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o povo Italiano está deeepcíenade: 1\

ARGEL, 3 (U. P.) ... O POVO ITALIANO NÃO ESCONDE A SUA DECEPÇÃO PELO FATO UE O GOVÊRNO DO "M.ARECHAL .

BADOGLIO NÃO TER FEITO A PAZ COM OS ALIADOS. SEGUNDO ADMITIU A EMISSORA DE ROMA, APEN��,\Ó:EXÉR. ';rF��
CITO, OS CARABINEIROS E. AS CAMADAS DIRIGENTES SE MOSTRAM ENTUSIASMADAS COM A IDÉIA DE QdÊ:a:�OOERz--}t;?\
RA CONTINUARÁ. OS JORNAIS CONTROLADOS ·

PELA CENSURA GOVERNAMENTAL ESCREVERAM VÁRIOS TóPICOS E.

ARTIGOS·DE-FUNDO SALIENTANDO QUE OS ITALIANOS CONTINUARÃO A LUTA CONTRA o INIMIGO COMUM E DE·
FENDERÃO ENCARNIÇADAMENTE A SUA HONRA E O SEU FUTURO.

o
Alegra-:se ii

a .-ã-Voura
cafêeira

S. Paulo, 3' (A. N.) - O gesto do
pr-esidente Roosevelt, declarando

Presidentedehoura
--

Rio. 3 (A. N.) - Na séde da Asso

CÜ1C'ão Brasileira de Imprensa realizou

se -a cor írnôma ela posse do Comandante
Amaral Peixoto, como presidente de

hon ra do Comité Inter-Aliado ele Coope
racão no Brasil. A solenidade que con

teu com a presença de grande númer-o

ele figuras dos meios administrativos,
diplomaticos, civil e militar teve como

or-arloies os srs. Sloper, presidente ere-
trvo elo Comité, Embaixadores Noel
Charles e Jefferson Caffery, ministro
Cuvelier e Pedro Calmon. Por último,
usou da palavra o Comandante Amara] Ano XXIX
Peixoto.

suspenso o 'racionamento elo café
nos Estados Unidos está causando

o MAIS AN'rIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

geral animação neste Estado, pois :
que o fato vem abrir novas perspe
ctivas à lavoura e à exportação elo
produto. Ontem foram irradiadas

I Florianópolis- Quarta-feira, 4 de Agosto de 1943 H. 8885

mensagens, nesse sentido, do inter
ventor e dos presidentes da Asso-

I cíação Comer-cial de S. Paulo e da
Sociedade Rural Brasileira.

As primeiras sentenças de morte

DECLARACôES DE CHURCHILL
NOS "COMUNS"

Londres, 3 (U. P.) - Heferindo
se à situação em Sicília, o "prc
m ier " Winston Churchill pronun
ciou hoje na Câmara dos Comuns
a sezuinte declaração: "Posto que
cstej� fazendo declarações à Cãma- ESTÃO PERTO DE SAN
ra neste momento, eu não deveria FRATELO
talvez tomar assento sem meneio- Argel, 4 (U. P.) - Está em ple-
nar o fáto de que a nossa ofcns i- no desenvolvimento a ofensiva alia
va aeral em Sicília principiou a de- da na. Sicília. O 8° Exército britá
sen�olar-se domingo à tarde e que nico melhorando suas posições pe
lado o dia de ontem transcorreu netrou no extremo ocidental da
em plena,. batalha: �l1la infor.l:laçã� planicie de Catânia. Montgomery
ele que tive conhecimento dIZ que está submetendo a intenso canho
as operações tiveram bom. começo. neio a localidade ele Handazzo, seu
A 78<1. divisão �0l11011. a cidade de próximo objetivo na marcha sobre
Centuripe, depois de intensos

com-I' Catânia, As forças norte-amer ica
bates n:sa ru�s. qa mesma. Por su_a' nas estão empregando sua infanta
vez, a ;)1 ..divisão .a:an_ç� em. con- ria a fundo devido às condições
elições muito satisfatórias, a sua. do terreno. :f: grande a resistência
direita. Para a esquerda os canaden- que os alemães estão opondo ii
ses capturaram Hega lbuto, o!lde a marcha dos americanos, que en

resistência inimiga. era pa,rtlcul.ar- contram à sua passagem numerosos
mente vigorosa. MaIS pan� o nor te, cadáveres de soldados iniruigos. Se
o 70 Exercito norte-amerrcano, se- cundo as últimas notícias, os nor-

gundo se informa, penetrou em te.americanos estavam aproximan- Outro vl·olento ataqueTreina, à n�ite passada, Pelo

ca-I do-se
de San Fratelo,

minha costeiro, continua o avan- __

ço das nossas Iorças, que en�on- NOVAS CONQUISTASl ram, a cada passo, smars de gt an- L d (U P) CA d 800 b b dei I· d Ides depredações causadas pelo Londres, 3 (U. P. Urgente) on res, ..
- erca e om ar eiros a Ia os vo-

inimigo. Desejaria expressar à CÚ- As forças aliadas que avançam
taram a atacar, na noite passada, o porto de Hamburgo, no noroes-

mara que, no declll:so (�a SCJ11aJ�a. • _ , . • " t d AI h I fo
-

f·d di I u ta f
.

passada, quando a situação yareclfl na direção leste de Sicília aca-
e a eman a. n rmaçoes I e ignas reve am q e o a que 01

muito tranquila, chegaram a fr�nte bam de conquistar Capizzi e Ce- sumamente violento sendo consideravelmente aumentados os danos
de luta numero.sos reforç.os d�vlda- . , .., ·d H hdI" ids" teri d RAF N-
mente providos de s.rtilhar ia � ramm, ao leste de Nlcosla. FOl o

causa os a am u go pe os ral s an enores a . ao re-

abastecimentos de toda ordem. F,OI que informou oficialmente a gressaram às suas bases trinta dos aparelhos atacantes.
necessarlO demorar-se U111 pouco,
enquanto o 7° Exército norte·ame· emissora de Argel.
ricano no flanco norte, marchava
paea {éste, expulsava o inimigo e

toma va sua posição sobre o fliOWCO
do 110SS0 80 Exército, entre dois
continentes canadenses estaciona
dos. A reunião' de todo êsse geande
exército constitue o que se chama
o 150 grupo de exércitos e êste 150
grupo foi comandado durante toda
a . campanha pelo general Alexan
der, Sob seu comando, está, no

setimo exéecito, o general ' norte
americano George Patton, distinto
lllili'tar e, no outro flanco, está o

general Montgomery, que comanda
o 8° exercito. Esses oficiais orien
tam a batalha e me parece que po
demos crer que as nossas forças

• estão em muito boas mãos",

Progride a' nova ofensiva em Sicília
QUEM DIRIGE É'i o GRAL.

.

CANHONEIO,. �AVAL, semanas. Falando na Câmara dos
De uma Base da Slcllla, 4 CC. P.)

ALEXANDER _ A esquadra britânica canhocnou Comuns, o primeiro ministrobrij
L d 3 (U. P.) - O che- na manhã ele ontc.111. a cstr�(!a de tânico, sr. Winston Churchill, in-

.

on re:, . A • • ferro e outros objetivos militares
fe do governo britânico, sr. Wms- da costa da Sicilin nos arredores formou que as forças britânicas
t n Churchill revelou na Câmara de Ta()r�llil1a. ocuparam Centuripi e Troina, si-o, T'I v.ar-gô.Iat
dos Comuns que o general Ale- tuadas ao noroeste de Catânia.
xander está dirigindo pessoal- AMEAÇANDO AGIRA Os soldados do general Montgo-
mente a ofensiva aliada em Sicí- Londres, 3 (U. P.) - As foro' mery melhoram as posições de

lia, sendo auxiliado pelos gene- ças aliadas que lutam em Sicília ataque em toda frente de batalha,
rais Patton e Montgomery. Ao ocuparam as localidades de Capiz- realizando diversos avanços. A
referir-se à capacidade dos gene- zi, Cerami e Regalbuto, na estra- emissora de Romfl, por sua parte,
rais aliados, Churchill salientou da de Nicosia-Mistretta. Os com- admite que a situação se está

que estão em boas mãos as for- batentes aliados prosseguiram tornando sena, principalmente
ças inglesas, canadenses e norte- avançando a despeito da encarni- na frente sul. onde os aliados des
americanas que lutàm em Sicília. cada resistência oposta pelo in i- fecharam poderosos ataques coh-

migo. Outros despachos acres- tra as linhas eixistas.· Outras in
centam que os aliados chegaram formações adiantam que as for
ao norte do rio Dirraino e ocupa- ças aliadas já quebraram' o

ram posições, das quais dominam
..

pivot
" das defesas do "eixo"

completamente a cidade de Agira. na zona do monte Etna e amea

çam irromper, em grande escala,
pelas linhas inimigas. Alguns in
formantes militares acreditam
que, com os últimos êxitos alia
dos na zona de Catânia, a luta em

Sicília poderá terminar nos próxi
mos dias com uma completa vi
tória das forças anglo-norte-ame-

MADRI, 4 (U. P.) - JÁ ESTÃO FUNCIONANDO NA ITÁLlÀ
OS TRIBUNAIS MILITARES ESPECIAIS. EMBORA OS TRABA
LHOS FOSSEM INAUGURADOS ONTEM, AS PRIMEIRAS SENTEN
ÇAS A MORTE JÁ FORAM CUMPRIDAS,' COM O FUZILAMENTO
DE VÁRIOS AGENTES ESTRANGEIROS. FOI TAMBÉM EXECUTA
DO O líDER FASCISTA RINO. PARENTE.

