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às jazidas petrolíferas de PI
VAIRO, 2 (U.P.)-Aviões americanos efetuaram violento bombardeio contra as instalações pe

- de Ploesti (Rumânia), causando destroços e terríveis incêndios.

Entêrro de Musso
I

o Rio, 31 (A. N.) - A reportagem
do "Globo" Ialou com o encane

gado dos negócios da Argentina,
para saber se d e fato o graL Ram
so n ia ser nomeado embaixador no

Baía, 31 (A. N.) - Os estudantes
baianos realizaram, com grande
cntusia,slllo, o entêrro simbólico do
ex�ditador Italiano. Sôbr e o caixão
negro, com o emblema elo "fascio",
foi colocada uma corôa de capim,
enquanto à rctaguarrln do féretro
vinha um grande cartel com um

lacônico: "Até breve, irmão!". Ano XXIX

Não tem notícias

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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Florlilnópolis- Segunda-hira, 2 de Agosto de 1943 ·1I
Brasil. Aquela autoridad e rcspou
{leu que não ti.nha nenhuma notí
cia oficial a respeito; ludo o que

H. 8883 sabia eslava publicado nos jornais.

Londres,l (U. P. Urgente) -- As tropas alemãs e italianas
abandonaram a sua primeira linha de defesa no norte e no

centro de Sicília em consequência dos violentos ataques desfe
chados pelos aliados. Informações autorizadas Indicam que os
eixístas retiram-se para a segunda linha de defesa, que está
apoiada nos montes Caronie, separados do vulcão Etna apenas
20 quilômetros.

Rio, 1 - (A. N.) -- O minis�ro ,

����a�l���t�v��i�acgl�1 �e;ei���l�.c�n�: 'Fustl·gando parates de produtos rarmaeêutícos.]
cujos detalhes reguladores serão ,baixados posteriormente pelo co- L.),· 1 (U P) A di b" 'l'tordenador, que estudará ao mesmo

.

oneres, ,.
- cre lia-se que, como o jetivc mil ar,

tempo .§l possi.b�li?ade ?e criar uma Hamburgo está praticamente riscada do mapa; porém, as atuais in-
comissao pantana a-fim-de execu- •.

d RAF tê b' ti "1 d ttar o referido acôrdo, Trata-se du- cursoes a em por o Je, IVO pnncipa semear o escon entamen-
ma inovação inaugurada pelo co- to entre a população alemã,
ordenador, procurando estabelecer
uma compreensão entre os deve
res do Estado e as necessidades
da indústria. O govêrno cuida as

sim de defender os interêsses do
público consumidor, ao mesmo
tempo que garante razoável mar

gem de lucros ao produtor.
1----------------------------

I At - I A despesa com o

ençao . cinema póda ser ti
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Fr-encísco Tolentino, 3.

Movimento de tropas italianas A' memória de
Cruz e Sousa
Rio, (Via aérea) - Devido à te

nacidade de uma comissão de .inte
lectuais, presidida pelo escritor
Leôncio Corrêa, com inteiro apôío
do interventor Nerêu Ramos, vai
ser inaugurado, no dia 5 ele agôsto

Londres, 1 (U. P.) -- Uma emissora clandestina, aparen
temente de Livorno, diz que as tropas das zonas de Foggia,
Barreta e San Severo foram transferidas para o norte. Acres
centou que estão sendo construidos quarteis de defesas ao lon-
0'0 da linha férrea de Lucca, Florença, F'orlí e Ravenna. Infor

�nações não confirmadas dizen:: que as. tropas itali�nas estaci�
nadas em Nice e San Remo serao substituidas por forças alemas
de Lião.

Retiram-se perseguidosLondres, 1 (U. P.) -- A emissora de Argel informa que as

tropas alemãs em Sicília se estão retirando para Messina, per
segudas pelas fôrças norte-americanas e canadenses.

Contusa a situação da Itália
Berna, 1 (U. P.) - As últimas notícias dizen!. que �ontillúa a

. greve geral em Milão, onde se reproduzem as malllfestaçoe� �le rua_.
Segundo despachos aqui chegados, todo o norte da Itaha esta

paraltzado pela greve. . _. , .

Não há, porém, nenhuma confírmacão de tal greve. O tra!lS!to
fC1'l'oviário entre a Itália e a Suiça faz-se normalmente, com a umca

irregularidade que os trens procedcnn-s da. :�nínsula chegam com

o atraso de HO a 70 minutos. O f"�pl'e"so dwrlQ d<.' Roma ('sta che
gando à Suiça com o atraso de 24 horas, sem dúvida por causa da

guerra. . . . .

Elltt>etanto, se noticiou que Barto'liui, o novo mluístro da Fa-
zcnda, foi a Milão estudar com os industriais a ;Solução da greve.

Receberam-se novas inlormações sôbre movimento de tropas.
Um despacho diz que foram mandadas fôrças alemã� e ital.iallas
para a península da Istrra, inclusive as zonas de 'I'r'íeste e Ftumc, .

a-fim-de restabelecer a ordem.
Seaundo a Agência Stefani, o órgão oficial do gOVêl'110 italiano

IHlblic;u um decreto, pelo qual fica mohílízado o pessoal das ferro-

vias, correios, telégrafos, telefoues e rádio.
. ,

Quanto ao efeito produzido nas zonas rurais pela queda. de
:\IussoJini, sabe-se que os camponeses ameaçaram a mover trrgo,
scm entregarem às autoridades a percentagem estabelecida durante
o rcgtm e mussolíníano.

próximo, no cemitério de São Fran
cisco Xavier um mausoléu para o

Ieterno repol;so dos restos mortais
de Cruz e Sousa, o grande poeta
catarinense, cuja obra se projetou
até fora do nosso país. Durante o

ato falarão exaltando a memória
do 'exceiso Poet,fl l'2gr(), Edn.HL :.j
da Luz Pinto e Tasso da Silveira,
em nome da intelectualidade cata
rinense e paranàense, respectiva
mente.
Estando atualmente nesta capi

tal, o interventor Nerêu Ramos
comparecerá, também, ai) ato, co
mo admirador e conterrâneo do au
tor dos "Faróis" e outras joias da
nossa poesia.

Gabinete de
De Gaulle

Argel, 1 (U. P.) - O gral. De
Gaul.le nomeou diretor do seu gabi
nete particular a Gesto n Palewski,
c sub-diretores, Hettier Boislubert,
Geoffrey Corsel e Jacques Seus
telle,

Derrotados em toda parte
Argel, 1 (U. P.) - Informações de Sicília dizel� _que os

norte-americanos estão procurando flanquear as posiçoes na

zi-fascistas da "linha do Monte rutna". Por toda parte, os sol
dados do "eixo" são derrotados pelos norte-americanos e re

cuam amplamente.
Importante convênio

Pedindo paz e liberdade
J...ondres, 1 (U. P.) - A ráJlio de Argel anunciou que em

todas as grandes cidades ítalíanas se estão :verificando �an�
festa«;ões populares pela paz, durante as qUaIS se pede a Iíber
{Jade. Acrescentou que os íuselstas são detidos e executados em

Bolonha, }\Iilão, Florençn e outros grandes centros importan
tes da península.

