
. �';;
..

>i]
Faina diplomática no Vatic��l\NOVA fORQUE, 2 cu, P.) -- O VATICANO ESTÁ VIVENDO UM MOMEN' " ��)

II

GRANDE ATIVIDADE DIPLOMÁTICA� INFORMAÇÕES T R A N·S M I T I D" 's:�
�

BERNA SALIENTAM QUE O CARDEAL MAGLIONI, SUB-SECRETÁRIO EES�-
TADO DA SANTA-SÉ, MANTEVE INúMERAS CONFERÊNCIAS COM V S
DIPLOMATAS ESTRANGEIROS. O TRABALHO DO CARDEAL MAGLIONI FOI
TANTO, QUE TEVE DE SUSPENDER o SEU TRADICIONAL P A S S E 10 VES-

PERTINO PELOS JARDINS DO VATICANOm

H. 8884

Aeródromos
atacados

Seguiu para B . .4ires

o Londres, 3 (U. P,) - Bom
bardeiros pesados norte-ameri
canos atacaram, esta manhã,
intensamente, os aeródromos
alemães de Merville e Saint-

Rio, 3 (A. N.) - Com destl
no a Buenos Aires, seguiu com
sua esposa, pelo avião "Clip
per", o capitão de fragata Vi
tório Malatesta, que há bas
tante tempo vinha exercendo
as funções de adido naval junto
à embaixada argentina nesta
capital, tendo sido substituido
pelo capitão de corveta Eduar
do Izquierdo Brown.

o lUAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
ALTINO FLORESProprietário e Diretor-gerente Omer, situados na costa ociden

tal francesa. Os atacantes não

I Florianópolis- Terça-feira, 3 de Agosto de 1943 I------------------------------------------------� --------------------------------------------

O avanço aliado em,Sicília Contra os poços petrolíferos de Ploesti
ARGEL, 2 (U. P.) - As fôrças aliadas que lutam em Sicí- Cairo, -3 (U. P.) -- Os bom- durante o ataque de ontem con-I que aéreo aliado constituiu ver-

lia avançaram mais 5 kms. depois de conquistar três localida- bardeiros "Liberator" que tra Ploesti foram derrubados dadeíra surpresa, pois varias

des ocupadas pelos nazistas italianos, Na jornada anterior, os bombardearam eficientemente 26 aviões aliados. Informações pessoas resultaram feridas por
aliados ocuparam as localidades de Sperlinga, seis kms. ao nor- os poços petrolíferos de Ploes- radiofônicas de Bucareste, por estilhaços de bombas antes de
déste de Nicóssia. Outros despachos oficiais adiantam que o 8° ti, na Rumânia, derrubaram, sua parte, indicam que o ata-] soarem as sereias de alarme.
Exército Britânico continua atacando com êxito as fortes li- pelo menos, cinquenta-e-sete Y'.I'V'." __•••_ __ __ _._ __ _•••_ _"oh,'

nhas de defesa do "eixo" nos arredores de Catânia, Segundo aviões inimigos que tentaram
as mais recentes informacões, as tropas do general l\Iontgome- impedir o ataque. Segundo no

ry realizaram alguns avanços, a despeito da tenaz resístêncía tícias autorizadas, nos comba
oposta pelo inimigo. tes aéreos travados sobre a

Londres 3 (D. P. Urgente) - Foi oficialmente confirmado o Rumânia, os aliados perderam
início de gr;'ncle ofensiva aliada em_ Sicília, ApesaJ: da l:esi.slência do" 20 aparelhos e outros que não
alemães, as operações prosseguem \'lole1�taJlleJ1te: � ud o i nd ica que <:s- rearessaram às suas bases Ota ofensiva termí.nará quando for si l enci ad o o ultimo reduto alemão b o

, ,.
naquela ilha. Os al iarlos estáo av anç.and o numa faixa de 95 kms. e ataque fOI bem sucedido apesar
nctrparam nova� loeali<clades.

'

da tenaz resistência oferecida

Ano XXIX sofreram perdas.

pela aviação do "eixo".
Londres, 2 (U. P,) -- A emis

sora de Berlim anunciou que

a crise que assola a Itália
Londres, 3 (V. P.) - Noticia-se que a crise que assoberbá a Itá

lia, longe de diminuir, está cada vez mais aguda, Os guerrilheiros ju
goslavos constituem novo fator de pânico paa'a os perrinsulaa-es. Se
gundo as últimas informações, as tropas de Mihailovitch já se inter
naram 45 krns. no terr itór!o italiano.

,1

Moscou aceita os pontos-/fÍlndamentaisLondres, 3 (D. P.) - Inf'orrnac ões colhidas em fontes merecedoras
ele crédito, revelam que a Rússia -a,ceitou os pontos fundamentais das
[Jroposta's anglo-noete-amerdcanas para a capitulacão da Itália, Sabe-se
que as condições foram transmitidas para Moscou momentos depois
da queda de Mussolini e que a resposta russa eleu motivo a urgente
reunião, efetuada sexta-feir-a de madrugada, pelos membros do gabi
nete hr itân ico, quando Churclsill revelou o conteúdo da nota ele Mos
cou.

o que se passa
em Milão

Nova Iorque, 3 (U. P,) - A emis
sora, de Berlim diz que as autori
dades militares de Milão ordenaram
que os cafés c restaurantes fechem

< ,

as portas meia hora antes do tóque

Os alemães na-O resísíem (Ie silêncio. As salas de espetáculos
I devem permanecei' fechadas dnran-

Lond.rcs, 3 (D. P. Urgente) - "Os alcp:ães não pod em , resisL�r I
Le as horas da noite. Acrescenta a

aos ataques das forças reais al iad as em Sicí.lia. Falta aos nazista. s nu� noticia ela difusora berlinense que
mero suficiente de aparelhos ele ('(�mba�e para sustentar as batalhas

em Turim 21 pessoas foram sen
aéreas". Esta notícia acaba de ser Irradiada pela emlssor� �le Horna, '" ') ,'___

I ntou que e111 terra os alemães estavam rcsisti ndo fu- toneladas a L meses de prrsao P01a qua ac,resce , ,
, " _

riosamenLe. contrar-iar as disposições sobre o

tóquc ele si lêncio.

Reinicia-se a ofensiva aérea Voltaram a atacar
( P ) DA d

.

o de Ar Argel, 2 (U. P.) - Bombar-LONDRES, 2 U. ,

- e acor o com a emiss ra -

deiros pesados aliados volta- C h d I S fgelo povo italiano está sendo aconselhado a afa,�tar-se, das
ram a atacar incensamente as ince oras e a arme em o iaproximidades das fábricas, estradas .ele ferro, quart.éís, aerodro-

1110S e de tudo ° que constituir objetivo militar, pois os aliados posições e comuni��ções de Si- Londres, 2 (U. P.) -- Durantes cinco horas soaram as

vão reiniciar sua ofensiva contra a Itália, visto que o _marechal cílía no sul da ItalIa. I sereias de alarme anti-aéreo em Sofia. A emissora de Berna
Badóglio até o momento não se expressou a respeito de uma Ã··_

........··'".:"-....r·�·
..

d:;�;:_
..

-:�···� I informou que o.als�rme foi dado na �apital �ú!g�ra, devido à
possível paz com os aliados. tençao . cinema póde ser ti- presença de mais ue cem bornbardeíros , britânicos e norte-

rada com a venda de papel vel�o. americanos. Segundo parece, os aparelhos aliados, que sobre-

Ch b I tI!! C t
Compramos a Cr$ 0,40 o qu ilo. voaram a Bulgária foram os que atacaram eficientemente os

ovem O e lOS em re a Rua Francisco Tolentino, 3. tr Iíf'er d' PI tl
.
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ln el10r
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_ umanla�
Cairo, 3 (D, P,) - Aviões ali ad os l�nçarlal11 sôbre a ilha de Creta Na ofensiva Quase tOO mil priSioneirosnumerosos boletins pedindo as p,oPula??c;s que, se mantenham em �al- Londres, 3 (U. P.) -- O 8° Q, a, Argélia 3 (U. P.) - Os aliados capturaram em Si-

ma até o dia do desembarque al.iad o. Esperai 'o Sinal de nossas 1ns-
, , A . _ " , .',.-. A • _ '

tr
-

, (11" serào dados na hora oportuna". O boletim distribuido ExérCito Bntamco lançou-se a cília mais 10 míl pnsroneiros; desses, 5 mil sao elementos darucocs, I e , ,
.

- ,

"W ht" Até
A

t t t t 1 d
.. .

feítpelos pilotos aliados ped�, pela p,rillleira ve�, a?s gregos que _n�o errem ofensiva em Sicília. erm�c , e �s ,e. momen o, o o a e pr.lsIOnelros eitos
dificuldades às tropas al i adas. "As tropas itali an as - coutinúa o bo- pelos alIados em Slclha monta a quase 100 mIl homens.

