
)..

MELBOURNE, 19 (U� P.) -- AS FÔRÇAS AÉREAS ALIADAS ATACARAM
NiENTE O AERÓDROMO DE WEWAKE. NA NOVA GUINÉ, COMPLETANDO A•

DESTRUiÇÃO DOS 225 AViÕES INIMIGOS QUE SE ENCONTRAVAM EM TER-
RA. SALIENTA-SE QUE APENAS DEZ APARÊLHOS JAPONESES ESCAPA
RAM AO ATAQUf_:, SENDO DESTRUIDOS 215. O U T R' A S IN FO R M ACõ ES
ACRESCENTAM 'QUE, NOS COMBATES AÉREOS TRAVADOS NA NOVA GUI-

�É, FORAM DERRUBADOS MAIS 28 CAÇAS JAPONESES.
Sessão solene
Rio, 20 (A. N.) - Sob a pre

sidência de honra do chefe da
Nação e a presidência efetiva
do ministro da Justiça e do sr.

Miranda Jordão, presidente
do Instituto dos Advogados,
realiza-se hoje, no Palácio TI
radentes a sessão solene de
instalação do Congresso Jurí
dico Nacional, comemorativo
do centenário do Instituto dos.
Advogados do Brasil.

o
frutas ao povoRio, 20 (A. N.) - A Comissão
Executiva das Frutas fez instalar
nas "feiras livres" desta capital
barracas especiais para venda de
frutas diretamente ao povo.
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De novo se lançam. os russos à ofensiva Et�M[����p.) pl�!�h�1 e !�!!.�.��n!���e�omMoscou 19 (U P) - Lancando- '-'\+'\i'l Ina sul e sudeste ela antiga capital A h E.l C d II H II
�

1· 'L d I t c: ,::; , ,'f', m toda a intensidade a acâo elos -exércitos ucraniana as íôrcas russas irrom- Di ony nen e or eu, estáo e anoran o os panos es rategr-se outra vez a o enSlva e e ' c e e" ,- .c , : . - ',".
' ,

- , • ". " h dfrente meridional, depois de repeli- russos ao sul e sudeste ele Kharkov peram na príncípal Imha alema, ele- cos para a imediata derrota do eixo '. Segundo os o serva ores
, violentos oontra-ataoues ale- e no setor ele Poltava, onde seu fesas que se apoiavam na margem h 'f d te Yeu

"� I t
' ,

dIe�n _', bra- avance se deteve temporáriamente ocidental elo Donetz e ocuparam as em m erma os, a presen e reumao a!ng o-nor e-americana e e
maes os e.'XerCltos russos queJ ,-',. , . ., -

"
. A' �

d d
' .

am � ocuparam a principal linha devido a violência elos contra-ata- fortíf'icaçóes da mesma, reduzindo grande importância, talvez maior o que to as as anteriores, pOISr1e fensiva inimiga a sudeste ele ques germânicos que em certo mo., consírterávelmente o corredor de t t d d idi 'lt' f d 1 t t tA
'c e , c

_

" menta pareceram estar a ponto ele "uga ela zuarnicão O'prn1"1nica ele se ra a e ecr Ir a U una ase a u a con ra as po encias euro-Kharkov e agora estao convelgll1' e e . e 1 c c b _c b- e
•

d ". "S I' 1 d d iâo d Q 'helo rapid�mente sôbre a cidade. em se converter numa gr�ncle contl:a. �h�ykov. Os, combates_ tI�avaclos. n� pelas o eixo . a lenta-se que o� resu ta os a reumao e ue ec
todas as direcões, a-fim-de termmar ofensiva, mas, logo foran?- desbara- Ucrânia, durante os ult�m()s dias, não serão divulgados devendo aparecer à medida em que forem
o cêrco das -fôrças que defendem taelos pelos ru�sos. Depois ele ven- fli5uram entre ?s mais intensos e ,.', . A

aquela importante praça forte. A;:' cerem a reslstencla 111ll11lga na zo° vlOlentos de tOCia Ia guerra. levados a pra,hca, pelas forças aliadas, na zona do Medlterraneo e

i��;a� ������t�ll����J�S�����h�I��� Fase·smo e' alio nego'CI·O
n

.. _ a_E_u_r_op_a_o_c_ld_e_n_ta_I_, _

�.����:ãge���teCi���e�e a�;�S�;�'��� �;Z I . • •• Os sinos de Malta va-o rep·lcarnamente pelo norte a importante
, , . I

base alemã de Poltava, a qual se XOYA IOR.QCE, 20' (r, P,) - o ex-seoretárto (10 Pluhdo , . .

h a 33 kms nessa dírecâo. Tam- I' , " 't, T" ( a "e ( e fazia a sua índependêncla se a
LA VALETA, 20 (U. P.) - Tambem os smos da Ilha deac a e .' -.,.!. aSCIS .1 elll lU 1m [U. s 111 < •• , ,. • ., ' c

11/' 1" - lt
_ .

E t d
. _

d t 'd d
.

'f'bém se desenvolvem satlSfatona- I' .',·1 I' .'d' 1 itul.laua li' Intervtesse.' "'''''1'' '1 potící ... ;.Ia_ca vo arao a repicar .. s a ecisao as au ori a es sigm 1-
-

1 t ' po ICIa uaqueru CI ,I( C I. • u ao '. ,,,,,,,,,.-c. __H" ,co • .. ., •

d S' '1'
.

de lmente as operaçoe�. c e ropa� 1m:: 'h O') a remuo e o ex-líder fascista foi surpreendido quando c�" que ja passou, com a conquista A e. ICI la, o perigo e mva
sas na zona ele BIlansk, o!1Ge fo c egr u 1

.' ,. sao daquele poderoso baluarte britânico. Recorda-se que me-
ram tornadas 40 povoacoes no se preparava para rug'u transportando eonsnro trtnta e sete 1" d

.

dê ti f' t 1 G
-

B t h d
.

davance cl� seis a dez kms., matan- narras de ouro e três milhões de liras em {'f�tivo. Xão resta a
(,1 a 1 en ica 01, ornar a. na _ra- re an a, quan o se consi e-

do 1.300 alemães. Os últimos des- menor dúvídn que o fascismo era 'um alto negúeío para os puros
rou cessado o perIgo da lllvasao.

pachos ela Ucrânia acentuam 9l:e 'J f '1 p. 't'Ifoi reiniciado com extraorclinana (le es ( ° .1I l( O ...

Muitos TIGRES em boas condiçõesMandavam ouro para o Reich Para o progresso
fluminense ARGEL, 19 (U. P.) - Com a ocupação de Sicília, pelos alia�

dos, os italianos perderam dois exércitos, com um total de cêrca ele
300 mil homens. Informações fidedignas salientam que os italianos
possuiam em Sicília, alvo das forças aéreas aliadas, 17.000 canhões
de campanha e 150 tanques. As perdas alemãs na ilha italiana
equivalem a duas divisões ou seja uns 30 mil soldados mortos, fe�
ridos ou prisioneiros. Em poder dos aliados encontram�se inúmeros
tanques do tipo "Tigre", de sessenta toneladas, em perfeitas con�

dições.

AR.GEL, '20 (Lo P.) - Foram l1etiflofo:, pela polícia, ,os (li- Rio. 20 (A, N,) - A.Comissão
l'etor'es do Banco (lo Estado (le lUal"l'(,)('�)S, senJ�Ol'es B�phste _

e Executiva elos Proelutos de Mandio·
(' t')' "1 I 1 t c 1) ca dirigiu·se à Carteira ele Crédito

nesoubry. Seg'undo informou o ,oml e
_ raJ,ICeS ,. e ,I ler a.: ,( Agrícola do Banco do Brasil, solici-

Xacional, pesa sôlne êle,s gT:tulle acusaçao, Isto e, a de transl- tando a celebracão de um contrato
�:ir com o inimig'o. Bnptiste e l}esollllry foram uC,usíl(loS de eu- de empréstimo de 28 milhões de
'riar ouro clantlestinamente à "\Je!nHnl�a. :\. IH'ecIOsa mc�cado.- cruzeiros destinados ao financia·

l'l'a'CI'a eR"I'a'lll a POl·tug'ul e de la a VIC�ll, de o.nde l'e,g'u,Ia, fI- menta ela construcão e instalacão
, ,

" de 4 grandes usin-as ele álcool -no
nnlmellte Plll'a O Reich. Informa-se que esses ag'entes lUIllllg'O,S Estado do Rio.
tnviaram à

A)emaR���;;�ima�� OU�'ongratula[�Ta���� 20 (D. P) _ Também o presidente Roosevelt I����L:�: íCÕÕÜÕieÜõS:"iã.--lenviou men�agem de congratulações ao general Eise�hower, IExplorac�o sobre

SI P d·
·

pela conquista de Sicília. A mensagem pres�den.cial deIxa l11a� nozes I ores - assa eiras:nifesto que em 38 dias foram derrotados �5b 1111.1 soldados do Porto Alegre, 2� (A, N.)
, :. :."eixo". Esta a primeira vez que um estadIsta allado revela es- A produçao de nozes no RIO I. Ita cifra tão elevada, de efetivos do "eixo" em Sicília. (Como G. do Sul vem aumentando de APARELHOS INGLESES

se sabe,' de acôrdo com as informações até agora divulgadas, � ano para ano. As nózes são I para jantar, chã e café •.

contingentes do "eixo" naquela ilha não passavam de 350 nul compradas nas z0I?-as pro?u-: O maior sortimento! Os menores preços! na Ihomens). toras a 3 e 4 cruzeIros o qmlo, i
-

Em sua mensagem, Rooseve}t pres'�a também.homenagem e são vendida? nesta capital, A -]'\ /rODEJLAR Ià bravura dos soldados das Naçoes Un�d�s" que tanto concor- como. estrange�ras, a 8 e a 10 I: .LVi
teu para esta nova derrota das hordas 1111l11lgas. cruzeIros ° qmlo, _ H.....

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Industriários
Delegacia de Sta, Catarina.Aviso aos snrs. Empregadores LocaiS

1 ._ A'· artir de l' do setembro pr6ximc, as contribuições
poro, Cl LEGlXO BRASILEIRA DE ASS}STENCI� (LBA). �erõ.o ra

oolhidtls em guia pr6pria, que podera s.er obh�a gratul,tamen::e
nesta Delegacia, ficando sem efeito as lnstruçoes "nt�rlores 50-

hre o assÚnto. .

