
o ABUSO DA ALTA DE PREÇO'SPôRTO ALEGRE, 31 (A. N.) .... O JORNAL 'bCORREIO DO POVO" TRATANDO DO ABUSO DA ELEVAÇÃO UEr·fREÇOS
DE CERTOS ARTIGOS� CITA, COMO EXEMPLO, O ,FATO DE QUE UM PAR DE SANDÁLIAS QUE CUSTAVA HA 'PeUCO
5 CRUZEIROS VALE ATUALMENTE NADA MENOS DE 12 CRUZEIROS. O JORNAL ESTRANHA O ABSURDO DO AUMEN..

TO DE PREÇO, QUANDO A MATÉRIA PRIMA EMPREGADA É INTEIRAMENTE NACIONAL.

A�s cataratas
do IguassúRio, 30 ("Estado") - Ini

cia-se no próximo dia 2 de se
tembro a terceira excursão do
Touring Clube do Brasil do cor
rente ano às Sete Quédas
(Guaira) e Cataratas do Iguas-
sú. Trata-se de empreedimento
destinado a mostrar aos nossos

patrícios uma das mais prodi-
giosas riquezas panorâmicas Ano XXIXdo Brasil.

o
o imposto de selo

adesivo

o llfAIS ANTIGO DlÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis- Terça-feira, 31 de Agosto de 1943 .,

Rio, 30 ("Estado") - O di
retor geral da Fazenda Nacio
.nal, em circular ás repartições
do Ministério da Fazenda, co
municou que fica prorrogado
por mais 90 dias, isto é, até 30
de novembro, a aplicação de es

tampilhas do imposto de selo
adesivo, de que trata a circular
n. 11, de 26 de junho de 1943,

H. 8907' podendo o seu emprego ser fei
'to simultaneamente.

de IangamB IPa!!dres���u p�(coon!�t!��l�xJ!!,�!i�!:gu�do ,(�PllUllll os obscrvad o res, conversou hoje com diversos membros do govêrno, preparanesta prOXJl1lO () colapso lolal do do-se para se entrevistar com o embaixador dos Estados Uni"eixo" na zona sudoeste de Khar- dos e com o vice-comissário das Relações Exteriores da Rúsko v. sia, sr. Ivan Maisky, que se acha aquí. É opinião dos círculos
competentes que nessa reunião serão dadas informações sôbre:\I.\IS YITúHIAS nrSSAS as decisões adotadas em Québec e informar sôbre a possibili-Xloscou, 31 (1.:. �:>, rrgent�) -

dade de uma conferência tríplíce, dentro de breve tempo. EmOs russos reconquistarnm IDO 10-1 geral os observadores políticos não duvidam de que a mesmaculidud es na zona �lc 'I'angar og, e se efetue em futuro imediato, acreditando possivel que o ma
cincoenta p ovuaçucs a� sul ele jor Eden nela represente a Grã-Bretanha. Tem-se como prováBr.ia nsk. Na zona de Bri ansk os vel que na reunião participará o comissario das Relações Ex
russos avançaram de lO a 30 kms. teriores: da Rússia, sr. Molotov.

A Significação da queda:\IOSCOll, 30 (U, P.) - Os ,ale-I da batalha. Em come ruorução ela
.mâes abandonaram Tangarog, ao i lihertacâo de Tunuarog () mare
oéste de Hostov, apoiados, na céle- chal Sialin ordenou'" ql1�, a partirhre desculpa ela "necessidade de
encurtar as linhas de defesa ele
acôrdo com os planos do Alto Co
mando", no enlanto, segundo afir
maram observadores mil itares
aliados, há dias, os russos anuncia
'ram oficialmente ter r ofnp ido as
linhas de clefesa alemãs ao sudo
éste de Voroshilovogrado, ao passo
que os alemães se referiam, ínsís- RETTHADA NO Sl"I. DA néSSlAtentemente, a violentos ataques
nas cabeceiras do rio Míus. Trata
va-se, portanto, de uma investida
soviética destinada a cortar a es
trada de ferro que une Tangarog
fi retaguarda nazista, Além disso,
deve-se destacar que Tangarog
nunca foi reconquistada pelos rus
sos em suas duas investidas ele in-
ve.rn,o� Assim s,endo,. assin. ala-se A praga do ,'JUca

.....

mblo negro)que 'I angarog f'o i sempre lenaz-, ,,,.

menle defendida pelos .a�ell1ães coo, Baía, 31 (A. N.) - Queixando-se amargamente de certas
mo uma ele :;uas posições-chaves " br 1 das a efeito no câmbio negro os comerciantes\ da zona costeira do mar de Azov. I man? 1 as �va . . ,. .' ,

Por êsse motivo, os observadores I varejistas vao pleitear uma assístêncía efetiva e uma repr e-
aliados consideram a retira(�a a_le- sentação junto à Coordenação da Mobilização Econômica.
mã de T'angarog como a pruneiru
demonstracão evidente de que os ,
'nazistas dão como perdida a zona A «Ultl-mameridional da Ucrânia, o léste do
Dnieper. A retirada alemã de Tan-

dgarog, consequência direta dos Londres, 30 (u. P.) - A emissora de Roma anunciou que e-

grandes êxitos russos na zona ao oois de removidos os escombros da igreja de Santa Maria Della Graziasul sudoeste e sudeste de Kharkov, '

l<cJ;resenla o colapso total do "ei- de Milão, comprovou-se que havia ficado milagrosamente intacta a
xo " no sul da Ucrânia. Acredita-

J.arede que contem o famoso fresco de Leonardo da Vinci "A última
se 'nos círculos bem informados,,

.

1 1 'J'
. "

que, com a retirar a (e .rangar og, cela .

os alemães iniciaram nova série _

de recuos, durante os quais per- R lt g W h· gtderão grandes cidades situadas ooseve re ressou a as ln onem toda a zona meridional ela
Ucrânia, A emissora de Berlim, ao Washington, 30 (U. P.) - Chegou à capital :wTte-amer!anunciar a evacuado de Tanga- iana O presidente Roosevelt, procedente do Canada. Logo apos
rog acrescentou que foram eles- d h f tio oouê fe encio c s seus1rLlidas todas as suas instalações '], sua chega a o c e e o governo con r cz u om o '

militares. Outros despachos dr ionselneiros militares e diplomáticos, entrevistando-se,
' tam

Berlim acrescentam que as fôrças »ém com o ministro chinês, sr. Soong. Segundo revelou o sr.
navais alemãs interceptaram G ca- Stephen Early, secretário da presidência, Roosevelt �stevenhoncir as soviéticas 110 mal' ele iescansando vários dias numa localidade canadense cuio 120-
'Azov, ao sudoeste ele Tangat-og.

me não foi dado a conhecer. O presidente preparou, aituia,Segundo os nazistas, foram afun-
dadas duas unidades russas, não uma conferência com o secretário de Estado Cordell Huli e
sofrendo os alemães, nenhuma per- JS generais Marshall e Archibald.
da,

de agora, as unidades que partici
param na luta sejam donomi nadas
"divi sõcs Taugarog". Em Moscou
será comemorada a reconquista de
Tangarog com salvas de cento c

vinte e quatro peças de artilharia,

e progrediram mais de lO k iüs. na

direção ele Poltuva. Entre as loca-

Moscou, 31 (U. P,) - Os ale
mães, abandonando Tangarog sob
furiosa pressão dos exércitos rus

S'05, iniciaram, segundo parece,
uma retirada geral no sul ela Hús
sia na direção elo rio Dn ieper. Se-

Iidadcs roconquistudus figura a

importante estação f'c rr-oviúr.i a ele
Kotelnkovo.

Ceia» está intacta

reabriu definitivamente a sua

clínica, dando consultas dia
riamente das 14 às 16 horas,
Moléstias de senhoras

Partos - Alta cirurgia
Opera nos Hospitais de

Florianópolis.
Consultório: Praça Pereira

e Oliveira, 10.

Ciano!DetidoA PALAVRA DE STALIN
Moscou, 31 (1.;. P.) - Stalin,

Berna, 31 (U. P.) _ Iníor-
em comunicado especial, anunciou • ,

t ]ma-se que o ex-rmms 1'0 ( as
a ocupação de Taugar og pelos lt 1·
l'U5S0S durante o dia de hoje. Sa- Relações Exteriores' I a 1111l0,

conde Ciano, sua esposa, EdaI i en lon o chefe do govêrno russo

que as tropas de cavalaria e me· iUussolini e seus três iilhos, io
cHniza,ejas soviéticas i,rromperam ram detidos, pelos carahinei-jnas jJosiçôes ele reta.guarda nazis' l'OS, a llOUCOS quilômetros (la
ta deeirlindo a seu fav'or a sorte fronteira francesa.

