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LONDRES, 17 (U. P.) .- TRAVARAM-SE DUAS GIGANTESCAS BATALHAS EM ÁGUAS DE GUADALCANAL. ESSA Irt' Ç!fE� � f

çÃO 'FOI, TRANSMITIDA PELA EMISSORA DE BERLIM, NA BASE: DE DESPACHO S RADIOFÔNICOS DE' TóQUIO. 'i;" �Nita
DO OS ALEMÃES, OS ENCONTROS FORAM TRAVADOS ENTRE COMBOIOS FORTEMENTE ESCOLTADOS. .�;�,��

Os «gauchinhoslt, êste
ano, não irão

o
A opinlao democrá

tica no Uruguai
Montevidéu, 17 (U. P.) - Hea

Iizou-se ontem à noite, num salão
local, lima reunião popular organi
zaria pelo Comité Democrático
dos Funci onários Municipais, em
luta contra os fascistas, nazistas e

falangistas. Primeiramente foi
executado () hino nacional uru

guaio, depois 00 que, fizeram uso

da palavra diversos oradores.

Porto Alegre, 18 (E.) - Em da
ta de 13 do fluente, o secretário
de Ed ucação e Cultura baixou or

dem de suspender os trabalhos
prepar�tórios de conceI?-traç;ão de
"liauchll1hos" para os festejos da
S;lIIana da Pátr-ia, nesta Capital.

A rcsolucão foi tomada em vir-
tude de ponderação feita pelo di- O ll'IAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
retor do Depart amento

"

Estadual Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
de Saúde, sôhre a iuconveu iênc ia

_ _

da "inda de meninos da região Icolonial, no corrente ano.
REQUERIMENTOS, sôbre qualquer as,

sunto público? Procure a "Emprêsa In,
termediária".Ano XXIX I Florlanópolis- Quarta-feira I 18 deAgosto de 1943 I H. 8891

F�ggi� e. Viterb� lD. Jaime Câmara O gral. Dulra nos Estados UnidosLONDRES, 17 (!1: P.) - TUrIm e Víterbo, importantes CI- FORTALEZA, 17 (A. X) _ En- MIAMI, 17 (U. P.) - Trinta chefes militares brasileiros
c1ades do norte da Itália, foram atacadas, ontem a noite, pelas quanto aguardava, na base aérea e norte-americanos compareceram ao banquete oferecido em
fôrças aéreas aliadas. Informações oficiais acrescentam ql;e desta capital, a hora da pal'tid� do homenagem ao general Eurico Gaspar Dutra pelo generaltambém a localidade de F'eggta foi bombardeada pelos apare- av�ao q�l,e o levou a Mos soró. D. norte-americano Joord O general Joord e o ministro da Guer-.,.

D ôrd 1 1 t .' d trê .Iaime Càmarn. manteve breve pa- . .

.lhos britânicos. e acor o com uespac ;o.s au oriza os, as I es
lestra com a reportagem local. ln- ra do Brasil falaram durante a homenagem. Em seu discurso,cidades italianas foram at�cadas por .varIas _

centenas de bO�l- formal! o novo arcebi\po do Hio de O general Eurico Gaspar Dutra destacou que brasileiros e
bardeiros aliados? dos quais apenas c��co nao regressaram as .T<tnei.ro, gue .r�gressará a For-taleza norte-americanos, agora mais unidos que nunca, estão dispos ..

suas bases, A emissora de Roma admitiu que os ataques foram no dia 2o, vIaJan�o mars uma. vez tos a lutar até o fim contra o inimigo comummuito violentos, tendo causado grandes danos e inúmeras ví- e11,1 apareHjlo da lfABB palA' �entIIDe7;a. WASHINGTON 17 (U P) O o'eneral' Eurico GasparI f
-

d C
.

t dto di d do comam aní e (a ase erca. la ,. .
-

btímas. n orrnaçoes o arro a�l'escen a�11 q,ue ur�n e la e 29 seguirá, em a viâo da carreira, Dutra, ministro da Guerra do Brasil, chegou à capital dos Es-ontem foram atac�dos ?S aerodromos Italianos situados nos dil'etal11el!t� para o, Hio de .Janciro. tados Unidos. O ilustre militar brasileiro foi recebido pelo sub-arredores de F'oggia, nesses ataques foram derrubados 43 A propósito do dia de sua posse, ' .

ld d-

f
-

d
. .

t t t informou não eslar 'Linda marcada secretár lo da Guerra, sr. Robert Lovett, e altas autorí a esaviões de uma ormaçao e cem caças eixis as que en aram. .

<
• ,

'1'.

ter t li d Nove máquinas norte-americanas não a data, sendo, possivel, no entanto, CIVIS e mí lítares.
ln ercep ar o:, a la os.

que ISSO se dê no dia 1° de setern- _

regressaram as suas bases.

I
bro. At t- t

'

Londres, 18 (U, P.) - Acredita-se que a RAF vai concen- ---_--_----- aque ao con Inen e europeutrar agora os seus ataques sôbre Turim, para arrasar a grande O «cambiO �egro» QUÉBEC, 17 (U. P.) - Declara-se que um dos resultados
cidade peninsular italiana, que, conforme se sabe, possue gran- na Bahia imediatos (la .sexta couíerêncía de Churchill-Roosevelt seria o
des fábricas de munições e outros artigos bélicos. ataque ao continente europeu, partindo da Grã-Bretanha, porBAHIA, 17 (Agencia Vitória). -:- rt- parte das tropas norte-americanas, britânicas e canadenses.

cêll1l1? apurada a respüns�l,b��lda(.le Acrescenta-se que anesar da discre ...ão observada os Es-de diversas pessoas no Cârnbio ..,'. J:'� 'lf. _
'

negro" da

gas.
o li na, operação Icva-jhHlo.S

marores ja eoncluíram seus planos de mvasao,
da a efeito com a falsificação de --

coporis de racionumcnto e OutI'OS Argel, 18 (U. P.) - Os canhões gadura do que foi o desembarqueexpedientes, o major Manoel Stoli aliados e eixistas colocados res- em Sicília. Os aliados têm a '�;eu
Nogueit-a, presidente da Comissão pectivamente na costa norrléste (1:1 favor o fato de se encontrarem
de Distribuição de Combustíveis Li- Sicilia e na costa ele Reggio di Ca- agora mais próximo do objetivo e
fluidos enviou as provas ;i policia, Iabr ia iniciaram vigorosos due- estarem em condicões de utilizar
para, o devido processo. Foi d�signa. los. As granadas, que começaram campos de aviação situados a pedo o delegado ccl. Jocl H. Lira, da a caír na península itálica, repre- quena distância do território ini
Delegacia de Ordem Política e So- sentam o início da batalha da Há- migo.ci al , palia presidir () importante in- lia. Agora, depois de vários .Iias
quér ito, Os acusados, que até () mo- do primeiro desembarque aliado
mento são C111 número de 10, serão em Sicil ia encontram-se as forcas
processados .peranto o Tribunal de norte-amel:icêl'DOS c canadenses' a
Segurança, estando todos êles deti- postos para a invasão do território
dos incomun icávc!s no Quartel da i taliano. Unicamente o estreito de
Guarda Civil. Ao que sabemos, o Messina (que 110 seu ponto menos
major Stoll �ogueira, ao descobrir lar"o mede apenas três milhas)
a llH1l10�ra apreendeu um depósit.o sep�ra as forças das Naçôes Uni
clandcstll10 com cerca de dOIS ]lnl das do seu maior 'objetivo de gUl'r··
litros de gasolina. Ficou, assim, es- ra na zona elo Mediterrâneo. Os
clarecido, como conseguiam di"er· comentadores militares são de opi
sos yeiculos trafegar ininterrupta- nião que o ataque contra a Itúlia
mente a, despeito do racionamento, será f!esfechacfo logo que as fôr
pois, compravam o combustí\'el a ças alialdas se reorganizem c se re
Cr$ 5,00 o litro. facam dos esforcos que ti"eram

de" despender durante as cinc') se-

At
- I A despesa com o manas de constantes -combates deençao . cinema póde ser ti Sicília. Além disso, os aliad()s te

roda com a venda de papel velho ..rão de concentrar forcas l11aiore�,Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. tanto terrestres' como l1aIVais e aé ..

Rua Francis(.o Tolentino, 3. reas, pois a invasão do srul da itá
lia será tarefa dc maior enver-E' matéria optativa

Boatos alarmistas em Montevidéu
MONTEVIDÊU, 18 (U. P.) - A propósito das versões

alarmistas difundidas nesta capital, o Ministério do Interior
emitiu o seguinte comunicado: "O Ministério do Interior, em

l,lIdme do presidente da República ante os rumores que fazem
)circular com malícia política pessoas irresponsáveis, que se

)1'ão descobertas e castigadas, faz saber que aão há nenhuma
detenção, prisão ou sequestro de militares e que não há moti
vos nem de que se suspeite de que qualquer militar falte ao

compromisso de honra de obedecer ao govêrno na defesa da
Constituição e das instituições vigentes" .

�--------------�-----------,- .

As fábricas serão sempre atacadas
LONDRES, 18 (U. P,) - Os alemães andam completamen

te tontos, uLtimamente, segundo despachos chegados do conti
nente. Essas informações dizem que os nazistas adotaram o
sistema de 'transferir continuamente as suas fábricas de mate
rial bélico, de um lugar para outro, por estarem sendo segui
damente bombardeadas pela RAF. Os alemães instalaram suas
fábricas sucessivamente na Bélgica, Checoslováquia, Bolônia,
Polônia, Jugoeslávia, Áustria e outros países. Os círculos lo
cais autorizados afirmam que "onde quer que os alemães as

instalem, serão atacadas continuamente".

Afundou um ·submarino em Torres

rcõiiüõieúõ·s·:TaPêies�·-·
..

iI S���!!H:S �!�!�sdelras ipara jantar, chã e café

I
:

O maior sortimento! Os menores preços! na

A NIOI)I�LAR I..............................................5.....