Fascistas são presos e executados IBerna, 1 (U. P.) - Con�in�a a agitação e111 todas as

grandes cidades Italianas, pnncipalmente no nort� da p_e
nínsula. A emissora de Argel informou que os tascístae sao

presos e executados em Bolonha, Milão, Florença e outros

centros importantes da Itália. Em Genova, realizou-se gran
de manifestação, percorrendo o povo as ruas da cidade, de
pois de decretada a greve. Em Milão, os operários conti�ll:a.m
em greve, travando-se choques com as autoridades policiais,
tendo desaparecido das ruas da cidade os soldados alemaes.

Nossa Senho,'a de
(opacilIbana

Rio, 2 (A. N.) -- Na próxima I
quarta-feira chegará a esta capital
uma comissão de ilustres damas
bolivianas trazendo uma imagem
ele Nossa Senhora ele Copacabana,
oferta especial elos católicos boli
vianos ao Brasil. As damas boli
vianas serão recebidas por grande
comissão de senhoras cariocas,
tendo como presidente de honra a

senhora Osvaldo Aranha. No dia
imediato terá lugar a solenidade
de recepção da imagem na igreja
de Nossa S. de Copacabana,

Talvez em 1944, a vitória definitiva
Nova Iorque, 1 (D. P.) -- O jornal "World 'I'elegraph "

lembra que, e111 janeiro último, o presidente Roosevelt, falando
aos tripulantes do navio-de-guerra norte-ame�icano "Mem

phis", durante a sua visita a Casablanca, manifestou a espe-

rança de que a guerra terminaria em 1943. O presidente acres

tára então: "Se a guerra terminar em 1943, estaremos em 1944

alnda em melhores condições para alcançar a vitória definitiva.

C!le����� _ Pm�!a�cg�i�C�!!�s�!-madamente a participação de capelães paraquedistas na inva
são de Sicília. Falando à reportagem, elemento do clero disse:
-- "O Serviço de Notícias Católicas de Washington, em comu
nicado de 18 do corrente, informou que os capelães, exercita
dos no salto de paraquedas, das fôrças estadunidenses, perten
cem ao Corpo de Paraquedistas das tropas de invasão, e são os

sacerdotes capitão Mathew Conner Wood, de Denver, e o lugar
tenente Edwín Hozak, de Baltímore.

Derrubados 26 (caças» do «eixo»
Argel, 1 (U. P.) -- Anuncia-se oficialmente que os bom

bardeiros aliados atacaram dois aeródromos na península ita
liana, os de Grottaglie e Prattica di Mare, sendo derrubados 26
caças do "eixo". Uma formação de cruzadores e destróires
bombardeou a importante ponte ferroviária próximo a Locri,
30 kms. ao norte do cabo de Spartivento.

Os quatro «pontos» de 8adoglioLondres, 1 (U. P.) - Diplomatas italianos de Zurique
revelam extra-oficialmente que o marechal Badoglio for
mulou o seguinte programa de quatro pontos para a paz da
Itália: 10 - neutralidade da Itália, a qual seria controlada
por técnicos militares aceitos pelos aliados alemães; 2°-
garantia da retirada imediata das tropas alemãs que se en
contram na Itália e desmobilização das fôrças armadas ita
lianas; 3° -- cessão de Sicília aos aliados até o fim da guer
ra; 4° -- o território peninsular italiano não será empre
gado para operações militares por nenhuma das duas par
tes em guerra, Na opinião dos observadores, êsse programa
não será aceito pelos aliados. Soube-se que o marechal Ba
doglio renunciará se não fôr aceita a sua proposta pelas Na
ções Unidas. Se essa notícia fôr verdadeira, a renúncia de
Badoglio póde ser considerada fato liquidado.

Abandonando linhas de detesa

desanimar

HamburgoLondres, 1 (U. P.) - O correspondente, em Estocolmo, do
"Daily 'I'elegraph" informa que o graude túnel que cruza o Elba
foi totalmente destruído em consequência aos ataques da RAF con
tra Hamburgo, Acrescenta que mais de 130 mil pessôas ficaram
sem lar e foram enviadas para léste da Alemanha. Antes do ataque
de quíuta-fclra, o número de mortos ultrapassava 6 mil e feridos
24 mil. O túnel de Elba, de 400 metros de extensão, une o estaleiro
de Klohm com Hamburgo. No pôrto de Hamburgo, o edifício da
"Hamburg Amci-íca Line" ficou totalmente destruido. O citado cor

respondente revela que via,jantes chegados de Hamburgo informa
ram que em consequência <los gigantescos incéndios, que irrompe
ram naquela cidade, os bombeiros de Bremen e Hanover tiveram
que auxíüar os trabalhos de extinção do fogo e remoção dos escom
bros e vítimas,

elD
•

rumos

Os maiores bombardeios
Londres. 1 (U. P.) - Hamburgo está sendo alvo da mais for

midável ofensiva aérea de todos os tempos. _Recorda-se que aquela
cidade sempre foi tradicional centro de reuniões e distúrbios que Se'

verificaram na Alemanha. Em 1918, foi nessa cidade que irrompe
ram os motins entre as fôrças navais prussianas. revoltas essas que
provocaram a derrocada dQ !):�!ser e dos' e�érç!tQ� �l�!!lães,

-
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

Os originais, mesmo não pu-

I
hlicu d os. não serão devolvi.

A ri i reção n::s, se responsa-

I
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS
24 horas do eeDiario
de operacões) da
ofensiva aérea
dos aliados

'

DO PRESS INFORl\1A
TION SERVICE, EXCLUSI
VO PARA ESTA FOLHA.
Quinta-feira de noite: Bom-

bardeio de "saturação sobre
Nüremburgo, pouco depois da
1/2 noite, pelos bombardeiros
da RAF. Alvos: fábricas de
material, bélico, fábricas de
tanques, carros de assalto, e
motores Diesel. F á b r i c as:
Faun, Siemens Schuckert e
Schubert, junccões ferroviá
rias etc. Finalidade: destrui
ção do potencial bélico inimi
go.
Sexta-feira, à noite: Incur

são aérea diurna de bornbar
deadores americanos de 4 mo
tores, sobra Sílhemshaven. Al
vo: docas e estaleiros de sub
marinos. Finalidade: prejudi
car a construção de submarl
nqs. Perdas: sete bombardea
dores.
Sexta-feira, à tarde s Duas

incursões pelos aviões ameri
canos "Ventura" com a Ines
ma fi,nalidade e alvo. Perdas:
dois bombardeiros e dois aviões
de combate.
Sexta-feira 30 anoítecer i Os

"Whirlwinds" da RAF, escol
tados por "Spitfires" atacam
um aeródromo inimigo perto
de Cherburgo. Alvo: destruir
as pistas. Finalidade: cançar a
Luftwaffe. Perdas: O.
Sexta,-feira, à noite: "Satn

ração" pesada sobre Colônia,
em importância o terceiro alvo
da Alemanha. Alvo: indústria
bélica e comunicações. Finali
dade: destruição do potencial
Mlico inimigo. Aviões da RAF
e "Venturas" americanos em

preendem uma incursão sobre
Dunquerque. Alvo: as docas.
Finalidade: destruição da na

vegação costeira nazista, de
sorganizando as comunicações.
Perdas: 10 bombardeadores.

Os órgãos da Estatística Militai
têm apôío legal, quando 'ntimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em sens estabeleci.
mentos. (D. E. M.).