Sinistra ação da ({Gestapo»Nova Iorque, 4 (U. P.) - A "Gestapo" está tomando medidas mais
rigorosas para reforçar seu contrôle sobre as populações civís da Fran
ça. Os cuidados das autoridades nazistas visam impedir que os fran
ceses auxiliem os aliados a invadirem a Europa. Segundo as emissoras
francesas, todos os civís estão sujeitos a disciplina férrea, e seus atos,
tanto em público 'como na vida privada, terão que obedecer às mais
severas prescrições da "Gestapo". Os últimos editais afixados pelas au
toridades alemãs' punem energicamente as menores transgressões, como

sejam os pequenos grupos, ou as simples reuniões das famílias quando
nelas intervenha regular número de pessoas.

Gigantesca vela de cêra
P. ALEGRE, 4: (A. N.) - A. CLASSE BANCÁRIA RIO

GRANDENSE ESBOÇA ADJ1URÁVEL IUOVIll'IENTO NO SEN
TIDO DE SER CON.FECCIONAnA UllIA GIGANTECA VELA
DE CERA, PESANDO VÁRIOS QUILOS, E QUE SERIA EN
\fIADA A LONDRES COM O FUI nE SE MANnAR ACEN
DÊ-LA N.A CATEDI�,AL DE sxo PAULO, NO DIA DA QUÉDA
nE HI'fLER.

Bulgáriancanas. Londres, 3 (U. P.) - Organizou-se na Bulgária um gran-,....., .l".................................. de partido democrático, sob o nome de "Movimento em pró I
At - I A gespesa com o da libertação do povo búlgaro", de fortes tendências pro-alia-
d
ençao .

cindemda pódeI serIhti· das. Informações fidedignas adiantam que a nova organiza-ra a com a ven a e pape ve o. -

t d f S f' bom nú
.

Compramos a Cr$ 0,40 o quilo ". çao con a. com. gran e or�a. em o la e em om numero de ci-
Rua Francisco Tolentino,· 3. dades do Interior da Bulgária.

Partido Democrático na

CONTRA AS LINHAS FERRO
VIÁRIAS

Argel, 3 (U. P. Urgente) -

Popderosas formações aéreas alia.
das voltaram a atacar as comuhi�
cações ferroviárias de Nápoles e

as localidades sicilianas de' Ran�
�aZZOt Milazzo e Messina.

A RETIRADA EM MASSA É
IMPOSSIVEL

Londres, 4 (U. P.) - A notícb
de que os alemães prepa,ram eva

cuação em massa, de Sicília para
a península italiana, ainda não oh
teye confi rmação em Londres. No
entanto acredita,-se que os nazis
tas somente poderão retirar de Si
cília diminuta parte de seus efeti
vos. A completa retirada em massa
(' absurda, devendo à esmagadora
superiorida,de aérea dos aliados.

Londres, 3 (U. P.) - Gran- das sobre aquele gTande cen

de número de hombardeiros tro no espaço de 10 dias.
britânicos reiniciaram ontem à Além disso, foram efetuados
noite a ofensiva aérea contra outros ataques contra objeti
Hamburg'o, lançalHlo mais de vos no nordéste da Alemanha.
mil toneladas de explosivos so- A persistência e o. poderio
bre a já devastada cidade e dos Hltaques contra Hamhurg'o
porto do Reich, elevando-se

/-
o de ontem à noite efetuou·

assim a, 6.500 toneladas () peso se ao termo de 10 dias - cons
total das llOmbas descarreg'a- tituem indícios de que a, estra-

Hamburgotégia aliada projeta a destrui
ção do que ainda resta da se

gunda cidade e primeiro porto
da Alemanha,
Trinta bombardeiros perde

ram-se no ataque- (o primeiro
depois de uma trégua de 3 noi
tes) e em operações secundá
rias contra outros objetivos do
noroeste da Alemanha.
Informações oficiais indicam

que o ataque foi realizado por
g'rande número de bombardeio
ros, 111as que não foi possível
observar precisamente os re·

sultados, por causa das desfa
voráveis condições atmosféri.
caso

a

TERMINARÁ COM A VITóRIA
ALIADA Munda está prestes. a cair

Q. G. Aliado da Austrália, 3 (D. P.) _. A infantaria norte�

Para proteger
os menores

Londres, 4 (U. P.) - A bata
lha de Sicília aproxima-se rápida
mente do ponto culminante, com
a nova ofensiva desfechada pelas
forças aliadas. Observadores au

torizados são de opinião que ape
sar da resistência inimiga as for�
ças aliadas dominarão totalmen
te Sicília. dehtro das próximas

americana conseguiu novos avanços em Munda (Nova Geór
gia), onde destruiu importantes defesas japonesas te�do fei
to grande presa de guerra, inclusive em Gasmata (Nova Bre
tanha), Lae e Salamana (Nova Guiné), que foram intensa
mente bombardeadas por formações de aparelhos aliadoH. Um
funcionário militar decl::tra que ::ts forças norte-americanas
que lutaram em Nova Georgia chegaram até o extremo Orien
tal do aeródromo de Munda, cuja queda, segundo opinião de
observadores, é somente questão de tempo,

Rio. 3 (A, N.) � Deveria ter-se
iniciad,o 'olnrtem às 18 'horas a ofen
siva contra os me,nores abandona
dos, nas Tuas do Rio. Ás últimas
horas, porém, por sugestão do sr.
WHson Amado, do gabinete do mi
nistro ela .Instiça, e ele "A Noite",
foi ,transferida para hoje >O Ínicio
elessa ca,mpanha, que visa defender
a cri'ança carioca conúra 'os peri
gos da rua e ampa,rwr aquela,s que
realmente nã,o têm pais nem qlwn•.
as proteja.

.
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Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139
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 c-s 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

S E � A.S
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE: 1514.

O diretor geral da Fazenda
Nacional expediu circular dan
do conhecimento as reparti
ções fazendárias das canacte
rísticas dos novos selos para

Vinte anos
fascismo

TÓPICOS & COMENTÁRIOS cigarros" os quais são impres-
I
sos na cor .verde e nos segum-

d
tes valores: 14, 24, 34, 44 e 56

e centavos e o-s 1,06.

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

I - .. _- �IPL_?���_face do Decreto-lei n. 5.545. de 4 de junho de 1943.

I.'trrrr CRr.-_1 .W>!!n i!YIT

IEcos e Notícias

Num processo em que se pp ..

A expl'essão clássica para o que diam esclarecimentos sobre
sucedeu na Itália é que os ac on tc- direitos e vantagens de tun
cimentos se p recipi taram, e com cionárío cuja aposentadoria
eles p rcc i.p i lo u-sc Mussolin

í

no foi tornada sem efeito, o DASP
mais ll'isle OC,tSO que a sua c arrci- assim despachou:
roa política poder-ia ter. Vintc anos "Desde que foi tornada sem
d e fascismo levar-am a gloriosa na- efeito a aposentadoria do in
ção italiana ii ru iua e ú derrota. teressado, restabelecida ficou,
No m oru cn

í

o cm que o regime 1'3s- automáticamente a sua situa
císta linha de mostrar os frutos de ção anterior, não devendo o
sua direção aur or.itár ia, só revelou mesmo sofrer assim, prejuízo
i ncapac id arlr-, a começar pelos seus de qualquer .natureza durante
"Icntle rs ". De alto a baixo, nas Ii- O tempo em que permaneceu
Ieiras cios camisas negras, mio se' afastado do serviço em virtude
viu mais rio que o desabar de uma do ato posteriormente declara
faehad», que tenaz propaganda lan- do se111 efeito, como também
to se csf'orço u .por constrnh-. mas pareceu a esta Secretaria Ge-!a guerra dcstrniu cm pouco tempo, ral ".
Mussolini. Iáo ansioso de "viver
perigosamente", acabou saí nd o pe
las portas (lo fundo do palúc io
Cll'i.gi, de cujas sacadas bradou
tantas ameaças e lançou tantos de
saf'ios. Di z em que foi preso ao teu
tar fugir para a Alemanha. Assim,
nem sequei' um gesto dramático,
nem sequer uma frase. Não leve al
rua para nada, nem para morrer,