���O������::a��ii�t� Trabaali�::::ifara Canhoneando a costa italiana
M' 3 (D p. ) - Um dos mais revoltantes documentos con-I Fortale�a, 3 (A, N,) - Seguiu Londres, 3 (U. P.) - Os navios de guerra britânicos vol-J: OSCOljl, I h· f' z' tas foi divulo'aclo hoje e,111 MOSCIOU, A 7 de com destino ao extremo norte do taram a canhonear' o continente italiano durante a [ornada'11"1 a juor a oos c eres nazo.s ,"" �", ,.,'.

'

.onti o-e l e 1 tra- -c
• 1,194') 1 fe 'e Estado Maior alemão d.ir igi u ao chele (e pais 111alS UI11 COnll1", 11 e (e l!l, -

set�n:�)1 � (U' ",-?, o,
c �!o'tli�1te oedell1-do-dia: "Os prisioneiros soviéti- balhaclores ce�1rcnscs. Apesar d? FI passada. Informaçoes oficiais de Argel indicam que vários

PO]JC,I<l (a CI anl,� a
.[' "'ele fo' l'ma indelé.vel isto é a fadO. Esta mal'ca haverem partJdo pal'u a AmazonIa. cruzadores e destróieres aliados atacaram Crotona, o porto de

cos (eV'em ser IHan ca-c os , "'" , " ,']1' d J ' d d' V b V 1 t' ) ·t d· t A ·d! r' " 1 1 t.ri ân o'ulo com sua buse aberta, e sera 1 eolta nas llll ,1�1 es e 10111cns, �
ca a la s.e i o, a en la e uma ponce SI ua a maIS ao nor e. s unI a-tor,1 a [OI ma � � un" � tre' os omoplatas" O texto da referida 01'- \"enflcam 11Oi'as aclesocs ao 1110V1- des de g'uerra aliadas aproximaram-se consideravelmente dacostads (o"s pf,r'l:sI0I1perlolo(isll'Z;�clla' el11 f'ac-sil11i,l� r;ela imprensa de Moscou. mento dirigido pelo SEMTA,

dem- 0-,( Ia 01 re " ,," ,
_ costa inimiga, na parte ocidental do golfo de Tarento não en-

I
. -

t
A

r
-

em Bad o g I io
contrando grande resistência de parte das defesas costeiras

O!lldr!�r(tc�)torÉeC�da nao. em con Ianl�!ogli_O e recusaram-se a en- �l;i;�u Nápoles a ser atacada.

o s·ção do povo Çá e Napoles Durante os e11- tregar as autondades suas co-

�e�,
malOr agO��r�o chefiado contros travados entre o povo lheitas. Ao que parece, os agri- Argel, 2 (U. P.) - A cidade de Nápoles voltou a ser bom-

ta1láno ao
h 1 Badoglio In-I e as autoridades fascistas,· pe-·I cultores são de opinião que o bardeada durante o dia de ontem pelas forças aéreas aliadas.

pe o �arec ,auras indicam" que receran1 inúmerós partidários novo govêrno, como o anteriot·, Também foram atacados os aeródromos italianos de Cabo di
formaçoes seg .. b b' I

t' .' f n d aTa de Chino e de Milazzo. Foram causados consideráveis danos em
houve novas grandes manifes-1

de Mussohlll. Sou e�se. ta� e111 con llldUaI
a °dr �cer;t 01' b 11, b b l' d t d h· Ab

.

_

'

lares em prol da que os aO'ricultores italIanos parte a pro uçao I a lana p_a� Napoles, tendo as om as a la as acer a o em c elO SO re 1m·

F�oe:ll:l.P��JUa, �U1áo, Floren- nãq têm G�nfiança no marechal I 1'11 a Alemanha.
.

]?ortantes objetivos de im]?ortância militar. ..

Canhoneio seguido de 'bombardeio
WASHINGTON,2 (U. P.) -- Fôrças navais estadunidenses

canhonearam ontem as instalações militares de Kiska, última
ilha do arquipélago das Aleutas que ainda se encontra em po
der dos japoneses, Revelou-se que o canhoneio foi seguido de
violento bombardeio aéreo efetuado pela aviação norte-ameri
cana.

o 8rasil cumpre compromissos'Nova Iorque, 3 (D. P,) - As firmas Wihite Weld Co. e Brow Bcos
& Herriman i nformaram que o Brasil, a partir ele segunda-Ieír-a, ini
ciará ó pagamento tios juros elos tít1l1Ü1S, ele seis e meio, da divida flu
tuante ex/terna de 1941.

I
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DO PRESS INFORlVIA- [pois tinha tendência a se fixar
TION SERVICE EXCLU- 'mais nas ataduras do que nos

SIVO PARA ESTA FOLHA ferimentos. Atualmente está
sendo usada sob a forma de pó,

Londres, agosto - Recente- espalhado sôbre o ferimento, o

mente, a imprensa dedicou I qual é em seguida colocado em

grande atenção à Penicilina, :gesso. Toda infecção é assim

poderosa droga que está reali- debelada e os feridos podem
zando verdadeiros milagres no .ser transportados durante dias
tratamento dos ferimentos ln- 'sem necessidade de trocar as

80,00 feccionados. Descoberta em ataduras e sem perigo de qual-
45,00 iJ 929, pelo pesquisador britân i- quer deterioração do ferimen-

25.00

I
co professor A. Fleming, a P('- to. Sendo a Proflavina princi-
nicilina somente foi usada pra- palmente preventivo, o trata-

Anúncios mediante contrato ticamente há pouco tempo, mento deve ser feito enquanto
quando foi isolada por outro o ferimento está fresco, antes
cientista britânico, o. professor I:tqu t;mha surgido qualquer in
H. W. Florey. A Penícílína c18- [f'ecçáo. Uma vez manifestado
monstrou ser um poderosíssi- envenamento, gangrena ou

mo preventivo da gangrena. qualquer outra complicação, as
, No entanto, a Grã-Bretanha probabilidades de cura serão
ainda não pode produzir essa naturalmente menores.

droga em quantidade sufieien- Há um outro tratainento,
te, pois ela é extraída do bolor também desenvolvido pelos mé-
produzido por queijos podres, dicos britânicos, para ferimen
o que é atualmente muito raro tos que se infeccionaram: a

na Inglaterra. Felizmente, ou- Propadamína. Êste composto,
tros desenvolvimentos estão recentemente introduzido, não

O em progresso nos Estados Uni- apenas evita a infecção por
dos, esperando-se que seja re- vermes, como a Proflavina,
solvido o problema da produ- mas também mata os germes
ção em grande escala da Pen i- que já se tenham manifestado.

Extinguir-se-á no mês de agosto cilina. Depois de o ferimento ter sido

o prazo de (lois meses concedido, Êsse fato chama a atencão lavado com uma solução sali

em prorrogação, aos aluais conccs- para outras descobertas de ·ci- na, a cavidade do mesmo é en

síonários da Loteria Federal. Ain- entistas britânicos, que contri- chida com a gelatinosa

propa-jda não foi, entretanto, lavrado o
buiram amplamente no sentido damina e coberto com várias

competente contrato com a firma ele fazer com que as mortes por 'camadas de gase vaselinada, a

vencedora da concorrência, rcali_lferimentos ,tel�hall1 sido nesta fim-de evitar escape ou evapo-

zada para cxploração desse nc- 'ig.uerra �?tavels pel� sua rel�- ração. Igócio. 1,�lva raridade. E�ltl � os ll1a�s O efeito completo da Propa-
Ora, ao mesmo tempo que isso ;:np.ortantes c�ntnb�llntes brí- damina desenvolveu-se em cer

ocorre, começam a circular rumo_l,al1lCOS ?al'� .

esse Importante �a de dez dias e tem permitido ----·......-__-_IIII�_..........--��������������������

res no sentido ele estar aquela fir- :.se�or clentI�lco encontr�m�se curas de envenenamentos crô

ma disposta a desistir dos seus !��::A p�to�oõsttS Gdol\l�xherclllto nicos com muitos meses. No

direitos, em troca de uma Iarca ' II amco : . , .... ítc e e tratamento .de queimaduras. em
cornpet

- .. ,

II
'"

I G. A. H. Buttle - que inven- 'pessoas fendas durante raídes
)saçao pecumurra que re es· t

'

d
.

f
.

id
A •

lari 1" t t t f '. I' aram um meto o de "salgar" .aereos, 01 consegui o um ex1-
ana SCIH o msis en emen e () erect-t: f

. .
.

ri N t
-

I lOS
enmentos com Proflavma. [to com a Propadamína, mesmo

a. 1 essa ransaç�o, SegUll,( o "IS A Proflavina é uma tintura e

'[sem
necessidade de limpesa

mesmas inf'ormaçõcs, estariam 111'. em
.

d t d -h 1" Ad" di t
.