2 ._ A partir da. niesma data, os recolhImentos pa.ra o

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDU�TRIAL (SENA!)
deverão ser efetuados através d.aquola. mesma gUla, em separado

,

ou conjuntamente com a LBA.. , . , _

3 •• A mesma Guia servlrcl, tambem, para aqulslçao de
SELOS DE OBRIGAÇÕES DE GUERRA. _

Florianópolis, 18 de agosto de 1943.
ITAGIBA CAMPOS, Delegado

o temporal jogou o navio à cosia
Hio, 19 (A, N.) - Colhido por

I
I'OS e americanos. Na ocasião e111.

violentissimo temporal, ql1e asso- ções preliminares, não 1'01 tarefa que O navio se viu inteiraJmellte
lou a costa da Bahia, um navio ame- pesada deslocai' do meio das 1'0- safo, tendo a tremular no topo de
ricàno foi lançHldo sôbre as pedras chas u grande l1(\vio, que, como seu mastaréo o pavilhão norte
existentes no lugar denominmlo se sabe, Cl1Colltl'a,se j'Hzcnrlo o sel'- umerkano, verdadeira multidão,
Humaitá, elln Monte SeITul, ali, cn" viço de guerl'll 1)al'>1. uS Eslados que acompanll'Üu os trabalhos, ma·
calhando, em dificil posição. Lo- Lni,dos. Foi deVel'aS Íl1lrpressionan- ,nifestou, com pa1lmas e vivas ao

go que foi l)osslvel, 1eye inicio o te o espel�lcnlo ele remoçã,o do va-

',BraSil
c Estados Unidos, sua satis

scrviç'o de sa]Vtli]11el1to da referida por, que se safoll ela melhor ma- fação por ver o navio aliado ou

unidade, sendo empregados na neira, graças ii perícia do traba- lra vez em condições de p1'OS5e
penosa e longa larefa dois reboca- lho executado por nllmeroso grupo Iguir na tarefa que a guerra contra
dores, um deles pertencente à Ma- de tbcnicos e opcrúrios hrasilci- o "eixo" Jhe il111pôs,
rinha ele Guerl'u, do Serviço do Co-
mando Naval de Leste, C0111 séc1e Uorreu na «tercel-ra lenfaA.DCI-a»na cirlalde elo Salvador. Sete cabos 1....
e' aco de duas lJo1ega,das foram
nec�ssúrios para rebocar o va1101'
dos arreei fes em que montara, im
pelido, como dissemos, pela l'úl'Ía
do venàl'lval. COlleltlidas as opera-

NOVA DELHI, 20 (U, P.) - Faleceu em uma das provín
cias centrais da índia, no dia catorze do corrente, o sr. Sidi
\Vestad. Para quem não o conheceu em vida, vale o seguinte re

gisto: Sidí Wastad morreu na "terceira infância", pois conta
ya apenas 160 anos de idad�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

Os or igi riais, mesmo não pu-

1
blicados, não serão devolvi.

dos.
-

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos a�tigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

Progride a alfabeti
zação do país

Casa Beirão

Domingo, dia 22:

grandiosa «matinée))
dansa31te, com início

às 16 horas.
---.-

Dia 25 de SetembrO:

grande festa da
-_j

Primavera.

I

o PENSAMENTO DO DIA
"Os homens de bem não se

curvam; olham altivamente pa
ra a trente e para cima". R.
KehI.

A ANEDOTA DO DIA
GOEBBELS - .Seahei que

Mussolini e nóa três viviamos
tranquilamente em S. Helena,
olhando o mar imenso.

.

GOERING-Mare nostrum ...

O PRATO DO DIA
DOCE DE AIPIM
Cozinhe 300 gr s. de ai -

pim em água e sal e passe o

pela peneira.
Junte a essa polpa uma cal

da em ponto de fio forte com

400 grs. de açucar, leite de um

côco , quatro gemas e uma co

lher de essencia de baunilha
e uma colher de chá de man

teiga.
Deite em forminhas untadas

e leve ao forno.
"A Bandeira Nacional quando hasteá

da em janela, porta, sacada on balcãe, fi
cará: ao centro, se isolada; à direita, se
houver bandeira de outra nação; ao cen ..

tro, se figurai-em diversas bandeiras,
perfazendo número ímpar; em posição
que mais se aproxime do centro e à di
reíta deste, se figurando diversas ban
deiras, a soma delas formar número par.
As presentes disposições são também
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de Instítutções, corporações ou as

socínçôes", (Decreto-Ieí n, 4.545, de 31 de
iulbo de 1942: - Art. 18. N •.1 I .

Quem quer que compulse as
estatísticas referentes ao ensi
no primário em nosso país, por
certo ficará impressionado com
o progresso que se verificou no

quinquénio 1936-1940; sem

grandes saltos espetaculares,
mas lenta e seguramente, o rit
mo de alfabetização se acele
ra em proporções significativas
do esfôrço e da tenacidade dos
poderes públicos e das institui
ções particulares, como sejam
o Ministério da Educação, Cru
zada Nacional de Educacão
"Bandeira Paulista de Alfabe
tização etc., no sentido de ele
var o nivel cultural do povo.
Pelos dados referidos verifica
mos que o número de escolas e

prof., nos diversos gráus en
sino subiu de 39.110 e 96.167
em 1936, para 46. 233 e 114.589,
respectivamente, em 1940.
Quanto à matricula efetiva, no
mesmo período, passou de ...

2.761.835 para 3.107.190. Não
são menos expressivos os dados Vende-se e�celente mora
referentes ao indice de aprovei-l dia corn todo o

tamento, registando-se em confôrto (água quente e fria,
1936 um total de 1.372.506 'garage, e tc.) com a chácara e

. aprovações e 226.203 conclu- mais duas casas na mesma, à
sões de curso c6ntra 1.712.858, rua Frei Caneca, 98. Tratar no
respectivamente, em 1940. Evi- local. v-3
dencía-se nesses algarismos os

primeiros resultados do Convê- Vendem se 8 tolhas de
nio Nacional do Ensino Primá-

-
terra galva

rio. Coordenam os seus recur- nizadó (ondulado)'para telheiro
sos e as suas energias, os pode- ou telhado. Ver e tratar à rua

res federais e estaduais para o Esteves Júnior, 35. 4v·3
extermínio do analfabetismo, Imal que tanto malefício tem ENCARREGUR a "Emprêsa Interme

diária", de todos os seus interêsses .iuntoproporcionado a muitas gera- a qualquer departamento público civil,

ções. militar, bancári�_e_r,_om_e_rC_ja_I_. _

CRUZ VERMELHA BHASILEIRA
Filial de Santa Catarina

De ordem do Sr. Presidentc fi
cam convoca,c!os os sócios dc to
das as categorias para a Assem-
bléia Geral a realizar-se no próxi- .,1mo domingo, 22 do corrente, na

Séde da Sociedade, á rua Tenente
Silvei ra, n. 69, às 9,30 horas, e de_s- I'linada a deliberar sôbre a adora0
dos novos estatutos prescritos pc
lo Orgão Central do lUa de Janei- I1'0.
Não cstando reunido, itquela bo

ra o número legal dc 20 associados,
co'nvocar-sc-á oulra rcunião, mei a
hora depois, a qual deliberará com

qualquer número, de sóc,io?, de
acôr'CIo com o paragrafo unlco do
Artigo 27 dos estatutos em vigor.

Dr, J. Madeira Neves,

SecretiÍrio... \�.

Manifestação passageira ...

A Batalha do Al làn lico perdeu a aviocs velozes, 110 tocante a avisos
Magnificas lotes posição privilegiada que lhe foi de sinaLização e à proteção contra

Vendem-se magníficos lotes, me- at ri huida pelos comunicados do AI- os submarinos. Como prova da pardindo cada um 12m. de frente por
20m. de fundos, na Avenida Rio to Comando Alemào dura.ntc os pri-' te importante dcsempenhada pela
Branco, proximos do Dep. Saúde meíros meses deste ano c noticias \ arma aérea a liada no combate aos

Pública. Tratar à rua Conselheiro de Bcrlim predizem ulterior quéda submarinos alemães, um recente co
Mafra, 56.

I ub rupl a nas cifras de tonelagem dos Illlunicado do allo comando prcten-

C O F R E I af'uudamentos cru junho, alegadas,' dia que os s_ubmarinos alemães

Ipela CI111snw. de submarinos do t.i vesseru abatido sete aviões i n irn i
Grande-Almirante Karl Doeni lz. Os I gos llO Atlântico. O tipo de avião

Compra-se um de aço. Ofertas

I
. .

l-I" I 1 ·1'·1
.

·1', "A E . - ,,' 15 11 comenturi stus nuvais a cmacs (I-I empregue o pe

.OS
a, rac os inurca quea xposrço o ,praça ,n. .