Só pernas para fugir. De qualquer
modo, aquele que se assinava "Du
ce" e se dizia o guia insubstituivel
de seu povo, ler-minou demitido
como U11l simples Junrionário in
competente por um Hei velho, usa

do e já com ares de fantasma.
Mussolíní e o fascismo falharam

redondamente em alcançar os ob
jetivos qu� se atnibuirarn. Toda res

ponsahil idade pela desgraçada si
tuação em que a Itália se encontra
cabe por completo à politica inter
na e externa do "Ducc". A politica
in terna porque Mnssolí ní abafo Ll

todas .as vozes que, dentro do país,
poder-iam advertir o Govêrrio elos
perigos que sua orientação com-

porta va, í'ôsse debatendo os ])1"0"
1)le111a8 cru foro, fôssc sugerind o

soluções, fosse revelando os verda
deiros sentbmcntos do povo ita
liano. Na Itúlia fascista, não ha
ve nrl o liberdade de palavra, e, por
tanto, de pensamento, o que os al
tos círculos do regime decidiam
logo era apresentado como aquilo
que o ])OVO italiano desejava. O po
vo não era consultado, o povo não

elegia seus representantes, () povo
fôra privado de todas as liberdades
políticas. Só a propaganda e a or

ganização autoritária do regime
funcionavam. O que está sucedendo
agora, corno o -quc vinha suceden
do desde a entrada da Itália na

guerra, mostra à saeie(l.ade que o

fascismo, COlll sua "mise-en-scime"
de silldieatos e c.ol1pora�'ões, não
era rn�is do que um regil1le de fôl'
eH e roerrão sem raizes 110S senti
;�}el1itos d� povo. O 1)0'\'0 italiano
de,ixOlI-O simplesmente ir à garra,
na avenlura em que se meteu.
i\ politica e�terna .dc Mussolini

num sistema de co]ta])oração inter
nacional a exala solução para as

suas dificuldades. Entretanto, Mus
soJini, delibcrutlamenlu, conciente-
mente, se encaminhou 110 sentido Comunica às distintos f-:lmílias que está sempre à

I dâsnosi
-

d S h S h
. "A .Bandelra Nacional quando bastea.üe dar· à guerra a última pu avra lsposlçao as exmas. en oras e en orltas que (la em janela, pQI'ta, sacada 011 balcão, fi.

nas queslões internacionais elo 110S- desejem uma "permanente" perfeita, garantida e carã: ao centro, se isolada; à dh'e1ta, se
A houver bandeira de outra nação; ao cen.-

so lempo. Ao ouvi,elo, pat"ceia que ao gosto das clientes' (permanente curta, meia tl'O, I!le flgUl'arem diversas bandetral!lf
nill!H[(�m l)io�lenla com êle. l\'las, alto- cabeleira ou bem comprida, etc). perfazendo número impar; em posição
"'J qlle mais se apI'oxlme do centro e à· di.

1';1, O que resla do "DllCC" é um Os prevos sa-O sempre os mesmos',
"eita deste, se figurando d!vet';'Jas ban··
delras, a soma delas formar número par.criminoso a ser julgado, e, e111 l)'1'i- .'\8 presentes disposições são tambem

1l1eiro(J lugar, pelos próprios ilalia- Cr$ 20,00 a eletricidade e 25,00 a o' leo aplicaveis quando figurem, ao Ia<lo da
Bribdelra Nacional, bandeiras l'epre8enta.

110S. ("Diário de Notícias" - Rio il •• .I_II!I!I�--11 tivas de Instituições, corporações ou as-

de ,Tanf'll'ol de 27·7·�3"). Y-13 J;í��Ç�:'ill��e�et4i�lt8, 'i�4:).de 31 dff

REPHESENTANTE ENI SÃO PAULO

o PENSAMENTO DO DIA
«As injúrias são os argurnen

tos de que se valem os que não
têm razão». - R. Kehl.

•

A ANEDOTA DO DIA
QUEM VIVE MAIS_ ..

- E' verdade que as mulhe
res vivem mars do que seus

esposos?
- Sim, principalmente as

viúvas ..•

lhei:ro da ilnstracão a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, U!D cálice do
excelente aperitivo KNOT,lembre.
ee V. Sia. de acrescentar, ao agrade
ce, .. gentiJez":E$iEE 1.4!1-
13F.l'1 (J NElI APEiUTIVO

PREDI!.ETO!

D11I-'-::�"_(�-1

Firma com boa organização. dando referências,
deseja representar, no Estado do São Paulo,
fabricantes doEstadode SANTA CATHARINA

•
O PRATO DO DIA

FOAST À RIO GRdNDE
Corte o pão de fôrma em ro

delas (corte as rodelas com o

copo) unte com manteiga e leve
ao forno quente para dourar.
A' parte, esmague bem algumas
anchovas de conserva , junte
um pouco de manteiga, gotas
de caldo de limão e duas gemas
de ovos cozidos.·
Faça dessa mistura uma pas

ta deite-a no saco de ornarnen

tar e faça pequenos «suspiros»
dessa massa, sobre as rodelas
de pão.
Enfeite com um galhinho de

li/'! pI/DOUrO DA KIfOTSA.//tO. (011. é SêGUROS
'-- IT/••Mí -'

Importadora e Exportadora YVEL,Ltda.
RUA BAnIo DE lTAPETININGA. 120 - 2.0 A'\'D. _ S. PAULO

agrião e sirva.
•

O PRECEI'J.·O DO DIA
Eatão particularmente expos

tos a contraír a febre tifóide
os que entram em contacto com

pessoas atacadas da doença.
Por isso, é da maior conveni
ência a proibição de visitas aos

tifóidicos. S.N.E.S.

também não poderia ser mais con

trária aos verdadeiros íutercsses
da Itália. Basta ver que êle quis fa
zer da Itália lima potência irnperia-
lista, quando, pela sua posiçâo e

pelos seus rec ursos, () país estava
naturahuen tc Iadnd o a encontrar

. I._----------------------------------------�
PANAM

De todos os formatos,
tamanhos e pesos.

(NO, FERRAM6 AGIUCOLAS «FOICE»
LARANJAL

E, F. Sorocabana - Estado de São Paulo

Ao tentar esquivar-se às determl-

I nacões dos
ó

rzãos de Estatística Mi·
.ttar, urna pessoa revela o que é:
.nímígo do Brasil. E para. os Inímt-
lOS do Brasil, a lei é inflexiveL
zn, E. M.).

1]-
r, 'Bastam algumas destas

gotas em cada narina!
r- Acalmam a irritação, des-

prendem a mucosidade,
V.C"" reduzem a inflamação,

VA:'R'ô:iõL
Jos sofredores

Dra. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, .,320 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

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

velope selado para a res

posta.

Vonfiscando navios
LONDRES, 2 (U. P,) - A B.

B. C. informou que segundo in
formações fidedignas os ale
mães pretendem confiscar os
navios italianos ancorados em
Pola e Fiume, na península de
Itália.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Cenas cariocas
Rio, 2 (A. X.) - Esta capilal ass.ist irá hoje 11 um espetáculo curio

so: ontem foi a "upanhn " (].c cães e galos, c hoje será a de menores
encontr-ados sem d cxl i.n o a perambular na via pública. Cm ônibus es
pecial do juiz de mcuorus partirá do Monroe, às 1R horas. levando os
representantes daquele juizo, do :VIinislério da Justiça c da polícia e
percorr c r-á os bnirros da cid ad e recolhendo hod os os meninos vadios
que serào levados para o Serviço de Assistência aos Menores. Ali se
rão chamados .ns pais c responsávei s elos que não forem realmente
abandonados e a êles entregues com a ad ver lôncí a ele que, em caso ele
reincidência, serão punidos de acôrdo com o Codigo de Menores. Os
que não tiverem ninguém por si, serão encaminhados para asilos públi
cos ou particulares.

BOnus de guerraBaía, 3 (A. N.) - O govêrno
do Estado, através dos Institu
tos Autárquicos, adquirir hoje
384,000 cruzeiros em bônus de
guerra.
-----------------------------

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, abat-jours, acessórios, etc:

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

SALAO BRASIL
Praça Quinze, n: 10

I

I

\
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Direção de Percival Callado Plores
�_ _._ _

- .-_-.-.-."._ _ _-_..- _ _ _._-_._ ....

Bezouro . contra
vidroco»DE AUGUSTO DE AI�MEIDA FI- tido lírico, que tínge de poesia as

LHO (COPYRIGUT DA PRESE' páginas de Araújo Jorge, são de
PARGA, BSPECIAIJ PARA "NO; uma força contínua e imorredoura;