Dr. Saulo Ramos

Finíssimos tropicais e linhos Morreu o secretário da
Agricultura paulista

S. Paulo, 30 (A. N.) --- Na Casa
de Saúde Esperança, desta capital,
faleceu o secretário da Agricultura
dêste Estado, sr. dr. Paulo de Lima
Correia, que tivera um derrame
cerebral. ap6s havQr tomado parte
nos funerais do jornalista Casper
Líbero. vit'imado no desastre' do
avião da VASP.

acaba de

(cA
receber

ultra-vantajosos !Precos,

Subsutuido
VOIi Stulpnagel

Londres, 30 (D. P.) - O gene
ral von Stlllpelnngen, e'Ol1lanclante
das fô,rçns alemãs rlü zona ele Pa
l'Ís foi snbslitL;ido pelo generalJ1Hzista von Longel'c:t], Essa infor
macão foi lràl1SllliUda pela c1111s'
sorâ de Argel, na base de noticja�
procedentes da frol1teira francesa.

REQUERIMENTOS, sôbl'e qualquer as·

unto público? Procure a "Emprêsa In·
�ermediárja" •

Os restos do rei Bóris
Londres, 30 (D. P.) � Os restos l11ol'táis do tei Bó1'is dn.

Bulgária, serão depositádos no domingo, dia 5 de seten1bro,
r' l1a cri'pta da Cátedral de Alexandro Nevsky. Segundo informou

a emissora de Berlim, antes será celebrada missa, na mesma

igreja, pela alma do soberano faleCIdo,

o (arreio faz pro
paganda do «Cine'

JUtZ»
Para obter publicidade um

pouco mais produtiva da ma

neira menos dispendiosa,
o

" Cine Ritz" consegue,
de vez em quando, que em

pregados da secção postal da
D. R.C, T" complacentemente,
se encarreguem de colocar
reclamos daq uele cinema em

cada uma das caixas postais,
cuias assinantes são, assim,
importunados com essa in
desejável correspondência.
Quem assina, a alto pre

ço, uma caixa postal, não é,
certamente, para receber os

programas do Ritz,
'

postos
ali por funcionários.
Mas é o que está econ.te

cendo com o programa de
um filme, iá visto e revisto,
que aquele Cinema anuncia
para o próximo domingo, e No cabo Pellaroo qual, apesar de vir com o

.

ingênuo chamariz de "cópia Argel, 30, �u: P.) - Navios de
". guerra br-itânicos canhonearamnova ,precIsa de que os em'; com êxito lU11a bateria do "eixo"

pregados postais e iudetn a! nos arr-edores do Cabo PeUáro, no
propagalf1da. extremo me,ridional da ItárJia.

D. Jaime em' Viagem
Fortaleza, 31 (A. N,) - Depoisde vários dias de permanência em

Mossoró chegou a esta capital dom
Jaims Câmara, que viajou num
avião ela FAB. O arcebispo do Rio
de Janeiro hospedou-se no paláci o
arcehispal. Dom Jaime Câmara
mostrou-se profundamente sentido
com a trágica morte de dom Gas
par de Afonseca. Abordado pelos
jornalistas, declarou que, com a
morte do arcebispo de São Paulo,
o Brasil perdeu um de seus gran
des prelados, que era possuidor
de espírito brilhante, sendo ver
dadcíro apóstolo do bem. Dom
Jaime viajará hoje para Belo Ho
rizonte, dirigindo-se, depois, para
São Paulo. Sua posse, como se sa

be, foi adiada "sine die".

At
- I A despesa com o

ençao - cinema póde ser ti,
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quílo,
Rua F'ro.ncísco Tolentino, 3,

Pio XII vai falar amanhã
Londres, 31 (U. P.) - A emissora de Roma informou que

a alocucão a ser pronunciada amanhã pelo Papa terá a dura
ção aproximada de 15 minutos. �ua .Santidade .falará em it�liano, porém, posteriormente, a dIfusora do Vatlcano transmI
tirá traduções em vários idiomas. Nos círculos bem informa
dos acredita-'se que á alocução de Pio XII tenha grande im
portância, por ser feita ao cumprir-se mais um aniversário do
estalido da guerra.

'CfaPéüsWPüif�
n�i!��es LEMO I() 'PÂ RAISO 1� Rua Fel. �chmidt Fone 1629

�..........,.............w.,.._.�.;-.·�J"'....,..,.,............_.pD_....·.-_.,.·_..-.·_,...- ......__....• .....__......-"........ '

Desembarque aliado em Ar'andel
Melbourne, 30 (D. P.) - As forças aliadas desembarca

ram na ilha de Al'andel, no arquipélago das Salomão, na sex

ta-feira passad-a. As tropas norte-americanas não encontrara�
reflistência de parte inimiga,
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I
rua João Pinto�n.o 13

Tel. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00!, Semestre Cr$ 40,00� Trimestre Cr$ 20,00�1 Mês Cr$ 7,00
�. Número avulso Cr$ 0.30

J
No Interior:

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Tr imestr e Cr$ ::!.').OCl

Ir:
r Anúncios rned ian te coritrátoI

k
I' Os originais, mesmo não pu·I
I blícados, não serão devolvi.
l, dos.

A direção não se responsa

i b'iliza peles conceitos emiti

�, dos nos artigos assinados
f
L·�__I "'_

TOPlCOS & COMENTÁRIOS
Os generais germi.
nlcos entraram na

Ingla2erra ...

Nos trágicos dias que se se

guiram à quéda da França, mi
nada pela quinta-coluna nazis
ta, quando a Inglaterra enfren
tava sózinha o poderio inimi
go, obstinando-se com unhas
e dentes na defesa do seu terri
tório, acossada terrivelmente
pela Luftwaffe, os generais
gcrrnânicos que procediam às
operações do "próximo" de
s=mbarque na Grã-Bretanha,
juraram que entrariam na tei
mosa ilha. Os últimos filmes
de guerra, passados nas ilhas
britânicas, focalizam a entrada
de cinco dêsses generais na In
glaterra, porém como prisio
neiros de guerra. Juraram que
ertraríam na Grã-Bretanha e
entraram mesmo, só que sem

áque!q arrogância peculiar dos
prussianos pois que não foram
contemplados com as vanta
gens do armistício e sim foram
obrigados a optar pela rendi
ção incondicional. E dessa ma
neira continuarão a entrar na

Inglaterra os ambiciosos ge
nerais de Hitler, que igual � a

Napoleão acreditou poder sub
meter o povo britânico à sua
insaciável sêde de conquistas.
(C. E. C.).

Qullndo algOlfun. tal aoUls O_
lheira da Í!ustraQ!lO fl·cima, oferecer
lhe. em o.m{).v01 gSl'>to, um cá&e do
_lente o.pel'Ít!lvo KNOT, lembre
se V. Si... de ",c'I'escentar, fiO e.gmde·
cel a gen�ezll,:E$TEE TAI1.
13F.!'1 O I1EU APEI11TIVO

PREDIlETOI
�",�"'-;,.r'N·�T, 1011:& -'ftr �'. '.

" , " ..
1
'�I.'l1I1TS.A./IfO. COI7. E Sf6UIlOSc.:::::::..:::: JTÂ.,4...í -...I

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "qulnt8-eolunB�t
por mais que pareça teU: aml·
go; não merece tua estima um
�f.Jdor 4. ,..t,rJa. (lt. J!. (,l�

Proprietários - J. Moreira & C ia.
O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do EsttJdu

Sort-Jos nos dias 4 e 18 rl e ('fífiA. roê!'.
PR�MIO M,410R CR.$ O.�50.00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico grátis

NOTE BEM todas estas vantug ens por ap\'nJlI'
, Cr $ 1,00. Tudo que p-um-te curn

nre ínconunem e. Não existe igual. Não re llíta e não
duví.te um só instante. COnCI)!Ta para o ur óxím»
sorteio, tenha coítança, que,' quando meno s esperar, fi

sorte virá 80 seu encuntr o
.

Conserve bem na memória os dias lt e 18

... 1DIAJ também ri t\(ATOcortando ou ('tISt'ndfJ!

A
o PENSAMENTO DO DIA.
«O anônimo nunca € generoso.

e muitas veaes 'é uma indigna
máscara que esconde a face
abjeta da infâmia e da cor

rupção. O anônimo é irmão do
oasquim», J. Manuel de Ma
cedo.

•

A A NEDOTA DO ,DIA
CONSUMIDOR

Eu <ou pelo gasogênio ..•
Você tem automóvel ?

- Não; ando pr ec cupado
com o racionamento· do par s tí !

*

o PRATO DO DIA
CREME DE OVOS.- (Prato

francês). - Faça .um bom caldo'
de galinha e pasee-o pela pe
nerr a,

A' parte bata' dez ovos in
teiros e vá deitando-os em fio
sobre o caldo em tarte ebulição,
mexendo sempre .