,_ . ,

v-'i zeru que os métodos aperfeiçoados a sua velocidade afetou grunucmcn-
-----. -------- -- dos nliados, no tocante à defesa e te o raio de travessia dos snbmari-

ALUGA-SE

Fábrica de artefatos
de couro

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

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

Cachorrinho

ao ataque, itupuzeram ao Almirante nos alemães, e venceu a chamada
Doenilz a necessidade de fazer uma estratégica dos submarinos que
modificação nos seus métodos e cs- justificava, os ôx itos iniciais obtidos
trategia geral, o que tornou possi- pelos alemães. Os submarinos ale
vcl aos seus submarinos lançar COI1- II mães, .consta em Berlim, t('111 d imi
fusão entre a tonelagem anglo- nuido as suas atividades no Aí lân
amer-icana no At lànl ico do Nori e, itco durante o mês passado, visto
durun

í

e Fevereir-o e Março. que' se decidiu aguardar o dcsenvoi-
Dizem os ulcmãcs que as antcrio- vinu-nt o dc novos métodos aliados Fonte de açúcarrcs áreas de caça, no Atlântico, não de defesa e de ataque.

mais iu trigurn os comandos dos sub- As entidades navais alemãs 11C- lUO, 19 ("ESTADO") Por
de t e r Jl1 i II a c ã o do diretor domari nos alemães. As razões são gam que as perdas de submarinos Serviço Florestal do Ministér io da

postas em discussão, c o pú hl i co sejam elevados e afirmam que a Ir o- Agricultura, o naturalista João Ge
alcmáo está preparado para as ci- 1�, está numericamente mais vigoro- raleio Kuhlman, chef'e da seção ele
Iras dcsf'avorúvcis de Junho. Os to- . sa do que em qualquer outro pe- botânica, rcalizou, nos primeiros,

I ! dias deste mês, uma excursão ú Fóztais da tonelagem de afundamentos, rf odo da guerra, c em devido tempo,
segundo se anuncia, serão ainda 1 fará unia demonslração da sua 1'c··1 ��d�g��:r:l�i/�l�,d�s�ac�oar��lcP�I�����conslucrnvelmcutc mais baixos do uovada fôrça de ataque. nal daquela região. O conhecido
que aqueles verificados em Maio, Aguardando csta realização, su- cientista procedeu a estudos da in-

teressante f,lora local e colheu f'arprevendo-se que os de Julho, prova- gere-se que o Grande-Almirante to material da planta "Caá-Hêhê "vchuenl c, ficarão muito atraz dos Docnitz está reavivando a sua ostra- (Stevia Rebaud iana Remsl ), cuja
ele Junho. 'kgia tendente a adatá-la às novas particularidade principal é uma

Atribue-se francamenlc às fôrças l condições. grande capacidade produtora de
substâncias doces. De volta des-aéreas anglo-americanas, o crédito A queda verificada nas cifras das
sa excursão, que foi coroada de ple-concernente aos métodos bem llw-I tonelagens de afundamentos duran- no êxito, o sr. Kulman trouxe mu-

Ihorados de defesa c de ataque prc- te os meses da primavera, segundo i'das dessa espécie de vegetal que,
scntcmcnte posto em ação pelos se pensa, é lima manifestação pas- I plantadas no .larcJi,m Botânico, s{'

aliados, na proteção dos comboios sageira e novamentc se falarú .dos ! rão depois multiplicadas para cfei-
,to de estudos complctos sôbre seudo Atlânlico. Os comandos dos suh- [eilos dos submarinos alemãcs ... '
alto teor de substâncias doces.

mari!1os alemãcs, conforme se afir-
ma, rcconhecem a eficúcia dos (Da UJOTABÊ para,

x

o ESTADO).

-

THE LONDON & LANCAS,HIRE INSURANCE COMPANY
LIMI'fED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
Cr$ 1.200.000.000,00.

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

DESPERTE a BILIS
DO SEU FIGIDO
E Saltará da Cama Disposto para Iudl

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 Pílulas 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.

I
52 I30v.-ll' _

Ripas de Imbúia
(para cêrcas)

Tratar no escritório da

SOCIEDADE EXPORTADORA
(ATARINENSE

Rua F. Schmidt,

Perdeu-se um cachorrinho de
estimação, de côr branca, com

manchas marron, pêlo crescido.
Atende pelo nome de Pililí.
Quem o encontrou, poderá en

tregá-lo no «SaJão Brasil». Pra
ça 15, n

' 10. Será gratificado.
424 5v·4

Moderna casa
Vende-se a bela e moderna resi

dência sita à Avenida Rio Branco
n 152. Os interessados podem pro
curar o sr. Raulino Ferro. 6v-4

•

I
- ---

_. ---._-- ------.-

Os órgãos da Estatística Militar Camisas, Gravatas, PijameStêm apôio legal, quando 'ntímam Meias das melheres. pelos me
o produtor e o vendedor a mostra!
() que possuem em seus estabeleci. nores preços, só na CASA MIS-
mentos. (D_ E. M.). CELANEA - Rua Tra;ano, .12

� �--------------------�--�----------..

. Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

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

velope se'lado para a res

posta.

Aprazivel residência
Aluga-se a confortável moradia

sita em Itaguo.ssú, da Fcmília
Horn Ferro. A tratar com o 51'.

Raulino Ferro. 6v-4
•

6tima residência ....om grande po
mar e jardim ao lado da Estação
Agronômica. Tratar na A Modelcn-.

5v-4

"Lua 11 SE a confortável
11 li- resid ên cia n o

37, sita à rua Joinville. Dispõe
de 4 amplos quartos, 3 salas ,

ótima cozinha e b ar.h ei ro com

instalações hidráulicas (quente
e fria). Informações: Rua Join
ville n? 9, ou Blumenau, 50.

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANTA· BOSA
Diariamente recebemos novidaCle.s

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

MACHADO & CIA.
AG�NCIb..S E REPRESENTAÇõES

Caixa posta] - 37. Rua João Pinto - 5.
Florianópolis

Sub-agentes nos principais muaicfpios do

ESTADO

"A Bandeira Nacional quando apare
Cei' em sRla on sal,;o, por motivo de ren·
niões, conferências ou solenidades, fica'
l'á estendida ao longo da parede, por de'
traz da cadeira da l)resldência ou do lo·
cal da tribuna, sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada

�modo que o lado maior do retân�ul
esteja em sen tido horlzon tal, e a

- -

.

trela isolada em cima". (Qecreto-Iel' fi.(.54'5. de 31 de Julho de 19411; - 4rt. 1'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ternos
Foccm

de tropicais, linhos, brins e
uma visita, sem

casemiras. Variado
•

COlDprOnllSSO, .o
"

avisa o distinto público de Florialó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
sortimento de sedas.

«A Exposição»
'NOTA CARIOCA

IVida Social
PARA VOC:f;, GAROTA BONITA!

Minha querida amiguinha,
eis o,que me escreves: ",,,não
soubesses nunca, nunca, que
o seu nome é por mim invoca
.do todas as horas, todos os mo

mentos, à noite, no silêncio
do meu quarto cheio de solidão
e abandono, Que vivo dizendo
11 brisa que vem desfolhar as

rosas nos canteiros e roubar o

.per-fumc das madresilvas aber
tas, quando me invade a nos

talgia dos crepúsculos, a minha
préce vespcrad, feita da sensi
biJ idade emotiva do meu cora

ção de mulher ... Mas, é possí
vel não demorar o momento
cm que 'Ouças, uma tarde, quan
do ela passar por si acarician
do os seus cabelos, o ciciar me
droso dos meus lábios a mur

murar o seu nome e ... ó não
soubesses nunca, nunca .. ."
Minha querida, o seu amor

é platônico, contemplativo e

teme urna desilusão. Não seja
tão tímida e procure vencer o

medo de um mau desfe·cho. SÓ
mente na realidade, na dura
realidade dos acontecimen tos,
saberemos si de fáto nosso

amor é,., amor.,.

Crônica de SAR/TA.

Anlvers'rlo81
Festeja hoje seu natalicio o nos

so distinto conterrâneo sr. Jáu
Guedes da Fonseca.
O aniversariante, que rnilitou com

destaque no nosso jornalismo, é
membro do Conselho Administra
tivo do Estado.

*
Passa no dia de hoje o aniver-

sário de nascimento da menina
Norna-Maria, filha do nosso sau

doso conterrâneo sr. Nal'bal Viegas.
*

Assinala-se hoje o dia nataHcio
do sr. CeI. Rômulo Pacheco d'
Avila, do Exércio Nacional.

•
O jovem Nilo, filho do sr. Aga-

pito Veloso festeja hoje seu ani
versário.

\.

*
Transcorre nesta data o aniver-

sário natalício do sr. João Gonza
ga. alto funcionário da Diretoria
de Assistência ao Cooperativismo.

••
Faz anos hoje o sr. Nelson de

Al:meida Coelho, funcionário da
Diretoria Regional dos Correios e

Teléqrafos.

ALFAIATE
Precisa-se de oticial de pa

letó. Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$
50,00. Informações à rua João
Pinto, 18 (sobrado).
403 l5v-3
,._._.._"._.•_.__

- ...-.-_M_-_._-.-.-.-.-_._-_-.-......,
..

PARA vocf E SUA �
FAMILIA

Sabonete e Pasta dentifrícía

AAAXÁ
Talco e Pó de Arroz

MALVA
Produtos da

PERFUMARIA
MARÇOLLA

Quem sonegar informações à E�
tatistica Militar, trabalha em prol
de pais inimigo. E. nesse caso,
teri Julrado, militarmente, como

bailllilo to Bra.lI (D. B. M,),

A Estatística Miliiar, destinada acriminosos ag.ressores. . _. A. fadlitar a preparação rápida, e tão
Altamlro Lobo Gu irno rdes, GIl Costa, Arrtôrrio ! das da Nação, exige que todos 08

Muniz de Aragão e Afonso Wanderley Junior. perfeita quanto possivel, do apare-

C····A····R·
...

T···A·····Z···E
....

S······D···O"·-D·IA ����E;�i'}�::E1.���:�:�::PE::tra o Brasil em �erra. (D. E. M.).

""rtjJM.r..
'.•_.....--....

1 que, segundo uma estatísti-
ca recentemente publicada, a

cidade mais salubre das Esta
dos Unidos é Detroit, pois seu

índice de mortalidade é de ape
nas 7,3 par mil.

2 que a rota fluvial em fun-
cionamento mais extensa do

mundo é a que liga Moscou a

Arkangel; e que êsse canal. com
um percurso de 3.405 quilôme
tros, favorece ainda as cidades
de Gorki, Joroslov, Rybinsk,
Vologda e Kotlars.

3 que a temperatura pode ser

elevada indefinidamente, não
tendo um limite superior, mas

que, em compensação, ela pos
sue um limite inferior, pois
nunca poderá ultrapassar o ze

ro absoluto.

DE VITOR DO ESPíRITO SAN
TO (COPYRIGHT DA "PRESS
PARGA", ESPECIAL PARA "O

ESTADO")

Direção de Percíval Callado Flores
......,.._. ._._._._ _..-_ -.. _• ..-,.-__••- - _..•J".............