VIDADES LI'J'ERARIAS") Os leitores serão certamente os

Conheço ,J. G. de Araújo Jorge melhores juizes do dilema apre
fle longa data. Juntos ,já vivemos sentado, 1<Jste romance poemático
momentos marcantes de juventu- é da mesma família dos poemas
de, e cur-sámos jurrtos a velha Fa- -m prosa de Jorge Amado. Êle faz
culdade dI' Direito do Catete, quan- um romantismo, afirmando melhor
do aquelas tradicionais e stmbõlí- com as realidades sociais. Araújo
cas paredes a assísttram a eglosão Jorge em seu romance mostra um

de uma geração inquieta, idealista conflito sentimental dos mais com
máscula e principalmente sincera ')lexos, p a firmeza COID que trata
consigo' mesma. Nessa época Araú· ) tema é uma demoustração paten
.10 Jorge era um pouco mais de te de sua vocação de romancista.
menino e moço - para usarmo>, "U:\I BESOURO CONTRA A VI·
a expressão de Bernardím Ribeiro DRAÇA" ficará com um ponto na
e já trázía em sua bagagem Iiterá- evolução literária do poeta de
ria um livro de versos feito e pu- "Amor!" Os seus personagens são
blicado, quando ainda colegial do pessôas vivas, com virtudes, pai
Pedro í [. xões e defeitos. São ainda mais do
A critica - e mais do qu\e a crf- 'lue isso: são marcados pelo desti

tica - o público o recebeu de bra- 110, essa forca ínvtsível que rraça
ços abertos, com mal contido entu- I)S caminhos da vida. A díretrtz
síasmo. pr-incipal de Araújo Jorge é o sen-
Depois, Araújo Jorge não gíbotou. timento humano, que surge como

na contemplação narcísíca de �i espinha dorsal de sua obra, Esta
mesmo. Trabalhou, estudou, pro- preocupação de comungar com os

duziu, e "Meu céu intcrior, "Bazar problemas do povo há de dar' a êle
de llÍtlllOS, "Amôr", �'Cânticos dos uma perenidade vencedora do
cânticos", "Poesias", "Cântico do Intui-o.
homem prisioneiro", são etapas de .J. G. de Al'aÍljo .Iorge, apesar de
UIII ciclo poético. muito moço, escreveu Eduardo i\1o.
Agora, Araújo Jorge fez a sua viz já pode volver os olhos para

estréia como romancista. "UM BE· traz, a-fim-de contemplar o que
SOURO CONTRA A VIDRAÇA" é produziu de bom e duradouro.
um bom livro, mais (10 que isso, é E só isto é um brazão da melhor
um belo livro. Em suas págínas vi; Iínhagem,
ve suave e terna poesia. O romano O romance de estréia de J. G.
cista, entretanto, não consegue se Araújo .Iorge é mais do que uma

emancipar do poeta. Será um de- esperança é uma afirmação de urna
feito? Será uma qualidade'! O que personalídudc e de uma gr-ande voo

-podemos afu-mar é que êsse seu; cação literária.
....................................................._ _ _ - ••_ _ 'Y

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

..

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Varidade

MI S S A
De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospital,

tenho a honra de convidar a exma. família do finado Irmão Berifei
tor e Provedor Antero Frcmcísce de Assis, todos os irmãos, amigos do
_tinto e mais Heia a assistirem à missa que, pelo descanso eterno
..aquele saudoso Irmão, fará: esta instituição celebrar sá:bado dia 7
do corrente mês. às 8 horas, na Igreja do Menino Deus, sendo a mis
.a celebrada por Sua Excelência Reverendíssima D. Joaquim de Olivei
ra. Arcebispo Metropolitano.

Desde já: agredece esta Instituição a todos quantos comperece-
rem a êlse ato de religião e caridade. .

Consistróio, 4 de agosto de 1943.
JtJLIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.

o PREÇO DO LIBERALISMO, NA IrALIALondres,3 (U. P.) - O governo do general Badoglzo man
dou prender o escritor e filósofo italiano Guida ,di Ruggiero,
professor de filosofia da Universidade de Roma, pelo fato de
estar preparando nova edição ,de seu livro -"Historia do Libera.
lismo Europeu". Foi o que informou a Agência stefani, segun
do uma irradiação da emissora de Berlim.

A comissão �romotora da quermes
se, que, em benetício do Natal das cri
ançal> pobres dos Coqueiros, se realizará.

na 'Praia da Skudade, nos dias 7 e 8 do corrente, convida os

clubes Martinelli, Riachuelo, Aldo Luz e Iate Clube, para aque�
Ia festa de caridade, c0ntando com o comparecimento de suas

Convite
guar-niçÕes.

Is; organizações juvenís fascistas
Nova Iorque, 3 (U; P,) - Continuarão existindo na Itá

lia as organizações fascistas juvenís. Foi o que informou . a
emissora de Berlim ao anunciar que o marechal Badoglio de
sigpou o general Giovanni Benedetto para o cargo de inspetor
geral das referidas agremiações. Ainda segundo o locutor da
emissora alemã, essas organizações fascistas juvenís deverão.
desempenhar "certas tarefas" não especificadas, ape�ar da
c1i$�Ql'Pçio dO J:'artido Fa,sc1�ta e d� re;rnípc�a. de Mussolini.

NEM.·.TODOS
Ii; 3 ton

GANHARAM SUAS CASAS
No sorteio da E. «Líder» Construtora Ltdl.

A Empresa "Líder" Construtora
Ltda. premiou com duas casas do
valor de CrB 50.000,00 cada uma,
pr-estamistas de São Paulo e Baía.

As classes necessitadas estão
sendo amparadas pela conceituada
organização.
Organização nascida para facili

tar a aquisição da "casa própria",
a Empresa, "Líder" Construtora
Ltda., com séde e111 São Paulo, vem
desempenhando um papel de gran
de relêvo, na assistência e amparo
às necessidades das classes menos

ricas da nossa população.
Ainda cm junho último, a, podere

s a Empresa efetuou a entrega de
duas construções de Cr$ 50.000,00

6 que, segundo a última esta
tística publicada pela Admi

nistração Sanitá:ria Nacional, a

China possue a maior média de
mortalidade do mundo; e que,
anualmente, perecem naquele
país 10 milhões de pessoas, a

maioria das quais antes de com

pletar os 15 anos de idade.

�Rl Talco e ?ó de Arroz ::

l
"
"

MALVA ::"

Estão em Vigor as tabelas de preços � p�����t&A !Rio, 3 (A. N,) - 9 cOOl;ch:n[l(l,or .d� �(jbi.uZ'�ção Bs?n�mica co- � ..
mun.ica o seguinte por i nterrnéd io ela Agência Naciorial : Af'im de es- _._. _ _ ......,.,..........

clarecer as dúvidas surgidas com a extinção do Setor de Preços, o

coordenador comunica que conti nuam em pleno vigor todas as tabe
las estabelecidas até esta data. A mudança operada foi, apenas, no

sentido da d escentr'ad izaçâo adménistratlva de preços. Qualquer alte
ração, 'porém, só po.derá v.elrificar com a aprovação do coord enador-".

"".trilz
.... li' Utr

a
1 que no ano 640 antes de Cris

to um grego, Tales de Mile
to, anunciou que a Terra era

urna esfera e a dividiu em cin
co zonas de climas; e que, até
hoje, a ciência mantém inal
terada essa divisão milenária.

cada uma, aos seus prestamistas,

2 que o inconel é o metal m�is
parecido com o ouro; que

alguns impostores tem-no ven

dido como tal; e que essa frau
de só pode ser descoberta com

parando-se o pêso específico de
ambos os metais.

3 que o arquipélago das Fili
pinas, no Oceano Pacifico, se

compõe de 7,083 ilhas.

4 que a má:xima americana
«uma figura equivale a dez

mil palavras», não é americana,
como geralmente se pensa, mas
de origem chinesa.

5 que, em Nova Iorque, existe
uma grande clínica oftalmo

lógica. para cachorros. onde os

exames são rigorosos e termi
nam quase sempre pela prescrí
ção do uso de óculos; e que,
porisso. já é comum verem-se
nos parques novaiorquinos inú
meros cães de luxo ostentando
sôbre os focinhos vistosos óculos
com aros dê tartaruga. sr. Gervásio Neves, garimpeiro em

Andar-ai (Baía) e à sra. D. Leniza
Luciano Barbosa, residente em São
Paulo, capital (Lapa) à rua Guari-

canga, 322 e outra de Cr$ 30.000,00,
à sra. D. Tereza dos Santos, resi
dente em Campinas (São Paulo), à
rua Culto à Ciência, n. 393.
Assim todos os meses a "Líder",

com o objeti \'0 de estimular a prú
tica da economia permanente, ins
tituiu valiosos prêmios, mediante
um bem realizado plano, de módi
cas mensalidades e cujos frutos já
estão sendo colhidos pela massa

mais necessitada do país.
O flagrante acima fixa o aspecto

da assinatura do con trato da cons

trução do valor de Cr!\; 50.000,00,
com que foi premiada a sra. D.
Leniza Luciano Barbosa, residen
te na Lapa, na capital paulista.

São fatos concretos a firmar °

conceito de uma grande Empresa,
que vem contribuindo para as ale
grias e felicidades de muitos lares.

JOÃO MEYER e

DIHÁ AREÃO MEYER
participam aos seus amigos
o nascimento de sua primo
gênito. MARIA-APARECIDA,
ocorrido no dia 19 de Julho
de 1943. em Urussanga.

Machado mais comuns eram a Alemanha e a

IVida Social
lnlversárlo8J
Passa hoje o natalício do

distinto conterrâneo sr. dr.
Severiano Rupp.

•

Faz a.nos hoje a exma. sra.

Lindomar Cardoso Garcia.
•

nosso
Lauro

Decorre nesto data o natalício
do jovem Jaim1[t Costa, filho do sr.

Mário Costa.
•

Fazem anos hoje:
Sras. Leonídia Miranda Freitas

e Leonor Rodrigues Chaves.
Sritas. Diamantina Alves e Dí no

rá: Silveira Torres.
Meninas Leoni Maria

e Marina Sousa,

Habilitações:
Estão-se habilitando para

o sr. Antenor Barnabé e

Rute Rosa de Oliveira.

casar

srita.