•
O PRECEITO DO DIA

Na primeira fase da febre
tifoide, os sintomas são vagos,
imprecisos e' confundem-se com
os de qualquer doença infecciosa
no período inicial. Mas há um
recurso muito simples, que re
vela a presença do bacílo tífico
no sangue, autorizando, assim.
fi

•
"d' órrrn ar-se o necessarro iagn 5-

:jico: é a «hernocultura .• SNES

--� --�"""--'--'"

W M. DIA�.._A,I21a.iat��
R. Omst?lheiro HaJ'ra. 8O.Il.5TUOIO

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C, A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
RU::l Trajano, 12.

Os prevos
(r$ 20,00

SALAO BRASIL
Pra�a Quinze, n. 10

Comunica às distintas f'lmílias que está sempre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e
ao gasto das clientes (permanente curta, meia

cabeleira ou bem comprida, etc).

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

li L_.! i L.l i ._ 3ál_ii . Li.:

Prestigia o Govêrno e a.
classes armadas, - ou ser's
um "quinta. colunIsta". (Lo
o. N.),

Ul_�2�__"_!IIl IIIII\I ':O:.·�e�S:.:T�A:D:.O:;'-;.T�e:.r;.;c:;a:;.;fe.l.r;;a.,_3_'_d_e_A;.:I_O.S_I_O_d_e_'9Il1o'1r4._3 .._:w;gm.m.:m-_�....o·.,.

NOSSA SECÇAO

Depois de uma noite passada nas selvas da Nova. Guiné, desf1rdutajndo ats como�idadesd!rpo:r�:�d
' d' c UltOS um so ac o nor e-americano

CiOnQd�sdPor uma re e a provtao d: Q���a eJ'oZ;:;da dedicada à tarefa humanitária de caçarsorrm o, cem o pensorneri
° ESTADO)japoneses. (Fóto da Inter-Americana, para

_

.

_ O." a � i' NOVO 'l'IPO DE TREllf UE
• • A1'ERR.ISSAOEM.

$
.:

1)1/. $1\
r

C.",,'-. 1'0··.-) ..
: AKRON, (Ohio) - agôsto-:

, : I (IN1'ER-AlVIERICANA) - A
: : I pedido da Fôrça Aérea Amerí- DISSO.L·VEI : cana, a Firestone Fire anel
•

U M B 1-A : I Cornpany est� fabricando �nll A,rGORDU'RI
v• CO I I • trem de aternssagem especta ,: _./ --#..L . : em fórma de "caterpillar ", que: As f mais : permite aos aviões aterrissa-

MUI·tos· QUI·I�s por MeAS• mais amosas musicas, com os • rem em aeródromos arenosos. y•• f ..mo so s art#l'tas. •• E"sse trem ele aterrtssaaem V. é demasiadamente gorda? Não gos-.. � , b , tarta de ter o corpo das belissimas zs-: : que já foi submetido a numero- trêlas de Cinema de Hollywood? Um:
.

ÚLTIMAS' NOVIDADES : sas experiências coroadas de ���i�oá�aes��l��rn�aa��em�sest;a���i;��.' RAD·tOLAR •• êxit,o,. dá aos aviões. a mesma artistas, descobriu um método rapido

N
...

e seguro de dissolver a gordura sem I'e-• a';l » • especte que as corridas sem correr a dietas drastícas ou a exercícios: ",. : fim dão aos tanques e aos tra- ���s�v�de,ES�;o�.;;�Ob;��� ;:d'�ad�'! Rua Tra.-ano, 6.@·\toreS.AléllldiSSO,C.OnSOlllell1aenergiaaOdissoIVer a gordura de modo""

que V. se sentirá e parecerá mais [o-! •• ,
mesma quantídade de borra,�ha vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas....

t d
- 3 vezes ao dia. Formode é um pre-le M �•••••CII••••••••••••C t \ que os pneuma ICOS e avioes, parado garantido para remover o ex.:���;;;;;;.;iiiiii;.;iiiiiii =__�_;m_;;;;;;;;;;;;;;;;;;.._;;� i embora permita ao aparelho cesso de gordura. Peçà For�ode.iii --- - '"'

I
' hoje mesmo, em qualquer farmacla. Auma area de contacto com o

I noss� garantia é a sua maior proteção.

Credíto Mú�UO Predl-aI sólo quatro ou oito vezes Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 • Rio
J.

I
maior. v,",, �; ,,�d,," m.H�

o papel da India na

derroto do Japão
SAJ CALAL .� .. (EXCLUSIVIDADE ()O C. E. C. PARA

"O ESTADO").
Bombaim - A Índia sofreu 110S últimos dois anos, trans

formações de tal natureza que alteraram completamente o seu

aspéto geral, a ponto de torná-la desconhecida áqueles que a
visitaram antes do pl'esf'ute conflito. Indústrias de excepcio
nal importância bélica foram disseminadas em todas as re

_siões estratégicas do país e uma completa mobilização ,de. todos os seus recursos foi efetuada para fazer face aos exercItas
nipônicos que ameaçavam suas fronteiras. A índia de hoje, luta
bravamente e hombro a hombro com as tropas britânicas nas'
montanhas da Birmânia, r6chassando valentemente o agres
sor amarelo. Qua'ndo chegar o momento de ser desencadeada
a ofensiva final contra o Japão, a índia coiltribuirá de manei
ra eficiente para a derrota dos covardes agressores do Pacífi
co, .que vendo as nações civilizadas da Europa empenhadas
numa luta de morte contra os sanguinários ditadores do

I"eixo", não trepidou em atacar covardemente e de surpresa
países com os quais mantinha intimas relações de amizade"
até a véspera. Quando chegar o momento da ação contra os

japoneses, os indianos não desmerecerão a confiança que _aInglaterra e os aliados lhe depositaram. E a sua colaboraçao
será tão efetiva que a índia será apontada no futuro como um
dos fatores preponderantes na derrota dos japoneses. O india
no ao contrário de muitos povos asiáticos, não crê na invenci
bilidade dos japoneses e daí o seu desejo que afastar de suas
fronteiras o perigo de uma invasão dos bárbaros que signifi
parJfl. !Im fetrQe���9 e_�\')n1t) da oiviH,zaçã,e> indiatta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DESPERTE I 'BILIS
DO SEU FIGIDO

A. Itália· perdeu .metade de sua esquadraARGEL,28 (U. P.) ... os ITALIANo.S P-ERDERAM CINQÜENTA Po.R CENTO. DE SUA ESQUADRA DURANTE A ATUAL
GUERRA. FOI o. QUE REVELARAM OS TÉCNICo.S NAVAIS ALIADo.S NA BASE DE CUIDADo.So. ESTUDO. SôBRE AS IN
Fo.RMAÇõES o.FICIAIS DAS NAÇõES UNIDAS E DO. PRóPRIO. EIXO.. AINDA SEGUNDO. os MESMo.S INFo.RMANTES, A
ITÁLIA Po.SSUE AGo.RA 5 Co.URAÇADo.S INTACTo.S, 2 AVARIADo.S, I EM co.NSTRUÇÃo.; 2 CRUZADo.RES AVARIADo.S
E OUTROS 7 INTACTo.S E APENAS CINQÜENTA Po.R CENTO. DOS DESTRo.IERES EXISTENTES ANTES DA GUERRA.

,

'Washington, agosto (Inter-
Americana) � 'Um metralhador (1('
lima Fortaleza Americana, com um

braço soríainente ferido num com

bate aéreo que custou a vida do pi
loto do aparelho, saltou recentemen
te ele paraquedas em território nii
migo, na, esperança de que os rné
dicos alemães lhe pudessem sal var
a vida.

O avião foi dirigido pelo cO-Pilo-ICARTAZE"5I o com lI!lJa rlas mãos. enquanto ('01.11 'a outra ele segurava o corpo do 1)1-
loto, aí'im de evitar que êle caísse
sôbre os controles, e a operação
de bombardeio foi executada C0111

Vida Social
/

RIQUESAS
Segundo a tradiçã.o o templo d.

Salomã.o po.suia as seguintes, ri
queaas: 12.000 candelabros de ou

ro e pr.o,ta, 12.000 mesas dali m•• •

moa rhetai., uma enorme mesa

toda di ouro, 20,000 copo. e va.os

de ourb, 60.000 copo. e vasos de
prata, 100.000 redomas de ouro,

200.000, rédoma. de prata, 8.000
pra"tos , d. ouro e 20.000 jarras de
ouro.

.a.alTfltl'rlol'
Passcl hoje o natalício do sr.

Ne.tor Carneiro, contador e .6cio
da 8Co.la do. Casemira.".

PassO hoje a data natalícia da
exma.•ra. d. Donatila Silveira de
Sou.a. e.posa do sr. Lúcio Sou.a,
chef. das oficinas da I.O.E.