-Um enigma para doidos»-Patríck Quentin
Traducio de "amilear delGarcia-Edicão da

Livraria do .Globo.··Porlo Alegre ..

beira do abismo da loucura. A suaMais Ulll empolgante volume aca

ba de ser publicado na Coleção a"do desenvolve-se num sanatório
Amarela da Livraria do Globo, de para alcoo latras, um lugar cuja
PÔI'�o Alegre. Esta conhecida série tr-anquilidade só é perturbada pe
de romances policiais entrou numa los ataques eventuais dos doentes,
nova frrsc, pois de agora em diante Ai encontramos o Dr. Lenz o olirn
só serão nela incluidos romances pico diretor do sanatório; Peter
premiados em concurso, ou obras Duluth, um jovem autor teatral que
super-selecionadas de acôrrlo CIOUll está em tratamento; Mr. Geddes,
a critica estr-angeira. O volume uma espécie de mago da ciência; Iagora publicado nesta. nova fase é. a loira e Iascinante Miss Brush e

o romance "Um Enigma Para Doi- uma multidão de indivíduos elese

dos", de Patrick Quentin. um dos quilibrados, nervosos, que acres

ases da novela policial nos Estados centam agora, às suas obcessões
Unidos. anteriores, a obcessão do sangue

4 que. segundo o Prof. Miche
le Poz, que restaurou várias

telas do Museu do Louvre, as

famosas pinturas a fresco de
Pompéia não foram pintadas a

fresco, mais sim por um pro
cesso especial no qual' as côres
erom dissolvidas em cera.

5 que o campeão canadense
de tiro ao alvo com pistola

é Charles Carrington, um me

nino de 12 anos de idade; e que
essa criança-prodígio, no últi
mo campeonato nacional, der
rotou espetacularmente o fa
moso atirador, Major C.V. Vi
elds, de 38 anos de idade e até
então invicto.

6 que Abdul Hurrrid , o último
sultão da Turquia, chegou a

ter em seu hárem 1.500 mulhe
res; e que, em 1908, por medi
da de "economia", fêz reduzir
aquele número para 500.

HIO - Quando Fer-nando Tude
foi nomeado eliretor do Serviço de
Rádio-difusão do Ministério de
Educação, tive ensejo de afirmar
em uma destas notas, baseado no

passado daquele brilhante jornalis
ta" que o serviço público muito lu
craria com tal nomeação. Não são
passados muitos meses e já se póde
apresentar aquele setor administra
tivo com aspécto nada parecido
com o recebido por Fernando Tude.
Nada daquela rotina que entrava o

seu progresso. Programas novos fo
ram organizados, executados c vi
vamente aplaudidos.
Aceitando a crítica construtiva"

o diretor da P. R. A.--2 não vacila
quando reconhece a procedência
dos reparos feitos, tratando de mo

dificar sem retença aquilo que pri
meiramente parecia perfeito. Não
persiste por vaidade nos erros,
como é comum nos administradores
patr-ícios. Houve quem estranhasse
que Tude, não sendo técnico de r á

dio, nunca -tendo trabalhado em

qualquer emissora, aceitasse o con

vite para dirigir a P. R. A-2.
No entanto, cônscio do próprio

valor, Tude aceitou, pondo-se des
de lógo em ação. Hoje, os autores

daqueles reparos, ante o brilho da
gestão de Fernando Tude, não sa

bem que dizer, esquecidos de que
para administrar serviço daquela
natureza, como para dirigir qual
quer repartição, três qualidades
apenas são indispensáveis: inteli
gência, honestidade e dedicação.
Todas estas qualidades Tude as

possue de sóbr a, nelas residindo a

base de toda a vitória da. sua ges
tão.
Está presentemente sendo realiza

da a temporada lírica oficial, ten
do sido cantada a ópera de Carlos
Gomes "O Escravo": Graças às mo

dif'icações introduzidas na sua ges
tão, poude Tude gravar discos de
toda a grande obra do imortal pa
tricio, coisa que não' se fizera ain
da, embora tenha sido cantada
aquela ópera em todos os grandes
teatros do mundo. Está, assim, um

leigo fazendo, com reduzidos meios,
aquilo que muitos outros técnicos
não lograram realizar, embora dis
pondo de inesgotáveis recursos.

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

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatías - Perfumarias _
artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no eeeeítuãrto médJco.

PREÇOS MÓDICOS.
.

Rua Conselheiro lUafra, 4 e 5 (edifício do Mercado) - FONil 1.1142

..............................................�.

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL

"Um Enigma Para Doidos" de- e do assassinato.
senvolve uma trama misteriosa e A excelente tradução, feita clire
comp licada, tão misteriosa e com- Lamente do original inglês ("A
plicada que, como bem o indica o Puzzle for Fools"), é devida ao es

título, leva as suas personagens ácritor Hamilcar de Garcia.

TlIE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

de Defesa Nacional
CONVITE

SALAO BRASIL
Praça Quinze, D. 10

Comunica às distilftas ft;lmílias que está sempre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

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

Dr. ARAUJO
Olhos -- ouvidos . - nariz -- gal'ganta

REASSUMIU SUA CLlt'UCA
Rua Vitor Meirelles 2ft

Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.

FARMACIA

Os prevos
Cr$ 20,00

são sempre os mesmos:
a eletricidade e 25,00 a óleo

I

Liga
o Interventor Federal Interino e a Comissão Exe

cutiva da Liga de Defesa Nacional, abaixo assinada, por
êste meio, convidam as autoridades civís, militares e ecle

siásti,_cas, sociedades, associações de classe, colégios, eiri
dica tos, a imprensa e o povo em geral, para a missa so

Iene que, no dia 22, domingo, às 9 horas, será celebrada
por S. Exrna, Revma. Snr. Arcebispo Metropolitano, na Ca
tedral, em sufrágio dos patrícios mortos com o torpedea
mento dos nossos navios mercan tes pelos submarinos das
nações do "eixo".

Quer, assim, a Liga de Defesa Nacional, na data
que assinala o primeiro ano em que o BRASIL aceitou,
pelas ágreS&Ões sofridas, a condição de beligerância, ren

der o culto das I!uas homenagens às vítimas dos nossos

_...DiW"""'.....__"""'OCIDDDD"".""·"'""_....,,_.....��'''''''''''''''IDCXlQCKkXKklCAXi'''''''''''''''''_'''''''''''''''_

HOJE 6a-feira HOJE

----ODE""""""cxxxO""'"""'N"""""'''''''''''"'''''''''''''''''''--
A's 19,30 horas

Garland e George Murphy continúam em cartaz

grandioso sucesso musical de ontem:

Um amor de
Judy com o

pequena
CINE JORNAL BRASILEIRO (n. 195 DIP)
DONALD SORTEADO (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Livre de Censura
------------- --

Sessão às
19.30 hs.

Ultima exibição do filme diferente, repleto de emoções e ro

mance, com Tyrone Power , Gene Tierney I George Sanders e

John Corradine:

Odío no coração
ATUALIDADES ATLANTICAS N 38 (Nacional DFB)

Preços: 2,00 e 1,50. Irnp , até 14 anos

Domingo, no Odeon às 2, 4. 61/2 e 81/2 horas, e no Imperial
às 5 e 7,30 a maravilha de Walt Disney, o seu melhor trabalho:

'D u m b O
......................................................
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o Figueirense jogará em
contra .0 . América

J. .,'
Internacional. Af'irma-se na capital
paulista que o jogador visado seriaOlnVI e Charuto, da Portuguez» de Espor-'
teso

Enorme a ansiedade em torno da visita
do «.:squadrâo de a(OI> à prõspe,'a cidade
do norre caiarinense•• - Os alvi-negros

atuarão com todos os i.nulares.
O valoroso Figueirense visitará Joinvile, no dia 5 de se

tembro próximo, onde enfrentará o quadro do ueterano Amé
rica, campeão local e um dos mais iories esquadrões do iute
ból catarinense. Trata-se, portanto, de uma exibição realmen
te sugestiva e que muito poderá açrtuiar aos joinvilenses.

O referido encontro vem sendo aguardado com geral curio
sidade pelos esportistas joinvilenses. Tão logo o encontro fi
cou assentado, em definitivo e na hospitaleira cidade de Join
vile os comentários fervilharam em torno do assunto. A visita
do Figueirense, como não podia deixar de acontecer, é o assún
to predominante nos círculos esportivos daquela cidade, por
quanto, como ninguem ignora, o gremio. de Orlando Scarpéli
possue um conjunto integrado pelos mais destacados I valores
do iuteoot. barriga-verde. Assim, os joinvilenses verão, entre
outros, Chinês, Procópio, Ieié, Mtirona, Jalmo, Calico, Brito e

Genonês.
A élelegação do Figueirense viajará em ônibus especial.

SELECIONADO DO TURNO
CARIOCA

Segundo a opinião de "O Globo
Esportivo", o selecionado do turno
do carnpeon al o carioca deveria ser
assim formado: Gijo, Domingos e

Augusto, Figl iolu, Papcttí e Jaime,
Pedro Amorim, Aderni 1', João Pinto,
Lima, c Esqucrdi nhu.

o SÃO PAULO DISPENSOU ANITO
POR ATOS DE INDISCIPLINA
São Paulo, 18 - (Asapress )

Anito não mais vcst irú a camisa do
São Paulo. I� que o conhecido jo
gador, muito indisciplinado, bem
cedo demonstr-ou que não era o ele
mento de que o São Paulo precisa
va para o seu conj unto, como subs
tituto de Leónidas.
'Fr+zn-sc que a aventura frente ao

Palmeiras deu "certo", mas se re
conhece que, desde então, Anito
veio decaindo técnica e discipl inar
mente no conceito e dirigentes sam

pauli nos, o qual chegou agora ao

ponto cul min an le.
Internado, sob a responsabilida,de

do São Paulo, no Hospi lu l Santa
Catarina, o profissional em questão
"não procedeu lá como deveria
proccder-" c foi expulso pela dirc-

O LIMITE �IÁXIMO" 111.''': ela capital bandeirante. Ain�la t�ria :Iaquele estabelecimento hos-
EIl1 sucessivos editor-iais o

JOr-lllllllto moço, pOIS conta apenas 21 pitalar. .

na l de Esportes" vem levantando anos, Nc lscn Girardi tem se revc- .Algo (�e rnu il o grn.vo
,
deve tyr

a questão cm torno da necessidade lado corno um jogador de grandes I fel�o An ito , no Hospital Santa Ca
da reforma na disp?Sição do (;011- 'Ireeursos técnicos, assol1J.brando ,

a ta:ma, p�l'a ([.ue se cOIl1!)re�end� a

selho Nacional de Esportes que 11- lodos quantos o vn-am jogur. Se- atitude extrema que cont: a ele vem

mita a 25 () número de profissio-: gunrlo o que apuramos, o tricolor de ser tomada.
nais que podem ser contratndos está vivamente inter-essado pelo seu

por cada clube. concurso, devendo o 1101'0 ponta di
rcita submeter-se a UIlI per-iodo de
cxpcriênci a. Esse elemento alua no
C. A. Tuquaritiug» e l ern crcdcn
ciais para integrar 11111 conjunto de
renome como () São Pau lo. L'm dos
nossos redatores já leve oportuni
dade de prcscuciar a atuação de
Xelson Gira rdi e ficou m aru v i lha
do com a forma COIIIO se desloca
no gramado. Estando o clube do sr.
Décio Pedroso ii procura de um

ponteiro direito é posxivc l que
aquele elemento sa lisf'açu as neces
sidades do tricolor.