Nascimentos:
O lar do sr, Joãó Meyer, resi

dente em Urussanga, está em fes
tas pelo ndven to de sua primo

j v. 1 gênita Maria-Aparecida.
.........................., ...

CARlAZES DO DIA
.........-:!���!!""IXD_,"""'OD�·��"''''''"'''''''''''''DCm:IDDC'''''''''_'"'''''''''''''

HOJE ; 4a-feira HOJE�oaDDaIIXID��OIJIODDDtJDOCJOaI.)O':lnOOClCXIODDCODOr'Jt'JIIX)OC'U:XJOQOOCJOrXXlOOOCXXXlOCIb�
Fones 1587 CINE ODEON Sessões às
e 1602 17 e 19,30

A Metro Goldwyn Mayer apresenta a melhor aventura da
"Famíl is Hardy", com Mickey Rooney acompanhado da nova

estrela Kathryn Grayson, em:

A secretária de Andy HardyCARRIÇO FILME 99 (DFB)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2.20, 1.50 e 1.00. Livre de Censura
--------------� ---

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
Ultima exibição da homenagem de Walt Dismy ao povo braa
sileiro. com o Pato 'Donald e Zé Carioca, no tecnicolor falado

em português:

ALô, AMIGOS, Aquarela do Brasil
IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x6 DFB)
BRINCANDO COM NEPTUNO (Variedade)

Só te posso dar amor
com Johnny Downs EIly Moran,
Preços: 2,00 e 1,5.0. Censura Livre

Amanhã, O Gordo e o Magro em:

2 'fantasmilS vivos

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

_ Camisas, Gravatas. Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Traiano. 12

NOTA CARIOCA
RIO - Embóra seja o regime de

d. um único senhor para milhões de
escravos, o govêrno totalitário ain
da encontra partidários extremados.
Dizem os tais apologistas da escra

vidão, para justificar os seus pen-
dores ditatoriais, que num regime
totalitário se torna possível ao go
vêrno planejar e executar progra
mas em benefício do povo, sem as

pêias dos Congressos; Os exemplos

Itália. Citavam números, fotografias,
de testemunhas e estabeleciam pa
ralélos para concluir afirmando qUG
nem a Itália nem a Alemanha po
deriam atingir tão formidável índi
ce de progresso se tivessem de sub
meter todas as suas iniciativas ao

exame e aprovação de poder legis
lativo.

Quando começou a guerra, ante
os faceis triunfos da "Wermacht"
os tais totalitários exultaram. Alí
estava a prova insofismável do fra
casso da democracia e a excelência
do regime totalitárío. Esqueciam és
ses pobres diabos que para armarem
exércitos agressores" para forma
rem milícias sanguinárias e para
construirem os seus tremendos apa
rêlhos mortíferos, os ditadores rou

bam dos seus govêrnos a liberdade
e a capacidade de terem opinião c,

finalmente, todos os bens que o

homem póde desfrutar em terras
livres.
Mas mesmo que para conseguirem

o poderio qUe era o orgulho dos
países totalitários não houvesse
,necessidade de tantas privações, te
mos agora com êsse triste exemplo
da Itália a prova provada do gran
de mal a que arrastam os seus povos
os regimes ditatoriais. A Itália uão
teria entrado na guerra se o seu po.
vo tivesse sido chamado a opinar;
Se Mussolini não tivesse nas mãoi'l·
todos os poderes, o povo italiano
teria por sua imensa maioria veta.
do a entrada do país nessa luta.
Mas o "Duce" era senhor absóluto�
E o resultado aí está: todo o povo
italiano pagando pelos crimes pra
ticados por um único homem. São
essas as verdadeiras consequências
d� todos· (IS ft!l[im9s totalitárioll,.,..J

I \i
II:, ;

• j
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o grande círculo'DO PRESS INFORMATION SERVI-I alcance e de velocidade, que ditam
CE - PELO COMENTARISTA AE·. as considerações comerciais, mas
HONÁUTICO DO "TIMES", DE parece quase certo que nos anos

I,ONDRES, EXCLUSIVO PARA ES- imediatamente após a guerra os
TA FOLHA. grandes transportes das ró tas aé-

]"ONDHES - Na futura Idade do reas mundiais realizarão viagens de
Ar, delineada pelos progressos da pelo menos 2.000 milhas, a velocida
aviação em tempo de guerra, o aero- de superiores a 200 milhas por h o
plano revolucionará a geografia e ra, podendo assim ignorar as bar
porá fó ra de moda os mapas ex is- reiras naturais existentes na super
tentes. Uma vez que o avião possue fície e aterrar em bases estabeleci
agora raio de ação suficientemen- das Q a intervalos convenientes, ao
te grande para ignorar os obstáculos longo das rótas do "Grande Círcu
colocados pela 'natureza ao tr ans- 'culo ".

curta 'distância entre dois lugares paço aéreo existente- sôbre o seu
quaisquer situados na face da território, a aviação não poderá es
ter ra. • tender adequadamente suas asas.
Esta é uma concepção sôbre t) Uma atitude tão estreita e .naciona

transporte que está sendo apreseu- lística e claramente inadequada e de
tado ao povo dos Estados-Unidos, ve ser sobrepujada por uma política
onde a mentalidade aeronáutica é de liberdade do espaço, par a todos
muito mais fortemente desenvolvi- os aviões empenhados em negóciosda do que na Inglaterra. Os novos legítimos, ainda que constd erae ões
tipos de mapas aéreos não se preo- de segurança possam impôr certa"
cupam em sub-dividir a superfície restrições, como, por exemplo, }1')
do globo em mar e terra. Indicam que se refere às rótas. A América,
apenas os nomes dos centros aé- que já se encontra bem suprida de
reos importantes que se encontram aviões de transporte, está obscrvan
nas rótas do "Grande Círculo", do' o que a aviação póde oferecer
ignorando tudo o mais como sem nos anos futuros. Se a Grã-Bretanha
importância. não desejar ficar para trás, o govêr-
Um interessante ponto é a impor- no precisará realizar seus planos em

tância que a Moscou e Londres o cu- escala igualmente ampla.
pam nos centros de transporte aé-
reo dessas rotas do "Grande Cír-
culo". Londres, estando situada nu-

ma linha direta entre pontos do
Alasca, da África do Sul e da Nova
Zelândia, liga-se naturalmente com

Atenas, Cairo e Aden, em uma d ire

ção, -e com Groelâ.ndia e Vancouver,
em outra; encontra-se situada na ró
ta aérea para Tóquio, no Oriente
(via Noruega e Sibéria) e para Dá
cal' ou Bathurst, na África

OCiden-jtal, e dêste ponto para o Rio de Ja
neirn. Moscou é igualmente um bom
centro para algumas dessas rotas.
Se os transportes aéreos usarem

as rotas do "Grande Círculo" para

viagens de longa distância, muitos
nomes novos adquirirão proemínêu
cia, ao passo que outros declínarão,
pelo menos, como objetivos aéreos.
A rapidez com que o Japão atacou
as ilhas de Wake e Midway indica
sua importância estratégica e suas

possibilidades como pontos de esca

la para o transporte aéreo. O Alas
ca, a Groelândia, o Japão, as ilhas
Aleutas, Vladivostok, Arcangel, Ho
nolulu, Nova Guiné e outros lugares
adquirem nova importância à luz da
nova concepção de rótas aéreas
mundiais.

O tempo tornar-se-á Q grande
obstáculo ao uso de alguns dêsses
pontos para o tráfego aéreo duran
te todo o ano. Mas, grande experiên
cia sôbre vôo com máu tempo foi
adquirida durante a guerra, parti
cularmente no serviço de transpor
te, realizado sôbre o Atlântico, em

am bas as direções pela "British
Overseas Airways ", que se acredita
va constituir um obstáculo insupe
rável para os serviços aéreos no in

vento, devido ao frio intenso e aos

altos ventos. Muitos melhoramen
tos técnicos sôbre vôo cégo e võo
com máu tempo ser ão possíveis
quando o fim das hostilidades per
mitir novamente uma troca de in
formações; metereológicas.
No atual estado de desenvolvimen

to aeronáutico existem limites de

porte marítimo e terrestre, o trans
po rte aéreo criará no futuro novas

rótas mundiais que seguirão as li
nhas do Grande Círculo - a mais

A menos que todas as nações
concordem em afastar a inaplicável
teoria do "céu fechado", pela qual
cada nação reclama a posse do e5-

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIIDO
E Saltará da Cama .Disposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. 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 Pilu las Carter são
extraordinariamente eficazes. 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 Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00_

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

REASSUMIU SUA CLlHICA
Rua Vitor MeireUes 2ft

Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.
"A Baudeha Nacional quando apare

cer ern sala 011 salão, por motivo de reu

niões, conferências 011 solenidades, fica·
rá estendida ao Iongo da parede, pnr de
tr-az da cadeira <Ia presidêncta ou do Io
cal da tribuna, sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o Jado maior do retângulo
esteja ern sentido horizontal, e a es
freJa isolada em cirna ". (Decreto-Ieí n.
4.54:5. fie 31 de jolho de 1942: - Art. IR.