S6 v. Sia. de acrescentar, ao agrade
ce' a gentileza:EH'EE 1.411.
SFi'1 o J1EII APEí?IT/VO

N1ElJ/!.ET(j!

Era uma vez trezentos A
. o PJiJNSAMENTO DO DIA

suhmannos nazI·stas.; «Tudo que é criado pelo espí-
rito tem mais vida que a ma-

Londres, DO PHESS INFORMA- ram efeitos devastadores, segundo téria », Baudelaire.
TION SEHYJCE - POli. PETER relatos de testemunhas oculares.

-

LYJ\'E, EXCU'SIVO PARA ESTA Os nazistas sofrem já de certa A ANEDOTA DO DIA

FOLIfA - O "Almirantado Bri- Ialta de oficiais treinados e ele tri- BEBIDA
-

O
- Não, Libório; as tuastânico publicou recentemente cer- pulaçoes antigas. fato ele não

I· f"
.

1 «gaffes» causam-me vergonha.los detalhes sobre uma vitória sem mars serem o reia mente comunica-
ri t í t (los (JS Icitos heróicos de certos Não irás à festa.

prcccn cn cs con ru os ataques pc- é

sarlos e contínuos de matilhas de "ases" da guerra submarina nazis- Macário, eu prometo só
abrir a boca no \\buffet»,

-

que concerne aos

afundamentos ele submarinos, admi- ção de porta-aviões que permite
te sórncn tc 2 afundamentos certe i- que navios mercantes no meio do
ros e 3 provúvr is, havendo muitos Oceano, e fora do alcance do raio O PRECEITO DO DIA
outros danificados, durante as ba- de ação dos aviões com bases de Os convalescentes de febre
talhas dos comboios no mês ele operação nas costas, recebam a <1e- tífica censt ituern perigosas fon
maio. vida proteção, representa um <103 tes de propagação da doença,

E, porém ele grande significação fatores principais nessa mudança porque suas fezes. durante aJ-
o comunicado oficial que admite Iavorúve l efetuada na. guerra con- I gum tempo, ainda contêm ba
que "os cnnua-ataqucs no ar c no tra os submarinos naz istas. cilos. S.N.E.S.
mar foram Ião eficientes, que a

maioria das operações bélicas, SI'

travou a muitas milhas de distân
cia dos comboios
Essa vitór-ia das Nações Unidns

assume proporçôcs ma-iores, desde
que consideramos as repetidas ad
vertências c os clamores surgidos
entre os porta-vozes aliados, de
nuncia ntio os submarinos como a

ameaça n. 1 c se pensamos que in
vestigadores independentes viam a

situação muito mais negra ainda.
As informações inglesas e ameri

canas admítcm que as perdas alia
das em alto mar, alcançaram des
de o início da guerra o seu nível
mais baixo no mês de junho últi
mo.

Mas, fontes autorizadas observam
que a campanha contra os subma
rinos sórncntc t erm in a.rú com a

própria' guerra.
A Alemanha não poupará esfor

ços para enfraquecer o poderio
cada vez mais' crescente da produ
ção marítima e ela defesa dos com

baias, c com o correr elos tempos
os nazistas prometem encontrar
nOY:1,S e mais van tajosas águas para
sua guerra submarina.
As razões para o otimismo por

parte dos aliados baseia-se nessa

reviravoltn druruálica que a guerra
submai-inn tomou em favor das
"Nações {'nielas. A 110ya combina
ção ele ataques marítimos e aéreos
justifica plenamente as expectati
vas.

Novos métodos C0111 detetares e
sons e novas táticas de ataque tive-

submarinos nazistas que, duran l e
;) dias perseguiram no Atlântico
um comboio, do qual 97% dos na ..

vios alcançou () poria de destino
cm segurança'. Observadores bem
informados acrcsccnlum ainda, qUI,'
segundo cú lculos objet ivos, os ale
mães pcrdrrum nos mexes de abril
e maio 50 submarinos, o que perfaz
um total dr 2:')(1 a 300 submarinos
afundados desde o inicio da guerra.

O AIIll iran tado hri tânico, muil o
reservs.do no

AGENTES E REPRESENTANTES

NOSSA

ta, é signi íicativo.
O herói de primeira página na

lnglal crru, nessa guerra submarina
foi o "Porta-escoltas" Bilter, (10

construção recente.

o PRATO DO DIA
PUDIM DE CHOCOLATE
Desmanche um quarto de Ii

bra de chocolate em meio litro
de leite, adoce bem e leve ao

fogo, mexendo sempre até dis
solver bem o chocolate.
Retire do fogo. junte uma co

Iher de chá de essencia de bau
nilha' oito gemas e duas claras.
Passe muitas vezes pela penei
ra, deite em fôrma untada e

leve ao forno em banho-Maria.
-

Pessoas que trabalharam ou trabalhem para Cios.
de sorteios ou que queiram uma boa representação
com grandes possibilidades, escrevam à Caixa Postal,
3717 -, S. Paulo. 'Concedemos melhores condições e
exclusi.vidade.

-Importadora Ava e Rádios
s. PAULO�RUA PRATES, 43- Cx. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa.
5 válvulas, $730,00; 7 válvulas $830,00. Peça
catálogo, enviando 400 réis em sêlos.

•••••••••••••••••••••••••o �••o ..

40s sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro EspÍl'ita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue.'nos Aires, 220 - 1" andar, IRio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos. I CINE JORNAL BRASILEIRO (V. 2 N. 3)
Escreva detalhadamente

'-1 AS MARAVILHAS DE PETUNIA (Desenho)
nome, idade, endereço e en· NOTICIAS DO DIA (30/14)
velope selado para a res Preços 3,30 e 2,20
P2�tQ. J ..

UI1 oooooro {)A snorSA.lflD. coa. é SE6{/1l0S
� IT.I••I'J.í ..J

DespedidaNão havendo tempo dis
nível para, como desejava,
apresentar minhas despedidas
a todos os amigos e con heci
dos, que deixo nesta cidade,
faço-o por êste meio, ofere
cen do lhes os meus modestos
préstimos no Rio de Janeiro.

Fpo l ia , 31 7 43.
GEORGE DANIEL

Hoje

2a.-Feira

A's 19,30 horas
Contin\ia em cartaz o grande sucesso de ontem com

Garland e Martha Eggerth, em:

Idílio em Dó-Ré-Mi

Outra glória cabe ao destróier

) -",

I

fI

i

"A Bandeira Nacíonnl quando hastea
da em janela, porta, sacada ou balcão, fi
cará: ao cen u-o, se ísoludu: à d iretta, se
houver bandeira de outra nação: ao cen
tro, se figurnrem diversas bandeiras,
perfazendo número trnpat-; em posição
que mais se aproxime do centro e à di
reita deste, se figurando d4versas bano
deirns, a soma delas Iormar número par.
As presentes disposições são tambem
aplicaveis quando flglll'em, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de instituições, corporações ou as

sociações". (Decreto-rei II. 4.545, de 31 d ..
julho de 1942; - Art. 1R. N. 1 j ,

APANHANDO
um

RESFRIADO?
Faça isto ••. Ajuda a

evitar os resfriados
Quando começar a espirrar, a fun
gar ou a sentir o nariz irritado ... êsse
é o sinal de alarme da Natureza!
Providencie Logo! UseVickVa-tro-nol
-pingue algumas gotas em cada na
rina. Depois, repare com que rapidezêle começa a atuar, estimulando e aju
dando,�s defesas da Natureza a repelir
o resfriado. Va-tro-nol é um medica
mento especializado para a "zona de
perigo" nas vias nasais, onde começam
quasí todos os resfriados.