,Suicidou-se de fórma inédita
SÃO PAULO, 17 (A. N.) - O sexagenário Juvenal Cas

tro Pedrosa, residente no bairro Osasco, suicidou-se, hoje, de
·maneira inédita. Depois de colocar o ferro de engomar aceso
no interior duma grande mala, encerrou-se nela, morrendo
asfixiado. O cadáver foi encontrado pela família e o fato pro
Vocou suspeitas, de que se tratasse de barba:o_ crime. Inici�lrn�nte a família supôs tratar-se duma repetlçao dO sensaclO-

-lj).;! '"Crime da Mala" ocorrido, há vários anos nesta capital e

ae que a ip.lprensa de todo o país se ocupou d�moraàarnepte,

Quebéc, 17 (U. P.) - Ha notí
cias procedentes das ilhas brítâ
nicas sôbre medidas de precaução
11a costa oriental, as quais indicam
que os aliados se estão preparan ..

do ativamente para invadir ii Eu
ropa. De acôrdo com alg,lIDs obser
vadores, êsse futuro d.esembarqne
aliado seria efetuado na França.
tI"J"_W_-.-...._-�.-.-.«.....-.«.-.........- ..._...-..._-_·

Projeção de filmes
o Instituto Brasil-Estados Unidos,

convida aos senhores sócios, a as

sistirem à projeção de novos filmes
cinematográficos, que fará realizar,
em sua séde, hoje, às 6,30 e 7,30 ho
ras, recomendando que ala sessão
é para crianças (filhos de sócios)
e a 2a, "exclusivamente" para aduJ"
tos.

prefeita JoanaSÃO LUIZ, 17 (A. N.) - Afim de tomar parte no Con
gresso de Prefeitos e Coletores, que se realizará nesta capital,
sob os auspícios do govêrno do Estado, encontra-se aqui a se

nhora Joana Rocha Santos, prefeita da cidade de San João
dos Patos, que é a primeira prefeita de todo o Brasil. Falando
aos jornais locais, a prefeita declarou que seu município está
atravessando um período florescente, necessitando porém de
urgentes medidas nos setores da' Agricultura, Comunicações e

Saúde Pública.

A sra"

o paraiso dos mendigosAnapólis, (Goiáz), 17 (A. N.) - Esta cidade, devido ao
seu desenvolvimento comercial e agrícola, está sofrendo gran
de afluxo de indigentes procedentes de várias regiões do país,
notadamente do norte. Por êsse motivo, a municipalidade e o

povo de Anapólis estão empenhados na campanha de assistên
cia social, afim de amparar êsses indivíduos que perambulam
pelas ruas da cidade a mendigar.

Compram-se estabilizadol·es.
:xa "Radiolar", rua Trajano, G.

«Farol» perigoso!Poeto Alegre, 17 (E.) - Pelo
inspetor Antônio Magalhães, (la
Delegacia de Costumes, foi J_)reso,

M
·

b
II

à noite, no interior de uma casa enos agressIvos OS su marIDOSfIe jogo situada á Av'enida Osvaldo
Aranha n. 1.404, o indivíduo Do- Wa'shinglon, 18 (U. P.) - Os submarinos alemães estão perdendonato Schuler, que ali exercia sua

a agressivida(lc e mostram-se cada vez mais cautelosos quando des.fc-atividade- C01110 "farál". EIll poder
de Donat,o, a polícia encontrou cham os scus traiçoeiros ataques contra a navegação aliada. O secre-

Ulll pedaço de chumbo pezando tário da Marinha de Guerra ,d'os Estados Unidos, sr. Frank K1nox, de
dois quilos que estava preso a uma clarou qne essa per,da de agressão deve s'er con'sequência do desapare
borracha, para ser provavelmente cimcnt,o dos melho,res comandantes de submarinos alemães, aniquilausa{1o na cabeça de algum jogador . ." . :!'",.. A lA' A' d'que p.or "felicidade" se destacas- elos dl1l ante os dOIS anos (,e Jl1tensa gueIl a nav�l �10 t ant.lc1o" �n , a
se 110 jogo ... O perigoso índivíduo, segundo reve],oLl o sr. Frank Knox, os 'sllbl11erSlVels do Relch evItam
depois de apresentado ao dr. De]-, agora atacar grandes comboi,os fl()rtel11cnte escoltados, concentralldo a
mar de Araujo Ribeiro, foi r�c_o-l sua acão contra navios isolados ou comboios pI,otecridos por pequenaslhid,o ao xadr�z. da Reparhça'o forcas· navais.

b

CrntrllJ clt! P"hÇ1A, •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A NOSSA

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

o ESTADO JULHO DE 1918 -- JULHO DE 1943
num [jrríll muito acenluado t silo lltira uulc ánica da Europa, que
o,� bombcrdeios aéreos aliados di-

I
cxiqe constante vigilância e expõe

riqido« cOIIIl'a seus principais cel1-' os alemães e seus aliados, ([O pri
iras de produção e SCI!S sistemas Imeiro sinal de [raque :«, às mais
,,(!� coruunicoções, Os eieitos desta desesperadas e selvagens represa

NOVA 10R.QCE - Agoslo de forma de ulnque são diiic eis de cal- lias.
1948 - ([>01' \'ia Aérell) - Exata- I I' /"1

-

IpIcu' ar, porque, �/lS e elos nao. são O( emos aaora. coltor ri ofensivamente há uinl e e um (l/WS passados apenas nutt.eriuis, mas manus, e AisllC- Marue de julho de 1918 a
a oiensiua aliada conhecida como. porque o eleito moral interessa � (fUI' nos reierimos no pritu-ipio
a operação Aisne-Morne estava em 'não apenas ás [orças combat cn- deste artigo e compara-la com a
pleno undamenl o. Sob re aquela /e.:�, mas á população ciuil, A situa- olensitut I'IFSSa no sector de Orei
operação, o ccuuuulunte em chete Ç(�O aérea é pro uunelnienle II maior que está qunluuido terreno. Em
dos alenuies, cscre ueu: "Do ponto dilerença entre as cotulicôes de julho de 1.918 o e.cército alemão
de vis/a [oi da maior iniportdnciu 191 S e os de 1943.

..

'perdeu (l iniciativa 1111 sua princi-
que houuessemoe perdido II inicia- pul [rente de 11110 e nunc a moi,'!' re-
tioa. dittnt e do inimigo e não esti- Üul rus desuantoaens oue os 011'- con.quisiou-a. Se em julho de 1948

luesselllos, 110 inicio. em posição de JJl!les /�el�l' de enlreutar hoje e (/111' [icou potenle que os alemães per
Irecllpero-la, Fomos com pelidos II noo rrlsl itnn em 1.918 sôo tis amea- deram (/ iniciutiou e nunca cais a

i retirar lima qrund « purl e «lus n08- çtts contra suas [rentes norte e oés-j reconquistoriio tia s u« principal

II
sus

.rescrpus qu« destinu oamoe pu- te, .exi{/indo a consenmção de [rent e, sem duoida ttlqutnu truta-se

Iru n.osso.ala(llle ('(mlru. Flandres. 1111/IOreS resertias e a situação po- de assunl o de qrtuul e sianiíicnção.
Anúncios mediante contráto l,lqllllO SII1{/nlll('(1I!1I o 11m das nos-

sas csperun cus de e.1'e.('II[or o nosso

golpe decisiuo e de há mui/o plane-Os originais, mesmo não pu- ! judo conl rn o e.cército iuçlês,"

I
blicados, não serão devolvi. I A sitnuçiio uiilitar da Alemanha

d i de hoje e du Atemanlia de há uinl eos. I (IllOS pussados é curiosumente sitni-
'lar, embora em d irecão contrária.

I
�ili��e�:�osn!�n�:it�:sPeC::t�: ex�:��il�1121�J11Z() 1::/�'l:2 %:��;Ç:I�lW���
dos nos artigos assinados numa só [rente - a [rente oc idcn-

tal, diante dos [runcescs, ingleses e
dos coniinçent es americanos que- cada dia uumenionum mais os seus

eietinos. Em julho de 1.9ft3 o grosso
do e.cérci!o ulenulo está empenho
do 11IlI1W sIÍ [renl e, da mesma 1I1a

n ei ru, 17Ias /1U [rente oriental, dian
te dos russ os, Traia-se, porém, de
trtna [rente muito 1/l((Í:$ longa.
Em jllllw de 1,1)18 o exército ale

mõo ainda l e ne necessidade de
"eucontrar" a 1.1j li ll1 as tropas pura

A entrevista entre Churchill apoiar seus aliados, A ut ro-Hurujria,
e Roosevelt iniciada na cidade 1111.IIO(lri(l e, TIII'III1.ia � .tel' na Rússia

de Quebec no Cana iá uma consideranel força de ocupa-
,

' e a, marca o çõo, Em jullio de 1.9ft8, o exército
acontecimento central desta

I
alemão aintlu está dando Lima CO]l

semana. O colapso do fascismo sideruuel dose de apôio ri Itália e

italiano, a vitória russa em l'�ali::(lJl(lo ()p('1'((,('õe.� con l ro as

Orel e Biel orod ' forças de querrilhciros nos Bal-
,.

g ,o.s suc�ssos ('([11S. Deve "encontr«r" lima [ort e
no �PacIflco e a rápida lIber- [õrça de oc upaçtio no oéste, ]la

taçao da Sicília exigem a revi- Fl'onça, NOl'uégo e Poises nai:ros.
são urgente da estratégia. an- Mas, esta fÔl'ça deve eslal' const(Jll-

glo-americana e su d _

temente em �l.e"/a conirr: al(lqil�s,
_

a coor ena enqllanto {IS fOl'clls ule17wes na RllS-
çao com os planos russos e chi- sia, em 1.918, nilo eS/(fI)a!H sob tal
neses. Também o reconheci- tensão,
mento do Comité Francês da ( Em i!ll.ho de 1M8 a ameaço a[ia

Libertacão Nacio 1 t' I da deczszull est(l/)(( aumen.'ulldo no
>

•

na e� a
.

na

I slll da Ellropo pondo nU/Is em pe-

orde�n do dIa da conferenCIa e rigo o.'; a/iodos da Alemanha do
pOSSIvelmente os dois estarlis- que a própria Alemanha - em Sa
tas democráticos an'unciarão ao lonica, �'(I.', (l/neuç:a está (lI1�J��nllll7-
mundo a r .,' -

f" 1 do 1/(/ Sln/UI em lulho de 1.9<1-8,
, ,essmrelçao o ICla Finalmente, em julho de 1918 (lrlle-

da RepublIca Francesa como manha esluva 110 seu quarto (lllO

potência de primeira linha. no de gli'eJ'1'U exau8/Íl1U, havia ,gaslo a

bloco das Nações Unidas. maior porte das SilOS l'eservas, _fall-
As fôrças bI'n 1 d elue

ia de h?lllell:ç ,cOlHO ,de maleJ'wls, e

•
.