F,XCARREGUE a "Emptêsa Inter-me
diária". de todos os seus ín t er-êsses junto
a qualquer departamento públ ico civil,
militar. 'bancário e comercial.

MACHADO & CIA.
AG:ll:NCIE.B E REPRESENTAÇõES

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

Sub-agentes nos principais municípios do

ESTADO

também ri E'-'(ATO
cortando ou cosendo.'

W. M. DIA��Ia.ia,f;e,�R. Conselheiro Harra , 8
O.K.STUDIO

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O ID!\Íor e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias .do Estado

Sort=ios nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MIlIOR CR s 6.250,00
Muitas bonürca eõvs e inscrições de pagamentos.

Médico grátis

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

nre Incontinente. Não existe Igual. Não reflita e não
duví.ie um só instante. Concor ra para o próximo
surteio, tenha cofíança, que, quando menos esperar, a
sorte virá ao 8f>U encontro

Conserve bem na memúría os dias lt e 18

o Sabão

----,;;

A. de Oliveira & (ia.
(fun�ada em 1930)

Representantes de tecidos de algodão,
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de S€guros

Distribuidores de máquinas ae escrever,
somar e calcular.

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

Florianópolis 8ta. Catarina
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRICOLA
DE SANTA CATARINA

(Em transformação para Sociedade Anonima)
Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da
cultura pelo Certificado II. 1 em 20 de Setembro de' 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: l\1ASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANóPOLIS
Brevemente: Agências em várias cidades do Estado.

Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos
I Tem corrcspondente 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 (,im'ais e Pernámbuco
Mantem cartejra especial para administração de prédios.
Recebe dinhe'i�o em depósito pelas melhores taxas:

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

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

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

õHiBüsparãas
....

cãTdãS

Rua Agr-i-

'1'odos 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 ágúas» de 1943.

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

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

8 'I" C iJ (t_ ms. __ J. wç . _1.# Pjii�:;:;�.WF J dE ,;8 ._ ;'<4\�pzrr rJL

/

CIA. WETZEI .. INDUSTRIAL-JOINVILI.JE (Marca regj�r.)
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA. PORQUE LAVA FACILMENTE

E COM RAPIDEZ

. S�'õÃ� yIRCê.A�
• _. '7

�

ESPECIALlDÀDE

.

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

,
I
I
I

I

\ .,

f .Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO· Empresa «Líder» Construtora ·'Ltda.
DR.

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

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. -MADEIRA
, Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aoerfeü,oamento e Longa Prática no Rio de ::ráneiro

CONSUU1'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUJ/róRIO: nua João Pinto n, 7, sobrado -

!,'one: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

NEVES

Anexo Banco Cruzeiro do Sul
Resultado Oficial do Sorteio do dia 31

1.0 Premio Titulo n." 79356 Uma construção de
2.° " " " 89356 Um terreno de
3.0 " " " 99356 Um terreno de
4.° " " 09356 - Um terreno de
5.° " " " 19356 - Um terreno de
10 Premias - Os títulos com o final n.? 9356 (Milhares)

100 " " " " " 356 (Centenas)
120 " " " " " 79356 (Invertido
240 " " " " " 9356 (Invertido

1000 " " " 56 (Dezena)
10000 " " " " " 6 (Final)

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

Ex-interno do Serviço de Clírnca Médica do Professor Osvaldo Ol ivetra, médico do

Departamen to de Saúde
CLiNICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua I<'elipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426 - RESID:l!:NCIA: Rua Visconde de Ouro
rl'eto II, 70 - Tel. 1523 - HORARIO - Das 15 às 18 horas - ]!'LOJ,HANóPOljJS.

r
Total dos premios distribuidos em cada série Rs.

a) DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO
Diretor PresidenteDRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON MÉDICA

de de 1943
Serie B

Julho
Serie 'A

c-. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
Cr. $ 5_000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000.00
c-. $10.000,00 Cr. $ 20_000,00
Cr. $ 50.000,00 Cr , $100.000,00
Cr. $140.000,00 c-. 270.000,00

Dr. F. da Gama Cerqueira
Fiscal do Govêrno

-

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
€ONSUJ/l'AS: Das 10 :às 12 e das 14 às 17 horas - Rua Felipe SChmidt, 39 (sobr.) o próximo sorteio será realizado no dia 28 de Agosto de 1943

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia ido Depar-tamento de Saúde e Hospital de Caridade

Clínica médieo-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóItIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

As 18 horas - RESIDlllNCIA: Censelbetro Maf,:a, 77 - FLORIANóPOLIS.

Convidamos os nossos dd. associados portadores dos titulos contemplados
a virem receber os premios respectivos.

�tenção: 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

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

.'

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospstaís europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

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

AssIste. 'l'écnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radiolog ia Clínica cem o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo'), Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

eareltograüa clínica - Metabolismo ba

ilai - Sondagem. Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. 'AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante mstalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e d�o
ucnaís câncer do esjôrnago, afe
ções das vias biliares, rins!. e�c.
Aplica o Pneumo-tórax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Puârnonar - Tratamentos moder-

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

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

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
ClRURGIAO - 1'HRETOR DO HOS

PITAL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - OperaçOes -

Diatermia - Infra-V'ermelho - Ultra
V�oloeta

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

'l'ratanamto das dores e inflamaçOes nas

senhoras para evitar operações

DR. ROLDÃO CONSONI
DR.

Médico - Cirurgião - Parteiro
F'orruado pela Facul<lade de Medici�a

da Un íveraidade ele São Paulo, onde fOI
Assisten te por vários anos <'lo SerVolço
Cirúrgico elo Prof. Alíp!o, Correia Neto
(Primeira Cadeim c;I"'. Clumca CI�urglCa).
Com prática na c111llCa g.necologlCa do
Prof. "ila O. Matos. Asshstente do servlç:_o
de ,partos do Prof. Domingos DelasclO no

"Hosopital Leão XIII".
" .

Cinlrgião do estômago e vIas. bIliares,
intestinos delgado e gross�, tll"Olde, rms,
prósta ta e bexiga, Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia: Doenças de Senhoras e:
partos.
Consultas: Das 9 às 12 horas na Casa

de Saúele São Sebastião, e das 3 àS' 5 à
Hua Fernando Machado n. 6 (andar ter
reo). Te].: 1.1(f5.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstías de senhoras -

Partos.
,\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ
mago, vesícula, útero,' ovários, apêndice,
tumores, etc, - CIRURGIA PLASTICA
00 PERíNEO - Hérnias, hldrocele, ve

rIcocele, Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fracturas:

aparelhos de l'êsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.0,09.
llorário: 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
hora s em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência, Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a carg0 do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operações
Consu1t: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde, d6.s 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Felipe Schmldt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE
SIDJl: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 I)
horas em diante

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. CHnica e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
ciamente das 15 às 17 horas. RESIDll:N-
elA: AlmN-ante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTlilTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualquC'!'

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
(Antllto Larlto 13 de Maio)

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

Oroga! nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias
Artigos de borracha.

Garanwse n exata observâucia no l'eceltuArlo médico.

PREÇOS MÓDICOS.
RUa Conselheil'o Mafra. 4 e II (edlflclo do Mercado) - :FONE 1.641

".-,.·.v.r.·.·.·.V.·.·.·.· ·•·•·•·•••·•·..···". ··-,.·"'··.•.•."..•.•.•.•.•.,. ,. ."...,.,

A General Eleclric em relação
com o eSfôrço de guerraNova Iorque - (SIPA). - A Gene- aplicadas ao aperfeiçoamento da avia

ral Electric e suas empresas filiais ção e da mar-inha de guerra.
realizaram até o fim de 1942, uma A eletrificação do moderno navio
produção anual de material de guer- de guerra é cada vez mais completa e
ra avaliada em mais de um bilião de mais complicada. Nas instalações elé
dólares. Esta soma representa o trí- tr ícas das modernas unidades rígu
plice do valor da produção normal rarn, além das colossais turbinas e

da General Electric. É tão variada a geradores, sistemas automáticos de
produção de materaal de guerra que comando, de proteção contra as mi
essa companhia está executando, que nas, projetores para Iluminação e si
é provável que nenhuma outra em- nais, aparelhas de comunicação, por
presa dos Estadas Unidos se possa rádio, sistemas detetares de som, etc.
comparar com ela nesse capítulo. Entre os produtos fabricados pela
A rapidez com que as seis fábricas General Electric com destino à avia

principais da General Electric cum- ção figuram o turbo-compressor, in
príram seus' compromissos com o vento próprio, graças ao Qual OE
exército e a marinha de guerra dos aviões podem voar a enormes alturas
Estados Unidos, conquistaram para sem perda de potência ou veloculade ;
esta empresa o distintivo ··E". emble- aparelhos e instrumentos de r'eduz ido
ma presenteado aos produtores que volume e peso, tais como magnetos,
se distinguem em gráu excelente na geradores, motores, complicadas sís
execução de suas encomendas. temas ele comanelo e sincronização de.
Não só a quantidade, mas também tiro e alurnagem dos motores, tudo

a qualidade dos produtos representa de construção especial para resistir a

um melhoramento considerável, com- vibração e para funcionar tanto na

parada com a dos produtos da guerra estratoesfera como ao nível do mar,
anteríor. As modernas turbinas de sob grande variedade de temperatura
que são dotados os navios de guerra e unidade.
do dia presente, significam uma eco- O pessoal empregado pela General
nômia de combustível por unidade Electric nas suas diversas fábricas e

de cavalo-vapor de 25 a 40 por cento, escritórios é hoje mais do dobro do Vendem, se 3, em ótimas con
em comparação com o consumo de que era há dois anos, e o maior em dições. Ver e tratar no Arma-
combustível dos navios de guerra da toda sua história. Seu número é de Bom Fim. No Estreito.primeira guerra mundial. 165.000. Mais da quarta parte dêste zem