Hoje

2a.-Feira

Judy

"Hcsperus " - nome histórico na

litcrntura inglesa, ao qual se atri
bue o feito difícil de ter posto a

pique um submarino com toda ccr

íczn, mas dois, com grande proba
hil idade.

O desenvolvimento na consn-u-

$ _'J!)=ntNa"iJ�

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sortflios nos dias 4 e 18 de cada mêf:l'
PR�MIO MAIOR CR $ 6.250:00
Muitas bonificações e inscrições de pa.gamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas e",tll8 vantRgens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
Dre iücoDtinAnte. Não existe igual. Não reflita e não
du,;i le um só instante. CODc0rra parll o próximo
sllrteio, tenba cofiança, Que, qUHndo meno..:; esperar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18
-

OHIBUS para as Caldas
'todos os domingos e feriados. a AUTO�VIAÇÃO

COQUEIROS fará partir um ônibus, a gasogênio, desta
capital para o aprazivel Hotel das Caldas da Imperatriz,
onde começou a «estação de águas» de 1943.

Preço (ida e volta): Cr $ tO,OOPONTO DE PARTIDA: Praça da Alfândega.
BILHETES DE PASSAGEM, à venda na Agência do

sr. Mário Moura, à Praça Quinze.
Reserve o seu lugar para o pitoresco passeio!

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

CASA MISCELANEA, distri.! Quem sonegar informações, à, Es-
I:midora dos Rádios R. C. A tatísti�a !M!lit.ar, trabalha em pró)
V· t V' 1 D

.

I
de pais lmmigo. E, nesse easo,lC or,

.

avu �s e. SlCOS. -

será julgado, militarmente, comQ
Rua TraJano I 12. Inilllhro do Brasil (1). lll. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l�.��,Social IFestejn seu aniversário natalício
!------------------------------

hoje o sr. Agapito lconomos, ca

pitalista.
•

Faz anos hoje a exma.

Angelo Romanwsky, esposa
Ladililau Rcrncmowsky.
Tranocorre nesta data o nata

lício do jovem Valdir Carreirão.

sra. d.
do sr.

Fazem anos -hoje:
Sras. Maria de Lurdes Horn de

Carvalho e Sousa, Eloá Rupp Gon
zaga e Célia Wendhausan Steen.
Srs. Willy Gruner, Nelcino de

Aquino e Domingos José da Silva.
Menina: Iara-Regina, filha do

Sr. Irajá Gomide.
Menino: Narbal Cássio, filho do

sr. Anastácio José Cássio,

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

�� PARA VOCÊ E SUA �FAMILIA
Sabonete e Pasta dentifricia

i�� Produtos da
� PERFUMARIA �
� MARÇOLLA �._._. - . .....-� .w_.,

AI
uma

uga-se ótima
c as a

situada à 'Avenida Mauro Ramos,
249, com 5 quartos, todos verrcr

lados, amplas salas de visita e jan
tar, copa, cozinha, um quarto de
banho com todas as instalações,
porão habitavel e quintal. Tratar
na mesma casa. 5 v. - I

ARaxÁ
Talco e ?ó de Arroz

MALVA

Você b- ?sa la ......

. ,1 ....:.. QUE a estratégia dos "colllaJlIlos"
já foi usada por Anibal? .•

2 - QUE êste conquistado!' envlava
seus elefantes de guerr-a através da Es

punha e França para apavo rar e sur

pr-eender o exército Iniuugo bem Insta
lado JlO alto da Lombardia? E que ,i,í
nesses tempos bem remotos, a ol'igjna�
Iidade da icléia e a coragem, fatos que
sumamente dixtfnguem os "coluan<los"
de nossos dias, venciam facilmente a fôl"

çu br-uta?
;J - QUE o general Ludeudorff, em

1!H6 declarou que uma guerea perdida
)13 frente econômica nunca poderri ser

ganha na frente de batalha? Será que os

"eixistas" se Iembram, ainda, ddsso, ven

do a sua situação?
4 - QUE Winston Churchtll é 1I1ll 1>0'

mem extl'élol'dillárialuente habilidoso?
�Ie n;10 ('o só 11]11 grande r-stadtsta: êle
não é só escr-i tor bem apreciado; êle não
�6 contribuiu para o apet'feiçoamento
do tanque, mesmo como pintor sob pscu
dónimo de Charles Morr ím, êle alcançou
ôxtto?

;; - QUE, numa certa ocasião, 1\la·

saryk, antigo presidente da Checoeslová
quia, corlvei-saudo com o seu computi-io
ta, o famoso escritor Kar-el Capes, dis·
SI': "PóIle dizer que sem Benés (atual
presidente do país), não terfamos feito
a revolução? ..

6 - oun na sua fita "O Gr-ande Di

tador", Cm-Hto se baseia num estudo

prorundaruente humano ela pessôa de
llitler'! Há, c1ertamente, gente que achou

pxagerac]o o mOluento eUl que, nesta

llelicula, Hitler, tomado de raivll, sol,('

1)ela cOI'tilla: JlU1S, na rea lida(le, o "fue

hrc'I'" (o ainda pior: mUll estado de fu·

I'ia, <'lI' se' .ioga IH> ct,ão, mOl'denclo tape·
tes P que pOl' cansa disso êle têm O ape·
lido de "Tellpichl'ressel''' (mordedor de
tapetes)'? "

COPYHlGWl' DA "PRESS· INFOmU·
�'ION" - PARA O ESTADO

WILSON BORN CiOH(ALVES
e

JuDITH BAIÃO CiON(ALVES
têm' o pr&zer de partici
par a seus parentes e pesa
Soas amigas o nascimento

de seu' primogênito
NILSON

Fpolls., em 18 7 43

Sv 5393
......A-o tentar eSqUiVar-;; às determi.
nações tios órgiios de Estatistica Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
.0. do Bra.iI.. lei é infles:ivel
(D, & ti.).

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Sédc: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
c-s 1.200.000.000,00.

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

in� I Representante
Procuramos firma idonea desta praça, bem relacionada no co

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

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

fSTE AlUNO

3

1 que os recém·nascidos pos-
suem onze ossos mais do que

os adultos; e que êsses ossos

suplementares se unem num

número menor durante o cres

cimento da criança.

NOTA CARIOCA

2 que a única mulher cujo
retrato já apareceu impresso

em pupel-rnoedo nos Estados
Unidos foi Martha Washington,
cujo «portroii:» figurava nas cé
dulas de um dólar em circula
ção entre 18� e 1892.

3 que o estetoscópio foi inven
tado, em 1819, por René

Laennec; e que, graças a êsse
aptlrelho, é que foi introduzida
a auscultação na prática da
medicina,

DE VITOR DO ESPíRITO
SANTO (COPYRIGHT DA
PRESS PARGA, ESPECIAL PA
RA "O ESTADO").