Faz anOs hoje o jovem Nilson
Gondirn, atualmente servindo nu

ma unidade do Exército aquarte·
lada no Paraná.

TranllCorre hoje o nataHcio do Ijovem Raimundo José dos Santos.

Casamentos] .

!Realiza· ••• hoje, na Capital F.. �

deral, o .nIClce matrimonial da
••nhorinha Odette Cordeiro. filha
do ar. Cirilo Soare. Cordeiro e de
d. Maria Cabral Corde'iro. com o

.r. dr. Carlos Simonar Rodrigues
do. So:ntO!l.

Ripas de Imbúia
(para cêrcas)

\

Tratar no escritório da

I
SOCIEDADE EXPORTADORA

"

CAlARIHEHSE
Rua F. Schmidt, 52

30v.-20

HER.(HSllIO nE UM PILOTO
AIUERWANO

êxito.
O segundo-tenente Keilh Koske,

o navegador, declarou que êle e o

metr-alhador, um sargento, concor

rlararn em que o sargento não pode
ria resistir aos ierimentos recebi
dos, se esperassem pelo seu regres
so ii base. O sargento, abalado seria
mente pelos ferimentos recebi<.los,
puxou fi. corda do paraquedas antes
que pudesse saltar. O tenente Ros
ke, então, colocou o pal'aquedas sô
bl'c o braço do sargenlo e a,julIon-o
a sallar.

O tcnente John C. Morgan con1i
nuava a dirigir o aparelho com ()

Corpo <lo piloto seguro em um dos
hl'aços. O parabrisa, foi despedaça,
do e o co·piloto manteve a formH
ç,ão, obse,rvando o alvo através dus
parles lat.erais do aparelho.

"]� quasi impossível o que lHor
gan fez", declarou I.) tenente Kos
xe", "ll1a� bombalrdeal'llos com ple
P.O el'��O p� l)QU()� r)h,jetiYQ�",

,�:�:�����l;:��� � �;!���;���·g:��r��,� ç Ia:I (.]d'kJLibertação Nacional como único defesa de todos os inter êsses da
órgão qualificado para represen- Franca".
tal' os interêsses da França. Esse Dêsse documento consta ainda
órgão, recentemente constituido uma ressalva sôbre a futura or-

em Alger, e que mereceu o re- gan izacâo do poder na grande
conh ecimento das Nacões Uni- potêÍll1[a européiu, -organização
das, representa a co roacâo de que se terá de processar natural-
longos esforços pela unificação mente, de acôrdo com as tradi-
definitiva e completa dos fran- cionais normas de livre exerci-
ceses que se recusaram em 1940 cio da vontade popular na estru-
a aceitar a capitulação de sua tu ração de suas instituições e na

pátria e a cousequente domina- escolha dos seus dirig'entes-
çâo alemã e dos que posterior- princípio fundamental das socie-
mente se filiaram às forças que , dades políticas civilizadas" cuja
no Império Colonial, vinham restauração constitue o principal
sustentando a causa da liberta- objetivo da guerra contra o to-
ção francesa. talitarismo. "Fica entendido
Tem uma significação que se reza a nota brasileira - que o

evidencia por si mesma a cons- Comité Francês de Libertacão
tituição do Comité Francês de Nacional participa do ponto· de
Libertação Nacional. Esse órgão, vista brasileiro quanto ao direi-
com a estrutura e a autoridade to de constituir o povo francês
de um autêntico govêrno dos livremente c seu govêrno, na

fanceses, coordenará as ener- devida oportunidade".
gias de todos os patriotas empe- Para o Brasil tradicionalmente
nhados em resgatar, pelas armas, unido pelos mais profundos v in-
o território metropolitano, co- culos sentimentais e culturais à
operando, em condições de gloriosa nação latina da Euro-
maior eficiencia, decorrente da pa, é motivo de particular- rego-
coesão e harmonia dos seus zijo a constituição do órgão di-
esforços, na campanha das Na- rigente provisório da França li-
ções Unidas. vre, a totalidade dos seus cida-
A nota de reconhecimento en- dãos e dos seus recursos mate-

tregue pelo guvêrno brasileiro riais, para mais eficientemente
em Alger, expõe os motivos des- coordenar os esforços patrióticos
sa resolução ao acentuar que o dos franceses pela libertação
Comité unificou os esforcos dos de sua pátria e da Europa, em

compatriotas que colabo;am na íntima e proveitosa cooperação
atividade bélica das Nações U ni- com todas as potências demo-
das, mantendo sob sua adrn in is- cráticas. ("Diário de Notícias"
tração os territórios ultramar-i- - Rio).

HOR'I'AS DA VrrÓRIA CUL
'rlVADAS PELOS AVIADO

REs AMERICANOS
(I b D LONDRES, agôsto - (INU e oze deAgosto TER-AMERICANA) _ Os pi-A V I. S O lotos americanos estacionados
De ordem da diretoria, cornu- em bases situadas na Inglater

nico aos srs. sócios que está sendo ra não se limitam apenas a
presentemente procedida a distri- bombardear objetivos inimigoshuiçlío de convites para o bnile que
êste clube efetuará no próximo dia na Europa, mas contribuem
6, em homenagem à data da Irrde- também de outra fórma para a

pendência nacional e a todos os vitória cultivando pequenaspaíses americanos. hortas. Nas horas em que nãoA opreserrtcçdo dêsses convites, se encontram de serviço osao por-tetro, no ato da entrada, é . .
'

condição indispensável ao ingresso pilotos amerICanOS trabalham
à solenidade, exceção feita a qucri- nas hortas organizadas próxí
tos exibirem carteiras de s6cio devi r mo aos seus aeródromos tendo
d�mente de acô::do com as exigên" muitas vezes ao lado podcrus da tesouraria. .

erosos

Florian6polis, 23.8.43. bombardeiros. No ano passado
(a) ORLANDO FILOMENO os aviadores americanos na ln-

I: Secretário. glaterra cultivaram aproxima-
"........__...,.....,..,...._.__••••••••• � damente 7.000 acres que de ou-

Compram-se estabilizadores. tra fórma teriam ficado ímpro
Na "Radiolar", rua Trajano, G. dutivos, e conseguiram obter

vegetais suficientes para sua

alimentação e de muitos de
seus colegas britâp.icos. No ano
corrente, as "Hortas da Vitó
ria" cultivadas pelos pilotos
americanos na Grã-Bretanha
apresentam um florescimen
to verdadeiramente extraordi.

Ue.....·•
.�__ ?1'lzIN:

1 que George Bernard Shaw
queria que no seu drama

«Júlio César», levado à cena

pela primeira vez em Londres,
Cle6patra aparecesse no palco
completamente despida; e que
seus empresários. afim de não
desgostarem o público, tiveram
imensa dificuldade em conven
cer o dramaturgo do contrário.

E Saltara lia Cama Disposto pari lu'"

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis, Se a bilis não corre li-
vrernente, os alimentos não são digeridoe
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Voei
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 Cartel' são
extraordinariamenteeficazes. Fazem cor

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

.TOE LOUIS NOVAllIENTE
EM AÇÃO

WASHINGTON, agôsto
(INTER-AMERICANA) - Os
soldados americanos em ultra-
mar e nos acampamentos mi
litares nos Estados Unidos te
rão oportunidade de ver nova
mente Joe Louis lutar. Joe
Louis, atualmente sargento do
exército americano, deverá

I
realizar exibições de box nos
acampamentos e bases milita
res onde quer que se encon
trem estacionados soldados
americanos,--segundo se anun-
ciou recentemente.

I
agorn a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

couro a crômo.
Cornpro-se OLEO DE PEIXE, em qualquer

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

' 41.

2 que a famosa «Ave Maria»,
de Gounod, constitue uma

espécie de plágio, pois seu c.u

tor limitou·se a escrever uma

delicada melodia, sendo todo o

acompanhamento da mnravilho·
sa composição calcada num pre
lúdio de Bach.

3 que o ouro foi o primeiro
metal conhecido pelo homem,

e que de todos os metais é êle
o mais fácil de ser trabalhado'
devido à sua extraordinária rnn

leabilidade.

4 que devido à legenda hist6-
rica de que os fundadores de

Roma •• Rômulo e Remo -- fo
ram amamentados por uma
loba, até hoje é proibida 'por
lei a caça dêstes animais em
certas regiões da Itália; e que
os transgressores de tal lei po
dem ser condenados como horni
cidas.

5 que Cho.rles Laughton, an-

tes de ser ator e cómer à
mesa do rei da Inglaterra, foi
um simples garçon de um dos
restaurantes mais famosos de
Londres.