. I. ,e a a� cada dlCl soll'1(1 mm.'! aglldamente
avançam na SIcIlla fIzeram os eleitos do blo(fueio muritimo dos
junção na estrada de Banazzo aliados. QlIanto aos inimigos da

cuja quéda é considerada imi� A<le!llwzhll. ,os ru,,'sos estavam elim�
nente F', l' d d ,t na(/os, os Ingleses e {ranceses 11-

.. o:ças a la as a cos_a nhalll sofrido cruelmente, mas lorlo
norte da Ilha chegaram a qna- o podel'Ío dos Es/ados [Tnidos es/a
renta quilômetros da penínsu-I lava. apenus ,começando a. se fll::er
la que já está à vista dos exér- senlldo na llllroJla. EIll lulho de

ci·os lib t d' N f t' 1fJ!r.'l, (1 Alemunha está no (fllal'lo
L., ,er.a OleS. o, ron ln-Iano de .fluel'l'{l e,YllIIs!iua, gastou a

terlOr ItalIano, o governo Ba- J maior ])orle de SilOS l'eseruus e está
dóglio continúa lutando contra solrendD (/[Jlldumetlle os eleitos do
as fôrças populares que exigem �l?ql�eio nWl'ilimo dos alia,dos. Dos
a paz l'b 'd d 1l1.l/11lg0S d(l Alemunha, os francesese aleI a e. estão eliminados 1W sua grande
Na frente russa, os exércitos maioi'ia, o,''' ingleses e os russos so°

soviéticos 'h1archam sôbre as freram clLelmen/e, mas o completo
importantes cidades de Carcov poderio dos Estados �Tnidos está

e Brian c A t d d C começando a ser sentido na Ell'ro-
. s,', r,e oma a e ,ar- pa.

COV sIgl1lfICara o colapso das Pom res/lmi!' tais cOlll[Jw'aç6es,
defesas aiemãs na bãcia do Do- entre julho de 1!)18 e julho de 1!M3:,
netz e permitirá aos russos pe- ,Em 1.918, C(!lllO agol:a: .os alel�lí1e,s
netr U

A • tznJWIll lI11W /rente /JulIIClI' [JI'lIlCI-
a,r na

.

crallla e avançar palo
rumo ao Dllleper, A queda de Em 1.918, como ([{jOl'a, os alemães
Briansc colocaria em perio'o as eslavoJ/l sol,l'endo us eleitos de 11Ina

defesas alemãs de Esmol�nsc gllel'l'(l e.t·(lIIsti�)(/ de <!I!atro allO e

pr'llc'p 1 f t 1 d f t' de IIlH blo(jllel!J nWl'ltl/no comple-
lIa or a eza a ren e to.

central. Em 1.918, COlHO a{/UI'(/, os "yall-
No Pacífico a retomada de kees" eslào começando (/ chegaI',

Munda permiÚrá aos ame rica- As cOlldi,çõ�s sào slll'wee1?den.
• A temenie SIlHllal'es, Ma:;, e:l'ls/em

nos e australlanos avançar 90- também oll/lIlllllS di/el'enças, diie
bre a base de Rabaul, na Nova J'enças milito impol'tantes, sem se

Bretanha. levar em conta (jlle (1 sitllação nâo

Assim, as democracias desie. pôde se!' adeqllm!a/Hente apl'ecia-
cham e preparam novos golpes, dlL.A prinripaZ di/el'enç(l em lavo!' 11----------------golpes que deverão destruir da Alemanha estú no {a/o de SeI1S THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
para sempre a tirania totalitá.- inimigos es/w'em também lidando LIMITED
ria e varrer o nazi -fascismo ela coni,1'(( os jllponeses, O Japão des- F
face da terra.

via lUlW gl'ilnde dose do parlei'

com-I
Sédc: em Londres. <undos de Reserva excedem:

batenle dos Estados Unidos e da Cr$ 1.200.000.000,00.
CO/llllnidade das ).,'acões BritànÍ- Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

I
cas, e, 110 senlido esfatico, há tam-

R• d I bú· bém 11m dreno na Rússia. .���----�-IIIIIII�"",,"���...,��������������IIpas e m 18 Uma Olltl'O di/erença muito im- FARMA-C-<-'I'A-<
-,--

(portante favorável (z Alemanha 1'1'- ESPERANÇApara cêrcas) 'side no laia dela /el' mui/o Ina;ol'
nlÍmero de oportunidade de cmpre- A SUA FARMACIA
gal' sua IÍnic(l a1'1I1(1 llaual de C011· R C Ih' M f 4 5 FONE 1 642sequellcÍfl, o sl/bnU/rino, parll cor- ua onse elro a ra, e -

.

tal' (l escala das fô,/'ç(/S americanas Entrelra a domicílio
na Ellropa, pOl'l[lle possue IIwito
melhores bases pa/'a sells propósi
tos, abertas pUl'a o Allâl11ico.
A prillcipal desvantagem que �

Alemanha enf/lenta agora e que
�º v!·� pão. F;JZIl.'entoLZ em 1918 (pe(Q menos

Diário Vespertino PELO HlJOR r;lWRGE FIELDI:-"'G
ELJOT - rCOprRIGHT Vrl 1,\'
TER-AMER.ICANcl. ESPECIAL P,l-

lU "O BSTADO")
Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
c-s
Cr$
Cr$

Ano 86,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

TÓPICOS & COMENTARlOS

A marcha da guerra
, RESENHA DOS ACONTECI
MENTos POR MARQUES RI
BEIRO

Tratar no escrit6rio da

SOCIEDADE EXPORTADORA
(ATARINENSEI Rua F. Schmidt, 52

: ,

•
w

•
•

i 1), $0(0$ i• •
• •

! co I__,U�!lElA !• •

I As mais famosas músicas, com os mais I
: famo sos artistas. :· / .

! ULTIMAS NOVIDADES I
i Na i(RAD'IOLAR» i0. nua T

- ••• � raJano, 6 •
o •
ii•••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�

SECÇÃO
O PENSAMENTO DQ DIA

"A alma é um olho sem pálpe
bra" - VITOR HUGO.

A ANEDOTA DO DIA
- Lembras-te daquele reló

gio que eu perdi há 5 anos?
- Lembro-me.
- Pois olha: hoje fui jogar

fóra um colete velho e sabes o

que encontrei no bolso?
- O relógio?
- Não! O buraquinho por

onde o relógio passou.

O PRATO DO DIA
SOPA DE FEIJÃO BRANCO

COM COUVE - Leve ao fogo a
caçarola com água, feijão
branco, sóbras de carne fresca,
um pedaço de lombo, cebola
tomate, sal e salsa,

'

Ferva bem até amolecer o

feiião. Passe o caldo e feiiãG"�pela peneira, volte ao fogo no-�
vamente e tunte um prato de
couve cortada como "Couve á
mineira". Regue com bom azei-
te, ferva mais um pouco e sir
va.
..............._...-..._........�-............--�..

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-PENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

•

'PIA0 lambem ti D(ATO
cortando ou ('os(!ndo/

W M. DIAS

�(lcu.:�te,�R, wnst!lheiro f1af'l·a. /J

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPíRITO SANTO

(COPYRICHT PRESS PARCA, ES·
PECIAL PARA O ESTADO)-;
RIO - Um estudante e um estu

dante cearense fez há pouco uma
afirmativa que me deixou penaliza
do. Tratava-se das últimas eleicões
para 'a renovação da diretoria' da
União Nacional dos Estudantes, Eu,
que acompanhára com o maior in·
teresse todo Q desenvolvimento do
Congresso Nacional dos Estudantes
,ibrando com a atitude dos jovens
"atrícios ao tirarem a máscarll �íMiguel Reale, lamentei que os irl
pazes que formaram a chapa vi' \l,
riosa houvessem incluído entre l1jS
novos diretores nomes sabidamente
reacionários e até antigos integra·
listas.
Foi então Osmundo Pontes, jo·

vens estudantes cearenses" que
achou oportuno justificar tal mistu
ra, afirmando: "Se nós não aceitas·
sem os a adesão dos integralistas não
teríamos seus 36 'votos e perderia·
mos as eleições". Triste argumento
êsse! Com tal desculpa perde intei·
ramente o valor a atitude dos con·

gressistas ao combaterem a volta de
Miguel Reale à cátedra. Se para
conseguirem uma vitória eleitoral
os estudantes acham lícita a ade!lão
de elementos sabidamente integra·
listas e reacionários, como podem
combater a no'meação de ,Reale?
Aos m()ços está reservada a mis·

são de separar o jôio do trigo, nes·
te momento em que os nazistas ves'
tem capas democráticas para imis
cuirem·se entre aqueles que até on-,
tem nos combatiam. Se eles come
çam aceitando o jôgo da pior espécie
para fortalecimento, de suas 'h-ostes,
como poderão desempenhar â. grano
de missão que lhes .está reservada?

O.K.STUDIO

CreditoMútuo Predial·
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O mRior e mais acreditado Clube< de Sorteio de Mer·
cadorias do Estado

Sortp�iOR nos dias 4 e 18 de cadl'!. mê�.
PREMIO MAIOR CR ,S 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições d<e pagamentos.

Médico gratis

NOTE BEM todaR �est�H vlinblgens por apenas
, Cr $ l,l O. Tudo que promete cum

Dre ir.CUDliof'nte. �:ão existe igual. Não reflita e não
d u;;.i (I e um só instante. Conc'lrra para o próximo
slIrteio. tenba cofiançB, que, qmmdo menos eS.[IJer�r, 8

sorte vi'rá 80 seu encontr.,
Conserve bem na memória os dias lt e 18

-

uando alguém, tal come o êIrvao
lheiro da ilustraçl!.o lVeitna, olereeeI"
lhe, em runil.vel gesto, um oãJi08 do
excolentl> �peritiVg KNOT, lem_
oe V, Sl�, de ILOresoentll.r, ao�..

ce) a �entiJezn:E$T.E.É TAl1.
BEi'1 () /'fEU APEIUTIVO

PREDILETOI
�IIII!

Os órgãos da Estatistica Militar
têm apôio legal, quando 'ntimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci·
lleQtQI. (D. E. M.),

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melheres, pelos me·

nores preços, só na CASA MIS·
C�LANEA - Rua Trajano, 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Social
-o LIÍwiTE DA ATMÔSFERA
Durante um congresso de geo

física, realizádo em Bergen. na

Noruega, pouco antes da invasão
germél.nica. o prof. Harang. dn:etor
do Observatório de Auroras Bor'eais
de Tromsoe, expôs os resultados
de suas recentes investigações, afiro
mando que, com o auxilio de po
derosas emisões l'ódio-elétricas, con
seguira determinar que a atmos
fera se estende a 1.600 quílôme
tros acima da terra. Esses cálcu
los vêm, portanto, desmentir a

teoria de que os limites da atmos
fera não excedem a 500 quilôme-
tros.