Rio - O caudilho Franco acaba
de descobrir as baterias. Várias

4 que o edifício mais alto da
Europa é a catedral de Ulm,

'na Alemanha, cuja torre mede
115 metros de altura.

5 que o primeiro livro impres-
so em língua portuguesa

se bem que com título latino -

foi o «Vita Christi», publicado
em Lisboa, no ano de 1495, por
Valentim Fernandes e Nicoláu
de Saxônia.

6 que o primeiro paraquedista
que apareceu no mundo foi

Garnerin, cidadão francês que
se atirou espetacularmente de
um balão, em Paris, no ano de
1797.

vezes apareceu em público para fa
zer-se campeão da paz, propondo,
ora dirétamente, ora através de um

Jordana qualquer sua mediação no

sentido de pôr fim à guerra. Entrou
em negociações com líderes monar

quistas fez apologia do regime fas
cista e andou saltitando para fazer-

i
se notado, sem conseguir o seu ob

jetivo.
Agora, vendo que não lograva

atrair a atenção do mundo, Franco
resolveu, ao menos uma única vez

justificar o seu nome, agindo com

franquesa. E declarou não querer
saber nem da monarquia, nem da
democracia e nem do liberalismo.
Não admite absolutamente a mu

dança atual no regime Espanhol,
nem a extinção das Falanges. A
Espanha é e continuará a ser fas

cista, afirmou Franco. Nada de dú
vidas a respeito.

POR '\T. EVANS - (CbpYRIGHT DA INTER·AMERICANA)
PAUA "O ESTADO")

A primcira proclamação do' general Alcxander, como governa
dor da Sicília, deve te.r causado um sentimento de profundo alívio
a tôda população italiana da parte ocupada da Ilhu, P levou aqueles
qÍIP ainda estão sob o jugo dos fascistas c nazistas a aezarem 1)(']0
dia em que "serão também Iíbertados pelos inimigos". "Vossos di
rcítos pessoais e vossa proprfedade ,<;e1'50 l'espeitadas" - diz a

mensagem do gelwl'al Alexundei-. Pode-se tmagtnar o espanto (los

sicilianos, que conhecem dc exércitos de ocupação apenas o mo

dê!o nprr-seutndo pr-los oxér-cit.os germânicos.
A proclamação <1CI'Csce11ta que o partido mscísta deve ser con

siderado como dissolvido l' anulados os decretos c Icts inspirados
no eSI�Írito fascista, Pode-se imaginar o' poso rctlrado elc sôbre os

corações sicilianos. AIH'naS com algumas oxccpcões, todos os fun
cionários da ad III intstrução fora III convidados a pet-mancccrem em

seus postos, Além disso desde que a população mantenha uma ati
tude pacífica e se abstenha de atos hostis contra as tropas libero

tadoras, nem' auxtlícm os CXÍ'I'CitOS inimigos, nada terá a t emer das

forças libertadoras, que pisam o sólo italiano como amigos.
Serão certamente profundas as reper-cussões dessa proclama

ção de bom senso e tolei-ãncta sôbre o resto da Itália. Depois de

subjugados pela mão de feno de Mussolini c dos seus consph-ado- '

I'es, fascistas, que lhes ordenavam todos os sacrtnícíos, inclusive da

própria vida, p('10 estado, isto é, por Mussolini e sua camarilha, os

italianos compreenderão que, afinal, raiou verdadeiramente o sol
da liberdade. Agora são Iívres para dizer o que sentem e pensam,
SC11l receio de serem denuuciados pelos -esptões do Duce, e poder-ão
extravasar suas críticas mais amargas contra os fascistas e o pró
prio Mussolini.

A proclamação do general Alexander é ainda mais ínteressau
te, porque forma um per-íeíto contraste entre a situação existen
tes sob o regime fascista e a que prevalecerá 'quando o Duce e seus

apaniguados forem esmagados, e expulsos os nazistas não só da

Itália, como de todos os outros países ocupados,
Os aliados deram sobejas provas das condições generosas que I:'S·

'tão dispostos a .oterecer à Itália. Aceitará a lt,ília o oterr-címeuto,
ou preferfrá ver suas cidades submetidas a constantes bombardeíos ?

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-colnna�,

I por mais que pareça teu aml·
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria.. (I.... D. N.).
,._._....-.-_.........- '!"_-..-,.-_..._._- - ....._-_-_._-J4
AS autormarrea responsáveis peta

fiel execução das Estatísticas Mili
'ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que ,declarou • .A
má-fé constitue crime contra a _
euranca nacionaL (D. E. 11_>_

v .. S_

•
.

n

representaçõesprocuraUma das maiores Fábricas de; Folhinhas, estabelecida
ha cêrca de 50 anos, a mais antiga e a "mais moderna

no ramo, procura com urgên�ia

VENDEDORES ATIVOS
nas Capitais e no interior .

Boas comissões
e adiantamentos

Mostruário ,(1 crédito - Negócio sério e lucrativo.
Ofertas diretamente à

F'&brica "Glória." - Caix:a. na �º9J S, Pa.uiQ

ii
i

CONTADORES
Revalidação de registro e aposição do respectivo número

nos diplomas de contadores, guarda-livros e provisionados, con
teridos e registrados no Ensino Comercial, antes de dezembro
de 1941, cujo prazo termina em 31 de dezembro de 1943, pa
ra eieito do Dec. Lei n. 4178, de 13/3/42. Dr. EDMUNDO
A. BURLE, advo Ins nó Ordem, sob n. 1679 e Cap. da Res.
do Exército Nac. AV. TOMÉ DE .sOUSA 17 - sob. RIO
DE JANEIRO.

�

CARTAZES
xw:a:D:III ...............OCXJCJ::XXiUOQCOICaJDOCJIJDI..1DaDo...DI"tOIODIOQÇI..IlXlOCDOQC oe oa:JIX)QOQDOaI)IJnOnCXllXXXlQlOc:o:xJOQCC

HOJE 2a ..feira HOJE
2JQDDCOD���(XX1[]D[)I.YJo�crJOOUOOO� lOCXXXJOaOooaoooooOlXXlOCXXJaa:'JOaQI::IItI

Fones 1587 CINE ODEON Sessões às
e 1602 . 17 e .19,30

Repete-se o sucesso do Pato Donald e Zé Carioca na maravi
lha com todas as côres do Arco-Ir is:

ALO, AMIGOS-Aquarela do Brasil
IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x6 DFB)
BRINCANDO COM NEPTUNO (Variedades),

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
O filme ligeiro de Johnny Downs e PoIly Moran:

Só te posso dar amor
Preços: 3,30, 2,20 e 1,00. Livre de Censura
---------------. ----

Fo:e���:7 CINE, IMPERIAL Sessão às
19.30 hs.

Johnny Mack Brown e Fuzzy Knight no far,west eletrizante,
reJ,)leto de torcidas:

Furacão do Arizona
A CULTURA DO ALGODÃO S. PAULO (DFB)

MENSAGEM URGENTE (Short)
Preços: 2,00 e 1,50. Imp. até 10 anos

Na 4a feira, Mickey Rooney e Katryson Grayn em:

A secretária de Andy Hardy

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO:";'Segunda .feira. 2 de Agosio de '943

....................... ;
.