6 que o futebol é anterior à
Era Cristã; que a expressã.o

«arremessar como uma bola» é
encon trada 'no Livro de Isaías,
do Velho Testamento; e que há
uma referência similar no Sexto
Livro da «Odisséia», de Horna
roo

Lenha à venda
Vendem-se várias árvores para

lenha. Os interessado! podem
procurar o snr. Raulino Ferro,
à rua Conselheiro Mafra n . 56

o dopreço paoMissa de
-

açaoem graças

ALFallTE
Precisa-se de oticial de pa·

letó. Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$
50,00. Informações à rua João
Pinto, 18 (sobrado).
403 lSv-7

Os proprietarios de padarias nes
ta capital, comunicam que, a par
tir de l' de setembro, deixarã.o de
fabricar pã.es de 10 centavos, que
serã.o substituidos, em peso pro.
porcional, pelos de 20 centavos.
Esta resoluçã.o. visa conciliar o

interesse dos fabricantes com o da
populaçã.o e foi tomada, em virtu·
de do elevado preço do trigo e mã.o
de obra verificado ultimamente.
Florian6polis, 30 de Agosto de

1943. 3v·l
"A Bandeira Nacional deve ser hastea.

da de sol a sol, sendo permitido o seu
080 à noite, uma vez que se ache conve
nientemente iluminada". (Deereto-Ieí n,
4.545. de 31 de Julho de 1942. art. 12).

Comprai na CJI SA MISCE
LÂNEA é saber economizar

Gastão Simone de Assis e João Simone de Assis
convidam os parentes e amigos para assistirem à
missa que, em ação de graças pela passagem do 25".
aniversário de casamento de seus pais, mandam cele
brar na capela do Colégio Coração de [esúe, na ses.ta
feira, dia 3 de setembro, às 8.30 horas,

VE\DElll-SE

nário.
'

TAMANCARIA BIRREIROS
� '

DO DIA

A admiravel sequência do grandioso filme "Com os Braços
Abertos", com Mickey Rooney e Spencer Tracy:

Somos todus irmaos
IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x8 DFB)

PERITOS DA BOCHA (Short)
Preços: 3.00, 2,00 e 1,00. Censura Livre
-------------� _.--

CINE IMPERIAL Sessão às
19.30 hs.

1,
........,.............

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LiMiTED

John Hall e Peggy Drake na encantadora aventura Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

VI' ddease,nrolaadSB Sel�mPI,enae:eIVma: el�or 1' ""'''_!I!I!IC_f..
$

_1•.201lll!0�.OO_O_,OO_O_,OO.".·.. .....__.-_1_

Sub·Agente: L. ALMEIDA Rua Vida! Ramos, 19

Fones 1587
e 1602

Ultima exibição da adorável comédia, cheia de música e

10mBnce, com Dick Powell e Ellen Drew:

Natal em julhoFILME JORNAL N. 123 (DFB)
o FEIO DINO ISAURO (Desenho)
Preços: 2,00 e 1,50. Livre de Censura

5a. feira:

A
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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avisa o distinto público de Florialó
polis de que acaba de receber' be

líssimo sortimento ,de verão.
Variado

'

sortimento de sedas.
«A, Exposição»

OESTADO-Terea-feira. 31 de Agosto de 1943

melhor»
clubes»

os

Ternos
Fucem

de tropicais, linhos, brins e
u:ma visita, sem

PRAÇA

casemiras.
•

compromisso,
QUINZE N. 11

,

a

«a

«pequenosD.E KII)' HA?10S - (COPYHIGHT nos" ou sejam. () Canto rio Rio e o

DA PHESS PAHGA, ESPECIAL P;\- Madureira, r-cspecí ivamcn l e. nian-

HA "O ESTADO") tendo-se o S, Ctistóvâo na l id eran-
Hio, - Decididamente. o pr escn- ça. Contra IlS "grandes" há ainda

te curnpco nat o car i ocu de Iutchól no bnlan ço da rodada de 22, a

esíú püra os "ipequcnos clubes". Ou- adversidade dos xcnrcs , que para
tra rodada disputada pelos concor- êles foram cspcuu-ular cs e cvi dcu
rentes ao l.i l ulo máx imo de Iutehó l lemente desvantajosos, chegando ao

nretropnlitanu, e novamente os eh a- total de cinco e seis lentos, cuquan
mudos "grandes clubes" foram le- to para que, os "pequcnus". foram
vaxlos de vencida. Na Larde de 22, equilibrados, não passando de
até o Bangu, um cios últimos colo- quatro tcntós, convindo, ainda, di
cados, "pôs () rabinho de fóra" zer que, as conlagens ele cinco c

impôs no Flumiucnse UIlJ espelú- seis tentos, foram construi das por
cular revés, dando Ulll "pulinho" "pcque.nüs cluhes

'

contra "grandes
para () sexto lugar, e pondo "para clubes", isto ó, pelo Bangú contra
tráz ". nu seja, para o sétimo lugar, o Fh.mi n cnxe, e pelo São Cr-istóvão
o Botafngo (um "grande"), Além cout ra o Vasco, respectivamente.
disso, excetuado o Flamengo, lodos! Euticmcntcs. afora o América, ne

os "gr-andes clubes", num tolal de
I
nhum "jicqucnn cln lx-" desceu na

três, sofreram derrotas, descendo tabóln, pois alt' () Bunsuccsso. que
na colo-cação geral. enquanto que,

I era o último colocado. mesmo per
cnlre os "pequenos". apenas () Bon- .derido para o Canto do Hio não pô
sucesso e o América Iorain mal su- I de descer, Dela mesma razão ainda
cedidos, e asstnt mesmo, defrontan- Icom "a n;c1hor", na luta contra
do advei-sári os, também "peque- lOS "grand.os ".

Ainda com

Torneio aberto
Aos esforçados diretores da Liga Atlé

se, dOl'njngo último, no estcírlio da Fôrça
Polit:'ial, o TOL'neio Aberto de Atletismo,
PI'OU10yido pela Federação AlléUI'a Cata-
rinense.

,

Tôdas as provas, (/11€ congl'egaram re

gular número de concorrentes, efetua
ram-se num ambiente de grande entusias
mo e cavalheirismo, sendo os atlétils Yi
V8mente aplaudiclos pelo público, tôdas
as yezes que eran1 anuI1C'iado$ o� TI01neS

cios yenceclores,
De acôrclo com os resultado:; abaixo es

tampados, venceu a competi('50 ele do-
111 ingo ° l-l° Batalhão ele Cac;adorc,", que
sustentou gl'ande luta ('otn o E,,;pol'te Clu
be Florianópolis,
Simplesmente notável a "pel'fomanco"

('umpr'icla, pela l'epl'e,enlaç'80 cio Espor
te, pois conconendo C0111 apenas seis

atlétas, conquistou nada menos de 59
1)00 Los!
Após Çl terminação elo interessante cer

tame, as 'a u tOl-idades presen tes fizeram a

entr'ega elos prêmios aos yencec!ol'es,
Assistiu ao ele:;enrolal' de LúcIas as pl'O

vas, o exmo, sr, tenente-col"Onel cll', Hugo
Silya, ilusll'e l'OmanDante ela Guarni<:ao
Fede1'al e do 140 B. C,
Aos esf01'ç'ados elil'e(ol'es <la F'ellel-arao

A. Catarinense enviamos congl'otlllações
pelo êxito da competição ele doming'o úl
tlnlo, que Jl1al'COU 111ais urn surpreen
dente triunfo daquela benemél'ita enti
dade, pl'esillicia 'pelo gl'anc1e espol'tista
majol' J080 ;\[a\'inl1o AI\'es,

lmsrvrADO GEfU], 1),\8 P!Wy.\S
4tiO lIlPU'OS - Vencedor: GaucJéncio

(�, C.), Tempo: 35 segundos e 2 quin
t.os: ,20 lllgar - Brálllio (140 D, C,); 3°
lugar - Fla'llzino (14° B. C,),

L1;OO llll'Ü'()S - Ven('edor: Matos (1�o

de atletismo
20 lugar - A elos Anjos (1.J0 8, C,); :,0
lugélr - Perei1';:) (O, V,),

7:> 1l1eil'os - la pl'eliminal' - YenC'e
dor: O, Zadel (l,�o n. C.), Tempo: 8 ,'e

gnnclos C um quinto, 2' preliminar -

Vencedor: Alelo ,'\'llJes (K C.), Tempo:
9 :-:egundos. ;ia prelinü�1al' - Yencedor:
"elson (E, c.), Tempo: n segund03, Vinnl

- YeJ1('e<lOl-: Zadel (110 H, C',), Tempo:
8 segundos: 20 111gar: Alelo "'lInc� (E. C,),
Tenlpo: Ç) segunc1ot-i.
'Lall<;am('ll(q (1(' disco - Vencedor: :.'Ir.