.

,SI mesma na a 'em e no- 1-'re llnmar.
.

OI' e irne la a-

l:)'cssados OStatuals 'f' co�cesslic)Jd)a- VOo Foi utilizada na última 'mente reduzida e toda infeccão
l'�os: p.orquan o: vcri rcauu ta c- guerra, mas sem muito êxito 'é debelada.

,.

sistência, caberia o novo contra-
'

to ao concorrente classificado em �.....-.n;"'._..-._..._........._•••••••_....e.""_n_."'_.""""_a""A.",,,,,,,,,,._,,,,.-�

segundo lugar; este, pertencendo
ao grupo financeiro daqueles con

ccssionários, também desistiria; e,
então, o negócio iria cair nas mãos
do terceiro colocado - que, como

o segundo, é sócio, nem mais nem

menos, da, mesma firma que explo
ra a concessão há vários anos.

E os interêsses do Tesouro? Em
virtude dessas combinações, evi
d('nlel1lent� muito vantaj�sas para
os seus idealizadores e promotores,
dezenas de milhões de cruz riras se

riam desviados, anualmente, do
etário público. Este é o ponto que
in teressa ao Estado.
Registrando o que se hoqueia por

aí, não queremos admitir que êssc
conchavo se processe e se consume

com a felicidade desejada por pes
soas que são indiferentes às lesões
sofridas pelas rendas do Estado.
A concorrência feita com rcgu

lnridudc, terá, sem dúvida, seu

complemento na assinatura elo con

trato com quem maiores vantagens
ofereceu ao Tesour-o. D. N . ....:. Rio

ASSINATURAS

o ESTADO
Diário Vespertino

'

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

Na Capital:,
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
c-s
c-s
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Ano
Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se respcnsa
biliza pejos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

,&

TOPICOS & COMENTARIOS

A Loteria e
Tesouro

AGENTES E REPRESENTANTES
Pessoas que trabalha.ram ou trabalhem para Cios,

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

exclusividade.

CARlAZES DO DIA

de Janeiro.

A's 19,30 horas
Urna ho.rnenagem de Walt Disney ao povo brasileiro, cem o

seu tecnicólor do "Pato Donald" e "Zé Carioca", falado em

português:

Alô, amigos !
IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x6 DFB)

BRINCANDO COM NEPTUNO (Short)
E!ly Moran e Johnny Downs em:

Só te posso dar amor
Preços: 3,00, 2.00 e 1.00. Livre de Censura

"A Bandeira Nacional quando hasteá
da em janela, porta, sacada on balcão, fí
cará: ao centro, se isolada; à dírelta, se

houver bandeira de outra nação; ao cen ..

tro, se fig'Ul'arem diversas bandeiras,
perfazendo número ímpar: em posição
que mais se aproxime do centro e à dí
reíta deste. se figurando diver-sas bano
deírns, a soma delas formar número par.
As presentes disposições são tambem
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de instituições. corporações ou as

socíaçôes", (Decreto-Ieí n, 4.545, de 31 d ..
.htlho de 1942: - Art. 18. N. O.

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

Fones 1587 .
e 1602 CINE 'IMPERIAL Sessão às

19.30 hs,
Programa duplo:

O filme de palp itante atualidade com

Helen Winson:

Nas malhas da
Richard Cromwell e

espionagemO eletrizante far west de Johnny Mack Brown e Fuzzy Knight:

Furacão do ArizonaDr. ARAUJO

Use Kolynos e exiba um so

rriso radiante, que mostre
dentes como pérolas. Limpa,
refresca e dá esplendor.

A NOSSA SECÇAO
o PENSAMENTO DO DIA
«Devemos deixar ao tempo o

trabalho de cobrar o capital e

os juros das pequenas perfídias
que nos são feitas». - R Kehl.

•

A ANEDOTA DO DIA
A FOLGA

- Não sei como, devendo
tanto, podes dormir tranquilo ...

- E' simples; os meus «ca·
dáveres> só aparecem de dia ..

r

•

O PRATO DO DIA
DOCE DE SOBRAS DE BOLO
Faça uma calda com 250

grs. de açúcar, junte o resto do
bolo (um q�arto mas ou menos

de um bolo) esmague bem e

retire do fogo. Junte duas ge
mas, queijo de Minas ralado,
uma pitada de canela: leve ao

fogo novamente, afim de cozi
nharem os ovos; junte um ca

lice de vinho do Porto e sirva
em taças.

•
O PRECEITO DO DIA

As moscas constituem sempre
grande perigo na transmissão
da febre tífóide, cujo micróbio
elas podem transportar das deje
ções e secreções dos doentes
para os alimentos. E' necessá
rio, por isso, destrui-Ias ou ,Apelo
menos, impedir o seu contacto
com alimentos, vasilhames e

demais objetos de uso domés
tico. S.N E.S.

THE LONDON & LANCAsHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Sédc: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
CrS 1.200.000.000,00.

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

também ri E)(ATO f

cortando ou cosendo.'

r'-""_-- -...-- -:-"':::1'1,

I 'jw. M. DIAS

�.,Ra.,:ate.-�. R. ãmselheiro Hatra , 11

De todos os formatos,
tamanhos e pesos.

(NO. FERRAM. AORICOLAS «FOICE»
LARANJAL

E. F. Sorocabana - Estado de São Paulo

Olhos •• ouvidos .- nariz .• garganta
REASSUMIU SUA (LlHI(A

Rua Vitor Meirelies 24
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.
Os órgãos da Estatística Militai

têm apôio legal, quando "ntimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleef
l11entos. (D, E, );I.h ;.;. � , -

A CULTURA DO ALGODÃO S. PAULO (DFB)
Preços: 2,00 e 1,50. Imp. até 14 anos

Amanhã, o renovado sucesso de:

A secretária de Andy Hardy.....................................c••••ee ..

FARMACIA ESPERANÇA
. do Farmacêutico NILO LAUS

:r.{oje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeíras - Homeopatias - Perfumarias _

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

PREÇOS MÓDICOS.
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do Mercado) - PONI) 1.642

.>
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OESTADO-Terca.feira, 3 de Agosto de 1943

o cust, da guerra para os Empresa ((Líder)) Construtora Ltda.
Estados Unidos Anexo Banco Cruzeiro do Sul

Resultado Oficial do Sorteio .do dia 31 de Julho de 1943
Serie A Serie B

1.0 Premio Titulo n." 79356 Uma construção de Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
2." " 89356 Um terreno de Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
3.0 " " " 99356 Um terreno de Cr. $ 3.000,00 Cr. $ 5.000,00 �4.° " " 09356 - Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cr.-$ 5,000.00
5.° 19356 -- Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
10 Premias - Os títulos com o final n.? 9356 (Milhares) Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00

100 " " 356 (Centenas) Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
120 " " " 79356 (Invertido Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
240 " " " " " 9356 (Invertido Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000.00
1000 " " " 56 (Dezena) Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
10000 " " " " 6 (Final) Cr. $ 50.000,00 c-, $100.000.00

Washington, agôsto - (8er- mente de 21.000.000.000 de dó
viço especial da Inter-Ameri- lares e a dívida pública alcan

,cana) Mobilizando seus çou a vertiginosa soma de mais
enormes recursos de mão de de 140.000.000.000 de dólares, Iobra e de intuição industrial, com um déficit superior a ....

'assim como desenvolvendo sem .55.000.000.000 de dólares.
limitação o plano de aprovei- Atrás dêsses algarismos, de-

. tamenrto das suas matérias prí- ve-se considerar o dramático
mas e riquezas, os Estados Uni- .estorço da produção intensiva
dos terminaram o ano fiscal 'de navios, aviõeS:-. munições e
.com o maior recorde de despe- material estratégico de todas
'sas da história, com uma írn- as qualidades, além dos salá
pressionante dívida pública e .rios pagos a mais de 55.000.000
um déficit que cerca de 135 mi- de trabalhadores e os compro
lhões de norte-americanos to- missas assumidos em relação
maram a peito liquidar através à lei de Empréstimo e Arren
de uma severa taxação e outras damento.
provas de sacrifício próprio. Essas impressionantes cifras
As estatísticas recentemente representam, tão sómente, uma

publicadas pelo Departamento das faces, da situação em que
de Tesouro.Q9s Estados Unidos se encontra essa nação, arnan
revelam a extensão do custo da te da liberdade, em face do de
guerra e da manutenção da císívo que tomou de conservar

economia civil durante o espa- e defender, a todo o custo a li
ça 'de um ano, mostrando igual- berdade dos povos. A outra fa
mente como o Arsenal das De- ce da situação poderá ser con

mocracias está agindo para o templada através do heroismo
assalto decisivo contra a do- dos seus soldados, da inteli
minação nazista. As despesas gência e das qualidades pes
computadas para o ano fiscal soais dos homens e mulheres
que terminou a 30 de junho úl- que servem nas fileiras do
timo, de acôrdo com o relató- exército, em todos os fronts da
rfo do Departamento do Tesou- terra, cada dia mais decididos
ro, ascenderam a 76.000.000.000 a combater os nazistas até a

de dólares. A receita foi só- rendição incondicional.