Iii' GRAÇASAMINHA GlLLlTTf
:':r::

FAÇO A BANBA CO/1PkEfTElA'.: fsou lJ/tt RAPAZ bOJEr
i COM lJ� H/N/MO IJ[DUPlJA!

E,fUEM DESSA ECONOMIA,
GARANTE INTEIR.A ASSEPSIA.'

Sendo o processo mais econormco de fazer a barba,
Gillette é também o mais prático, pela rapidez, facili
dade, confôr to e higiene que oferece. Uma só lâmina
Gillette Azul faz a barba tantas vezes - sempre com

suavidade e perfeição - que o seu custo torna-se insigni
ficante. Se deseja economizar, sem prejuízo de sua bôa
aparência, barbeie-se em casa diariamente com Gillette.
Comece hoje a aproveitar estas vantagens que só Gillette
proporciona! Adquira um

aparelho Gillette Tech e

G -IIexija sempre as lâminas I etteGillette Azul legítimas,
de insuperável qualidade. c. Postal 1797 - Rio de [eneiro

SE�AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANI.I. BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHM1DT, 54 - FONE 1514

·Dr. ARAUJO
Olhos -- ouvidos '- nariz -- garganta

REASSUMIU SUA CUHICA
Rua Vitor MeireUes 2ft

Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.

ALVARO RAMOS
GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

VOMPANHIA CATARINENSE DE CIMENTO
PORTL1\ND

(EM OAGANIZACÃO)
COVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

São convida.dos os subscritores do capital, para se reunirem à.s
15 horas do dia sete de agosto pr6ximo, no escrit6rio do fundador,
Otto Reginaldo Renaux, na Fábrica de Tecidos Cco-Ios Renaux S/A.,
à. ruo. I' de Ma.io, no. cidade de Brusque, Estado de Santo. Catarina,
a-fim-de, em Assembléia Geral, deliberarem sobre o laudo dos peritos,
de avalia.ção dos bens, coisas e direitos que deverão entrar paro. o.

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

MACHADO & CIA.
AG1J:NCIb..S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

Florianópolis
Sub-ag'errtes nos príncípaís mUAiciplo!l 40

ESTADO

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

:!�:::�?�:�r�g=�d-i1�:::::E;;!:
..

I-
..

;-��=;;-;::;··:-·��;::::--·�:;:::l.545. de 31 de julho de 1942. art. 12). diária", de todos os seus inte�êgses jt!nto
da de sol a sol, sendo permitido o seu a. qualquer <_1epartamento .pllbllco C1Vll,
uso à noite, uma vez que se ache conve- nU,htar, bancano e comercial.
,)" 1942; - Art. 18. N. 5).

I'
HA Bandeira Nacional quando em no-

Irão, sobre escudo ou outt-a qualquer pe·
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa
rá O centro, não podendo ser menor do
que as outras, nem QOlocada abaixo de-
I..". (DlIllr ..to,loi .....1)41. 4� fU, 411 JlIlbo .......

. Fundadores
DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

397 3 v. alt.3

SALAO BRASIL'
Praça Quinze, D. 10

E SaltarA da Cama Disposto para lude

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 que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

. causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamen te eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bílis e você sente-se dis- _

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter .

Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

Comunica às distintos f'J.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).

Os prevos são sempre os mesmos:
<r$ 20,00 a eletricidade e 25,00 a óleo

...................... 1 �·-1�1..·1

Prestigia o Govêrno e as Camisas, Gravatas, Pijames
classes armadas, - ou ser'!I Meias das melhores, pelos me

um "qulª�a· colunista". (Lo nores preços, só na CASA MIS

J!., '.1. . CELANEA - Rua Traj�no, 1.2

tarnbém ri E'l(ATO
cortando ou ct}sendo!

O.K.5TU�'"

.

W. M. DIA� _

�(laiat�r- :
R. wnselheiro ftat'ra. II

F"ARMACIA ESPERÁNÇ:A
A SUA FARMÁCIA

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

SA NGTTEJN()LContém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmíoos,

Magros, Mães Que Criam.
Orianças Raquítícas rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

��.....---.--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
DR.

p,.-.-..- ..-.- ..- - - ..-..- - •••-.-.-.-•••-.-.-.-.- -.·.- -.-.· -.-8

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

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

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica cio Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamen to de Saúde

CLíNICA J\oIÉDICA - Moléstias Inter-nas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:
Rua Petlpe Schmidt n. 38 - Tel. 1426 - RESID1!:NCIA: Rua Vi.sconde ele Ouro

r.·el.o n, 70 - Tel. 1523 - HORARIO - Das 15 às 18 horas - FI,ORIANóPOI,IS.
lo.!"'
/
I DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON MÉDICA

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
CONSUJ/L'AS: nas 10 às 12 e das 14 "S 1. horas - Rua Felipe Schmidt, 39 (sobr.)

II DR. SAVAS LACERDA

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

\
\

{

�

Formado pela Universidade de Genebra
Com prãtica nos hospíta!s europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

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

Asmste. TécnIco: DR. PAULO TAVARES
Ourso de Rad:ologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario .(São Pau

Id'). Espeeializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neíro. - Gabinete de Raio X - Electro

earãtograüa clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

v

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante ínstalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais câncer do estômago, afe
ções das ViM biliares, rins!. e�c.
Aplica o Pneumo-tora� artificial
para o tratamento da 1 uberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
CIRUlWIAO - ]lIIRETOR DO HOS·

PITAL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - OperaçOes -

Diatermia - Infra-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua Visc. de Ouro Preto, 51. Tel. 1.644

CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 homo

Tratamento das dores fi! inflamações nas

senhoras para evitar operações

DR. ROLDÃO CONSONI
DR.

lVIédico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, onde fOl
Assistente por vários anos do Servíço
Cirúl·O"ico do Prof. Alípio Correia Neto

(F'r�n;'eira Cadeim ?e. Cljn ica Ci�úl'gica).
Com prática 11a cl ínica g ínecológ íca do
Prof. SUa O. Matos. Ass;s·tente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
. ..

Ciruf"O"i!io do estômago e vias bíltares,
lntestin�s delgado e grosse, tiroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hídrocele,
varizes e hérnia. Doenças de .senhoras "

l'a����ultas: Das 9 às 12 horas na Casa
de Saúde São Sebastião, e das 3 às 5 à
Rua Fer-nando Machado 11. 6 (anclar ter
reo). Te!.: 1.19·5.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
EspecialIsta em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
1>0 PER1NEO - Hérnias, hídrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fracturas:

apa�elhos de gêsso. Opéra nos Hospitais
de FlorianópolIs.

Praça Pereira e OlIveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

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 tar,de, das 16 hs. em diante

Resid: VidQl Ramos, 66.
Fone: 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

Fon e 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE
SID1!:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA

. Rua João Pinto n. 7
Tel, 1461

Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias das 5
horas em dIante

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. CUnica e CIrnrgia
do torax, Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
ríamente das 15 às 17 horas. RESID1!:N-

ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBST1ilTRICA

(Parteíra)
DIplomada pela Maternidade

de FlorianópolIs
Atende chamados a qualqne=

hora

Praça da BandeIra, 53 - sob,
(Antigo Lar-go 13 de l\lalo)

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

Drogas nacionais e estrangeiras - HomeopatIas - Perfumartas
Artigos de borracha.

