestes, brasileiro, casado, lavrador, re
sidente em Soturna, Estado de São Pau
lo; André Maykot, brasileiro, casado, re

sidente em Florianópolis, Estado de San
ta Catarina; e o Espólio de Fausto Lopes,
também conhecido por Fausto Lopes
Barbosa, de Cachoeira, Estado elo RioPRECIOSO AU;róGRAFO Grande do Sul, requereram a substitui-

Hio, 30 (A. N.) - O ministro ção dos títulos da Aliança da Baía Capí
Marcondes Filho visitou, ontem, talização Sociedade Anônima, com séde

nesta cidade, à rua do Ouvidor 11. 64, sob
em companhia do interventor Ne- números 29.507 e sorteio número 16.067,
rêu Ramos, a "Casa de Húi Barbo- de valor ele Cr$ 12.000,00; 61.244 'e sorteio
" f t rido

'

s oe si àque n. 07.3'75, do valor de Cr$ 12.000,00; ..

sa , O en a ,nes a a iao, ar l -

23.442 e sorteio n. 02.776, elo valor dela casa o autógrafo do famoso pa- Cl-S 6.000,00; 39.608 e sorteio 'n. 18.721,
l'ecel' sobre "Taxas de Capitanias do valor de Cr$ 6.000,00; 29.548 e sorteio
do Porto de Santos", dc autoria número 16:108, do valor de Cr$ 12.000,00,

28.063 e sorteio 11. 13.709, elo valor el�
do grande e inolvidável jurista. O Cr$ 12.000,00; 28.647 e sorteio 11. 07.i'l6G,
precioso docul11ento conta cêrca de do valor ele Cr$ 6.000,00; 28.648 e sorteio
'00
.'

t 1\1 n. 07.867, do valor de Cr$ 6.000,00; e
't pag1l1as e per enceu ao sr. " a-

1.925 e sorteio n. 11.091, do valor ele CrS
uoel Perlro Vilaboim, de quem o 6.000,00, cujos extravios foram justificados
sr. Marcondes Filho o recebeu. - l:erante êste Juizo. Julgaela por sentença

a justificação, foi ordenada a exped ição
ele editais com o prazo de 30 dias, com
os quai,s citam-se todos os interessados
desconhecidos, porventura existentes,
para apresentarem suas reclamações no

j)razo do edital, e os detentores dos títu
os para trazê-los a Juizo, sob as penas
da lei, cientes ele que a séde dêste Jui
zo é no Palácio da Justiça, à rua Dom
Manoel. Em vIrtude do que passei êste
e outros iguais que serão publicados e
afixados na forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade elo Rio de Janeiro, em
1 de Julho e 1943. Eu, Beneito de Car
valho, escrevente juramentado, dactilo
grafei. E eu, Antônio Cícero GaIvão, es·
crivão, subscrevi. - Emanuel de AlInei
da Sodré. Está ,conforme. - O escrivão,
Antônio Cícero GaIvão.
Declaro que me responsabiliso pela

publicação do presente Eelital.
Florianópolis, 30 ele Julho de 1943.

André JUaykot
Reconheço a firma supra de André

Maykot e dou fé.
Florianópolis, 30 -de Ju1l10 de 1943.
Em testo J.M.P.J. ela vendade.
O Tabelião João Machado Pacheco Jt:"

nio1'.
Foi selado com a respectiva quantia

de Cr$ 1,20 federal e estadual ele Çr� " )��, i

Grande Tónico

S1{. MOTORISTA: - Leve os documen·
tos necessários, para a substituição da
carteira de motorista, a "Emprêsa Inter
mediária", e aguarde, com brevidade, em
.sua residência, o rec.ebimento da nova

PROMOVIDOS A GENERAIS
Elo, 30 (A. N.) - O Presidente

da República promoveu ao posto)
de general de brigada os coroneis
Alexandre Zacarias de As.sunção,
Cândido Caldas e Olímpio Falco
nieri da Cunha.

NISSORIA TOMADA
Argel, 31 (U. P.) - Anuncia-se

que as forças canadenses ocuparam
a cida,de de Nissoria, em Sicília.

AVANÇANDO SEMPRE
Argel, 31 (U. P.) - Informa-se

que as tropas nOI·te-americanas rei
niciaram seu avanço na direção de
San Stefano di Camastra e Santo
Mnlll'o Ca,stclverde, em SiciliR.

I
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