Silva (B, '-.), (.'0111 ��o nletl'O� e 70 centí-

meu-os: 2° luga)': A. ,0."Lnes (F. C.). c-om
2H meu-os e 70 cen tímon-o-; ;)0 lug'é.'t1':
S, Sombrío (J.l0 11, c.i. com 24 mC(l'OS
e 2.3 rent imor roc.
Salto e in "1(,",,, - Vencedor: Lotar-

Schiefler (] 10 Il, C,), com 1 melro e (i'í
c'Entíllletros; 20 lugar: S. Sonciní (E. C.),
('0111 1 metro e (ia cen t ímeu-os.

LaIH:�IHI('nto de dal'do - Vencedor: Pau
lo Sc!teidE'mHn(el (E, C.J, com -H metros
e 23 coru ímeu-os: 20 lugar: S. Sombrio
(],o!O B. ('.). «orn �1() metros e Ir r-en t imo
tros.
Luucument o U�) nun-tr-Io - Vencedor:

H, Hu.pade) (1 �o B. C.), com 23 l11e[1'05 E'
:l8 cen ümetros: 20, lugrn-: A, Otrveua
(l,[o TI. C,), c-om 22 metros e 00 eel1 time
tI'OR; ��o 111g:.1J': 0, S'ilve

í

ra O�. C._). com
21 meu-os

200 meu-os - Vencedor: F'Iauz in o (140
B. C,). 'I'ern po: 2;) segundos; c 2 quintos:
2° lugar: Osmar Cunha (E. C.). Tempo:
28 segundos: 30 Iugnr: 8011('1111 (E. C.).
Snlto jdl>lict>, - Vencedor: L, Schieíler

(l,[o B. ('.), com la metros e (iS cent írno
uos: 2° lugar: P. Scheiclemantel (E, C)
com 10 metr-os
800 me tros - Vencedor- GaU'Clêncio

(E, C',). Tempo: 2 minutos, 14 segundos
e 1 quinto: 2° lugar: r-. Coêlho (140 B.
C.). 'I'C111PO: 2 minutes c- 1.3 segundos;
�:o lugar: Guimarãcs CB. Y.).
Salto com ,-",'" - Vencedor: Silvio San

ciní (E. C.), com 2 metros e 50 cent írue
n-os.

;.:.1;00 l1H'll'O� - Vencedor-: L. Ramos
(H. \',l. T'ernpo: 10 minutos e -I segundos:
2° lugar: F'lauz.ino lHO B. C),
Lnuçuuien to (](' 1)1:· ....0 - Venc-etlor: :\L

Sil v a l13, V,), com 10 metros e :lO ce n ti
metros: 20 I ugar: A, );:u.nes (E. C.). ('0111

9 metros c H:� centImet!'o�; 3° J uga)': H.
HUllurlel (l-la R ('.), com O mctros e no
('entÍn1etl·O:S.
Rc\'<"""n�nto (lxl 00) - Vencerlo1': J';,

lJOl.'LC Cluhe F'1()l"ian6poli� CGaurlênclo.
l':unes, OSI1",,' e Scheidemante]), Tempo'
48 :-:;egllllc1os e 2 (luinto:--;; 20 IUgUl': 1,1(.
B. C. Ten1po: ,,0 segundos.
RESL.:L'I'ADO 1,'I'\'AL - l° lugar: 1,10

Batalhão clt' Cal:aclo1'e,;, com 6S' ]lantos:
2° lugar: Es�)ol't(_, Clube Florianópolis.
'OH1 ,')D vontos; :10 lug;ar: Barl'iga Yenle.
('OlT"] 23 ))on lú;..',

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

exclusividade.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

B, C,), Tempo: 4 minutos e 80 seg1undos;
.....................................................

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

Drogas naclonaiB e estranll'elras - Homeopatias - Perfumarias
Artigos de borracha.

Dr. ARAUJOOlhos -- ouvidos '- nariz -- gal'ganta
REASSUMIU SUA CUNICA

Rua Vitor Meirel1es 2ft
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.

, ,Garante·se a exata observância no receituário médJco_

PREÇOS ]IÓDICOS.
Iloa C"n ...... lbelro l\lafra. 4 e :I (edlffclo do Mercado) - FON)jJ 1.1142

TBE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

MACHADO & CIA.
AG1l:NCI";'S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. RIJa João Pinto - 5,

Flol'lanópolls
Sub·altentes nos pl'in'Cipals municípios do

ESTADO

.de
ESTOwlAGOD

opressão no peito e óficuldade no

respirar são sinais de excesso de acidez
no estômago, O Leite de Magnésia
de Phillips neutraliza os ácidos, ali
via o estômago, estimula a digestão
e ajuda os intestinos. Siga o cor.se

lho dos médicos: Tome o Leite de
Magnésia de Phillips.

1iI ,A� AMÉRICAS UNIDAS, UNIDAS VENCERÃO ,..

______.._I il_.l'ROUl'L\O EJ[ 3L\SS.\: UE
'l'ORPEHOS

CHICAGO, agôsto (IN-
TER-AMERICANA) - Os tor
pedos destinados à Marinha,
aos aviões-torpedeiros é aos
submarinos americanos estão
sendo produzidos na" Torpedo
Town", seis vezes mais rapida
mente do que se acreditava
fosse possível. A "Torpedo
'I'own "

,provavelmente a maior
fábrica em seu gênero em todo
o mundo, foi construida no lo
cal onde outrora existia um
campo de "golf", nos arredo
res de Chicago, pela "Amer
torp Corporation ", uma subsi
diária da American Cal' Com
pany. A construção da fábrica.
importou e1:11 20 milhões de dó
lares, Seu primeiro torpedo foi
embarcado em novembro últi
mo, seis meses após o ínícío da
cOllstrução da fábrica, qne ago
ra produz tl'ês vezes mais -tOl'
'pedos do que qualquer outra
fábrica do país, Cêrca de um

têrço dos operários dessa gran
de fábrica de torpec1os são mu
lheres.

SR. l\10TORISTA: - Leve os documen·
tos necessários, para a substituição da
carteira de motorista, a "Emp1'êsa Inter
mediária", e aguarde, com brevidade, em
sua residência, o recebimento da nova
carteira.

San g u �,-n 01CONTEM'
OITO ELEMENTOS TONICOS:
�RSENIATO, VANADA·
TO, F05FOROS,CALCI0

ETCi
TONICO DO CEREBRO
rOMI(O'DOS MUSCUl.OS
O. Pálido.. CIP.up.rldol,
EI'3ol.do., Anêmico.; Mi ••
qUI cri.m M,grOI, Cri.nçll
"quitici.. rlceberio I toni·
lic.ção ger,1 do orglnitmo

com o

Sa ngue n DI
Lle, D,N,S.P. n' 199, de 1921

-----------,-----------------------

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhoresfábricas do país. são encontradas nos bàlcões da

Casa ·SANIA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 -- �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D,R. ARAÚJO·
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro,
C01NSüLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor .Meireles, 24. Fone 1447
__ __ -- --

DR. MADEIRA' NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerfetsoamento e Longa Pratica no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela manhã; diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

.libados, das 16,30 à8 18 horas - CONSUIJTóRIO: Rua João Pinto B. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Bna Presidente CouUnho, �3.

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

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

Departamento de Saúde
CLtl'i'ICA l\fÉDICA - l\foléstlas internas de adnltos e crianças. CONSUIJTóRIO:

R.la Felipe Schmldt n. 38 - Tcl. 1426 - RESIDel'iCIA: Rua Vi8conde de Ouro

P''eto D. 70 - Tel. 1523 - HOR.o\RIO - »as 16 às 18 - .FLORlANóPOI,IS.

DR. SAVAS LACERDA
t
Sx-interno do Servlço do Professor Leônitlas Ferreira e ex-estagiário dos Servíços

do dr. Gabriel "de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologta do Departamento de Saúde e 1I0spital de Carltlade

Clrníea médíeo-ctrúr'gtoa especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Roa Felipe Schlnidt, R, Fone 12S9 - CONSUI,TAS: Das 15,30

b 18 Iloras - RESID&NCIA.: Conselhesro Maf>:a, 77 - FIJORIAl'ióPOUS,

INSTITUTO DE DlAGNÕSTlCO
CUNICO

DR. DJALMA
MQELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prãtica nos hospbtals europeus

CHulea médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho gerríto
urirnárlo do homem e da mulher

A88iBte. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Cu'rso de Radíología Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau-

1M. Espeeializado em H1giene e Saúde
Pública, pela Uni�ersidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

dá,rEliografla clfnlca - Metabolismo ba

�l - Sondagem Duodenal - Gabinete

de flsiotera'pla - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando
tachado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

'�
r DR.I

<
ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

ClrurgllJ e Ortopedia, Clínica e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSU�TÓRIO: R. João Pinto 7 Dici
rtamente das 15 às 17 horas. RESIDlllN-
CIA: AlmkllJIlte Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

<Parteira) .