O ANIVERSÁRIO DE LAXIXA
Comemorando a passagem di)

aniversár!o de Laxixa, medi o do
América, do Hio, seus companhei
ros de quadro promoveram snnpa
tica mun ifcstaçáo de aprêço ao jo
gador gaúcho.

OBRIGATóRIO O HASTEAMENTO
DA BANDEIRA DA ,C. B. D.

A Confederação Bras ile ira ele Des
portos enviou às suas filiadas a

scgui ntc circular:
"Cumprindo dt-terrninaçõcs do

sr. presidente, recomendo a essa

prestigiosa entidade as necessárias
providõncias no sentido de ser has
teada, em suas competições ou das
filiadas, a bandciru desta Confede
ração, logo após ao ato do hasteá
monto do pavilhão nacional".
.-_-.- -_-_- _

.

ACONTECEU NA ARGENTINA ...
Os clubes argentinos do f'utcból

do interior pretendem proibi r :15

irradiações dos jogos, sob a alega
ção de que estão sof'rerido prcjui
zOS. A entidade argentina ja enviou

UI11 memorial ao diretor geral dos
Correios L' Telégrafos, pedindo que

.

Néco é um delJl�'n1.0 que ptome
se manif'cstc a respeito. Dizem os te. Atuall,11�nte es�a jogando como

clubes do interior, que () púhlico se' centro-médio d� C. A. Our inhcnso.
interessa mais pelos jogos cn

í

rr- quando .(la . \'IStt�, cl{)� coriní iun os
. I" .si mais c aos dorninnos prc- aquela Cidade, Néco 1111egra\'a o

pi () IS. Il "

I I I I C
.

tiferem Iicar em casa ouvindo a irra- CJ_lla( 1'0 (e amar ores �. o .0r,1Jl ians.
diação do que comparecer :01,05 io- bost�u da Cidade e fiCOU la. Logo

. locais depois Ingressou no clube loca.l egos c 1..
esl

á

agora assombrando os "Tans "

do futeból daquela zona. Tornou
se mesmo um ch arnariz de assis
tência, pois quando joga o campo
fica abarrutado. l� o capitão do seu _�::::!������������atual quadro e jú conseguiu' () carn- '-

peonato da 14". Hegiâo para as suas ----------,----

cores - termina "O Esporte", de
São Paulo.

LÁ NO CEARÁ
O campeonato de futeból n.o (;ea- REFORÇO PARA O FUTEBóL DA

rá cstú para terminar. Tudo IndIca, BAHIA
pOrl>l11, que os diri�entes do fLlteb.ól Domicio, o centro-medio quedaquele Estado nao parecem dl�- atua no .América, do Rio, recebeu
postos a disputar o Campeonalo uma propos1a para ingressar no
Brasileiro (lI.' Futeból, pois se cogi- ful'eból bahiano. Depois de Volante
ta de organizar UI11 torneio extl'êl, SantanlDria e }1odô, �I Bahia, preten�afim de preencher o tempo até o oe o coneurso de Domicio.
fim do ano. As negociações foram feitas pai

Bianchi, o médio argentino que atua
no· São CI'istóvão e que esteve dll
I'an te muito tempo na Bahia.

ATIVIDADES DO BOTAFOGO
O Botaf'ogo está interessado. na

conquista dos jogadores paulistas
Cláudio e Brandão.

O primeiro é ponteiro do Sanlos
e o outro médio gaúcho que atua
110 Palmeiras.

i\ VOLTA DO CRONOMETRISTA•

O Tribunal de Penas da entida.de
carioca cOlllll'l1icou C[ue a C. B. D.
vai diri"ir-se à Fifa, transmitindo
a sl1gestão claquela Federação, no

sentido de ser oficializaclo o CI'C1I10-

metrisl.a para os jogos regionais e

intemaciona,is.

CAlEIRA DESMAIOU
Segundo informam do Rio, o Zfl

gueil�() Caieira foi ao hospital onde
foi operado Geninho. E no 1110111en

t(; em que entrou na l'efel'Ída casa

de saúde, Ceninho enll'ava, no bis-
1uri. Caieira viu o médico rasgar
a perna de Geninho e ouviu os gri
tos que esse jogador deli, ante a

dor qúe sentia. E fieou tão impres
sionado que desmaiou.

ZEZ:É MOREIRA VOLTARÁ
Al'irl11a-se no Hio que Zezé :Morei

ra, voltarú a atuar no quadro do
Botafogo. (� que o "G I orioso" está
desiludido com a atuação 00 joga
dor argentino ,Tosé Diaz.

UM PONTA DIREITA DO INTE
RIOR NO SÃO PAULO

Nelson Girardi é o nome do pon
ta direita de Taquaritinga, indica
do para ingressar nas fileiras do
:Sª9 �ulo F. C" e�creVG "O Espor-

OUTRO ELEMENTO GargantaIrritadaFriccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma. emquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as
membranas irritadas.

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

"PERFECTA"
A Maravilha da técnica suka moderna

Modelo n
' I - "Poldit" - Caixa aço

inoxidavel- Ancora - 15 rubís
Cr$ 340,00

Madelo n" 2 - "Perfecta - Caixa fa
lhada - Ancora - 15 rubis

Cr$ 390,00

A Casa dos Bons Relógios
(Fundada em 1890)

Rua Seminário, 131 - S. Paulo

PROVIDENCIANDO ZAGUEIROS
O Tpiranga, da, capilal bandeiran

te, ante a perda definitiva de Sap!)
lio, enYioLl emissúl'ios para o inte
!'ÍOI' de' São Paulo e para o J-Uo de
Janeiro, afim oe ver se cOllsegll!o
contratar algum elemento de qua
lidade para substituir aquele ótil11ú
.Jogador,

ALVARO RAMOS

Modelo n
' 3 - "Perfecta" - Caixa aço

inoxidaveI - Ancora - 15 rubís
Cr$ 340,00

Q
IMPORTANTE -- Cada rel6gio levocertificado de garantia, e rico estoj

de mc'deírc marchetada.

CASA MASETTI

Faça hoje seu pedido pelo Reem
bolso Postal, ou contra chéque.

O CORONEL VIRIATO VARGAS.
ACEITARÁ

Em elltrevisla concedida, a um
colega carioca, () coronel Viriato
Vargas informou estar disposto a
aceitar a sua indicação para a pre
sidência dt) V8.5CO, lendo mesmo
traçado ligeiramente UIll pl'ograll1'l
de ação que por{l em prútica se rOl
aceito. E agora, a comissão de asso
dados vascainos que lançarú a, can
didatura em queslão, publicará UIll
manifesto que' será dirigido ao qua
dro social do Vasco.

EM BUSCA DE UM MEIA
DIREITA

Noticias procedentes de Porto
Alegre adiantam que .Ioane deverá
via,ja!' a qualquer momento para
São Pall'lo, para consegl)ir um l1leia.
direital para reforçar o quadro do

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

As autoridad'es responsáveis peb
fiel execução das Estatísticas Mili·
tares podem exigir. sempre que bon·
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação. que cada in·
formante prove o que declarou. A
má.fé constitue crime contra a IM
�Dranca Racional. (D. E. II.).

San D u enol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA.
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pilldos. DePluperados,
E.sotldol, Anêmicos, Mies
que crilm MlgrOI, Criança.
raquítica.. reclb.rio I toni-
ficaçio ger.1 do orglnismo

com O

SanguanolLlc. D.N.S.P. n' 199, de 1921

A rvo res frutíferas
VENDE-SE grande veriedade de árvores frudferas (em:ertadas '.

procedentes da "Granja S. José", da Estação Parecy --R. G. do Sul-o.

As pessoas interessadas podem procurar no Mercado Público.

Apenas nestes
ã

dias

também ri E\ATO
cortando ou. cosendo/

W M. DIA�,-�/a.l:Ú/te.� .

R. ConselheiroHat'ra. 8
O.K.STlJtIl'Q

.................................................... !
• •• •

i X)I$COS i: :• •

I COLU I\1BrA I• •
: As mais famosas músicas/ com os mais :
I famosos artistas. ' I
! ÚLTIMAS NOVIDADES !• •

i Na (RADIOLAR" I•• • •

•• Rua TraJano, 6
I :

s
�

:.....................................................

I VENDElll-SE
agora a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

couro a crômo.
Compra·se OLEO DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pagam· se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

TAMANCARIA BARREIROS I-�C:"':"f\"!:S�A-:'M':'I�S�C�E�L�A"'!N�E�A-.�d�is�tr�i-·I�""!p�r-e-st�l:-g":."'Ia-O-�G:-o-v'"':ê-rn-o--e-.sbuidora dos Rádios R. C. A classes armadas, - ou serás
Victor, .. Vávulas e Dsicos. - um "quinta. colunl.ta". (LR\.la Trajano, � 2. ,1). N.l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO.,.,._.....-.-. of". _�� .... _:. ...-__ ....... _..........- ........