"Qualidade+quantidade=vitól'ia" é pessoal é do sexo feminino. 3=9�0=======""",====�1",5�v='".9o lema escolhido pela General Elechic Como disse recentemente o snr.

em relação com sua participação no Gerald Swope, presidente da cornpa
esforço bélico. Êste lema póde ver-se nhía, "A General Electríc emprega ho
nos cartazes, ou letreiros exteriores, je maior número de mulheres elo que
bem como nas publícações semanais em qualquer outra época anterior".
de suas diversas fábricas. Segundo o snr. Swope, as mulheres
Entre os produtos de guerra por têm aptidões de grande valor em tra

ela fabricados figuram desde g igan- balhos industriais. São hábeis e têm
tesca.s turbinas e sngreuagens para grande agilidades nos dedos ... Além
propulsão de couraçados, até d im inu- disso, o enorme progresso científico e

tas válvulas termiônicas empregadas técnico dos últimos anos têm aperfei
em aparelhos detetares e de rádio-co- coado de tal modo a. maquinaria, que
munícação. Entre os diversos produ- as mulheres podem hoje fazer traba
tos relacionados com o esforço béli- lhos que dantes só podia ser feito por
co, alheios às atividades normais da r,homens. A fôrça física cedeu o lugar
General Electric, figuram quase todos à destreza, Êste é o motivo pelo qual
os numerosos aparelhos e dispositivos o número ele mulheres empregadas
elétricos empregados pelas fôrças ter- �na.s indústrias modernas ele material
restres, marítimas e aéreas deste de guerra não têm precedentes".
país e de seus aliados. I Mais de 14.000 empregados da em-

Na guerra atual a eletrícldade de- presa em questão estão prestando ser

sempenha um papel muito mais im-: viços nas fôrças armadas dos Estados
portante oue o que desempenhou na Unidos. Todo o pessoal, incluindo o

guerra anterior. Numerosos melhora- I das empresas filiais, está adquíríndo
mantos e invenções realizadas desde, títulos de guerra por meio de dedu,
então na. rádio-emissão, tais como o' ções dos seus ordenados e salários,
sistema de modulação da Irequên cía, I

que representam no conjunto .,.".

a televisão e outras ramifica(;ões da, 58.000.000 de dólares ):)01' ano, va.lor
ciência da eletrônica, estão sendo nominal.

I THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Séde: el11 Londres, Fundos de Reserva excedem:

L
CrS 1.200.000.000,00.

Snb-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19
.. ..... __� .a •

REQUERII\IENTOS, sôbre qualquer as
sunto públíco ? Procure a "Emprêsa In
termediária" .

RADIO
Vende-se um, RCA Victor, 5 vai
ulas. Preço Cr$ 1.200,00_ Tratar à
Praça da Bandeira 37, depois das
17 horas.

Terrenos em lotes
Vendem-se 4 lotes de terre-

no, bem
Balneário
Tratar à
tel, 15.

situados, próximo ao

da Ponta do Leal.
rua Duarte Schu

IS v. -13

Bicicletas
,

"

"
"

ReprOdutor de raçaNesta redação se informa quem
possue um ótimo reprodutor de
raça "Jersey" mestiçado com "Ho
landl!s", com 3 anos de idade, e

que o quer vender, ou trocar por
uma novilha, ou vaca dando leite.
395 15-v 8

.i

OFERECE SEUS SERViÇOS
Moço sem colocação oferece-se

para trabalhar em qualquer ser

viço, especialmente em hotel ou
café. Residl!ncia: rua Crispim Mira
n , 29. 5 v.-4

QUARTOS
Alugam-se quartos,

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

à Rita
Infor-
5 v.-v

CASA com 3 quartos, alo
jamento para empre

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

AI uma

uga-se �t���
situada à Avenida Mauro Ramos,
249, com 5 quartos, todos venti
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. - 3

Casa ,

a venda
Vende-se a casa n' 62 à rua Fero.

nando Machado. O motivo da ven
da é por achar-se o proprietário
residindo fóra do Esta.do. Informa
!(õ.1J Xl.ata :tçl��ao. 161l'1!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LONDRES, 3 (U� P.) ü" A R/UINA E A DESTRUiÇÃO DA GUERRA SEM QUARTEL
ASSOLARÃO O TERRITÓRIO METROPOLITANO DA ITÁLIA, SE O GOVÊRNO
DO MARECHAL BADOGLIO NÃO DEPUSER AS ARMASa FOI O QUE AFIRMOU
A EMISSORA DE ARGEL, EM NOVA ADVERTÊNCIA DIRIGIDA AO POVO E AO
GOVÊRNO DA ITÁLIA. AINDA SEGUNDO A MESMA FONTE DE INFORMAÇÃO,
SE BADOGLIO NÃO PEDIR A PAZ, OS ALIADOS INVADIRÃO BREVEMENTEA

ITÃLIA.

�Hio, 3 (A. N.) - A 7 de setem-
bro próximo. serú ex,posto à vell

da o livro do escritor Paulo Freis
Chelll1el', i ntitllladlo "�le]úl1o-gigan
te",' sôbl'e a vida do preso Getúlio

I
Vargas. O livro aparecerá em vá
dos idiomas ao nleslllo tempo, sen-

I
tio que a edição em alemão será
cl.Í!striblüda através da Suécia, pura

•• ..... ...... a Sniça e outros países,

Devorada pelo fogo a séde do
Iate Clube Brasileiro

RIO, 3 (A. N.) - Na madrugada de hoje irrompeu violento
incêndio na séde do Iate Clube Brasileiro, situada na Guanabara,
no ponto denominado Saco de S. Francisco. O sinistro obrigou à
mobilização de todos os recursos de Niterói, saindo queimadas algu
mas pessoas, inclusive vários bombeiros. Os prejuízos foram totais,
ignorando-se a causa do fogo. O Iate Clube Brasileiro estava pre
sentemente sob intervenção do govêrno fluminense, pOIS, meses

atrás, revelara nao passar de uma organização nÍtidamente nazista.

Ainda o bombardeio de Ploesti
Londres, 3 (U. P.) - A emissora de Roma informou que

Io rei Miguel, a rainha-mãe e o primeiro ministro da Rumâuia
visitaram ontem a região de Ploesti, que foi violentamente 1

atacada no domingo pelas forças aéreas aliadas. Segundo a

mesma fonte de informações, os visitantes percorreram a re

gião danificada e conversaram com vários feridos.
Londres, 3 (U. P.) - O bombardeio aliado de Ploesti oca

sionou a morte de 116 pessoas e feriu outras 147. Foi o que
informou a emissora de-Berlim, na base de notícias proceden
tes de Bucareste. Revelaram ainda os nazistas que foram der
rubados 36 aviões aliados.

A tem seu preçopaz
P. ALEGRE, 4 (A. N.) - o GENERAL VALENTIM BENíCIO CON-1'l'INUA SUA VIAGEM DE INSPEÇÃO xs DIVERSAS GUARNIÇõES

MILITARES D:t::STE ESTADO. FALANDO, EM UMA DAS MUITAS HO
MENAGENS DE QUE TEM SIDO ALVO, DISSE: "PAZ, TODOS NóS
A DESEJAMOS; MAS, INFELIZMENTE, NAO A PODEREMOS CON
QUISTAR SEM NOSSO ESFôRÇO E :t::SSE ESFôRÇO TEMOS QUE
DÁ-LO COM TODA NOSSA ALMA. TENHO CONVICÇÃO DE QUE UMA
SÓLICITAÇÃO DO GOV:t::RNO SERÁ CORRESPONDIDA DE NORTE
A SUL E DE LÉSTE A OESTE".

Navios americanos para �a Inglaterra
Londres, 3 (U. P.) - O sr. Winston Churchill leu, perante

a Câmara dos Comuns, uma carta do presidente Roosevelt, re
lativa à transferência do pavilhão britânico para navios mer

cantes construidos nos Estados-Unidos e manifestou que isso
significa a incorporação de uns 150 ou 200 barcos à marinha
mercante nacional. Acrescentou o "premieI''' que a transfe
rência já comecou e se estenderá por período de mais de 10
meses. Por outro lado, acentuou que isso absorverá as reser
vas britânicas de marinheiros adextrados e que os recursos
de ambos os países se aplicarão de maneira econômica para
fins bélicos.