Garatrte-se a exata observâncIa no receituário mãdíeo,

PREÇOS MóDICOS.
Rl111 CoMtllheIro Mllt1'8, " (I :; (edlfielo 40 Mercado) - FONJil 1.6411

I Diplomados pelo Instituto Politécnico de FlorianópolisProcurem óu escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praça à
Rua João Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capi�al Federal, que está habilitada a regulariza roseu

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

F.lorianópolis 8ta. Catarina Reprodutor de raçaNesta redação se informa quem
possue um ótimo reprodutor de

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda, raça "Jersey" mestiçado com "Ho-

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA I �::d!s��ecro�n�e;,n':udetr!��;e�o�
DE SANTA CATARINA ��a novilha, ou vaca dand�5��He6

DORES

de GARGANTA
proprias do nosso climo
evitam-se e curam-se com

PASTILHAS

Lv

ImportanteEstá ameaçado de gripe ?
SANAGRIPE�

Está atacado de gripe
SANAGRIPE.

"Sanagripe" aborta a intluenza
e cura constipações com febre,
tosse, rouquidão e dôres no

corpo.
Encontr a-se em todas Farmácias.
340 30v-24

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerreíeoamento e Longa Prãtica no Rio de Janeiro
CONSUVL'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUIJTóRIO: Rua João Pinto n, 7, sobrado -

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

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

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

Clinica médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUI,TAS: Das 15,30

118 18 horas - RESID1!:NCIA: C0nselhlJ11·0 Maf':a, 77 - FLORIANóPOLIS.

Mas exigi sempre os

VERDADEIRAS VALDA
Vendidos só em lotas
com o nome VALDA

E' assim ,
-

licença do D .. N. S. P. N' 186
� . de 26 de Fevereiro

"-'I.n/h de 1935 000'> 9

010,002, Eucalyplo\ O,

Peça, na sua Farmácia, homeo
patia Almeida Cardoso

E depois ?, Depois Não
pedirá outra ...

A. de Oliveira & (ia.
(fundada em 1930)

Representantes de tecidos de cilgodão,
lã e seda.

Agentes Gerais da Cio. Paulista
de Seguros

Distribuidores de
somar

máquinas de
e calcular.

escrever,

341 30v-24

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

Terrenos em lotes

•

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

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

Códigos usados: MASCOTTE la. e 2R• edição
FLORIANóPOLIS

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

Tem "Correspondente em todos os Municípios do Estado - Representante
da Caixa, Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

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

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

CIC à disposição (retirada livre) _ ' 2%
CIC Limitada ,....................... 5%
CIC Aviso Prévio , _.. 6%
CIC 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 - Florêncio '1'. da Costa
Diretor-Secretário - Lourival Maia de Almeida

�-------------_.. ------,---------

Livraria e Papelaria NOVA
de

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

público, em geral.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etç.Tem anexa uma

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

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

Vendem-se 4 lotes de terre-
DO. bem situados, próximo ao

Balneário da Ponta do 'Leal.
Tratar à rua Duarte Schu
tel, 15. 15 v, -11

Casa
,

a venda
Vende-se a casa n

' 62 à rua Fer
nando Machado. O motivo da ven

da é por achar-se o proprietário
residindo fóra do Estado. Informa
ções nest.a redação. l5v-lO

EMPREGADA
Precisa-se de uma, para todo

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

urna de meia idade, e exigem-se
referências•. Tratar à rua Felipe
Schmidt, 39. v-4

Bicicletas
Vendem-se 3, em 6timas con

dições. Ver e tratar no Arma
zem Bom Fim. No Estreito.
390 15v-7

Objéto 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

OFERECE SEUS SERViÇOS
Moço sem colocação oferece-se

para trabalhar em qualquer ser

viço, especialmente em hotel ou
café. Residência: rua Crispirn Mira
n, 29. 5 v.·3

PRECISA-SE
de rapazes de 15 a 18 anos e de
boa aparência, para a venda a

domicílio, de artigo muito lucrc tívo
e de grande saída. Paga-se ótima.
comissão, mas exigem-se referên
cias. Tratar com o sr. Fabiano, no
Saco dos Limões, n. 272, quase em
frente da Igreja Betél.nia. Só se
atende das 18 às 20 horas. 3 v. 3

RADIO
Vende-se um, RCA Victor, 5 vo.l

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

QUARTOS
Alugam-se quartos,

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

à Rita
Infor-
5 v.-2

EmpregadaPrecisa-se de uma cozinheira, pa'
ra casal. Paga-se bem. Tratar à
rua. Bocal.uva, 11, 3v·2

CASA com 3 quartos, alo
jamento para empre

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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llêSãfõíãííôSTeíõSãíêii1áêSCairo, 1 (U. P.) - As tropas alemãs ocuparam Atenas e

Larissa, desalojando e desarmando as tropas italianas, que
guarneciam as referidas cidades gregas. A cidade de Larissa
está situada perto da fronteira da Albânia, sendo entronca
mento das estradas que vão para Atenas e Salônica.

De Gaulle e Giraud tênl funções distintas
Londres, 1 C1}. P.) - O general Giraud foi designado co

mandante em chefe de todas as fôrças francesas. E o general
De Gaulle foi nomeado presidente permanente do Comité de
Defesa Nacional. Revelou-se que foi abandonado o sistema da
presidência alternada do Comité de Libertação Nacional. Êsse
organismo, a partir de agora, será presidido por De Gaulle,
quando se reunir para discutir assuntos civís e políticos, e por
Giraud, quando a reunião fôr para debater problemas militares.

fortalezaEstão de «Braschí»na
Fronteira Franco-Suiça, 10 CU. P.) - Informações chega

das a esta fronteira revelam que Mussolini, o general Cavallero
e o general Galpaiti, ex-comandante da milícia fascista, foram
transladados, em horas da noite de ontem, para a fortaleza
"Braschi", situada nas vizinhanças da localidade de Pinetti-
8achetti, que foi utilizada pelas autoridades fascistas para exe
cutar os acusados de dirigirem ofensivas ao regime que caíu
com Mussolini.

Não podendo resistir, rendeu-se
Berna, 10 CU. P.) - Notícias chegadas da fronteira reve

lam que a guarnição fascista, que procurou defender-se no in
terior do edifício do "Poppolo d'Italia ", compreendendo a inu
tilidade de continuar resistindo, rendeu-se em horas da tarde
de ontem, ou seja 24 horas depois que se lhe cortou a água e a
luz. O "Poppolo d'Itália" é um diário de propriedade de Musso
lini, sendo editado em Milão.

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE
SULTADO O POPU-

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

I 'A ilFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
(} Fí�I:lO'-, �, Baço, o coração o Estômago, os

Putmões ti Péle. Produz Dôr es de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz os Indtvldtos idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da sílüís 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 nríncínalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bc- no trttamenta da Sífilis.
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Barloletll

�ob cuslódiasevera

independênda da Birmânia
Londres, 1 -- U.P. -- Os japone

ses resolveram dar a independên
cia à Birmânia, hoje. Embora o

mâs seja agosto, poderia ser con·

siderado abril, -- o que faria dessa
"independência" um verdadeiro
�r..!'T;�re:�e.:c;�r!l.:. ,It�" _ IIC.. �.,."" _ �_� • __ • �••• _ .""....

zeiros.