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor llVIeireles, 24. Fone 1447
--------------------------------

Art. l0 - A todo funcínnárío estadual, em comissão ou efetivo exercício, inte
rino, em disponibilidade ou aposentado, ao extronumerário de qualquer modalidade,
ao militar da atíva ou reformado, mesmo, em qualquer dos casos, quando licenciado
com o total ele sua retríburçâo ou parte dela, sendo chlefe de família numerosa e

percebendo, por mês, menos ele mil cruzeiros elos cofres públ icos, conceder-se-á,
merusa lmen.te, o abono familiar ele vin te cruzeiros por filho, se a retribuição mensal,
que tenha, for ele quinhentos cruzeir-os ou menos, ou ele dez cruzeiros por filho se

essa retríburçãr, mensal for de mais ele quinhentos cruzeiros.
§ l° - Consielerar-se-á família numerosa a que compneender seis ou maís filhos,

brasileiros, até 18 anos ele ielaele, ou incapazes ele trabalhar, viv;endo em companhia
e a expensas elos pais ou de quem os tenha sob sua guarda, crlando-os e educando-os
à sua custa.

§ 2° - Quando também a mãe exercer, ou tíver exercido, emprêgo públtco..
as vantagens pecuniárias, que a ela caibam, serão aelicionaelas à r-etr lbuiçâo do chefe
ele família, para os efeitos dê ste artigo.

§ 3° - Ao inativo não ser-á concedido o aborto familiar a que nesta qual idade
tinha direito, se entrar a exercer outro cargo ou Furioáo remunerada, a menos que
desse exercício só provenha gratificação que a lei peim ita receber além do provento
da inat

í

vtdade.
ArL 20 - A concessão elo abono familiar obedecerá às seguintes normas:

a) - O inter-essado em pet icão ao Interventor dectara rá o 'número ele filhos
solteiros menores ele 18 anos. ou maiores incapazes de trabalhar', juntando ao pedi elo
as respec tivas certielões ele nascimen to e os atestados ele viela e resielência de caela
filho;

b ) - O Interventor mandará inv-estigar fi respeito elas declarações que não
constarem dos documentos enumer-ados, determinanelo que sejam suometídos à ins

peção por méelicos elo Departamon to ele Saúd e Pública, os maiores de 18 anos, dados
por incapazes;

c) - Autorízada. em cada caso. a concessão, será feita a folha de pagamento
sob o título ele "Abono Iarn il iar", correndo a respectiva despesa no atual exercício
por créd íto especial, oportunamente aberto;

d) - Qualquer' ocorrêncta que detei-min e alteração no abono familiar deverá
ser comunicada ao Covêrno elentro do prazo de dez dias.

Art. 3° - A contar ele 1944, os orçamentos consignarão verba para o abono ia

Especialista em moléstfas de senhoras

-I
mníar.

Partos. ArL �o - Bste decr'eto-lei entr-ará em vigor na data da sua publicação, revoga-
\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ- dos o decr-eto-Ie! n. 8.34, de 23 ele junho ele 19-12 e elemais disposições em contrário.

mago, vesícula, útero, ováríos, apêndice, Palácio elo Govêrno, em Flori.anópolis, 17 ele ag ôst.o de 1943.

tumores, etc. - CII{URGIA PLASTICA lVO D'AQUINO
no PERíNEO - Hérnias, htdrocele, ve- .'\I'IUl· Costa Fflho

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerretsoamento e Lo nga Prática no Rio de Janeiro
CONSUVl'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

lIl:í.bados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Bua João Pmto n, 7, solnado -

Fune: 1.461 - Residência; Rua Presidente Cnutíuho, �3.

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

Ex-interno do Serviço de Clin ica Médica do Professor Osvalelo Oliveira, médico do

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

Rua I�eJipe Schmidt n. 38 '1'el_ 1426 - RESIDíl::KCIA: Rua Vi.sconde de Ouro

J'I·,·tO 11. 70 - 'rei. 152:1 - HORARIO - ]ila, 16 às 18 - l"I�OHL\XÜJ>O.r;IS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Inter-no do Serviço elo Professor Leônidas Ferreira e ex-estag íár io dos Serviços

do elr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmulugia do Dep.u-tamento de Saúde e Hospitat de Caridade

Clínica médíco-clrúrgfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Pone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

il8 18 horas - RESID1l:NCIA.: Conselhefro lI-laf�a, 77 - FLORIANóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospttaís europeus

ClInica médica em geral, pediatria, doeri

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urinário do homem e da mulher

Assiste. 'l'écnicu: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radiologia Clínica cem o dr.

Manoel de Abreu Campanar io (São Pau

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

neiro. - Gabinete ele Raio X - Electr o

caratograría clínica - Metabolismo ba

sal -- Sondagem Duoelenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório ele micros

copia e análise clínica. - Eua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

.,' DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Modérna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulrponar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estfnnagCl, afe
ções dàs vias biliares, rins, etc.

Aplica' o Pneumo-torax artificiaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pu.lmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra.-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. InfraZ0n-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
CmURGIAO - IJIRETOR DO

PITAL DE CARIDADE
DOE>nças . de senhoras - OperaçOe6 -

Diatermia - L"lfra-Vermelhu Ultra
Viuleta

Rua Vise. de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644

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

Tratamento das dorE>S e inflamaçOes nas

senhoras para evitar operaçOes

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Meelicina

da Universidaele ele São Paulo, anele foi
Assistente por vários anos do Serv·iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
pr·of. Sita O. Matos. Assistente elo servlç,o
de pal'tos elo Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

intestinos elelgaelo e grusso, tiroiele, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hielrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras <';
partos.
Consultas: Das 9 às 12 horas na Casa

doe Saúde São Sebastião, e das 3 às 5 à
nua F!ii!'nando Machado n. 6 (andar ter
reo). Tel.: 1.195.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

HOS-

Encerraram-se sábado, 14 elo corrente,
os tr-abal.hos ela Reunião elos Inspetores
Escolares, a que compar-eceram 21 ins
petores, sob a presjdêncía do sr. dr. EI
pídio Barbosa, Diretor do Departa
mento ele Educação. As .rnstrucões por
que se reger-am. os trabalhos haviam sido
previamente aprovadas pelo sr'. dr. Ivo
d'Aquino, Interventor Federal inter-ino,
e foram seguidas estritamente durante a
reunião, que se instalou a 10 do corrente,
numa sala do Departamento de Educação.
Foram tratados os segiuírites ternas:
1) Nacionalização; 2) Reg isto ela do

-êncía de estabeJ.ecimento particular de
ensino; 3) Ação elos inspetores de grupos
escolares e cursos complementares e ele
escolas isoladas; 4) Expecliente externo
ela Inspetoria; 5) Têrmo de visita; G)
Ação dos auxüíares de inspeção; 7) As
autoridades escolares corno Auxiliares do
Departa.men.to de Educação: 8) Indícacão
ele candidatos para vagas existentes (pro
fessores e professores auxiliares em es
colas isoladasj ; 9) Desdobra'l11€'l1 to de es
colas isoladas; 10) Têrmo de promessa;
11) Correspondênc!a of ícla.l, 12) Temas
sugestões para r-euniões pedagógicas
(professores ele escolas isoladas}; 13)
Consolidação de meelidas combinadas em
r-eun iões al1 teriores.
Todos êsses temas foram estudados

longamente e os resultadoS" dos tt'abalhos

Médico
_' foram os mais auspiciosos, justificando a

Ex-internoda Assistênc:Municipal I
ESCRITORIOS: Rio de Janeiro, Belo Horizon· �r��cii�:;et�l�esr���I�_r�u�iré��P������

e do Serviç� de Clínica Cirúrgi�a te, Recife, Baia e Porto Alegre f��'� �n?e����I�teontdoasdeqEl1eels'ut';,aeÇsãOqUeend,el':a cargo do Prof. Castro AraUJO, U

E
,.

t'
,

FI'" I'
zem respeito ao interêsse elo en5"ino e à

do Rio de Janeiro.

I sefl OrlO em Oflanopo IS
eficien.te atividade fiscalizadora das 1ns-

Vh��s�.r!�.áV��r -M,�i�:f!�Õ��..
'

pelo�'i;�;'em encerrados os trabalhos, to-

d 11 30 h
elos os que a êles compat'eceram tiV'eram

Atende Iarlamente as '.
5. e, , Rua Jerônimo Coelho, 2 Sobrado. Caixa Postal, 41. Tel.: Viribus oportunielade de visitar o sr. elr. Ivo

à tarde, das 16 hs, em dIante I cl'Aquino, Interventor Federal interino

Resid: Vidal Ramos, 66. - a quem foram, incorporaiClos, na tarde ele
Fone: 1067. CAPITAL: Cr$ 3eo.ooo.DUO.00 (Trezentos Milhões de t;sd�e���'r;���'iã�,prk���lta�mc����n���

Cruzeiros) em aço-es de Cr$ 1 000 00 (MIL seus colégas, o sr. inspetor Adriano Mo-
• • .

.•
. Simal111, elepois ele haver o sr. dr. Elpídio

CRUZEIROS), pagavels a vIsta. ou 20% a Barbosa feito a aIlrese:rtação de todos
.

t I. t
.

t' d 2 01 ao SI'. Interventor mtermo. As palavll'as
VIS a e 't quo as tnmes rals e 010 ca I do sr. prof. Adriano Mosima'lln encerra-

da uma. vam uma saudação ao Chefe do Ex-ecuti-
\"0 do Estado e congratulações pela es·
plêl1Jcllda obra realiz-aela 110 setor educa

é o maior cional pelo .govêrno Nerêu Ramos, obra
em que mUlto vem colalborando o sr. dr.
Ivo d'Aquino, com inexcedível eledlcação
e saber.

O sr. Interventor interino, agra:decen
do aos palavras do oraelor dos Inspetores
Escolares, alUJc1iu ao devota,menta de to
dos êJes pela causa do ensino e salientou
a importância da eelucação na formaçãoelo Bmsil fu turo.

DR. SAULO RAMOS

rícocele. TratamentO' sem dor- e oper-ação
de Hemorrotdes e varizes - Fracturas:

aparelhos de ll'êssu. Opéra nos Hospttais
de Plortanõpolís.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.0<l9.
Hor-árto: Das 14 às 16 horas, dím-íamente,

DECRETO-LEI N. 821

BEZERRA LEITE

Dispõe sôbie a concessão do abono imniliar.