•

A n 1'"er.irloll
Festeja seu natalício hoje o sr.

Anacleto Damiani, professor do
Institúto de Educação de Floria
nópoli�.
•

Transcorre nesta data o aniver
sário do sr. Lauro Mendes, pro
prietário da "Casa Mendes",

•
O [overn Washington-Luiz, filho

do sr. Hipólito do Vale Pereira,
foz anos hoje.

•
Passo hoje o natalício da exma.

ara. d. Leonor Abraham, espôsa do
sr. O.car Abraham, funcionário
federal.

*
VA passar no dia de hoje seu

aniveraário natalicio a 'exma. sra.

d. Vit6ria Fernandes Arantes. es

posa do sr. Abelardo Arantes. es

crivéio do Tribunal de Apelação do
Estado.

*
Faz anos hoje a menina Anita-

Clara. filha do sr , Fridolino da
Rosa.

•

Festeja seu aniversário hoje
jovem Mário Lopes de Almeida.

AAAXÁ
Talco e PÓ de Arroz

MALVA
Produtos da

PERFUMARIA
MARÇOLLA

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

FESTIVAL NO ABRIGO DE
MENORES

Healizou-se, domingo, às 18,ho
ras, nà Abrigo de Menores, um bri
lhante festival em homenagem ao
sr. Interventor Federal, seus auxi
liares e a todos os bemf'eitor cs da
patriótica instituição.
Compareceram, além, do sr. Ivo

dAquiho, interventor federal inte
rino; os srs, dr. Artur Costa Filho,
Secretário da Viação, Obras Públi
cas e Agricultura; tenente Juhal
Coutinho, representando o Capitão
Antônio Carlos Mourão Ratton, Se
cretário da Segurança Pública; dr.
Alves Pedrosa, Juiz de Menores; te
nente Arruda Câmara, ajudante de
ordens da Interventor ia; dr, Ange
lo Lacornbe, médico do estabeleci
mento; dr. Radiminsk c senhora; Ari
Machado, dentista do Abrigo, lima
delegação do Colégio Calarinense e

várias outras autoridades e pessoas
de destaque.
Dando início ao pl'Ogra.ll1a, o

:�brigado Antônio Airton Bachcs,
pronunciou as seguintes palavras:

".Meus Senhores. Venho, com

grande des\ranedmento, oferecer fi

nossa festinha em homenagcm ao
eXl11o. sr. Interventor Federal e a

todo� os ilustrcs bcnfeitol'es desta
casa.

A declamação é uma arte, e para
desempenhá-Ia convenientemente,
só 'um artista o póde fazer.
Não, obstante, os' pequenos abri

gados. em uma pálida imitação de
arte, ouzam apresentai' a festa de
hoje, felizes de cumprirem um de·
Ycr de gratidão.
Não ignoram a grande bondade

que lhes tem sido distribuida até
llOje, promovida dos elevados senti
mentos cristães e de hUlllanírladc
tão próprios de nosso povo.
Quem deu o muito, com facilida

de. também dará '0 menos, e é por
isso que, confio na vossa henevo
lênda e pcço desculpeis as falhas
dos pequenos e grandes atores, ain
da tão novatos nos scgredos do
palco.
Agora, convido a todos a cantarcm
Cl Hino Nacional".
Seguidamente foi cxecukatQ VIl

riRdp progl'alllíl.

I

\

-NEM,TODOS- ,

OESfADO .....Quarta.feira, 18 de Alosto de 1943
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1 que o atual rei do Sião,
Ananda Mahidol, subiu ao

trono com apenas treze anos de
idade; que fêz seus estudos em

Lausanne. na ,Suiça; e que ti
veram de embarcá-lo à fôrça
para a sua patria, pois o reizi
nho não queria de fórma algu
ma abandonar o pitoresco país
alpino.

2 que o castor. curioso mamí-
fero originário do Canadá

é capaz de construir sólido�
«subwoysx de mais de rezen tos
metros de comprimento, paro,
em pequenas ilhas fluviais, fi
car a salvo da perseg�ição de
seus caçadores.

3 que o período de luz solar
diminue à medida que au

menta a distância dos polos, e

que no círculo ártico a duração
de um dia, no verão, atinge a

quase dois meses.

.4 que Sarah Bernhardt cho rrm-
va-se Rosine Bernard, que

era filha de um casal de judeus
franco-hólandeses e que sua es

tréia no teatro, aos 17 anos de
idade, redundou num enorme

fracasso.

A Agoniada l(smaAliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita -

Mendaco - começa a circular no sanO'ue
aliviando os acessos e os ataques da a�md
ou bronquite, Em pouco tempo é possível
dormir bem, respirando Une e Iactlmente.
Me�daco alivia-?, mesmo que o ma] seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrue as VIas respiratnnas minando
a sua energia, arrulnunuo sua �aúde Ia
zendo-o seu ti r-se prematuramente �elho,
Mandaco lem tido tanto êxilo qull. se ofe
rece. CO�l li: garantia de dar ao "paciente

Precisa-se de oficial de pa- resprraçao livre e IUClI rapidamente e com

letó. Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$ pleto ,alivio do sotrímento da asma em pou-
cos dias, Peça, Mandaco, hoje' mesmo, em

50,00. Informações a' rua João qualquer tarrnacta. A nossa aarantra é a
sua maior proteção.

'"

Pinto, 18 (sobrado). d
-

403 lSv-2 en a e o Á�a�:,,�::n
....................................................

CARlAZES DO DIA

o ESTADO Esportivo

5 que a célebre rainha Cris-
tina da Suécia era comple

tamente desdentada desde a

idade de 27 anos e que, mesmo
assim, ainda há historiadores
que falam de seu «lindo sorriso».

6 que lesse Hoover, pai do
presidente Herbert Hoover,

dos Estados Unidos, era um

simples ferreiro de West Branch,
no Estado de Iowa; e que tudo
fêz para que seu filho seguisse
a mesma profissão.

S.R:).;{)'l�Õ�IST.'\: - Leve os documen
tos "I;ê�sal'los, para a substituição da
carte!r� �e motorista, a "Emprêsa Inter
medíár ía ", e aguarde, com brevidade, em
sua ,reSidênCIa, o recebimento da novacarteira.

Domingo,
grandiosa

dia.22:

Se não· «virarem
o fio» - ..

��úIIlQDtlIIJEIOIIIIIXIOIaDOOCIQDDDCIIOlIIDDDDUDaaonoaac�lDQXXIDI;JOoooooaooOOOOOOOO�

ODEON
A'� 4 1/2 e 7 1/2 horas

Gigantesco programa com 2 filmes:
A encantadora' comédia com a encantadora Helen Parrish:

Onde achaste esta pequena?
(I) filme horripilante com Bel;':\, Lugosi:

Monstro humano
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

ATE' PARECE INCRIVEL (N° 92 short)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2.20, 1,50 e 1.00. Impr. até 14 anos

ematinée.
-..

dansante. com inicio
às 16 horas.

Comunica às distintos f'=1mílias que está sempre à
disp'osição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

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

Fones 1587 Sessão às prevos são sempre os mesmos.·e 1602 19.30 hs.
Ultima exibição do filme repleto de emoções com Tyrone Power Cr$ 20,00 a eletricidade e 25,00 a óleo

e Gene Tierney: li· I �� ..

Odio no coração
V-17

ATUALIDADES ATLANTICAS N 8 (DFB)
Preços: 2,00 e 1.50. Imp. até 14 anos

DE KID RAMOS (COPYRI
GHT DA PRESS PARGA), ES
PECIAL PARA O ESTADO) -

RIO, Via aérea - O campeo
nato carioca de futeból do cor

rente ano está apresentando
perspectivas inteiramente no

vas. Pela primeira vez, desde
longos anos, dois "pequenos
clubs" parecem candidatos sé
rios ao título máximo. São eles
o S. Cristovão e o América. O
primeiro esteve na liderança da
tabela até domingo retrazado,
e o segundo passou a ocupá-la
agora. A situação de ambos, en
tretanto, é ótima, em face dos
demais concorrentes, e princi
palmente em face dos demais
probabilidades até agora de
monstradâs, ou sejam, o Fla
mengo e o Fluminense. Com os

últimos resultados, o Flamen
go continuou líder da tabela,
mas também na liderança da
tabela se encontram agora,
além dele, e do Fluminense, os

"diabos rubros" e os "alvos",
com a vantagem de não terem,
para próxima rodada, compro
missos sérios que é o que não
acontece com outros dois.
Parece que desta vez o cam

peonato carioca apresentará a

surpresa que desde ,algumas Itemporadas vem ameaçando,
ou seja a surpresa de dar a um

o "pequeno club" a honra de
cobiçado título de campeão.

o Tudo depende da "reta final".
Se nesta, como costuma acon

tecer com esses clubs, o S. Cri
tavão e o América não "vira
rem' o fio", cedendo pelo can

caço do fim de temporada, ou
pela falta de reservas que aos

"grandes clubes" nunca faltam,
o carioca terá, mesmo essa

agradável' (mesmo para os fans
dos outros clubs) e sensacional

no seu grande certa-

ALFAIATE

CINE IMPERIAL

I Dia 25 d. Setembro:
I

I grande festa da
__;t�

L
Primavera.

x

amor
Amanhã: Judy Garland, em:

de pequenaUm

Despacho do sr"
mino do Trabalho

Rio, 16 (A. N.) - o ministro do
Lisboa, 16 (D. P.) - Aumentou Trabalho proferiu o seguinte desde intensidade a onda de calor que pacho : "O Sindicato do Empregaassola as grandes cidades de Por- dos do Comércio de São Luiz do

tugal, Informacões oficiais reve- M
lam que em Coimbra o terrnôrne-

r aranhão dirige-se a êste Ministé-
rio, soli citando melhoria de salá

tro subiu para quarenta e. dois rio. À informação do Serviço de
gráus e sete à sombra e setenta e Estatística de Previdência e Tra
um gráus e 110ve ao $,0]. Em Lis- b I
boa o calor subiu para 34 gráus e

a ho esclarece, todavia, que a po-

('
o

b ,lít!ca do govenno se tem sempre) � som ra, c no Po�to, par�. 39 or-ientado no sentido de fixar a

�r��ls o�ül��s·�i����;a�:toá ��.o������ linha divisória em que == � lei

��p��f�lgi�6:�asd�r����r.afim ele es'-
I ��al�t�:�t�12�v11�oe���a,qu!;ft;��;���

.. a exploração do homem pelo ho
mem. Assim se fez com a determi
nação do salário mínimo e, poste
r lormente, .corn a admissão do abo
no provisório sem cunho de obri
gatoriedade. Por outro lado, com
o objetivo de impedir a elevação
do custo de vida, sem abalo para
a conjuntura econômica, foi ardo
tado o sistema de tabelamento e

fiscalização dos preços prol' que se
vendem as utilidades, especialmen
te aquelas diretamente ligadas aos

imperativos doa subsistência, isto
é, os gêneros alirnentícíos. E, mais
recentemente, foram elevados de
25 e 30% os índices do salário
mímirno e estabelecido o salár-io
adicional para os empregados na
indústria, Transmita-se e arquive
se".