A Estatística Mili\ar, destinada ItfacIlitar a preparação rápida, e tão
das .da Nação, exige que todos 08

.

perfeita quanto possivel, do apare
lbamento material das fôrças arma
brasileit.os Ihe prestem cooperação
Subtraii:lhe apôio é trabalhar C6n·
trR n Rr_Ri) em !'Berra. (D_ R M_)
LL .. ......

NOTA CARIOCA

L

DE \TTTOR DO ESPIRITO SANTO
- (COPYRlGHT DA PRESS PAR·

GA, ESPECIAL PARA
"O ESTADO")

Rio - Não se póde dizer que os

acontecimentos da Itália sejam o

começo do fim do banditismo ín
ternueíonal, também conhecido pe
los nomes de fascismo, nazismo,.
falangismo c integralismo. O fim
dêsses movimentos oprobíosos co

meçou em Estalíngrado, quando os

russos derrotaram definitivamente
11 "'Vermacbt". A formidável Ia
çanha realizada pelas tropas rus

sas naquela cidade foi que arrazou

a 1I1Oral dos totalitários, tornando
possível as vitórias da Africa e da
Sicília e os bombardeios de todo o

território europeu.
A quéda de iUussolini já é o

meio do fhl1. Quebrando dessa for
ma um dos ângulos dêsse tríângu
lo maldito formado por Berlim, Ro·
ma e. TóqllÍo, _Hitler que já não

podia esconder as suas preocupa
ções ante os desastres do fronte
russo, não mais encontrará meios
para sufocar a revolta latente dos

povos oprtmídos, Mussolini era o

prtncípal baluarte dessa quadrilha
jnfal�lI'. Renunciando, êle apenas
adiou a execução de uma sentença
j:í lavrada no seio do próprio po·
vo italíano; Nada vale ter êle dei
xado o poder nas mãos dêsse rei
caricato tão criminoso quanto o

prôpr!o "Duee", nem tampouco o

govêrno entregue a êsse duque sol
dado, assassino de indefesos abe
xins..

O I)OVÕ italiano, apesar de enga
nado durante mais de vinte anos,
conhece perfeitamente os vordadeí
l'OS oi-ímínosos e não pôde deixar
que êles continuem no poder, O
fato «le per-tencer à casa real ou

sei" marechal do exército não os

exime de .culpa. Na sua quéda
Mussolini há-de arrastá-los a todos
para dar lugar a UI11 outro govêr
no e um outro regime.
A repúblíea italiana será um fa

to para a felicidade dêsse 1)()'Vo. tão

cligno e tão vilipendiado pelos ea

"lisas negras.
(ttáfUo.telcgrafac1a em 2't.'t·4.'1).

NEM·TODOS

I

1 que recentes estatísticas reve-

laram que nos Estados Uni
dos o suicídio ocorre com dupla
frequência entre indivíduos ca

sados antes que entre pessoas
solteiras.

2 qué, em recente entrevista
concedida a uma revista fe

minina norte-americana. Greta
Garbo declarou que, até hoje,
nunca foi beijada por homem
nenhum f6ra da tela.

3 que os jovens preferem côres
berrantes, enquanto as pes

soas mais idosas preferem o cin
za, o rnurron e o preto: e que
recentes investigações norte-ame
ricanas provaram que, devido a

esta verdade, milhares de ho
mens usam gravatas vermelhas
ou azuis para parecerem mais
moços.

Total dos premios distribuidos em cada série Rs.

a) DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO
Diretor Presidente

Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

Dr. F. da Gama Cerqueira
Fiscal do Govêrno

O próximo �orteio será realizado no dia 28 de Agosto de 1943
Convidamos os nOSSQS dd. associados portadores dos titulos contemplados

a virem receber os premias respectivos.
Atenção: Anexo a esta Inspetoria, acha-se à disposição dos nossos dignos prestamistas, um

gabinete dentário, que prestará seus serviços com abatimento a quem se interessar, apresentan
do o seu titulo em dia.

Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado), sala n' 2

i I

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

'

Prestígfa o Govêrno· e a8 Camisas, Gravatas, Pijarnes
classes armadas, - ou será8 Meias das melhores, pelos me
11m "quinta. colunista". (L. nores preços, só na CASA MIS·
D. N.). CELANEA - Rua Trajano. 12
....................................................

Hoje Hoje

4 que, em 1819, a Colômbío,
a Venezuela e e Equador

formavam uma s6 nação.

5' que, no Jrã, é legal o' con
sumo de 6pio, hovendo em

Teheran luxuosos estabelecimen
tos eomerciais destinados exclu
sivaxnente a proporcionar o «pa
raiso artificial» aos milhares de
viciados.

3a.-Feira

6 que, em 1941, Hitler prssen
teou o imperador do Japão

com um milenário retrato do
impero.dor Saga, quadro pintado
pelo famoso artista japonês Ka
naoka Kose e que havia muitos
anos figurava nas galerias do
Museu de Berlim,

Ao tentar esquivar-se às determl
naeões dos õrzãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é
inimigo do Brasil. E para os iniml
zos do Brasil. a lei é inflexivel
rn, E. M.).

3a.-Feira

Em última exibição, continúa o grande sucesso da semana,
com Judy Garland, Gene Kelly (a nova revelação masculina),

Martha Eggerth e George Murphy em:

Idílio em Dó-Ré-Mi
COMPLEMENT.c> NACIONAL

AS MARAVILHAS DE PETUNIA (Desenho Colorido)
Preços 3,30 e 2,20

Amanhã, .às 4 1/2 'e 7 1/2 horas. Programo duplo
John Wayne, Rey Corrigan e Bob Linv ingtone (os 3 mos

queteiros) em:

Bandidos encobertos

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

Nio tenhas dúvida epa de
nunciar um "qulnta·coluna",
por mais que pareça teu aml
go; não merece tua estima um

traidor da PátrIa. (Lo D. N.l.

Fay Wray e Richard Lane, na

A sombra da
produção de R.K.O.:

vingança

E Saltará da Cam. DlsPDstO pira Judl

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digerido.
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 Pí! ulas Cárter são
extraordinariamenteeficazes. Fazem cor

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

o final do seriado:

Trem ciclone

Vida Social

5a feira, Spencer Iracy e Robert

Bandeirantes do
Young em:

norte

l.nlversárlo81
Festejou ontem seu aniversário

natalício a gentil sehhorita Jun
dira Brito, que trabalha na Ins
taladora de Florian6polis.

•

Fez anos ontem o menino Ri
cardo-Luiz, filho do sr. Alcides
Cláudio, despachante aduaneiro.

•

Assinala.se no dia de hoje o no.
talício do sr. dr. Otan Gama d'Eça
consultor jurídico da Fazenda Fe
deral e lente catedrcíticolde Faculda
de de Direito, por cujo motivo, cer

tamente, receberá de seu vasto cir
culo de amigos numerosas felici
tações.

•

Faz anos nesta data a exma.sra.
d. Josefina La Porta, viuva do sr.

Angelo La Porta.
·

Festeja hoje seu aniversário na

taHcio o sr. Afonso Gelosa, reaideri
te na cidade do Tubarão.

•

Pelo transcurso de sua data ani-
versário deverá receber, hoje. mui
tas felicitações, o jovem Darci Pe
reira, filho do sr. Euclides Perei
ra, proprietário do café "Rio Bran-
co" .

Fazem anos hoje:
Sritas. Maria L. dos Santos Coe

lho e Lídia Espindola.
Meninas. Evangélia, filha do Br.

João Kotzias, comerciante; e Rosa
Maria, filha do saudoso eonterrd
neo sr. João Lara de Medeiros.

I r····················_···
......·•·..·•·•·•••·••..· ..· ...

PARA VOCÊ E SUA
FAMILIA

Sabonete e Pasta dentifrÍcia

ARAXÁ
Talco e PÓ de Arroz

MALVA
Produtos da

� PERFUMARIA

�
MARÇOLLA

................."' -.t\o j
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Oportunidades
comerciais SALÃO BR'ASI'L

Rio, julho (Bureau Interes-

Pra�a QUI·nze" n.'..< 10tadual de Imprensa para o "O
"Estado") - O Serviço de In-

tercâmbio da Associação Co- Comu.nica às distin tas f�mílias que está s.empre à
mercial do Rio de Janeiro 1e- disposição das exmas. Senhoras e Senhorlta� que
va ao conhecimento dos inte- desejem uma "permanente" perfeita, qaranbda e

ressados, por nosso intermédio, ao gôsto das clientes (permanente curta, meia
as seguintes oportunidades ele cabeleira ou bem comprida, etc).

negó�o:s:a & Mateo, de Santia- Os prevos são sempre os m�smos:go de Cuba, oferecendo refe- Cr$ 20,00 a eletricidade e 25,00 a oleo
'�'ências e dispondo de organi- :.� ,--------....,��.....
ilação adequada, desejam re- V-12
presentar exportadores nacio- FARMACIA ESPERANÇAnais de arroz.