O Interventor federal ínteríno rto Estado de Santa Oatarjna, na conformidade do
disposto no art. 50, do decreto-lei federal 1!1. 1.202, de 8 de aoríl de 1939, e devidamen
te autorizado pejo senhor Presiderite ela República,

DECRETA:

.\ntôllio Carlos l\Iollrão Rarton
(5512)

Companhia Nacional de Papel
e Celulose (Em organização)
Rua Marconi1' 124 -- 3· andar -- Caixa

Postal, 183-1- -- TEL. «CELPA»
�ão Paulo

DR.
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
T,defone: 1461

Con�ultas das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila

DR. REMIGIO
CLíNICA lUÊDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

anças em Geral. CONSULTóRI(!): Rua

Felipe Schmielt - Edifície Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE
SID�NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392,

- A «COMPANHIA NACIONAL DE PAPEL E CELULOSE>}
empreendimento particular até hoje Ilançado no Brasil.

Mais de quatrocentas pessóas. entre banqueiros, industriais, fa·
zendeiros, comerciantes e personalidades de aLa representação e acata
mento assinaram o MANrFESTO de apresentação da COMPANHIA,
subscrevendo quantia superior a Cr$ 10_000.000,00 (DEZ MILHÕES DE
CRUZEIROS).

Diversas fábricas de Papel e Celulose, situadas em SANTA CATA
RINA, PARA;NA' e SÃO PAULO, e imensas áreas de pinheirais e de
outras materias primas, cuja relação já foi amplamente noticiada,
assinaram compromissos de lNCORPORAÇÃO num montante superior
a Cr$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS).

Mais de 140 jornais, revistas e estações de radio, incluidos os

grandes jornais das capitais brasileiras, inscreveram-se como acionis
tas fundadores, cuja quota minima foi de Cr$ 10.000,00 (DEZ MIL
CRUZEIROS),

Com a garantia de um imenso lastro, a idoneidade de sua dire
toria, o apóio da quasi totalidade da imprensa, os favores que a lei
outorga à industria do papee e as imensas possibilidades que o ne

gocio oferece em todo o território sulamericano, a COMPANHIA NA.
CIONAL DE PAPEL E CELULOSE resolverá mais um importante pro
blema brasileiro e proporcionará aos seus acionistas ampla compen
sação e o emprego seguro dos seus capitais.

Para mais informações e aquisição de ações,
dirigir-se a

VICTOR BUSCH &

queiram

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

Tel, 1461
Homens e Senhuras - Moléstias
Nel"Vusas - Moléstias Mentais

Cunsultas diãrias da8 3
huras em diante

DR. ANTôNIO MONIZ
'DE ARAGÃO

Rua Jerônimo Coelho, 2 -- sobrado. Caixa

FlorianÓp0lisl
elA.
Postal, 41

Cirurgia e Ortupedia. Clinica e Cirurgia
do turax. Partus e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESID�N-
CIA: Almirante Alvim, 36. i'one 751.

HELENA CHAVES SOUSA

-----------------------------------------------------------------------------------.----------------------��---------------------------

ENFERMEIRA OBSTÉTRICA
, (Parteira)

Diplumada pela Maternidade
de Flurianópulis

Atende chamadus a qualqn�
hura

Praça da Bandeira, 53 - sub.

(Antill'u Larlru 13 de MaiO')

sS'nttzzz7 rili

lheiro da ilustracão a-cima, oferecer
lhe, em umável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se V. Sia. de acrescentar, ao cgrade
oer .. gentileza:Ef.i'EÉ 1.41'1-
BEN o NElI ÁPEí?JTIVO

l'RE/)/!.El(JI

,.��t�I!'(/1'1 »aoooro lJAK/fOTSA./ItO. con.e se6UROS r

� ITJ..u�í --'i.

REUNIÃO DE INSPETORES
ESCOLARES

Aéro Clube Santa Catarina
De ordem do sr, Diretor Presi

dente, cientifico aos interessados
que se acha aberta a matrícula
para o )?reenchinento de quatro
-4- vagas existentes no curso de pi
lotagem.
Para maiores esclarecimentos, os

interessados podem procurar o

abaixo assinado na séde do Aéro
Clube à rua Trajano, sobrado, Edi
fício Soncini, das 14 às 18 horas. ou
na Companhia Telefónica Catari
nense.

Florianópolis, 18 de agosto de 43.
FRANKLIN GANZO
Diretor-Técnico

3v-2
Não tenhas dúvida em de

nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu aml.
go; não merece tua estima um
traidor da P4.trla. (L. D. N.).

Sélbão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
o

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

ClÃ. WETZEI� INDUSTRIAL-,JOINVILLE (Marca regisr.)

'-.-

.s�'3Ã���RCf",,

ESPECIALIDADE
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6 o ESTADO;....$exta·'eira, 20 de Alosto de 1943

Londres, 19 (U. P.) - Aviões
britânicos do comando de
bombardeiros atacaram e afun
daram, durante a noite passa
da, uma lancha torpedeira

Declarações do sr. H. Wallace �::ç:: ;a�::�:.;�:::;at� O r ano do Brasil em guerra
WASHINGTON, 19 (U. P.) _ O ST. Henry Wallace, vice- rada com a venda de papel vel�o. RIO, 19 (A. N.) -- O 1° aniversário do Brasil em guerra

Presidente dos Estados Unidos [ormulou. a sequinte declaracão Compramo� a Cr$ �,40 o qu.i lo , ','ai ser comemorado entre as mais vivas demonstrações de• - Rua F'ronc isco Tolenhno, 3. I " t.í d lidarí
. . .

a proposito do 1°. aniuersário da eniraâa âo Brasil na çuerra: srmpa la e e so I anedade. A LIga de- Defesa Nacional, patro-
"Este aniuersário oferece-nos a nós, americamos do NOTte, o �oltei·ra(1l convocgdas cínando um movimento de come�norações que se. realizarão

especial prazer de apresentar à grande República irmã os nos- t.l II U naquela data, promoveu para o dia 21 às 17 horas uma sessão
sos aqrtuiecimenios pelos inestimáveis serviços, tanto milita- Argel, 20. (C, P.) - Todas as cívica que terá lugar no Palácio Tiradentes. Discursará em

res como econômicos que nos há prestado. Cada vez mais o po- mulheres solteiras de 25 a 30 anos 110me da_. Liga o prof .•�rí Franco. Além disso, será inaugurada,
vo dos Estados Unidos vai compreendendo quão espleruiuia- foram convocadas paru os servi- llO saguao da Leopoldina, uma exposição do material usado

mente o Brasil vem colaborando no tornecimento de materiais lços nux il i arcs (lo Exército Frnnccs pelos elementos da "5a Coluna" no território nacional. Tam

estratégicos para o esfôrço bélico. Faço votos para que os vín-l de Li Iie rtaçào. Estão isentas dõssc l�ém a B. B. C., de Londres, fará uma irradiação especial foca
cu los, que nos unem na guerra, nos aproximem, de iorma ain- dever as moças que tenham a seu lizando O destacado papel do Brasil na atual guerra.
da mais estreita, na paz". I cuidado' oulras pessoas da fmnílin.

Palavras do sr, Cordell Hull
.

Chegará a 27 o Fogo
Simbólico

Fiscalizacão..

aos Ieiioeiros 1(' - •••-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.- .....,

Rio,20 (A. N.) - o diretor do Quem perdeu?Departamento Nacional ela Indús- Jl

tria e Comércio do Ministério do Um leitor de "O FSTADO"
Trabalho.assinou portaria C0111 ins- depositou nesta redação para ser
truções para o serviço de fiscaliza-
ção do exercício da profissão de lei- entregue ao legítimo dono uma
loeiro. fita vermelha a qu e er tá presa

Desbaratadas as defesas "nazistas" Cooperativa popular ::...:':�:��:.�.�:!:::'----
Moscou, 19 (U. P) - As fôrças P. Alegre, 19 (A. N) - Foi fun- ULTIUArussas quebraram as principais li- nadar. Saiienta-se que os l'LlSSOS carão completamente a guarnição dada recentemente na cidade ele lTJ.

nhas ele defesa dos alemães, ao RuI .avançaram cêt'CCl de dezesseis quilô- nazista encurralada em Kharkov, Cruz Alta, neste Estado, uma coa

de Kharkov, na marg\)m ocidental metro R ne"tas Ú ltil11ClS 24 h01'é1S, o Ainda de Moscou revelaram que os perativa popular C0111 o fito ele far
do Donetz. As tropas soviéticas che- que ind\ca ter r.:ido desbaratada russos repeliram todos os contra- necer gêneros de primeira necessi
garam a

.ponto Situada.
a 27 quilô- quasi

tot.
almente a defesa m.eridio-I

ataques lançados pelos alem��s na dade � seus .associados. A nova coo·

metros ao sudoeste de Kharkov e, nal de Kharkov. Outros despachas zona de Khal'kov e na reglao de pel'atlva Val agora entrar em fun
agora, avançam para cortar a es- acrescentam que, chegando à via Poltava e realizaram novos avan- donamento, sendo elevado o 11ú-
tr�çL�·de-fen:o S(ue vai píU',a Kras- férrea ele Krasnodar, os russos ce):'· ços. mero de associ:;tdos.

Prelúdio da da Itália Almôço oferecido ao general Outra
WASHINGTON, 19 (U. P.) - O Departamento de Assun

tos Inter-Americanos, chefiado pelo sr. Nelson Rockefeller,
ofereceu um almôço ao graL Eurico Gaspar Dutra. Discursando,
declarou o sr. Rockefeller que se achava no Brasil quando ês
se país declarou guerra ao eixo; acrescentando que ficára ad
mirado com a mobilização elo Brasil para a guerra. Por fim,
elogiando calorosamente o exército brasileiro, afirmou que o

gral. Dutra simboliza todas as virtudes das fôrças armadas bra
sileiras. Respondendo, o gral. Dutra afirmou que era um sím
holo a amizade entre, Brasil e os Estados-Unidos, a qual era só
lida e profunda. O gral. Dutra levantou o brinde de honra ao

presidente Roosevelt.