Calor em Portugal

Linhas de iates

Dr. Agripa Faria
Rua João Pinto. n 7

reabriu seu censultcrlc

Hio, 17 (A. N.) - A Comissão
ele Marinha Mercante acaba ele
criar as seguintes Unhas ele nave

gação: Linha provisória - São
João da Barra - Paranaguá -

São Francisco, desrgnando para
essa linha, em caráter transitórío
os i ates "Perinas" "Famoso"
"Belmonte", "Moren�" e "19 d�
Ahril ". Linha 25 - Vitória -

Barra do Itameriam - Rio, de
s'ignando para a mesma os iates
"São José", "Benevente" e "São
Paulo ". Linha 20, Recife - Cara
velas, com escala facultativa nos

portos i nteruued iár.ios, designando
para a referida linha o iate "To
maz Machado".

Novas taxas

MACHADO & CIA.

Rio, lG (A. N.) - o ministro da
Viação acaba de aprovar novas

�axas para o serviço telegráfico
internacional, que são as seguin
tes: telegramas de países america
nos ou para êles destinados - 75
centavos, franco ouro, por pala- AG1!:NClb.S E REPRESENTAÇOES
vra ; telegramas das demais origens Caixa postal - 37. Rua J.,ollo Pinto - S.
e para os demais destinos - 90 FlorianõpoU.
centavos, tranco ouro. A taxa ter- Sub-agentes nos principais mlUllefplo. do
mi nal brasileira de 15 e 30, fran- , ESTADO
co ouro, devida ao Departamento -,,--------------
dos Correios e Telézraêos sofrerá _

A Bandeíra Nacional quando em fio-
, _ . "', o' ,< rao, sobre escudo ou outra qualquer pe-

varraçoes proporctonars as tanfas ça. que agrupe diversas bandeil-as ocupa·
das diversas categorias de telegra- rã o centro. nllo podendo ser m:mor do
mas admi ticJ;os pelo redlllamento �ue as outrlUi. nem COlocada abaixo de-
., • b.. I Ias". (Decreto.lei D. 4.545. de 31 de JúJhoInternaCIOnal de C0l1111l1lCaçoes. <le :U de julho de 1942: - Art. 18, N. 2).,-

Sv-4

-

SALAO BRASIL
Praça Quinze, D. 10

Os

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

.(..a.Q.;��,Q�a..:.;x�"�..�a.�•.c� ��� �'..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia Nacional de Papel
e Celulose (Em organização)
Rua Marcont 124 -- 3· andar -- Caixa

Postal, 183-A- ..- TEL. «CELPA»
São Paulo

ESCRITORIOS: Rio de Janeiro, BeBo Horizon
te, Recife, Baia e r.»orio Alegre

Escritório em Florianópolis
Rua Jerônimo Coelho, 2 Sobrado. Caixa Postal, 41. Tel.: Viribus

-

CAPITAL: - Cr$ 300.000.000,00 (Trezentos Milhões de
Cruzeiros) em ações de Cr$ 1.000,00 (MIl,
CRUZEIROS), pagaveis à vista, ou 20% à
vista e It quotas trimestrais de 20% ca
da uma.

o leão e a sua
.

biógrafaXa Itália Fasoistu, eram nUllleI'O-/ Ora, n áo há política s i n d ical vida cm corioluir que êsse Estado
sas as biografias de Mussol i ni. Es- nem organização corporativa que não prestava. Esta, realmente, é a

sas biografias d esfiuavum-sr- espe-I compensem a falta das liberdades conclusão (rue os fatos a uí or izam
c ia lmcnte a <liJll'csenttl-lo à luz de Ipúblicas. Se o Estado corporativo sóbrc o Estado corporativo do f'as
sentimentos, atos e idéias que o fascista não podia viver dentro de cismo,
pudessem tomar 1I11l simbolo de/ulll ambiente político de liberdade, ("Diário de Nnl ic i ax ", Rio de
virtude, de ('oragl'llI, de bravura

I
e n

í

âo não tenhamos a menor dú-I Janeiro, 8-8-4:�).
fi s i cu e 111 o r a 1. E III I a i s h i o g I'a f i as, I ;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;::;;;;;;;=;;;;==;;;;=;;;;;;;;=====::;;;;;::;;;;;::;;;;;=:;ludo se xacri licava, a começar pe-IIla vcrrlud o, parn que aquele obje
tivo Fosse alcançudu. "'üo é preci-I
so dizer mais para logo se concluir'que, duran tc seus vinte anos de I

ditadura, Xlusxolin i teve muitos e,
muitos biógrafos cstrangeirns e na-]
cionais. Enlre estes conta-se uma!
certa senhora Su rf'atl i , Xlargari.la !
Sarf'atti , autora de Ulll livro sôbr c '

ii vida do "Dure", ,([,ue é tido co-

1110 a biografia oficial de Mussol i
ni, havcudo U p rópr-i o Musso li ni
c o laborad o na obra. TAMANCIRIA BARREIROS

- 1

cm:z \'ER:.\IELHA BH.ASILEIHA
Filial de Santa Caíurina

De ordem do Sr. Pt-esidcnt c fi
cn m convocados os sócios de to
das as categorias para a Assem-
bló ia Geral a realizar-se no próxi
mo domingo, 22 do corrente, na

Séd e da Sociedade, ti rua Tenente
Silveira, n. (in, às 9,30 horas, e des
tinada a deliberar sôhrc a adocào
dos novos estatutos prescritos 1)e-1 Magníficos loteslo Orgão Central do Hio de Janci- Vendem-se magníficos lotes, me-
ro. dindo cada um 12m, de frente por�ão estando reunido, àquela 110- 120m. de fundos, na Avenida' Rio
ru, O nú ruero legal de 20 associados, I Branco. proximos do Dep. Saúdeconvocar-se-á outra reunião, meia Pública. Tratar à rua Conselheirohora depois, a qual deliberará com Mafra, 56.
qualquer número de sócios, de -------- _

acôrdo com o parágrafo único do
Artigo 27 dos estatutos em vigor.

Dr. J, Madeira Neves
Secretário

ca Icit a com a minha vontade, co

mo um lcúo faria COIll suas gar
ras". Pobre leào l As garras dele
eram a censura, a perseguição po
Ií t icu, a opressão policial. Deixam
marcas. não h á dúvida, porém não
as marcas criudorus e renovadoras
dos vcrdudciros g('nios políticos
Mesmo o Estado fascista, que deu
êle à JUdia? Ycq(oJ1ha e derrota
Adotando o nr incip i o de que a

guerra constitue () momento supre
mo da vida de um povo, não sou-

I
be sequer prcparur a naçâo para

!
a guerra.
A organizncâo cnrp o rativa f'as

Icista não significava mais do que
a máscara da ditadura fascista.
Danrlo [1 imprussúo de que o Esta
do eslava exlrulurudo na base de
proteção dos interesses e do traba
lho nacinnnis, () que na verdade
acoutcc!a é que o sindicato funcio
nava tão SÓ111cnte CO]lJO U111 instru
mento policial e burocrátlc o nas

mãos do "Ducc". A pretexto de
I conciliar o trabalho e o capital,
Mussolini e seu regime faziam aper
nas negócios C01l1 o cUJpitnl e aos

sindi.catos dizia-se que não se me

xessem, porque o Estarlo cllidaria
deles. O sindi'cato fascista nào era

mais do qlle mn estidndo, onde a

polícia faseista, a ,opressüo fascis
ta, a negação das libendades públi
cas pelos fascistas arrumavam os

operúrios COll1 ordem de não

tugi-Irem nem mugirel11. O sindicato
fascista nüo pertencia aos operá
rios, POrel1J a :.\Iuss.olini e à sua po
lícia,
Por isso mes1l1o, o sislelll:J cor

pOl'ativo que o fascismo construiu
tomando !Jor basc ,os sincl icatos
não correspondia a nada de politi
ea11lente sú,dio c honesto. Basta
acentuar que esse sistema não era

alime.ntado e oxigenizado pela li
berdade. Denll'o dele, as e1eiçõe�
nã,o eram li \'res: não eram .li Yres
os sindicatos, Livres no sentido de
gozarem da faculldal([e de formular
e discutir seus pro1hlelllas; o Par
lamento das corporações era uma

assembléia de deplllados nomea

dos que só se reunia para ouvir
e dizer amem a l\1.uss,oILn.i. Desse
modo, Estado corporativo e Esta
do em que não hú liberdade de pa
lavra e pensamento C(ueriam di1.el'

VENDElll-SE
agora o preços mais baratos, CORREIAS PARÁ
TRANSMISSÃO, de todos os bitolas, fabricados com

couro o crômo.
Compro-se OLEO DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pagam se os melhores preços do praça.
Trotar à rua Conselheirs Mafra, n

' 41.

empreendimento particular até hoje lançado no Brasil. Pois br-m. Telegramas ele Buenos
Mais de quatrocentas pessôas, entre banqueiros, industriais, fa- Aires, onde a sra. Sarfatti atual

zendeiros, comerciantes e personalidades de aLa representação e acata- mente se encontra, dizem que essa
mento aS3inaram Ó MANIFESTO de apresentação da COMPANHIA,
subscrevendo quantia superior a Cr$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE biógrafa do ex-"Duce" foi uma das
CRUZEIROS). pessoas naquela capital a rcgoz i-

Diversas fábricas de Papel e Celulose, situadas em SANTA CATA- [ar-se com a queda de Xlussol in i ,

RINA, PARANA' e SÃO PAULO, e imensas áreas de pinheirais e de cm declarações publicas aos jo rOutras materias primas, cuja relação já foi amplamente noticiada, nais. Vendo o [dolo cair, a s ra.nasfrmr-orn compromissos de iNCORPORAÇÃO num montante superior
a Cr$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS). Sa rf'a lt i logo varreu a sua testada,

Mais de 140 jornais, revistas e estações de radio, inclui dos os e deve [1 estas horas andar ú pro
grandes jornais das capitais brasileiras,

í

njscr-evero.rn-se como acionis- cura de 011tl'OS d i [adores para bi 0-
tas fundadore;;, cujo quota minima foi de Cr$ 10.000,00 (DEZ MIL gra,far.CRUZEIROS).