- J. S. Mar tius, do Rio A SUA FARMÁCIA
I Grande do Sul, .dispondo de 01'- Rua Conselheiro .Mafra, 4 e 5 r- FONE 1.642
'I ganização adequada e ofere-

Entrega a domiciliocendo referências, deseja re-
_

\presentar fabricantes nacio- REQUERIMENTOS. sôbre qualquer as

nais de tecidos, art.igos para sunto público? Procure a "Emprêsa In
termediária" .

. armarinho, ferragens e produ-
!!!!IIIi-----------------I--..-----.... Ijtos químicos.

- Pan-Atlantic Inc., dos Es-

A d OI-
PJ

& (. !tados Unidos, casa embarcado-

'. e Ive I ra . I a .
ra de mercadorias, deseja no-

Imear casa nacional do mesmo

ramo, como correspondente no

IBrasiL- Oscar C. Lopes, do Rio de
.

Janeiro, deseja contacto comI .

d: firmas mteressa as na compra

I de produtos químicos e farma-
cêuticos norte-americanos, vi-
nhos chilenos, sobre eletrolíti
co, caseina, alcatrão, nó de pi-'
nho, caixotaria desarmada, ri
bra de linho e objetos de utili
dade para propaganda.

- Haes, Gledhill & Co., da
África do Sul, desejam impor
tar meias e artefatos de teci
dos em geral.

- Cláudio de Vasconcelos,.
de Minas Gerais, deseja contac
to com firmas interessadas na

�������.�������������������� compra de bucha.
--- Outros detalhes à disposição

(a IdaS
dos interessados, naquele Ser
viço de· Intercâmbio da Asso
ciação Comercial do Rio de Ja
neiro, em sua séde, à rua da
Candelária, 9 - 110 andar, ala
esquerda.

I 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, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, aba t-jour s, acessórios, etc.

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

lheir-o da ilustração a-cima, oferecer
lhe. em amável gesto. um cálice do
excelente aperítivo KNOT, lembre-
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade
ce, a gentiJeza:ESTEE TAI1-
�Eí'1 (J NEli APEiUTIVO

I'I1ED/!.ET{J!

(//'1 PI/OOUTO OA KI10TU./f10••coa. é SEGuROS
L- ITAdAI �

CONTADORES
Revalidação de registro e aposição do respectivo número

nos diplomas de contadores, guarda-livros e provisionados, con
feridos e registrados no Ensino Comercial. antes de dezembro
de 1941, cujo prazo termina em 31 de dezembro de 1943, pa
ra eleito do Dec. Lei n. 4 178, de 13/3/42. Dr. EDMUNDO
A. BURLE, advo Iris na Ordem, sob n , 1679 e Cap. da Res.
do Exército Nac. AV. TOME DE SOUSA] 7 -

.

sob. RIO
DE JANEIRO.

(fundada em 1930)
Representcmtes de tecidos de algodão,

lã e seda.
Agentes Gerais da Cia. Paulista

de Seguros
Distribuidores de máquinas de

somar e calcular.
escrever,

Bua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. Tc:legráfico: PAULICO

Florianópolis 8ta. Catarina

ImportanteEstá ameaçado de gripe ?
SANAGRlPE.

Está atacado de gripe
SANAGRlPE.

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

I tosse, rouquidão e dôres no

corpo.
Encontra-se em todas Farmácias .

340 30v-25

I E' assim!
Peça, na sua Farmácia, homeo

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

pedirá outra ...

341 30v-2!;

ONIBUS para as
"{'odos os domingos e feriados, a AUTO-VIAÇÃO

COQUEIROS Íará 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 no Agência do

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

CASA MISCELANEA, distt'i-I Quem sonegar informações à Es
buidora dos Rádios R. C. A tatísti�a �!lit.ar. trabalha em pról

.

V' I O
.

I
de pais mmngo. E, nesse caso,Victor, avu as e SlCOS. -

será julgado, militarmente, come
Rua Trajano, 12. .

õnimill:o do Brasil (D. E.. M.).

Terrenos em Jetes
Vendem-se 4 lotes de terre

DO, bem situados, próximo ao

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

Casa à 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 nesta redação. 15v-12

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

dições. Ver e tratar no Arma
zern Bom Fim. No Estreito.
390

.

15v-8

Reprodutor de raçaNesta redação se iniorma quem
possue um ótimo reprodutor dê
raça "Jersey" mestiçado com "Ho
landês", com 3 anos de idade, e
que o quer vender, ou troear .por
uma novilha, ou vaca dando .leite.
395 15-v 1

OFERECE SEUS SERViÇOSMoço sem colocação of.rece-se
para trabalhar em qualquell' ser
viço, especialmente em .hctel ou
café. Residência: rua Crispim Mira
n, 29. 5 v.-3

QVARTOS
Alugam-se quartos, ·à Rita

Maria, n. 58 (fundos). Infor
ma-se no local. 5 v .• 3

Empregada'Precisa-se de uma cozinheira, PIlra casal. Paga-se bem. Tratar à.
rua Bocaiuva, 11. 3v 3

C ASA com 3 quartos, aloII iarnento para empre
gada, jardim ou quintal, prefe
re-se �om garage. Informes. porobsequio, no Cabo Submarino à
rua João Pinto 26.

!\luqa-se !tF:�sItuada à AITe nida Mauro Ramos249, com 5 quartos. todos venti�lados, amplas sCllas de visita e jéin.tar, COpa, cozinha, um qUQ.rto de
ban_!lo C0rt;t todas as instalações,porao habltavel e quintal. Tréitarna mesma casa. 5 v.• 2

Vende-se um, RtA Victor, 5 vaI.ulas. PreÇ() Cr$ 1.200,00. Tratar à

�7raçQ d.a Band.ira 31, d.poi. dtc;r.,� hora.. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·s E � A ·S
padrf�b .maradvílhol!os, �iníssimo acabamento das melhores

OaSaP01IAiiiDOSiioSADiariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

R Di�J�:��U�ãJ��O. o!!�!!!!\toco!t!����!�!NJ��!!�!;�!!t!��! .ua 000 ln o n.

DI'PL'OMA
asa fFlhada na Capital Federal, que está habilitada a regulariza roseu

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

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

csnsultório para a Rua Bue
nas Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

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

velope selado para a res

posta.

MACHADO & CIA.

..A Bandeh-a Nacional quando apare
cer em sala ou salão, por motivo de reu

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 qne o lado maior do retângulo
esteja em sentido hor-izontal, e a es·

trela Isolada em cima". (Decreto-Iei n,

4.54'5, de 31 de JulÍlo de 1942: - Art. 18.

AG1;JNCI';;'S E REPRESENTAÇõES

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

Snb·agentes nos principais mUJlicípios do

ESTADO

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

"A Bandeira Nacional quando em flo
rão, sobre escudo ou outra qualquer- pe

ça, que aguupe (liversas bandeiras, ocupa
rá o centro, DAo podendo ser menor do
IIne as outras, nem colocada abaixo de
'as". (Decreto·lel u. 4.541). de 31 de Julho

19U�
ptdJflL4

ENFERMEIRA
� -

,

A aproxima�ão do perlo
Ido mensal é, para as senho
,ras que não têm boa saude,
11m tormento e um pesadelo.
,tA Simples lembrança dos so

frimentos que se avizinham

.perturbs-lhes a tranquilida- ,

(de e as põe em scbresselto,

No fim de um ano, quarr·'
to somarão êsses dias de do

res, roubados aos afazeres e:

ás alegrias da vida?
Afaste de si os l)<'Ideei

mentos perlôdkos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tá
nico, entl-dolorose

- ê o reme

dia que lhe restituira á tran

quilidade. Êle tem no nome'

o resumo de suas virtudes:

Credilo Mútuo Predial
Proprtetáríos -=- J. Moreira & Cia.

o maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer-
cadorias do .estado.

'

Sorteios nos dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO M�IOR CR $ 6.250:00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre íncontíuente. Não existe igual. Não reflita e não
duvíie um só instante. Concorra para o próximo
sorteío, tenha cofiança, que, quando menos esperar; a

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias It e 18

A SAUDE Di MULHER_.�---------

..
I �

Saciedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA
DE SANTA CATARINA

(Em transformação para, Soci.edade Anonima)
Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministér-io da Agri

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

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

Brevemente: Agências em várias cidades do Estado.

Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos

Tem 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 l'auIo,

Minas Gerais e Pernámbnco
Mantem carteka especial para administração de prédies.
Recebe dinheiro em depósito pelas mel�lores taxas:

c/c à disposição (retirada livre) __ _.... ...•. •..• 2%
C/C Limitada "_

..............•...........•.••..• _....... 5%

C/C Aviso Prévio ". _
_ ......•. 6%

C/C Prazo Fixo .. _ ' .. ' . , , _ '. _
_... 7%

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

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

Alguns PREÇOS que constituem a causa do ESTUPENDO
SUCESSO que está obtendo a LIQUIDAÇãO

.._
"

"AJ

da

MODELAR"
Capas de gabardine pura Tapetes Cruzeiro

lã, forro inteiro de seda, a l!r$ 218.00 1,20 x 1,80 a Cr$ 139,00
Pullovers de pura lã » Cr$ 33,00 1 ,40 x 2,00 » Cr$ 173,00
Capas duplas impermeaveis Cr$ 245,00 1,60 x 2,30 » o-s 237,00
Sobretudos finissimos, cujo
valor é de Cr$ 310,00 por Cr$ 215,00 2.00 _K 3,00 � » Cr$ 395,00

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

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

Blusas de pura lã a

Boleros de péle a

Capas e casacos de péle por
preços vantajosos.

Cr$ 175,00

Cr$ 130,00
Cr$ 37,00
Cr$ 345100

Finíssimos tapetes de quarto a Cr$ 23,00
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I 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
cientificos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa urna

êeccâo de Eletricidade,

Lâm padas, lustres, abat- iours, acessórios, etc.
Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)

Fone -- 1595.

Oportunidades
comerciais

d' .1

SALAO BR·ASIL,
Praça Quinze" n�' 10

Comu.nica às distintas f':lmílias que está sempre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, qarantida e

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

Os prevos são sempre
.

os mesmos:
Cr$ 20,00 a eletricidade e 25,00 a óleo

Rio, julho (Bureau Interes
tadual de Imprensa para o "O
Estado") - O Serviço de In
tercâmbio da Associação Co
mercial do Rio de Janeiro le
va ao conhecimento dos inte
ressados, por nosso intermédio,
as seguintes oportunidades de
negócios:

- Mesa & Matao, ele Santia
go de Cuba, oferecendo refe
"'ências e dispondo de organi- .. ,
zação adequada, desejam re- -------------I--------·-II!V"_1!I12!!111....
�:��e�!a�rl���ortadores nacio- FARMACIA ESPERANÇA

- J. S. Martins, do Rio A SUA FARMÁCIA
I Grande do Sul, .disporido de 01'- Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 r- FONE 1.642
[ganízação adequada e ofere-

Entrega a domicíliocendo referências, deseja re-

presentar fabricantes nacío- REQUERIMENTOS. sôbre qualquer as

nais de tecidos, artigos para sunto público? Procure a "Ernprêsa In-
termediária" .

. armarinho, ferragens e produ-

!!!IIIi----------------I---I---IIIII-iIII!IjtoS químicos.
- Pan-Atlantic Inc., dos Es-

A d O I-
'"

& (
· I tados Unidos, casa embarcado-

. e Ive I ra . Ia .
ra de mercadorias, deseja no-

Imear casa nacional do mesmo

I ramo, como correspondente no

IBrasil.- Oscar C. Lopes, do Rio de

;Janeiro, deseja contacto com

I firmas interessadas na compra

I de produtos químicos e farma-
cêuticos norte-americanos, vi
nhos chilenos, sobre eletrolíti
co, caseina, alcatrão, nó de pi
nho, caixotaria desarmada, Ú
bra de linho e objetos de utili
dade para propaganda.

- Haes, Gledhill & Co., da
África elo Sul, desejam impor
tar meias e artefatos de teci
dos em geral.

- Cláudio de Vasconcelos"
de Minas Gerais, deseja contac
to com firmas interessadas na

compra de bucha.
Outros detalhes à disposição

dos interessados, naquele Ser
víco de Intercâmbio da Asso
cíação Comercial do Rio de Ja
neiro, ern sua séde, à rua da
Candelária, 9 - 110 andar, ala
esquerda.

lheiro da itustração a-cima, oferecer-
lhe, em umável gesto, um cálice do
excelente aperrtivo KNOT, lembre-
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade.
ce... gentilezR:ESTEE TAI1.
BEl'? (J nso APEi?lTIV()

1'liED/!.ET(j!

(fundada em 1930)
Hepresentcmtes de tecidos àe algodão,

lã e seda.
Agentes Gerais da Cia. Paulista

de Seguros
Distribuidores de máquinas de

somar e calcular.
escrever,

(/1'1 »ooooro IJA K/lOTS,A, I/lO.,COI1. E SEGUROS
� ITA�AI �

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 eteito do Dec, Lei n. 4 178, de 13/3/42. Dr. EDMUNDO
A. BURLE, advo. Ins n s Or.dern, sob n. 1 679 e Cap. da Res.
do Exército Nac, AV. TOMÉ DE SOUSA] 7 -

.

sob. RIO
DE JANEIRO.

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. T�legráfico: PAULlCO

Sta. Catarina

, .
I

.

... ,

Florianópolis

OMI'BUS 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 $ 10,00PONTO 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 distei- r Qut!m sonegar informações à Es

b id r dos Rádios R. 'C. A tatísti�a ��lit.ar. trabalha em pró1
� o a

, .

I
de pais rmmrgo. E, nesse caso,

Victor, Vávulas e DSiCOS. -

será julgado, militarmente, come

Rua Trajano, 12. .

;nimilZo do Brasil (D. E. M.).

ImportanteEstá ameaçedo de gripe ?
SANAGRIPE.

Está atacado de gripe
SANAGRIPE.

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

I tosse, rouquidão e dôres no

corpo.
Encontra-se em todas Farmácias.
340 30v·2s

I E" assim!
Peça, na sua Farmácia, homeo

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

pedirá outra ...

Bicicletas

341 30v-25

Terrenos em lotes
Vendem-se 4 lotes de terre

no, bem situados, próximo ao

Balneário da Ponta do Leal.
Tratar à rua Duarte Schu
tel, 15. IS v. -12

Casa à 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 nesta redação. 15v·12

Vendem se 3, em ótimas con

dições. Ver e tratar no Anna
zern Bom Fim. No Estreito.
390 Isv-8

Reprodutor de raçaNesta redação se intorma quem
possue um ótimo reprodutor dá
raça" Jersey" mestiçado com "Ho
landês", com 3 anos de idade, II

que o quer vender, ou trocar .pol'
uma novilha, ou vaca dando leite.
395

. l5-v 7

OFERECE SEUS SERViÇOS
Moço sem colocação oferece-Ia

para trabalhar em qualquer ser

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

QUARTOS,.
Alugam-se quartos, ,à Rita

Maria, n. 58 (fundos). Infor
ma-se no local. 5 v.-3

EmpregadaPrecisa· se de uma cozinheira, PIl
ra. casal. Paga-se bem. Tratar à
rua Bocaiuvo, 11. 3v 3

Vende-Sê um, RCA Victor, 5 val
ulas. Prew Cr$ 1.200 ,00. Trata� à
Praça ela Bandeira 37, depoi, clGloIf�7 hora_,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alguns PREÇOS que constituem a causa do ESTUPENDO
SUCESSO que está obtendo a LIQUIDAÇãO

.s E � A ·S
padrões maravílhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANIA BOSA.
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
Rua João Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal, que está habilitada a regulariza roseu

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

los sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

csnsultório para a Rua Bue
nas Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

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

velope selado para a res

posta.

J'9U�
JflOptU/

ENFERMEIRA

,,'

A SAUDE DA MULHER

� ,- .

,

"A Bandeh-a Nacional quando apare
cer cm sala ou salão, por motivo de r'en

nlões, conferências ou solenidades, fica·
l'fi estendida ao longo da parede, por de
traz da cadeira da presidêucia 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 ho.-izontal, e a es·

trela isolada em cima". (Decreto-lei n,

'.MS, 11e 31 de Julho de 1942: - A.d. 18. No fim de um ano, euan
to somarão êsses dias de de
res, roubados aos afazeres e,

ás alegrias da vida?
Afaste de si os padeci

mentos periódicos. A SAUOE
DA MULHER - regulador, tô'
nico, enn-dclorosc - é o reme·

dio que lhe restituira á uen

quílidade. Êle tem no nome'

o resumo de suas virtudes;

MACHADO & CIA.
AG:I;:NCI";'S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto - S.