Diplomada pela lIlaternldade
de florianópolis

Atende chamados a qoalqll�
hora

Praça da Bandeira, 53 - sob.

(AntlltO LarltO 13 de Maio.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÊDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
anças em �ral. CONSULTóRlf!): Rua
FeUpe Sohmldt - Edifício Amélia Neto.'
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE
SIOltNC1A: Av. H. Luz, 186. FOOl� 1392,

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico ....:.. CiÍ'urgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medici;na

da Universidade de São Paulo, onde foi
ii.. À.s-sistente por vários anos <io Servlço

Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Pr-írneíra Cadeira de Clinica Cinirgi<ea).
Com prática na clínica ginecológica do
I:rof. Sila O. Matos. Ass!'Btente de servíçod� par-tos do Prof. Dommgos Delaseio no

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

intestinos delgado e grosso, tlroide, rins,
próstata e bexiga. vartcocele, hídrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras f;
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião,
Opera na Casa de Sat1de

São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
I!Jspedalista em moléstias � seohoras -

Partos:
AI,TA CmURGIA ABDOl\UNAL: estô
mago, vesícnIa, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERfNEO - Hérnias, hidrocele, ve-

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

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

Pr-aça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

BEZERRA LEITEDR.
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

DR. AGiUPA DE FARIA

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - F()NE 1.642
.

Entrell& a domicílio
.

o Sabão
"VIRCiEM . 'ESPECIALIDADE"

elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

_ão 4••• f.lt.� _. o••• alS."- t
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E, COMO CATkPlASMA, Vapokub faz sentir o
peito aquecido e confortado, "extraindo" a

opressão.
A C!UANCA ADORrt�ECE e na manhã seguinte,
geralmente o pior do resfriado passou . . .

graças a essa fricção, ao deitar,
de Vick VapoRub na garganta.
peito e costas.

ENIGMA

Use o tratamente que
alivia o nariz, garganta, e

peito-todos ao mesmo temp�!
o RESFRiADO DA CRIANÇA em geral não in
comoda só o nariz, ·só a garganta, ou só o pei to.
Geralmente todos os três são atacados. Por
tanto não se arrisque. Use o tratamento que
alivia o nariz, a garganta, e o peito todos ao
mesmo tempo. Simplesmente friccione Vick
VapoRub ao deitar.
OS VAPORES MEDICINAIS que o VapoRub des
prende desafogam o nariz, aliviam a irritação
da garganta e a tosse, tornam a respiração livre.

VICM
VAPoRuB

MAIS OE 30 MllHÕ.:S
Dt rACOTES

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

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

Códigos usados: MASCOTTE la, e 2-, edição
FLORIANóPOLIS

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

Tem correspondente em todos os Municípios do' Estado - Representante
da Caixa. Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos 08 conpons das apólices Federais e dos 'Estados de Silo PanIo,

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

C/C à dísposíção (retirada livre) 2%
C/C Linlltada '" _ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . • . . • • . • . • ti %.
C/C Aviso Prévio _. 6%
C/C Prazo FiXo _ .. .. ...••••... 7%

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

DffiETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva

. Diretor-Gerente - CeI. Pedro Lopes Vieira
Diretor-Procurador - Ftorêneio 'f. da Cesta
Diretor-Secretário - Lourival Maia de Almeida

ENCARREGUE a "Emprésa Interme
diãrla", de todos os seqs ínterêsses junto
a qualquer departamento público civil,
militar, 'bancário e comercíal.

Casa Beirão

A influência do Papa no
queda de Mussolini

ROBERTO ALVES UE CAj}I� vêrno mussolíníano. Scorza
POS-(EXCLUSIVIDAUE DO sempre se manifestou ínlmlgo
C. E. C. PARA" O ES'rADO") irreconciliável da I g r e j a,
De todas as causas e motí- combatendo-a ferozmente e

vos flue acarretaram o afasta- provocando na mocidade íta
mento de l\Iul'solini (la chefia Iíana uma repulsa contra to
do g'ovêrno italiano, existe dos os sãos ensinamentos da
uma flue apesar de não haver relígfão católica. A volta do
'sido engalanada nas manche- líder Scorza ao g'abínete íta
tes dos jornais, nem por isso liano, teria portanto inclinado
deixou de exercer forte ínflu- Sua Santidade a solicitar livre

Dr - Newton L. d'Avila êncía na quéâa do "duce" e mente ao rei, a demissão defí-
- Médico - senhor da vída, da honra e da nitiva de llIussolini ou então

Ex-interno da Assistência Municipal liberdade dos italianos. Trata- a mudança da Santa Sé para
e do Serviço de Clínica Cirúrgica •

fI
A , • ,

d
a cargo do Prof. Castro Araujo, se da. ln uencUl. do Papa que o estrangeíro. DIante ores-

do Rio de Janeiro. há longos anos vinha demons- peito e acatamento com flue a

Vi as u rtnárías - Operações trando a aversão da Igreja Ca- Inglaterra sempre encarou os
Censult . Vitor Meireles, 28. tólca pelos desmandos e absur- esfôrços do Papa em pról da

Atende diariamente às 11.30 hs. e, dos êrros políticos do fascismo, paz universal, o rei da Itáliaà tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66. os quais além de aproximar a achou de bom alvitre a elímí-

Fone: 1067. Itália. (lo cháos histórico esta- nação de l\Iussolini, mantendo
va abolindo em toda. a penínsn- dessa maneira o Papado na
la a educação moral da Igreja, Itália e possibilitando no íutu-

CLíNICA M:f:DICA A volta de Sccrza ao poder, 1'10- 1'0 quaisquer negocíações de
Rum Jeãe Pinto n. 7 licitada pOL' Mussolini ainda

I paz
em separado com as Na-

Tel, 1461 mais intensificou os esfôrcos eões Aliadas.
Homens e Senhoras - Moléstias do Papa para a abolição do �g'o- \

�

Nervosas - Moléstias Mentais -

Consultas diárias das 3 S
.

d d C iva d R bilid d L dhoras em diante ocre a e ooperabva e esponsa I I a es t a,

LIO ROT -LO
BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA

DR. AUR� . U DE SANTA CATARINA
Médico - Cirurg_!ão - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, af'e
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-tórax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

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

Telefone 1.475

Fábrica de artefatos
de couro

SECÇÃO VAREJO
.Elegantes conjuntos d..
cintas e �uspens6rios
de couro, para homens

C!1 crianças, carteiras,
porta-níqueis,
malas, etc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

COFRE
Compre-se um. d. aço, Ofertai

à. <tA Exposição", praça 15. n. 11.
v- 10

Bicicletas
Vendem se 3, em 6timas con

dições. Ver e tratar no Arma
zem Bom Fim. No Estreito.

v, ·5

Vende-se excelente 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,g

.�r..�Ã���RCtAfEsp ECIAlI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a agitação nos Balcãs ft situação do servidor do EstadoLondres, 30 (U. P.) Em a população exige a volta dos I tes as manifestações pro-paz, ten- desaparecido em naufrágio ou qualquertodas as grandes ruas de Sofia, os soldados que se encontram na do aumentado a oposição ao pri-
'

outro ato de guerrabúlgaros realizaram gigantescas frente oriental, e, na Rumânia, melro ministro, marechal Anto
manifestações anti-nazistas, pe- tornam-se cada vez mais frequen- nescu.

dindo a paz imediata e a renún-
cia do primeiro ministro Filoff. Derrubados 307 cacas doSegundo informou a emissora de ,

Argel, a onda dé rebeldia, que
rebentou na Bulgária, logo após
a morte do rei Bóris, estendeu-se
por todos os Balcãs. Na Hungia,

Alaslra-se

-

((eIxo»
Londres, 30 (U. P.) - Os bombardeiros norte-americanos,

que atacaram Batlssona e Scheivenfurt, no dia 16 do corrente mês,
derrubaram 307 aparelhos de caça do "eixo.". As perdas aliadas fa ...

ram de 59 bombardeiros.
----------------,

E' grave a situação na Dinamarca O �asco do 6uara,s
�ondres, 31 (U. P.) - Um porta-voz dinamarquês livre RIO, 30 5�')

- A Comlssa�mamfestou que várias centenas de patriotas dinamarqueses, ide Metalurgia con�ultou o De
entre êles, membros de organizações clandestinas, consegui- Ipar�amento de Portos. e N�ve
ram fugir da Dinamarca para território sueco, nestas últimas ;gaçao se te:? algum mteresse
72 horas, muito embora seja rigorosa a vigilância aérea e na_lna .:exp�?�aça� �,o casco ��. baval alemã sôbre os estreitos que separam os dois países. Itelao

Guaraz '. ,naufrabado
no porto de Itajai, em Santa

Estocolmo, 3] (U. P.) -

Trav'l-1 Finlandia aos inter êsses bélicos de I
Catarina, visto a comissão ter

ram-se violentos encontros entre as : Hitler. recebido proposta da Usina
tropas alemãs e os soldados dina- I

I' Siderurgica
N. S. da Apareci-

marqu�s�s dos qu.artéis de R���lU-1 L�ndres. 31 (U. P.). _ Mais três d�, de S. P3:ulo, pa�� explora-
borg, fOI o que informou ofIclal-, navios de guerra di naruarqueses,

I çao do aludIdo cas .

mente a legação da Dinamarca na I que conseguiram escapar à perse- A I A despesa com o

capital sueca. Ainda segundo a guicão alemã, chegaram a portos da tenção. cinema póde ser ti·
mesma fonte de informações o rei Suécia. 1'ada com a venda de papel velho.