1Com a garantia de um imenso lastro, a idoneidade de sua dire- :\Iussolini sempre gostou da
toria, o apôio da quasi totalidade da imprensa, os favores qua a lei pompa, e nada o fascinava mais
outorga à industria do papee e as irneriscs possibilidades que o ne-I d.o que o desejo de ser um super
gocio oferece em todo o território sulameri,cano: a C�MPANHIA NA· h0111el11, Sarf'atl i conta que })e1'gUIl-1CIONAL D� �APEL E CE�ULO�E resolvera r:'al� um i rrrpor-tcnte pro

t- f,' 'II" lini se 1"1blerno bro.sí leí ro e pr-opor-croricn-ci aos seus o.c ion is tos ampla compen- tau, certa Clt�, a �
usso . e, Isação e o emprego seguro dos seus capitais. verdade que ele linha sempre so-

----- n had o om srr "algueui". "Sinu ,

Para mais informações e aquisrçao de ações, queiram respondeu. Sou p ossu ido 1)01' essa

dirigir-se a ..
m an i a , Ela me inflama, me rói, rue

VICTOR BUSCH N CIA.
consome, como uma doença física

\:ic Quero d e i xar na história u'a mar-

A «COMPANHIA NACIONAL DE PAPEL E CELULOSB» é o maior

Ao primeiro espirro-depressa!
umas quantas gotas de Vick
Va-tro-nol em cada narina. A espe
cial medicação do Va-tro-nol rapi
damente est irnula as propr ia s

defesas da Natureza contra os

resfriados, A irritação e o entupi
mento desaparecem. Seu nariz
sente-se fresco e desimpedido. E,
amiúde, êsse resfriado não mais
incomoda V,S.

V'CK ;�
VA·TRO·NOL��

Cachorrmhe

Rua Jerônimo (celhe, 2 -- sobrado. Caixa

Floríanépelís
Postal, 41

Casa Beirão

Perdeu-se 'um cachorrinho de
estimação, de côr branca, com
manchas marron, pêlo crescido.
A tende pelo nome de Pililí.
Quem o encontrou, poderá en

negá-lo no • Salão Brasil». Pra
ça 15, n

' 10. Será gratificado.
424 5v-2

Moradia nos Coqueiros
Vende-se uma. Tratar na

Farmácia Moder na. Praça 15
de Novembro, 27. 6v-6

Máquina a vaporMáquina com caldeira, de" 10
H.P., em bom estado de conser

vação e funcionamento e tubula
ção perfeita. Vende-Ee uma. Infor
mações, dirijir-se à Caixa Postal
n , 113, ou telefone 1329, em Flo
rianópolis. 3 v. - 3

Fábrica de artefatos
de couro

SECÇÃO VAREJO
Elegantes conjuntos de
cintos e suspensórios
de couro, para homens
a crianças, carteiras,

porta-níqueis, _

malas, etc.

Moderna casa
Vende-se a bela e moderna reaí

dência sita à Avenida Rio Branco
n

'

152. Os interessados podem pro
curar o sr , Raulino Ferro. 6v-2

•

Aprazivel resídêncía
Aluga-se a confortável moradia

sita em Itaguassú, da Família
Horn Ferro. A tratar com o Sr,
Raulino Ferro. 6v-2

•

Livraria e Papelaria NOVA I
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, abatjours, acessórios, eté.

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

Só na CASA BEIRÃO

RADIOVende-se um, RCA Victor, 5 vo.l
vulas, Preço Cr$ 1.200,00. Tratar à.
Praça da Bandeira 37, depois das17 horas.

COFRE
Compra-s� um, de aço. Ofertas

à "A Exposição", praça 15, n. II.
v-2

ALUGA-SE
ótima residência com grande po.

I mar e jardim ao lado da Estação
Agronômica. Tratar na A Modelar:

5v-2

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano. 12-.

Prestigia o Govêrno fl as
classes armadas, ou serás
Ilm "quinta - colunista". (L.
D. N.).

Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

40s sofredores
·Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

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

velope lIelado para ares

pOlita.

ILua I SE a confortável
li li- re'lidência n o

37, sita à rua Joinville. Dispõe
de 4 amplos quartos, 3 salas.
ótima cozinha e barlheiro com
instaI ações hidráulicas (�uen te
e fria). Informações: Rua Join
ville nO 9, ou Blumenau. 50.

Vende-se exoelente mora
dia com todo o

confôrto (água quente e fria,
garage, etc.) com a chácara e

mais duas casas na mesma, à
rua Frei Caneca. 98. Tratar no
local. v.1

Vendem se 8 tolhas da
.
-

terra galva
nizado (ondulado) para telheiro
ou telhado. Ver e tratar à rua

�------

E!!teves Júnior, 35. 4V'�

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

DE SANTA CATARINA
Rua

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 28• edição

FLORIANóPOLIS
Brevemente: Agências em vúrias cidades do E�tado.

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 Federais e dos Estados de São Panlo,

Minas Gerais e Pernambuco
Mantem carteira especial para administra,Ção de prédIos.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

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

Aceita procuração para receber veneimentos 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-Procurado!' - Florêneio T. da Costa
PÜ'etof".s�cj.'etáriQ. LQlU'ival Mail! d� Alm8id�.'1•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor EMeireles, 24. Fone 1447

DR.i MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfeíecamerito e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSUL'l'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

!Ilibados, das 16,30 às 18 horas - CONSUJ,TóRIO: Rna João Pinto n, 7, sobrado -

.'one: 1.,.61 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

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

Ex-interno do Serviço de CIÍJ!1,ica Médica elo Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúele
CJ,tNICA lUÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua 1-'eUpe Schmidt n. 38 - Tel. 1426 - RESIDeNCIA: Rua Vi,scoude de Ouro

1"i.. lo II. 70 - Tel. 152:1 - HOHÁRIO - ltas 16 às 18 - l?,LORI:\:\üPOLIS.

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

elo dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Oomes (S. Paulo)
Cbefe do Se.-viço de Oftalmologia do Departumento de Saúde I' Hospital de Caridade

Clínica médíeo-cir-úrgfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUI,'l'óRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUL'l'AS: Das 15,30

ih! 18 horas - RESIDl1:NCIA: Cnuselbetro Maf':a, 77 - FLORIANóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formaelo pela Universidade de Genebra

Com prática nos hosphtais europeus
CHnica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urmâr ío do homem e ela mulher

Assiste. 'l'écnlco: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radiologia 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

earàiográfia clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fiSioterapia - Laboratório de micros

copia e análise cllnica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTULO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
.

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástcicas e duo
denais, câncer do. estômago, afe
ções das vias biliares, nns!. e�c.
Aplica o Pneumo-torax artlficial
para ° tratamento da Tubercülose
Pulmonar - Tratamentos �n�der-

nos e eficazes desta 1l101�s!Ia
Completo gabinete· de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra.-c�r
tas. Raios Infra-Vermelhos e RalOS
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
CIRURGtÃO - J)IRETOR DO HOS

):>ITAL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - OperaçOes -

Diatermia - Infra-Vermelho - Ultra
Violeta

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

CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas

�ratamento das dores e inflamaçoes nas

.senhoras para evitar operaçOes
DR.

DR. ROLDAO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parte�ro
Formado vela Faculdad.e de lMedicma

dn Universidad'e· de Sao Paulo, onde �Ol
Assistente por vários, �nos &0 .SerV'Iço
Cirúrgico do Prof. AIIP!O. Con:e1!l Neto
(Primeira Cadeira ele Cl íriica Cuy:glca).
Com prática na clínica g ínecológíca do

,

'Prof. Sí'la O. Matos. Assistente do serviço
de partos elo Prof. Domingos Delascío ,no

"Hospital Leão XIII".. .' .

Cirurgião do estômago e vias bllla:es,
intestinos delgado e grosso, tu-ol?e, rms,
préstata e bexiga. Vancocele, hídrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras f;

P"��;�ultas: Das 9 às 12 horas na Casa
d'e Saúde São Sebastião, e das 3 às 5 à
Hua Fernando Macnado n. 6 (andar ter
.reo) , Tel.: 1.195.

Opera na Casa de Saúde
,

São Sebastião

� POIS

A igreja de S. Pedro
RIO, 16 (A. N.) - Realizou-se,

hoje, a última missa na igreja de
São Pedro, ao mesmo tempo em

que se publicava o edital da Cúria
Eclesiástica suspendendo o culto
naquele templo e tranferindo-o pa
ra a Igreja da Misericórdia. Feitas
as necessárias pesquisas, hoje mes

mo, iniciaram-se as obras para a

remoção do templo, do centro da
Avenida Presidente Vargas para a

General Câmara. É a primeira vez
-

teí
que se realiza on Brasil obra de

comprarao man elga "
tamanho vulto e audácia. Para exe-

cutá-la, o terreno sob os alicerces
Dr. Newton L. d'Avila Hi o, 10 (A. ::-.J.) - Ouvidos os membros do Sindicato dos Comer- será congelado e construir-se-á urna

- Médico - c.iantes Atacadistas de gêneros alimentícios, declararam que, sôbre a imensa lage inclinada, sobre a qual
.

M 1 ela deslisará, com seus 200 anos deEx-interno da Assistência unicipa COIll!)I·a de manteiga da Argentina, nada sabiam oficialmente, mas,
C

r �i � existência, até o local onde perma-e do Serviço de Clínica irurqi.ca tendo lido nos jornais que a Comissão Executiva do Leite havia feito uecerá para sempre.a cargo do Prof. Castro ArauJo, l' 'I
.