Florianópolis
Sub.agentes nos príncípaís IDuuiclpio!l do

ESTADO

A aproxima�ão do perio
lClo mensal é, para as senho
res que não têm boa saude,
11m tormento e um pesadelo.
,rA simples lembran�a dos so

frimentos que se avizinham
..perturbe-lhes a tranquillda- .
�e e as põe em sobressalto.•

\

\
�

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

----;;'A Bandeit-a Nacional quando em no
rão, sobre escudo ou outra qualquer pe
ça, Qne ageupe diversas bandeiras, ocupa
rá o centro, não podendo ser menor do
'1ue as outras, nem colocada abaixo <la
Ja8". (Decreto-Iet n. 4.S41'i. de 31 de Julho

da

Credito Mútuo Predial
Proprietários -=- J. Moreira & Cia.

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

Sorteios nos dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250:00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre tnconuneute. Não existe igual. Não reflita e não
duviue um só instante. Concorra para o proximo
snrteto, tenha cofiança, que, quando menos esperar; a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

..a. I �

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

DE SANTA CATARINA
(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 193M.

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

FLORIANóPOLIS
Brevemente: Agências em várias cidades do Estado,

Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos
Tem 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.
l'aga todos os coupons das apólices LFederais e dos ,Estados de São raulo,

Minas Gerais e Per-nambuco
Mantem carteira especial para administração de prédies.
Recebe dinheiro em depósito pelas melnores taxas:

CIC à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada .........................•...•••..••.....••• 5%

6%
7%
as Reparti,

CIC Aviso Prévio .

CIC Prazo Fixo ' .

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

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

I

i. "A MODELAR"
Cr$ 175,00

Capas de gabardine pura Tapetes Cruzeiro
lã, forro inteiro de seda, a Ur$ 218.00 1,20 x ) ,80 a Cr$ 139,00
Pullovers de pura lã » Cr$ 33,00 1 ,40 x 2,00 » Cr$ 113,00
Capas duplas impermeaveis Cr$ 245,00
Sobretudos finissimos, cuj o

1,60 x 2,30 » Cr$ 237.00

valor é de Cr$ 310,00 por Cr$ 215,00 2.00 K 3,00 � » Cr$ 395,00

Mcrrtecux superiores de pura lã,
forro de seda, moderno à

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

Blusas de pura lã a

Boleros de péle a

Capas e casacos de péle por
preços vantajosos.

Cr$ 130,00
Cr$ 37,00
Cr$ 345,00

Finíssimos tapetes de quarto a C,S 23,00
\

l
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CAIRO,2 (U. P.) -- URGENTE _ .. OS ALEMÃES ENCARREGARAM-SE DE "CON
TROLAR" UMA FLOTILHA DE SUBMARINOS ITALIANOS DESTACADA NA ILHA
GREGA SYROS� SEGUNDO INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS, A REFERIDA FLO
TILHA CONTA 15 UNIDADES DE 600 TONELADAS DE DESLOCAMENTO CA-

D'A UMA$ SENDO TODAS ELAS TIPO "ABISSINIA"g
-------------------------------

e aI,edrnães,· embP.enhados �OI](�����,�n�!����iOI�� S�!�����i�
eIn gran ..es COln

.

ates ses r-esol vc ram dar a independên- rnuí
í

o eslava condenada pelos ja
ci a à Bi rm ân i a ontem, di ,\ primci- 'Poneses. A concessão re ler.i d a foi.

:\IOSCOll, 2 ({'.. P,) - Em to dos ! renla e cinco Ianques alemães e 1'0 de ngosto. Emhó ru o lll&� seja a última a ser entregue [lOS di ri-os setores da l.i nhu de Irr-nte ale- licnton que a resistência alemã f'o i avari aram outros. Os alemães, por-
- agosto poderia ser considcrndo centos Fantoches de Na n k i n o quenwes, e russos eslao empenhados SUIlH.1l1('nte cn carnicndn. Apesar sua vez, noticiaram que, )lOS com- '"

- j c i n ,

el!l violr-nt.», eombales locais. Em disso, os russos coÍlseguiram re- bates l.ravarl ox o n lcrn na frenle abril, o que faria da i nd cpt-n dên- quer dizer, em outras palavras,
Blelgcl'od, IZYUlll, ao sul d,: Lenin- couquistur diversas localidades h a- or ie ntal , foram d es l rui dos ou aVH- ci a um vcrrlud ciro primeiro de continua em poder ,<los japoneses,grado, nos atTed(�res ele Vorushi- bitadus, obrigando os gerlllÔnicos dados 217 tanques sovicticos. Ai n- abril. Na I,ransferência de govêrno ........'V"_-.-_....-.·_�w......____

Iovogrud e Da bac ia (lo Donetz lra- a rel irur-so par a !10\'8S p osi cóc s. Ou da de :\'[os('()lI rr-vclar arn que os
o - o Jl OVr') govérno b iruu.no é se-vnrum-sc ontem violentos cOlllba-ltros dpspachos adiantam CJLll' nos alemães cstào contra-atacando as

teso Os ataques lançados pelos alo- I arredores de Vorosh ívoloararl rus- linhas russas, apoiados por novos rnclhante aos governos Ian í ccln-s
mães 1'0[';1111 repelidos. com êxito sos e alemães continuum clllpenha- ref'orcos afim de evitar que a im- de Nank i n e da Mand chúr ia ,- 1;$
sendo elevadas as perdas sof'rrd as elos em Iurioxos combates. Durante portante praça Forte de Or cl venha tiver-em presentes altos d ign itárí ospelos naz ísl as. a jornada passada, somente nesse a cair em poder elas Iótças sovié- civis e militares nipônicos. A in-

setor. os russos destruirum qua- ticas.

1[j·��iflVi·�···iir1t)·��···o
..

Russos

depcndõncia foi anunciada Pelo
general Masakuzu Kavabi , coman

dante em chefé elas fôrças japone
sas na Birmânia. Os japoneses inau
guraram também a primeira assem

bléia nacional b irmana a qual dr
clarou, a par t ir de agora, a Birmã
n ia, com independência de ação,
desde que os interesses militares,
políLicos e econômicos do Jauão
sejam respeitados. Isso lemhra 011-

tI'O recente passe-ele-mágica, on se

ja a terminação da conelição in!pr-

Moscou, 2 (I.'. P. l'rgcnte) - As
fôr�'as s()viétie�1s reconquistaram Londres, 3 (I", P. (-rgen te) _ A emissora de Berl im a nunciou
mais cem local idades habitadas na

que os russos dcsf'echarum nova e tremenda ofensiva na regiüo ele
zona de Orei, efetuando novos Orel sóbto lado SIII desse setor.
ava nr-os. que va rr aram entre 8 a

I
-

12 kms. de profundicl�(�e. Sal�l'nl�- I, " ') "01' \' _

'" ""-1" ,;- I· , ., , .lc Ber-se que os ataques SOVlet.1COS nao di- . LIlI,H.1 cs, ,� \l., T . ,li ,.,cnlc) � NO\<l n-i ,lo( ,ldÇ,\() 1 a (1Il1SS01 a, e ('I

minui rum de intl'nsida�e ;:' desyei-IIJlll, 11,�sl,�le na ,vJO.lenCla dr;s )t1u(jue:; russos a sudoeste r1,e (�I:el. ])lzeH;to da c rcsccntc r-esistência of'erc- I)S a lc mács que ys russos estiio ala�anclo com o apoIO (]( 111dlS de C�lL
ci cla pelos alemfies. f tauqucs, selll�O esses os �lIaques mais poder-osos. AInda segundo a erms-

Isora, de Bcrlim , o Alto Cotuand o alemão esta cnv iantlo ímportantes rc

I forc,'os para a f'rcu te de Orcl. De Moscou, por nutra parte, acabam de
Londres, 2 (e. P.) - Duas co- \inforlllar que os russos avançaram mais dez kms. cm direção de Orcl,

lunas s(wiélieHs, que investem ao capturando outras setenta lo,calidalles hnbitadas, Foi ocupado o dis
norte e ao slll de Orel. irromperam i Irito (le 0:amenso\', ondl' os nazistas haviam concentrado sua resis
atravl's de forles linhas de defesa Itrneia. A impressão predominante em Londres é que Timoshenko es

�J]emãs, �'\':ll1çand.o VÚ:l'ir.� quilô- tá obrig:lI1c!'Ü os nazistas a fazerem o esforço final na lul-a pela posse
metros, A emissora de Moscou sa- de Orel.