Buenos Aires, 2 _·U.P.-- A chcm
celaria argentina anunciou ter re

cebido uma nota dos governos bri"
tânico e norte-americano, sobre
a negação de asilo aos dirigen
tes totalitários. O ministro do Ex
terior r�velou à imprensa que o

govêrno ainda não tinha tomado
nenhuma resolução a respeito da
nota anglo-norte-americana, a qual
estava sendo cuidadosamente estu
dada.

De regresso dos Estados Unidos,
aonde fôra em gôzo de uma «bôl-
5a-de-viagem» oferecida pelo govêr
no daquele país, regressou, sábado,
o nosso ilustre conterrâneo é fes
tejado historiógrafo dr. Osvaldo
Cabral. Em São Paulo

o São Paulo v&nceu ao Ipiranga

CI-ano em Barf1elona� por 2 a I, tentos de Sastre, Remos
li - e Duzentos. Renda: 90.851 cruzei

:.\Iadl'Í, 1 (U, P.) - Notícias não ros. Aos 28 minutos da etapa i.,ni
confirmadas indicam que chegou a cial Anito fraturou o perna es

Barcelona o conde ChUlO, que aca- querda.
bou de' renuncíar de seu posto de -- O Juventus abateu o Santos
embaixador da Itália no Vaticano. por 2 a 1, tentos de Ferrari. Pau
Recorda-se que a renúncía de Cia- lo e Duzentos. Aos 15 minutos do
no, aprovada pelo rei Vitor Ema- l '

tempo. o médio santista Aiala
nuel, foi noticiada ontem peja sofreu violenta entrada do pon
emissora de Roma. teiro juventino Zali, fraturando a
..............._..-..-..w_••JO.._.. -� perna direita.

At
- I A despesa com o -- O Corinthians derrotou o S. P.

ençao . cinema póde ser ti' R. por 5 o 3. Marcaram os tentos
roda com a venda de papel velho, do vencedor: Hercules (2), Jeronimo,
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. Eduardinho e Milani; e do vencido:
Rua Francisco Tolentino, 3. Vicente (2) e M, Rocha. Renda:

fV'oniiLiTAiillITOS·J�ê·ins--· 16.494.
_. T

-- O Palmeira abateu o Comer-Porto AJ.egre, 1 (A, N,) - A Federa- .

I 3 O 't t d C-

E
'

'I' it I C . 11 crc por a , en os e axam-

ç�o ,

< sporuva vai so ic: ar c.o 011.;e 10 •

bú Viladoniga e Og. Renda 30.200Nac iorial de Desportos que nao seja efe- cr�zeirostivada a providência que visa projb!r que
os militares intervenham em. jogos civis.
Essa atitude é tomada a-fim-de evitar
que vários clubes sejam prejudlcarlos, A Portuguesa Santista derrotou
caso não seja atendida a solicitação para

I a Portuguesa de Esportes p�r 2a�,
elevação do número de ínscríções de

ele.!
tentos de Gerold� 2 e Pirornbd.

mentos estrangeiros. Renda: 8.410 cru';.euos.
Data NaCional Suica Em Belo Horizonte
C d 632'

. , . Cruzeiro 4, América O.
omemoran o o cruverscrro ,

d:l
. fundação. da ,?onfeder,ação He!- Em "::tero'l'

l", I

vétlca, o více-cônsul desse pms 111
,

amigo, sr. Ernesto Rig'genbach, Fluminense .2, Byron 1.: �caral 4,
o�ereceu ontem uma recepção à. Canto do RIO 2; Hurncií td 3> Ma.
sociedade florianopolitana, em sua ritimos 1.
confortável residência à rua Boca
iuva.
Ali compcrecerom cl tos perso

rta.lidades, representantes consula
res, industriais, oomerciantes, etc.
O nosso dire'tor, o. convite, tam
bém esteve presente Q essa récepção,
que se revestiu de distinção ínvul
gar.
....� � _.� .

A Abissínia rompeu
Londres, 2 [U,P.] - - A Abis'sínia

acaba de romper relações com O

govêrno de Vichí.

É UlU. DOENÇA
MUITO PERIGOSA
P.lR.A A. FAlIÍLlA
li: PAlLA A. UÇA-

�
,

Em Santos

NÃO ACEITARAM!
Argel, 2 CU.P.) .. - Os aliados

não aceitaram a contra-pro.
posta de paz apresentada pelo
govêrno do marechal Badoglio.

Ofensiva de Orei
Moscou, 1 (U. P.) - o comuni

cado especial soviético d iz : "As
nossas tropas continuaram sua
ofensiva na zona de Orel e avança
ram em alguns setores quatro a oi
to k111S., ocupando mais de 30 lo
calidades habitadas,
•.- .....-..-.------........ - .._-..._-.._....._....._._"Id
SR. 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 recebimento da nova

•

Em Petrópolis
Serrano 7, Petropoli tono 1.

�

No kecUe
Gran West 2, Esporte Clube Re

cife 1.

Anúncio de Berlim•

Grande Prêmio Brasil
o parelhêiro no.cíoriol Albatroz, Londres, 1 (U. P.) - A ernisso-

de proprieda.de do espolio do sau- ra de Berlim anunciou que os sub
doso turfman Lineu de Paula Ma' marinos do Reich afundaram trêschado, venceu o Grande Prêrnío
Brasil. navios aliados com o deslocamen-

Onde está Musso 1 Emprêsafo·,cã
.....

ê·-.Luz ��ut:sta�od�t��n����. tone:actas em

I
" ", de S. Catarina

R_ Ma�n, 2 (I. P.) -:-- A últimn V�l: O sr , presidente da República enderam-se aossao sobre o paradeiro de Mussolini assinou decreto autorizando a Em-
diz que o "duce" esta aloj ado na presa Força e Luz de Santa Co-

I" dresidência ele verão do roei Vitor tarina Sociedaàe An8nima a coris-
- a la osI E I Castel Porziano, per- truir uma segunda linha de trans-manue , em

rn issfío entre o ustno Salto e Blu- Argel, 1 CU. P.) - As linhas Ha-to ele Roma. menau. li "L Mramas ue enazo e arottín o, si-.......................... tuadas ao oéste de Sicília, rende-

O regresso de Intenso ataque �rjl�d�es, incondicionalmente aóS

"'!: d'"
- - Londres, 1 (U. P.) - Oficial-

J IVISOeS mente se anuncia que os bornhar- "A Bandeira Nacional quando em prés.tito ou procíssãu, não serã conduzida emNova Iorque, 1 (U. P.) � Um dciros da RAF efetuaram, à noite, posíeão horizontal, e id ao centro da
corresponrlente especial informa intenso ataque contra fi cielade de testa da coluna, se isolada; à direita da

- testa da coluna, se houver outra bandeí-
que 3 das 5 divisões italianas esta- Remscheid, na bacia do RuI1l', Per- ra; à frerrte e ao centro da testa da co-

luna, dois metros adiante da linha pelasclonadas nos Balcãs partiram sá- deram-se 15 aviões atacantes, du- demais for1l1R!las, se concorrerem três
b d It'!' nt .; �

� ou mais bandeiras". (Uecreto-lel n. 4.1145,a o para a a la. ra e essa!! 0'lleraçoe", !11l-�1 dR Jnlho de 1942; _ Al't. 1.3; N. a)�
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