1 I I I 'I
,. .

'Ido Rio de Janeiro. e ncorncnc a de grane e quantic ar e u aque e pror uto no pais viz irr io,
Vi as urinárias - Operações Inã,o cogitam 11111is, nem cogitarão, de comprar a aludida mercadoria
Consult: Vitor Meireles, 28. do Prata, uma vez que, comcrcialmcnte, () negócio já não lhes i nt ercs-

Atende diariamente às 11.3? hs. e, sa, dana a COI1COlTl'ucia daquela Comissão.
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
For,e: 1067.

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEI.4 INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco reg;st.)

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras

-IPartos.
.\LTA CIRURGIA ABDOI\HNAL: estô

mago, vesícula, {Itero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, hídrocele, ve

r-ícocele, Tratamento sem dor e operação
de Hemorr-oídes e varizes - Fracturas:

aparelhos de ::-êsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça PereIra e Oliveira, 10. Fone, 1.0Q9.
Horário: nas 14 às 16 horas, díaa-iamente,

Comércio privilegiadoPoucas vezes o noticiário policial terá registrado caso tão
doloroso como o daquela infeliz criança de cinco anos, que in
geriu grande porção de "paratí" e foi transportada para um

hospital em estado de coma.

A bebida - acrescentou a informação - fôra adquirida pelo
pai do menor, que a deixára ao alcanci da pequenina vítima.

Aí está um episódio que nunca figurou nos quadros da pro
paganda contra o alcoolismo, à qual costumamos dedicar uma

semana em cada ano... Fazem-se, então, conferências e carta
zes, concursos e solenidades - e. depois, as garrafa de bebidas
alcoólicas continuam - como se vê - ao alcance das mãosinhas
infantís.

Ainda há pouco, quando a cidade lia e relia os avisos da
Coordenacão Econômica sobre as restrições impostas ao consu

mo de gêiteros de primeira necessidade' e sobre o aumento dos
preços respectivos, surgia uma 'nota segundo a qual não estava
autorizada qualquer agravação na tabela de bebidas, que per
manecia a mesma de 1° de dezembro de 1942.

Essa ressalva impressionou a quantos, naquela mesma oca

sião sentiam os efeitos da carestia, na banha, na batata, no

arrC:z, na carne, no leite - enfim em tudo quanto é essencial
à subsistência. i

Para as bebidas alcoólicas, nem racionamento - porque elas
superabun dam, nem tabelamento... Ao contrário, fixam-se-lhes
os precos nuina base antiga. E, enquanto o comércio de comes

tíveis t'em de cingir-se a negociar dentro do horário comum, os

botequins gozam do privilégio de fazê-lo até noite alta, até ma

drugada - equiparados às farmácias!
Tudo isso é velho e sabido. Mas nem assim deve deixar de

ser pisado e repisado. Possa aquela inocente vítima do alcoolis
mo, o pobre menino da Gavea, fazer co�n. que êsse problema 011,
melhor essa vergonha seja tomada a seno.

("Diário de Notícias", do Rio de Janeiro, 8-8-943).

"EM BUSCA
DOCARATER
INTEGRAL"

Leia no novo nÍlmero de SELE

ÇÕES o resumo completo de um

recente livro de êxito de um famoso

psicólogo. Assunto de grande
atualidade em plena época da
psicanálise. E mais:
Quanto vale o poder de
concentração. Cultivando-o e

aperfeiçoando-o, vemos aumentar
nossa capacidade de criar e -a

alegria do trabalho... Pág. 20.

Cuidado com o cancer! Co
mo reconhecer os primeiros sin
tomas, e obter pronta e eficaz
atenção médica para, com toda
a segurança, por-se a salvo dêste
terr ivel mal... Pág. 83.
Maternidade sem dor nem
perigo? Eis uma notícia agra
dável para as mãezinhas e ... para
os papais nervosos... Um novo

processo de anestesia que, ainda na
sua fase experimental, já regista
muitos êxitos notáveis ... Pág.28.
Ianques em terra de in
fiéis. Curiosos e extranhos hábi
tos que explicam plenamente por
que razão ver o rosto de uma

muçulmana é tão perigoso como

levar um tiro... Pág. 23.
Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para JUNHO
Acaba de sair

.

�,"'ui:oApenasCr.$2,oo�
Hq)'}'e8entant� Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do RORário, .55-A - 2.° anda?' - !ti"

BEZERRA LEITE

de
VENTRE

Qu�m sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
de país ínímígo, E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como
inimill'n di., Brasfl (D. E. M.).

DR.
Clínica Médica

é um mal que exige mais que um

simples purgante, devendo-se atacar
as causas afim de se restabelecer a

função intestinal. O Leite de Magné
sia de Phillips, laxativo suave mas

de efeito seguro, normaliza e tonifi-
v PH'LLlPS'" ca os intestinos, sem produzir cóli-

� :p_�__
cas nem habituar o organismo.

����
• Tambem em comprimidos sob o nome de MILMA

���-

r..-.-.-.-..-.-.-__.-_-.-..-.-.-_-...........,..........·_-",

Juiz de Direito da la. Vara da
Comarca de Florianópolis

E ditai de convocação de acionistas
O Doutor Osmundo Wandeley

da-N6brcga, Juiz de Direito da' la.
Vara da Coma rcc de Florian6p,
lis, Estado de Santa Catarina na

forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presencte edi

tal virem, ou dêle conhe imento
tiverem que, de acôrdo com o ar

tigo 148, do decreto-lei n, 2.627,
de 26 de setembro de 1940, nos au
tos de "Liquidação da Companhia
Pôrto de São Francisco do Sul" ,

dêste Estado, designou nova as
sembléia' geral para o dia 19 de
Agosto, pr6ximo vindouro, às 14
horas, na sala das audiências do
Juizo, no PaláciO da Justiça, a
qual deverá deliberar, principalmen
te s6bre o seguinte: a) -- Sôbre o

balanço e estado da liquidação: b)
sôbre as operações praticadas pelo
liquidante no último semestre. E.
para que chegue ao conhecimente
de todos mandou expedir o presen'
te edital que será afixqdo no lu
gar do costume e publicado pela
Imprensa, na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de Floria
n6polis, aos vinte dias do mês de
julho do ano de mil novecentos e

quarenta e três. Eu, Higino Luiz
Gonzaga, Escrivão, O subscrevi.
(Assinado) Osmundo Wanderley da
N6brega, Juiz de Direito da la. Va
ra. Está conforme. O Escrivão Hi..
gino Luiz Gonzaga.

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias in ternas, de Senhoras e Cri
anças em Geral. CONSULTóRH1): Rua

FeUpe Schmidt. - Edifície Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE
SIDlnNCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

A ii A M t R IC A S UNI D A i, UNi D A ii V E N C E R Ã O

Não II

mais

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e SlmIloras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárlas das 3
horas em diante

ANTôNIO MONIZ,
DE ARAGÃO

Clrnrgla e OrtopedIa. Clínica e CIrurgia
do tOl;ax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
riamente das 15 às 17 horas. RESlDlnN
ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela :&Iaternldade

de Florianópolis
Atende chamados a qualqne+

hora
Praça da Bandeira, 33 - sob.
(Antla:o Lara:o 13 de Maio)

o Sabão

ClA

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

Representantes de tecidos de algodão,
lã e seda.

Agentes 'Gerais da Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de
somar

máquinas de
e calcular.

escrever,

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

Florianópolis 8ta. Catarina

F'ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã serã a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias
Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receltnário médico.

PREÇOS MÓDICOS.
Hna Conselhetro Mafra. 4 e :; (edifício do Mercado) - FONE 1.642

CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LONDRES, 18 (U� P.) -- AS AUTORIDADES GERMÂN ICAS ESTÃO RECEIANDO
QUE AS 'FORÇAS AÉREAS ALIADAS DÊEM A BERLIM O MESMO"DESTINO DE
HAMBURGO, QUE É HOJE UMA CIDADE PRATICAMENTE INHABITAVEL.IN
FORMAÇÕES PROCEDENTES DE GENEBRA� RECEBIDAS EM FONTES FIDE
DIGNAS, SALIENTAM QUE O CORPO DIPLOMATfCO ACREDITADO JUNTO
AO GOVÊRNO DO REICH SAiRÁ DE BERLIM, DEVENDO SER TRANSFERIDO,

POSSIVELMENTE1 PARA VIENA.

L"��7 (��n� '1"�'�'Or>!,�X��;'li"'" ��,���Hrg��!�!�,,, 10. .
-

.

I
o'cni11w resolveu con vida.r o acne-

Iançarnm a sua caper-ad a ofensiva na região de l zyum, na zona do Do- �al Arturr. Hawson para o alto"'pos-nctz. Segundo fi emissora de Berlim, as posiçóes alemãs resistiram às 11'0 de erubai xado r no nosso pais. A
Invcsti d as soviéticas. I propósito dessa escolha o vesperti-

no "O Globo" publica o segui ntc :

"O falo de ser escolhido para che
fe da rupresentação diplomática da
quela Hcpúbl ica em nosso país uma

figura ilustre e que, alem do mais,
foi o chefe da revolução vitoriosa
na Argentina, mostra a elevada con
ta em que o tem o respectivo go
vêrn». Esta nomeação constitue ho-

Fo'reas bras.·leleras na lenvasa-o da Eu' rop� �1��)n�·ft�)IJI�I��li���I:�JI;t;'����t�, nt���=\lU . U cedida duma consulta ao país i nte-
Washington, 18 (U.P.) - Acredita-se aqui que as rcssado af'inf de se saber se o indi

aguerridas forças brasileiras tomarão parte ativa na in cado é ou não pessoa grata. Em re-

ti lação, porém, àquele general, avasão aliada à Europa, afim e derrotar decisivernerit e
" . .

o consulta poderia ser dispensada, nãoeIxo". ASSInala-se que, tal corno em 1919, corresponderá, dcri vassc duma rígida Iorrnalidadc
ao Brasil, destacado lugar nas conferências de paz após diplomútica. Ontem à tar de o cm

a eiiminação do perigo totalitário.
' 'I baixador Adrian Escobar foi nofi

ficado de que o go vêrno brasileiro
via COIll a maio]' sutisf'açâo a no

meação do general Arturo Hawson
para embaixador no, Brasil". (2) Miro e Jorge, o "placard" pas-
...............--.-.-.-...........- .....--. .._._..._.._.._..--.......,.

I
sou por <1 lllodificações, favoráveis

I � Ig 1;1111: [I I�I]; I;JJ :-:�!!��·;:��E�:!���;·;::=�naI, há, retidos, telegramas para:
Edith Silveit:a, Dosol , Alberto Dal-

I
co.nnl e, �teris. Caudia, Nilce, Bel
miro e Luiz Saper.