III -

mvosco

Duelos de artilharia

Argel, 20 (D. P.) - As fôrças aé- para isso pelo Alto Comando alia
reas navais aliadas prosseguem do. Opina-se, além disso, em vista
com ritmo crescente o canhoneio e elo completo clomínio exercido pe
bombardeio do território meridio- los aliados no mar entre Sicília e a

nal ela Itália, o que em alguns cír- costa setentrional ela Africa, que
culos é considerado como possível possivelmente, enquanto se desen
prelúdio da invasão peninsular. Os volvia a campanha para a conquis
círculos bem informados consíde-

i
ta da ilha, tenham sido transferi

ram possível que os aliados deci- dos para alí elementos necessários
dam fazer o complemento ela con- para empreender operações de de
quista de Sicília, com a rápida in- sembarque no território peninsu
vasão do território peninsular, ele- lar italiano, sem um intervalo mui
pois dum. breve lapso, dedicado à to longo. o que, por outro lado, po
reorganização e reajustamento elas deria permitir ao "eixo" consolidar
fôrças disponíveis, e expressam suas linhas de defesa no território
que várias circunstâncias há que continental da Itália. As fôrças aé
podem demonstrar a conveniência reas e navais aliadas prátícamentc,
ele empreender essa tarefa, entre as não fizeram pausa em suas opera
quais figuram a desmoralização ções até sobrevir a queda ele Sicí
existente atualmente na Itália lia, pois já antes ocorrer êsse fato
como consequência ela perda ele Si- tinham estendido sua ativídadc ao

cília, os recentes ataques aéreos e território peninsular italiano, ati
ainda o fato de que a campanha vidade que foi intensificada consi
para a conquista da ilha tenha ter- derávelmente, agora. ao desapare
minado antes elo tempo previsto ceI' a necessiclaele ele operar contra

os objetivos sicilianos. Os navios
ele guerra norte-americanos, as
mesmas formações que com tanto
êxito apoiaram o avanco elo 70
Exército pela costa norte ele Sicí
lia, efetuaram ontem seu primeiro
canhoneio contra o território ita
liano própriamente dito, lançando
torrentes de metralha contra as

instalações de importância militar
inimiga.
--

Os branca

EdgarErn Curitiba, onde ultimamente
residia, faleceu ontem o nosso

estimado conterrâneo sr. Edgar Si
mone.

Era filho do saudoso livreiro Pas
coal Simone, antigo proprietário
da «Livraria Moderna». Quando
essa casa era instalada à Praça
Quinze de Novembro. onde hoje é
o «Restaurante Pérola», Edgar
Simone para ali atraía os moços
da sua idade de então e que ama

vam as Letras, entre os quais po
demos contar Othon d'Eça, Laércio
Caldeira, Mânoio da Costa, João
Crespo e Altino Flores, criando-se,
assim, um centro de palestra ama
velmente inesquecíveL
Edgar Simone não foi um lite

rato militante, mas teve o senso

das belezas literárias e estimou
sernpre a quantos trabalhavam em

prol da cc l turo catarinense.

ARGEL, 19 (U. P.) - Os canhões aliados e eixistas esti
veram empenhados, durante a jornada passada, em intermiten
tes duelos de artilharia através do estreito de Messina. Foi
('ssa a única atividade militar no teatro de guerra de Sicília.
Outras informações adiantam que fôrças navais anglo-norte
-americanas canhonearam intensamente objetivos militares
situados na costa ítaltana, na zona do golfo ele Gioia. Entre os

objetivos mais fortemente atacados figuram as instalações de
eriergi a elétrica de Gioia, Tauro e Palami.

CONVITE o Govêrno do Estado convida as autoridades
civí�, militares e eclesiásticas, a Liga de Defesa
Noc iorio l , a Legião Brasileira de Assistência, a

Cruz Vermelha Brasileira, filial dêste Estado, as associações culturais
e de classes, a imprensa, o comércio e o povo em geral, para a ceri
mônia cívica escolar da "Dansa da Terra". a realizar-se às 10 horas
do dia 21 do corrente, na praça Dias Velho, nesta capital.

Com o crânio

Simone

esfacelado!
s. PAULO, 19 (A. N.) - No hotel onele se achava hospeda

do, foi encontrado, com o crânio esfacelado a barra-de-ferro
o represen-tante de uma fábrica de flanelas de S. Paulo, F'iora
vanti Conti, solteiro, de 32 anos de idade. Tudo indica que o
crime foi praticado na noite de ontem, mas acha-se envolto
em mistério. Realizam-se ativas diligências policiais a respei
to do fáto.

cegos de bengalaMACEIÓ, 2'0 (A. N.) -- Apareceu nesta capital o primeiro
cégo a usar bengala branca, a exemplo elo Rio ele Janeiro. Co
mo o secretário do Interior tivesse determinado que todas as

pessoas, civís e militares auxiliassem os cégos nas ruas, êstes
seguiram o conselho do "Rotary Club", passando a usar benga
la branca. O primeiro a usá-la é Faustino Lima, antigo capita
lista e comerciante, hoje reduzido a miséria absoluta. Alguns
anos atrás era chefe de importanrtíssima firma. Além de redu
zido à miséria, ficou cégo e hoje vive da generosidade de al
guns velhos amigos elos seus tempos de opulência. Figura po
pular da cidade, é respeitado por todos, apesar dos seus farra
pos, e isso por ter protegido, indistintamente, na sua época de
abastança, a brancos e negros pobres de toelos os bairros de
Maceió. Aludindo à sua bengala branca, declarou êle: - "De
agora em diante, será ela a minha companheira, amiga e pro
tetora". - O "Rotary Club" está distribuindo bengalas bran
cas a todos os cégos, em geral.

:w ti

Lanchas afundadas

Placa de bronze comemorativa
Rio, 19 (A,' K) - Inaugurar-se-á, /locacia, com toda solenidade, na mu

domingo prOX1l110, a placa ele bron- ralha do convênio ele Santo Antô
ze, que perpetuará a lembrança da I nio, na parte correspondente ao
heróica geraçao ele crianças que Largo ela Carioca, onde, precisa
soube:'�m compreender, com .todos I m�nte, se elevou a grande pírâ
os arr ebatamentos de entusiasmo mide de ferro velho destinada ao
ele sua idade, o elever perante a Pá- esfôrço do Brasil em favor da guer
tría em guerra. Essa placa será co- ra.

Comboio batido e destruido
MELBOURNE, 20 (U. P.) - Unidacles navais norte-ame

ricanas interceptaram e' destruiram, a maior parte de um com
boio japonês que tentava desembarcar reforços na ilha de Ve
la-Lavela, onde os aliados desembarcaram recentemente. Sa
lienta-se que foram afundados vários navios nipônicos carrega
dos de tropas.

(

WASHINGTON, 19 (U, P.) - Falando aos jornalistas
ontem, o S1". Cordell Hull rendeu homenagem à perspicácia do
Brasil em discernir o perigo totalitário para o mundo, antes
de outras nações, e elogiou ao çral. Eurico Dutra como verda
âeiro chefe militar. Acrescentou. que se sentia honrado com a
visita que, momentos antes, lhe fizera o ministro da çuerra
do Brasil. A sequir, disse que o qouêrno norte-americano se
considera feliz em hospedar o grande militar brasileiro. POT
fim, disse que o Brasil está cooperando de iorma total e satis
fatória com ás Estados Unidos, no desenvolvimento do progra
ma militar das Nações Unidas.

No gabinete do sr. prefeito da
capital reunem-se hoje às 17,30
horas, a convite de S.S., os snr.

major João Marinho, dr. Elpídio
Barbosa, jarnalista Gustavo Neves,
oapitão Américo Silveira d'Avila,
Eugênio Vecchietti, Arony Nativi
dade, Waldir Grisard e Aldo Linha
res Sobrinho, para deliberarem
sobre a recepção c ser feita, nes

ta capital, ao Archote do Fogo
Simbólico, que aqui chegará em a

noite de 27 do corrente.

Cordialidade chileno-argentinaSANTIAGO DO CHILE, 20 (U. P.) - Revelou-se que o chan
celer chileno, sr. Fernandez y Fernandez, e o ministro do Ex
terior da Argentina, vice-almirante Storni assinarão impor
tantes acôrdos em Buenos Aires àcerca de 'união alfandegária.

-��-------------------
REQUEIUMENTOS, sôbre qualquer as-

sunto público? Procure a "Emprêsa In.
iermediária" .

........... - - - . - - ...- - - . ., - - - - - - - --

o general Góes em
visita ao sr. diretor

do D.I.P.

''(
\

------------------.------------

r

FILHA! MAE! AVO!
Clube Doze de Agosto

Assembléia Geral
De ordem do sr. Presidente, con

voco os srs. sócios para a assem

bléia geral a realizar se às 15 horas
de 21 do corrente e cuja finalidade
se prende à resolução de importan
tes assuntos de interêsse do Clube.
Não havendo número legal, convo
car-se-á nova assembléia, .30 mi'
nutos após.

.

Secretario do "Clube 12 de Agos
to", em 19-8-43
ORLANDO FILOMENO, i: sêcr , l��w_,.,..._......,.,...�.·_-......-.

Rio, 19 (A. N.) -- O general Gói"
Monteil'o, chefe do Estado Maior
do exército, acompanhado de seu

ajudante de ordens, esteve, hoje,
no D. I. P., em visita ao dír-etor-ge
ral, capitão Amilcar Dutra de :Me
urzes, COm o qual palestrou demo
ramente,

É lUIS QPE U1l
NOME, E UH
II I 11 B O LOI
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRAT.

MENTO DA

HORA
- Renderam-se

Q. G. Aliado no Norte da Afrieo.,20 (Urgente). -- As ilha!!! ita.Hanas j
de Lipari e Strornboli renderClm-se ._"
incondieionalmente (l ume fOrma. ..
�ao na.vo.l norte.ClmedcQ,na,

Todas devem usar a

I
(OU REGULADOR VIEIRA�

A MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

:Mil volumes do
«Guarem»

Sào Paulo, 19 (D. P,) - Realizou
se, no Salão Nobre elo DEIP, a cê
rimônia de entrega ele mil volumes
elo "Guarani", de José de Alencar,
aos sindicatos profissionais de São
Paulo. O ato foi presidido peol dou
tor Cândido Mata Filho, diretor elo
DEIP.

Emprega-se com vantag empa
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se

nhoras. E calmante e regulador
deSS8� funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re
ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO-SEDATINA encontra-se

em toda parte. I
Ao tentar esquivar-se às determi

nacões dos ôraãos de Estatística Mi·
rítar, urna pessoa revela o Que é:
inimigo do Brasil. E pau os inirnl·
lOS do Brasil, a lei é infle:dvel
ID. E. M.).
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