-------------------------------------- -----_

o trânsito alemão via Sllécia Prontos para largar
Londres, 3 (U, P.) - O jornal "Evening Star", segundo Argel, 2 (U. P.) - Os navios

fontes informadas de Estocolmo, diz que o gabinete sueco de- de guerra italianos recebem
cidiv, sexta-feira última, cancelar seu acôrdo com o govêrn,o instruções para manter sufi
do Reich. sôbre o trânsito de tropas alemães através da Sue- ciente pressão, afim de pode
cia. A reunião foi presidida pelo rei Gustavo. rem fazer-se ao largo, logo que

tiverem orelem para tal. Cons-

O embal·xador alema-O protesta ta em Madrí que essa meelida
é para evitar que aqules navios

Argel, 3 (U, P.) - O jornal "Dernieres Nouvelles" noti- caiam em mãos dos alemães.
cía que, por intermédio do seu embaixador, yon Papen, a A�e- A - I A despesa com o

manha apresentou protesto contra o governo da TurqUIa, tençao. cinema póde ser ti
acusando os dirigentes de Ang.ora de outorgar facilidades aos I rada com a venda de papel vel�o.
representantes dos países satélites do Reich para entrar em Compramo� a Cr$ 0:40 o qUllo.
contacto diplomático com os aliados em território turco, Acres- Rua FranclsLO Tolentmo, 3.

centa a noticia daquele diário, originária de Istambul, que
Von Pappeo protestou especialmente por se haver facilitado
a entrevista entre representantes da Hungria e aliados,

SR. NELSON VEIGA
Na capital da República, onde

residia, faleceu, ontem, o sr. Nelson
Veiga, irmão dos srs. Demóste
neges Veiga e Célio Veiga, funcioná'
rios do Tesouro Nacional e Depto.
dos C. e Telégrafos, respectiva
mente.

franco repoisaMadrí, 3 CU. P.) - O gene
ral Franco retirou-se de Madri
afim de descansar das lides go
vernamentais elurante uma

temporada. Informações ofi
ciais indicam que o dirigente
espanhol se encontra em Pazo
de Meiras, na Corunha.

--------_--- --- --

Mous. SpeUmanNova Iorque, 2 (U. P.) - De
sua longa viagem ao Velho
:Vrundo, regressou monsenhor
Spellman, arcebispo desta ci
dade.

Perigam os defensores de Catânia
Londres, 3 (U. P.) - Urgente - As forças do general

Montgomery estão atacando com intensidade crescente as li
nhas alemãs em Catânia. Informações germânicas· admitem
que os ataques aliados são fortes. Em diversos pontos, os sol
dados britânicos obrigaram o inimigo a retirar-se. Acredita-se
que a situação dos defensores de Catânia se está tornando ca

da vez mais insustentável:

D. Jaime Câmara Londres, 3 (U.P.) - Inumeros "Liberators" bom·
bardearam a Alemanha. As operações estiveram especial
mente contra Hamburgo. Outros obietivos tambem foram
atacados. Não regressaram 30 dos aparelhos atacantes.

Londres, 3 (U.P.) Urgente - ChurchilI manifestou,
hoje, perante os {(Comuns" que a presente ofensiva
aliada em Sicília teve InICIO domingo à tarde, conver
tendo·se, ontem, numa grande batalha. Acrescentou que
as forças aliadas capturaram a cidade de Troina, a 19
milhas de Catânia.

Importantes perdas nipônicasMelbourne, 3 (U. P.) - Durante o mês passado, as fôrças,

l' d P 'f' f d
-

t' d
. SR. lIIOTORISTA: - Leve os documen-aereas a Ia as no aCl lCO a un aram res cruza ores, qUlnz� tos necessários, para a substituição da

destróeires, um caça-submarino, um navio auxiliar de hidro- carteira de motorista, a "Emprêsa Inter,
_ mediária", e aguarele, canl brevidade, enl

aviões, onze mercantes e destruiram, pelo menos, 446 avioes sua residência, o recebimento da nova

japoneses. Ainda de fonte oficial foi revelado que, no mesmo ",.

período, os aliados perderam dois destróieres e 118 aparelhos, InaceltavelS as contra ..propostas de Badoglio....

CUIll-R·CDS··ettOeeH
..

D
..
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S Argel, 2 CU. P.) - Os alia·: ,possibilitados de atacar a Ale-

M N I dos não aceitaram a contra- Segundo fontes
.

bem inlOl'- manha partindo elo território
proposta ele paz, apresentada madas, é a segumte contra- italiano ou seja do ponto mais

(TRAJANO 36) pelo govêrno do marechal Ba- proposta de paz elo marechal vulnerável da Europa. Além
, doglio. Foi o que informaram Baeloglio para a capitulação da disso, a Itália mesmo não sen-

Concurso de OÍI"cj�1 IIdmint"stratt·uo
os círculos fidedignos do Cairo. Itália: 1° os aliados não usa-- do dirigida por Mussolini, não

lU lI.I U Salienta-se que o marechal Ba- riam bases, armas ou tropas póde eximir-se das grandes 1'es-

O Curso de Humanidades iniciará, no próximo dia doglio repetiu as mesmas pl'O- italianas contra os germânicos ponsabilidades do desencadea-
5 de Agosto, mercê de curso regular, cuja duração será postas de paz feitas em abl'J1 e tampouco utilizariam o ter1'i- mento da atual guerra, pois
de sessenta dias, o preparo de candidatos ao concurso pelo govêrno de Mussolini, por tório italiano para atacar a sempre foi e continua sendo
de Oficial Administrativo (quadro estadual), Duas intermédio do Vaticano e do Alemanha; 2° A Itália concor- aderente do pacto tríplice. De
aulas diariámente, das 7 às 9 horas (manhã). A ins"lmonsen�10r Spellman. partin-I daria' em retirar todas as f01:- ve-se destacar ainda que, além
erição deverá ser feita até 4 de ,Agosto, na Secretaria do-�e desse fato, eleve-se CO�l� ç:=ts que se enc�ntram na Gr:- das agressões contra a Abissí
do Curso de Humanidades das 7,30 às 10,30 horas de clUlr que o marechal Badogho Cla e nds Balcas e concentra- nia e Albânia, foi a Itália que
cada dia útil. Fal'l-se-á. o '}:agamento da mensalidade não foi muito além de Mussoli- las na Albânia que continua- desfechou o traiçoeiro ataque
(Cr $ 100,00) no ato da inscrição. ni, isto é, não existe gran,de di- ria sendo it�liana; 3° O Dode- contra a França, quando a

ferença entre o novo governo e caneso sena ocupado pelas mesma suportava o peso dos
O' regime fascista deposto. Os tropas aliadas até que se deci,· exércitos nazistas. Diante des

POl,t1.lguês e Estatística observadores aliados acham da a sorte daquelas ilhas numa sas coisas, os aliados trairiam
Direi to Administrativo, Direito que as contra-propostas de paz conferência de paz. os princípiOS enunciados em
Constitucional, Penal e Civil, de Roma são' e seriam ainda Nos meios autorizados sa- Casablanca 'por Churchill e
Geografia. inaceitáveis, mesmo que fôssc lientou-se que se os aliados Roosevelt, se aceitassem a COIl
Ma'temática e História do Brasil. incomensurável a paciência aceitassem a referida contra· tra-proposta do marechal Ba-

,_. CQntabilidode Pública, das nações unidas. proP9sta de paz, ficariam im- doglio.
'.

Fortaleza, 2 (A. N.) - O novo ar

cebispo do Bio cll' ,Ja,neiro seguiu
no sábado para o con\'enlo elo Olbo
<l'Agua, no município de Baturité,
onele fará um retiro de 3 dias, vol
tando a esta capital.

ULTIMA HORA
ESPORTIVA

Em Blumenau jogaram domingo
último, os quadros do Brasil e do
Tupí, de Gaspar. A vitória sorriu
ao Brasil, por 6 a 3. •

-- Em partida realizada em In
daial, o Indaial S.C. abateu o Ban·
deirantes, por 12 a 1.

-- Foram os seguintes os resul
tados dos jogos efetuados na capi
tal paranàense: Curitiba I, Britâ
nia O; Comercial 3, Juventus 2.

-- Na Baía, o Vitória venceu ao

Ipiranga, por 3 a 1.
-- No Recife o Santa Cruz derro

tou o América por 6 a 2.
-- A grande partida intermuni

cipal Figueirense x América, de
Ioinville, programada para a tarde
do próximo domingo, será dedicada
ao sr. tenente-coronel Hugo Silva,
digno ,comandante da Guarnição
Militar de Florianópolis.

-, O jogador argentino Invernizi
firmou contráto com o Flumlr,e .• -

se, do Rio.
-- O ponteiro direito Peixe res

cindiu seu contráto com o Palmei
ras, de São Paulo.
-- A C.RD. eliminou tr&s famo·

sos remadores paulistas, por agres"
são ao presidente da entidade
náutica bandeirante.
-- O Flamengo se interessa pela

cO'ncurso do centro-médio pernam'
bucano Caputo.

-- Caieiras e Gonzalez estrearao
no quadro do Palmeiras, domingo
próximo, frente ao Ipironga.
'- A diretoria do Santos apre

sentou queixa crime contra o joga
dor Zali, acusando o de haver,
propositadamente, atingido o mé
dio santista Aiala.

-- No mês de outubro vindouro,
o São Paulo excursionará à capi
tal paranuense.
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José I. Brasil
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