:\Ioscou, 17 (C P. ('rgcnte)
Fôrças de vanguurda soviéticas eh e
garam a 2G krns. de Bria.nsk, depois
de rcpc I ir i numeres con tra-ataq ucs
Juncados pelos alemães. Outras in
formações acrescentam que em
Khark ov os alemães estão oferecen-

do tenaz j'('sistr\ncia uns russos afim
de impedir a queda de cidade con
siderada como a chave da porta do
Dn ieper. Salienta-se que os russos
domi n am parte da cidade e seguem
atacando intensamente as posições
inimigas.

Desped::::.a pelo Tensão na Noruega
Rio, IS (T�.) - F.oi das mais do- Lond,:es, 18 (C. P.) r: Noti ci ou

lo rosas, a ocorrência que teve lu-; a B. B. C. que os �lyll1aes declara
gar à rua Nilo Peç anha, em São' ramo �) .cstado-de-sttto em todo .0
Gonr a lo. A senhora Laci de Abr-eu iern!ol'lo da �orue,ga, onde a SI

Sonsa, conhecida clrurgiã-deutis- h.wçao ,cntre os habitantes e, o.s na

ta naquela localidade, fui colhida zJst.as. e n,1l11to tensa. A poljc ia de
por UJIla curuposiç âo da Leopoldi- Quislíng 10I suspensa,
na Ha i lw av, le n«l o sido o scu cor-

po ho r-r iveiruenl.e despedaçado, a �... ..........-..•••_._.....__e••_••_-_.'_...J

!ponto da cabeça ter siclo encontra
da a 20 melr-os distante do tronco.
A composi ção I'erroviúria pert cn
cia ao noturno campista e d eruan
dava a gare da Leopoldina em Ni>
terói.

É MAIS Q:pE UlI
NOME, E UM
IIIllBOLOI
�

PODEROSO AUXI
LIAR NO TRAT,l- •

UNTO DAAt - I A despesa com o

Iençao . cinema póde ser ti,
rada com a venda de papel velho.
C,ompramos a Cr$ 0,40- o quilo.,
Rua Francisco Tolentino, 3.

.Prutieamente acabada

ESTADO Esportivo
A EXCURSÃO DO TAMANDARÉ

I
aos visitantes, o llle,sl�lo, acon�ccen-

Como ilavialllos anunciado, do- do ao bando cOslltrano em virtude
III ingo último, o valoroso "Ta111an- das jog�das de alame (2), Carioca
I c » I t '1 I f' t e Paladin e.
(are , ucs a capl a, en .ren ou o .. .

forte conjunto cio "Barriga-Verde I
O (�uadro es.teve aSSII11 co�str�l1ldo:

F C" a I az 11
.Toao (depois Pelanha) Biguá, Ta-

. ., � � ",l � a.
. vinho (depois Hu"o)' C rlinl . H-,A peleja que se desenrolou em am-I .

"" � lOS'. a
hicnte de perfeita cordialidade es- i roldo e Minela ; Mandico, Garcia,
portiva, serviu para realçar as qua-I Cuica d�pois Ger�l�o) M.iro e .To_r
l idarles dos elementos visitantes, de- �e: Serviu como ,Il1lZ, cuja atuação
scn volvendo n111 jôgo bem apreciá-

fOI regular, o sr. Agapito Veloso. A

vel. embaixada, presidida pelo dr. José
Fontes, regressou entusiasmada pejo
escore alcançado. - VAD.

•

GOIAZ X SANTA CATARINA,
EM FLORIANóPOLIS

RIO, 18 (E.) - O presidente 110
Conselho Técnico de Futeból da
C. B. D., sr. Castelo Branco, preten
de convovar os seus companheiro".
daquele órgão para uma reu nrao,
afim de ser aprovada a tabela do
campeonato brasileiro.
, Sabe-se que a tabela dos jogo"
ref'erentes à parte sul do país estu.
em princípio, organizada. Assim é
que a representação de Goiaz deve
rá medir forças com os catar inen
ses em Florianópolis, cabendo ao
vencedor da "melhor de 4 pontos"
jogar contra os gauchos, em Porto
Alegre, A C. B. D. determinará nos

teriormente, Curitiba ou São Pa'ulo,
para local do encontro do vence
dor desta última série com os para
naenses .

O justo e merecido empate de 4
a 4, a qUE; chegaram, indica o ardor
ela peleja, mormente de parte dos
rubros, um taiito ressentidos com

a viagem, além de contarem com

outros fautores desfavoráveis.
Graças às joga elas de Mandico

Crédito Mútuo Predial
A's horas do costume, realiza ho

je o "Crédito Mútuo Predial" mais
um dos seus popularíssimos sor

teios.

campanha em SiCília

o espetáculo que oferece o porto italiano de Messina durant� um dos
bombardeios diurnos a que foram submetidas suas instalaçõs militares

,pelos aviões norte-americanos. (Foto da INTER AMERICANA).

Londres, 17 (t:. r.) - Terminou ções de Ikj'_!llti s>ilil"nlallJ que os' sina, C IiljJOl'a, cada vez de fÓl'l\1l] me·
a ldtill1a, etapa da luta elas fôrças I germâhicos ahnnd(JI1HI'utl1. ,,!';tH .11<1"

lHOS
intensa, :VIas; nem lodos os ei"

aliadas para a invasão da ItaJia com nhã, a cosia nordesll' de Sid!ia, xi;;lllS- ('nl1sl�guil'alJ1 ps('apat', pois,
a ocupação de Messina, efetllada atravessando o estreito de Messin:' Clll \'Úri().� pontos, fJO (ll'st!', sudoestc
pelas fôrças do general Pallon. Os- com todo o lIlaterial bélico de qlll� I e sul de :VIessina, cnl'Ul1tralll-se inú
alemães e ita,lianos abandonaram dispunham. Os rlespacllOS de Lon- meros contingentes inimigos cerca

Sicília, procllrando refúgio no

C011-/
dres confirmam a noticia alemã

Cllll
dos pelas fôrças britânicas e norte

tinente italiano, que se encontra, parte, deixando entrever que ainda americanos.
agora, ao alcance, da artilharia ele continlla a flJlga dos nazistas e ita.- -

çampanha aliadílh TQíl,aí> aí> iqfçmlla- lianos através do �streilo de :VICH- Londres, IR IJ, P.) � A oCllpaçijo

de Messina signifiea o inicio de no- !'icallos e canadenses, que foram
1'0 "rou,nd": �l invasão eia ,Itália. levados para o continente.�os meios bem informados, opina-se
que a invasão serú efetuada, o mai�
ràpidalllente possível, para, aprovei- Lon.drC's, 17 (C. P.) - Hecorda-
tal' a(! ,llláximo a agitação 'p?pu�ar se que "Capitão Sertorius", eo-
na lialla em prol da renrliçao lU"

Illlentador
l' " l' ct B l' f'condicional.

c' la r<l.( 10 e er 1m, fI-

__ hmdo pela mesma rildio, quinla-
I:o�lcll'es, �í .(C. ,P.) -A I:()tíCÍ<�, da ifeira..úllima, pr()meteu ,�l'l�e, "a C:Iqueda do� p�tllll?S balnartes do e!- becell a de ponte de Slcllw sena

xo" em ?lellw Ilao.surp_reendeu pOIS defendida como o "st' ldesde ha alguns ellas .la estava se11-
e. [l sene o a

elo esperado () colapso total da re- KulJan".
sisWncia alemã.

Londres, 17 (U. P.) - Os su,b-
Argel, 17 (C. P.) - Ontem, à tar- llwrinos britânicos,de, o general Eisenho'wer, fa,lanclo que Q.]Jera,lll

em Argel a um grupo de mulheres em águas 'italianas, a.fllndn\íMl1
dos serviços auxiliates do exéreito, lIlais nove navios do "eixo. O al
revelou que Messina cairia dentro llliranta(lo britânico i,nf,ormou qucI ?4 IA' d

-

.' t
. .'

(. e -' �oras .. �Il. a 11ao eXIS em lll- <entre -os navios destruidos figt-lormaçoes oflclals sobre a entrada , .

' ,I
elas tropas norte-americanas e11J ram varLOS transportes ele grande
:VIessin:,l,. acreditando-se, entretanto, tonclagem e algumas' lllüd;:\,des li
que a noticia divulgada sôbre a gciras de guerra.
oE'upação daquela cidade seja exab,
pois ont('lll os nOl"te-americauos já
se encontravam nos subúrbios. Al"gel, 17 (C. P.) -_ As. forçf1s

Londn's, 17 (C P. Crgenle) - A
elllissol'a de Berlim informou que
foram destruidas pelos aJemães tIl
das as insialações illlportante� de
Messina.

da infantaria norLe-americana e.n
traram em ?I'Iessina as 9,40 horas
ele hoje, enqua.nto os hombardei
ros alia,dos lançavam UBl dilúvio
de bombas sôbrc o território. pe-'
nins'ular italiano.

Argel, 17 (l'. P.) - Informações
oficiais indicam quc forám locupa
das pelos aliados as localidades dc
Su,nta Tercza ele Hi\'e, Montforte,
San Giorgio e Gesso, no llordeste da
Sicília.

Lo'ndres, 17 (l:. P.) - Hevela
I'Hm os alemães que todos os fe
ridos italia'nos e germtlllico.s Ja
saíram de Sicília para o continen
te.

Londres, 17 (D. P.) - Para evitar
a. fuga de várias tl'opas do setol'
oriental, os famosos comandos bri
tânicos l'ealizaram UIll desembarque
em UlI1 ponto ao sul de Messina, dis
tante, apenas, 13 kms. da costa da
Cal abria, do outro laelo elo estreito
que separa, a Sicília da Itália.

Londres, 17 (D. P.) - Segundo
a emissora de Berlim, não sÓlllen
te fO]'alll eva'cIJ.arrl1os de SicHià�·
dos os alel1lães e italianos fe'ridos,
como também vários milhares de
pI'is)oneir,os britânicos, norte-ame-

- .

Argel, .17 (U. P.) Os observa-
dores locais revelam que os ale
mães conseguiram evacuar de Si
cHia a maiol' parte de süns tropas
(na morte nu aprisionada).

:f::;ot1(ft'es, 17 '(tJ�P.) - Os alia
dos, elll Sicília, chegaram a Santa
Teresa di Hiva, na costa lést.c, e

a Montfortc, San Geórgio, na costa
norte,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