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

I
(OU REGULADOR VIEIRA�
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa-
�. ra comb_tlter as

. !r�egularidadesb'�. das ftlnçges perlOdlcas das se-

,��.'t· [Iberas. E c�lmante e regulador
AV01:4-i].,_ de!<SRfol fun�oes.Ç''t'''-i�1�� FLUXO-SEDATINA, pela sua

<..;-"';')-:s:.�r"�'�1'I comprovada eficácia, é muito re

ú-v.\��"
.

.ií;l��,.-!'� ceitada. Deve ser usada com'_\�'t\1.) \..........

!<t, .... \\�!� .�
.

confiança.
t �\�t ",J?- FLUXO-SEDATINA encontra-se
cS • "FlLHt{' :)MAE em toda parte.

A

Rio. 3 (A. i\.) - O ministro da
Marinha baixou portaria, dcs ig
n anrto C) capitão da Irugutu Carlos
Pena Boro para servir no Coma»-

��:..��t-�_..s.���c.;..._._-_..................J Construção de ofidna
A-I A despesa com o O presidente da República, por;
tenção . cinema pôde ser ti decreto n. 12. 947, de 19·7-43, opro

roda com a venda de papel velho. I vou;:
projeto e orçamento na irn

Compramo� a Cr$ 0:40 o quilo. portôncío de o-s 24y?4.6�5,00, po
Ru.a Fncncisco Tolenbno 3. ra as despesas de edífíecções, abas'-----------'---- tecimento d'água, es�otos, luz e

Protéticos que devem fôrça, para a oficina destinada à
reparação de locomotivas, a ser

comparecer ao D.S.P. construida em Curitiba, na Rêde
de Viação Paraná Santa Catarina.

Por que nao
há àlcool '?
Ess« é (/ perounlu que ta: o

"Correio ria slanlui", acrescen
tando: "U racionamento de Vú
rios produlos indispensáveis ii
economiu doméstica resuita em

grom/e parle, sequtulo se aieça,
ela crise de trunsporie, Canse
gllinlcmen/o, uiio pl'OVéll4. da cs
casse: das sofras, Estos, quau
do não são ob utulunies, uunais
deixoram de oierec er o sutici
en!c pura utcnder às necessiit u
des do c onsúnio, Mt:« é precir»
notar que 111{jtlllS dos produ/os
que cscasseiani constituem /.{
uour« em qnase todos os climas
do pais.

O Brasil, NII)a: de ser 11m cc

leiro tnun diul, importa géneros
alimentícios !fI/C poderia pro
dnzir. Publican d o II eslal isl.ic«:
de llOSSO interrámbio com a Ar
qenlinrt, o Bolel im do Conselho
Federal de Comércio Bxterior,
elo tnés corrente, intormoii que
nutn totul de 'illlportllcão de.
790 tnil hões de cruzeiro«, os gê
neros alimentícios que coniprú
mos àquele país conirib uirtun
110 uulor de 560 milhões de cru-

zeiros. •

Depois da crise do uçucar, do
sal e do Iriflo - já se ccijit« de
rar-ionar o não, sem embargo
da existéncia de milhares de
toneladas de triao nacional -

vem (/ crise do álcool, usado
como conib ustiuel na economia
domésticu, Por (111e não há ál
cool, ou se existe, por que não
é disí rib uiclo ao comércio vare

jisla? itfi.ljllrll-Se-nos que é mais
11/11 caso para. cnicriqnaçiies,

a Itália nas garras dos nazistas
Zurique, 4 (U. P.) - Estão hoje constituem verdadeiro

plenamente confirmadas as [exército de ocupação. Soube
informações sôbre a ocupação se também que os alemães es
de certas zonas do norte da, tavam enviando ref'ôrcos à
Itália pelos alemães. Em Fiu- ilha de Córsega, que deverão
me, Trieste, Trento, Pola e ou- encarregar-se de sua defesa no
tras cidades as guarnições ale- caso da capitulação dos ítalía
mãs foram consideravelmente nos.

aumentadas, em tal gráu, que

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

D. Jaime Câmara
João Pessoa. 3 (A. i\.) --- D. Jai

me Câmara, que era e"pCl-'.H!O hoje
nesta c api l al , em avià.i da F \B,
não viajuu. O arcebispo do ll i o de
Janeiro, ao que se inf'orrr.n, <![VeTÚ
seguir d irctarucntc par.i a sua di')
cese.

Comando naval do
centro

1.200 milhas de· estradas
Baía, 3 (A. N.) - Vindo da Pérsia, transitou por esta ca

pital o jornalista norte-americano Frederic Goldberg, que in
formou a reportagem local sobre diversos aspectos da recons

trução dê 1.200 milhas de estradas de ferro e de rodagem em

preendida pelos Estados Unidos, desde o Golfo Pérsico até 0
norte da Pérsia, afim de fazer chegar aos russos o material de
guerra cedido pelos Aliados.

O Departamento de Saúde PÚ
blica do Estado está chamando,
em edital, para regularizarem 'sua
situação, os seguintes protéticos:
Valdemar SeU. Otávio Francisco

da Silva, Artur Antônio Menegotto,
Augusto Ortmann, Henrique Pas
sold Filho, Arno Nicolini, Mário
Nicolini, Rodolfo Reblin, Luigi Pas
sero, Augusto Conti, Nilo Sbruzzi,
Artur Silvestre. Armindo Belar
mino Heck, Otwin Jensen, José
Linário Leal, Augusto Adan Júnior,
Rodolfo Adem, Eugênio Jorge Dun
zer e Felix Totene.

as fábricasabandonandoEstão
Argel 4 (D. P.) - Apesar llianos abandonaram as fábri

dos apelos do marechal Bado- cas e recusam-se terminante
glio em pról do esfôrço de mente a cooperar na causa do

I ?;uerra,
os trabalhadores ita- "eixo", que o marechal Bado

glio pretende levar avante.

Quermesse 'na Praia
da Saudade É mu. DOENÇA

MUITO PERIG,OSA
PARA A FAMILIA.
li: P.A..lU A RAÇA

Promovida pelas se""horas Gílber
to Gheur, Elói Mendes, João de
Assís, Benito Araujo. Cid Amaral,
Raimundo Vieira, Alcides Are u

'

o

e Eurico Pries, será levada a ef á·
to. na .tarde do dia 7 do corrante
e durante o dia 8, dordngo, urna

quermesse, cujo produto será apli-
cado ao Natal das crianças pobres ...............

daquela localidade. Na Praia da LRGL\O R!L\SIU�JB!\ DE .-\SSJS1.'f��CJ.\
_ ,.. I Nu Leg ião Br-aslleu-a ele Asststênr-ia

Saudade. serao o.rmadas vari�s I dirigido á sua ilustre presidente
..
senho

barraqulnhas para arremataçao r� Beatr-iz Pederne iras Ramos, fOI. rece
de prendas bem como jogos para' b id o. o segumte telegrama,: . Do RIO -

. ""...,. 'I Dando-vos a auspiciosa noucra de que a
crro.nçcs . No bar serao servidos exma. Senhora D. Darcf Sarmanho Var-
churrasco, fri.os, dôces e bebidas.} gas ieassurn h-á br-evemants as suas fim
Reina grande animação pa.ra essa coes, C0111UI11CO-VOS, também, que tendo
-..,.. ,ele ausentar-me, no mornen to, desta ca-

festa, nao so pelo pitoresco local pital, obtive autorizaçáo da ilustre clama
em que será realizada, bem como para passa}' o exercíci_o ela presidência
pelo altruismo de sua iniciativa ela Cor�:llssao Central, a presidente

.
ela

. C0I11lSSaO Estadual elo RIO de .Iane iro.
----,

�-

---:------:----
.----

el. Alzira Vargas do Amaral Peixoto. :'Ira-SR. MO'I,o.RISTA. ,- Le, e os. d,?C,'J111en. nifestando os meus agradecimentos a'tos 1::ceSSatIOS, �ala a "s:,bstl,�u�c:ao d? I
essa Comissão Estadual pela atenciosacarte�l ,a ,�e m<;,_tollsta, a En:pl �sa Intel -

defer-encia que sempre me dispensou, Femedlalla,.e a",uard,e, com b: evídade, em ]JCltO-vOS pelos grandes e beneméritossua resldencla, o recebímento da nova trabalhos da Legião Brasüetra de Assiscarteira. tência desenvolvidos nesse Estado. sob
vossa devotada e esclarecida d irecão,
Saudações. (a) Rodrigo Otávio Filho".'

r-iâ1S-1íõ·Sô1dâdõS'"
da borracha

Belém, 3 (A. N.) - Seguiram hoje, em demanda de vá
rios' seringais, mais 11 O solda
dos da borracha.

CÜiTS·õ-õ"E1iiiMãNiiiiiÕ[S
(TRAJANO, 36)

Concurso de Oficial Administrativoo Curso de Humanidades iniciará. no próximo dia
5 de Agosto, mercê de curso regular, cuja duração será
de sessenta dias, o preparo de candidatos ao concurso
de Oficial Administrativo (quadro estadual). Duas
aulus diariámente, das 7 ·às 9 horas (manhã). A ins
crição deverá ser feita até 4 de Agosto, na Secretaria
do Curso de Humanidades, das 7,30 às 10,30 horas de
cada dia útiL Fa:ç-se·á o pagamento da mensalidade
(Cr $ 100,00) no ato da inscrição.
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