Compramos a Cr$ 0,40 'o quilo.
Rua Fr-aric isco Tolentino, 3.

Londres, 31 (U. P.) - Os ale-
Cristiano ordenou aos guardas reais
dos quartéis de Rosern bo rg que
cessassem o fogo, pois seria inutil mães aprisionaram todos os oficiais Uma garrafa de
qualquer resistência. Consta nos do exército e da marinha dinamar- petróleomeios autorizados que se registra- quesa da ativa. Segundo i nf'orrnan- Baía, 30 (A. N.) _ O inter-
ram inumeras mortes tanto entre tes fidedignos, foram presos mil e ventor federal enviou ao in
as dinamarquesas como alemães. I quinhentos oficiais, dos quais mil terventor gaúcho uma garrafa

e duzentos são do exército e tr e- de petróleo de Lobato, afim de
Nova Iorque, 31 (U. P.) A zentos da marinha. ser empregado na pira do "Al-

emissora de Berlim informou que
I tar da Pátria", por ocasião da

reina absoluta tranquilidade na Di-
Uma oportun8dade ,c�egada do fogo simbólico ao

nam a rca. Segundo os nazistas, des-
para os temperamen- RIO Grande do Sul.

de o momento em que foi decreta- �_ _. w ........

da a lf'i marcial, terminaram as tos artísticos Evadl·U-Se 1.greves, pois a suspensão do traba-. Acha-se nesta capital o sr. Za
lho passou a ser considerada

pas-!
carias IaconeIli, diretor artístico

• . do Hotel-Casino «Quitandinha»,slvel de pena de morte. DeIxam prestes a ser inaugurado nos altos
entrever, ainda, os germânicos, que I de Petrópolis e que vai ser o maior
as medidas de terror tomadas pelas! centro turístico da América do SuL

Gestapo p pelas fôrças armadas do Está sendo para êle organizado
. -.

'

. um corpo de cantoras, bailarinas,Relch garantIram Q restabeleclmen- «girls» e coristas, com moças de
to da ,normalidade. Contudo, admite I tedos

os Estados brasileiros. O sr.

a emissora alemã que em lugares Iaconelli aqui se encontra em pro

isoladGs ocorreram atos de sabota-! cura de elementos locais que dese-
jem fazec parte do referido corpogem e atentados contra soldados artístico do «Quitandinha». As

nazistas. moças, segundo nos foi declarado,
terão ordenados compensadores na

Londres, 31 (U. P.) - "O longo quele centro petropolitano, junta-
mente com todo o amparo duranperíodo de ocupação alemã pôs à te sua estada alí.

prova os nervos do povo dinamal'- As jovens que se sentirem com

aptidão artística, embora ainda
não se considerem senhoras dos vá
rios gêneros de atração acima indi
cados (pois lá terão aulas de apren

ki Souamat". Com essa declaração. dizagem regular), poderão dirigir-
o órgão democrata de Helsinki dei- se ao Cine Ritz, hoje, das IS às 18

horas, e amanhã, das 10 ás 12 e

das IS às 18 horas, pois o sr.

laconelli ali lhes dará todas os

informações de que necessitarem.

Curitiba, 2f) (E.) - O individuo
H.afael Furlani. condena,do pelo
.Juizo dI' Direijo ele Santo Antonio
de Platilla a vinil' e um anos dr
pristlo c('lula]'. quando vinha escol·
tarlo ])01' ,"úrios policiais em tl'�ll1
com destino e esta capital, ('onsr

"uiu Indibriar a ("scolta policial,
�roj('tando-se do trem eni movi-
111 e 11 to e e"ar! ind o-se para lugar
ignorado. À fuga correu na próxi
midade (�;;. cidarie de Ponta Grossa.

quês". Essa afirmação é sumamen

te importante, pelo fato de ter sido
feita pelo jornal finlandês "Helsin-

Cadernetas
cinemas

:\Ineeiú� :11 (A. K) "- A Divisiio
dc Turisl1lo do Departamento Es
ladual de 11llj)rens:J, c P]'opaganda,
cm colaboração COI1l o Juizado dr'
:\réllores, vai distribui]' aos meno

res cadernetas para a entrada nos

C'Ínpl1Ias e outras c;,'sas de di\'ej'
sões públicas. As cadernet:J8 ('Oil·

telll o extrato do certificado de ida
de do 1l1C!10r que serão exibidas nas

hilhelerias, eyitanrlo, assim, l1wl
enlendidos sobre a exibição de filo
mes illlprr\prios. As cariernetas se

rão entreiSi!!!l'l pelo DEIP gra,tuitfl
mente e trazem ai assinatura, (I,)
juiz de menores e do riiretor da Di
visão de Tnrisl1lo e Diversões PÚ
blicas. Trata-se de mecjida de grano
de alcance social, visando prrser
\'ar de inflUl'ncias maléficas aque·
les de cuja forma.ção de caráter
muito dependerá o futuro do nosso

para

xa entrever que os finlandeses tam
bém já consideram longo o perío
do de ocupação e subordinação da

Ainda a -saída de Sumner Welles·
Washin"lon 31 (tT. P.) - (Es- ion junho dêste ano, coincidindo

pccial, po"'!' ,"Yilliam Lander, via leom a eliminaç�o de iIIilo Perkins
rildio·telegrafiea, para o ESTADO) e com a. reduçao de poderes dD
- A propósito da designação de yice'ipreslClente Wal!ace, no .mane-
11m novo snb-secretúrio de Estado,IJo dos assuntos JatJno·amencanos.
em substituição a SlllllneI' W�lJe�, IDepois

da

contI'ov.e'l'Sla �ntre Wal·
admite-se, em geral, que sera dl- lace e Jesse .fones, o titular da
ficil encontrar homem lJue reuna pasta de Eslado, Cordell Hun, as
a habilidacle e experiência (le re- ,sumiu completa fiscalização sô
la('ões C0111 que contava o demis- bre a Repartição ele GllL''1:]'a Econ6-
sion::n-io não só em seu estreito 1111ca e, cm consequência da quécOI1l'>lCLo' COI11 'Os assuntos amcrica- da de �Il1ss()lini, a Casa Branca
nos eomo também por seus co- não. ocultou seu desagrado pela
nhe'ci1l1entos dos problemas rela- fórma COI11 que a :Repartição rle
cionados CO!1l a Europa, Ásia e Informações de Guerra <leu à ]'ea

África. Sabe-se, ag'ora, que o eclip- ção dos Estados rnídos sôbre o

se de SUll1ner Welles data de maio caso,

pais.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

, I Revista norte·ameri.

I
cana editada em

SegUin�I��)t����(�o Rio pa-
ra os EE. UU. o sr. TheodOl'e ·:Mnel·
leI' (> Williams A. Hartl, riil'el.orcs
da revista norte-americana "News
\VeM". r":sses jornalistas; que com

plel... rn UI1lH viagem pelos paises do
continente, realizaram estudos re
ferentes ao aumento ela circulacào
da mesma revista na Al11édca Lati·
na, exalIlinando ao mesmo tempo a

possibilidade de edições um espa
nhol e português ela referida publi
caeão.

�o 11io e e1l1 ,S. Paulo os S1'S.
Muellel' e .FIard observaram demo
radamente os principais centros
de atividacle gráfica, colhendo a
me'lhor impressão desse rillI10 da in
dústria nacional. Isso faz supor que
a edição portuguesa daquela revis
ta seja il1lpl'essa mesmo no Brasil.

SA NGTJEN()L
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc·

Os Pálidos, Depf!Uperfldos,
Esgotados. Anêmicos,

MagrQs, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece·
berão a tonificação geral

do organismo com oI

J.._....-----_,,_._.....,._-�"_,.,_I�L_

Régularido a situação <lo servidor do conjuge, herdeiros, ou beneficiários da
restituição de qua lquer importância àqus.

corn a respectiva leg íslaçáo em vigor.
Art. :;0 - Para efeito elo tespec tivo

provimento. constdernr-se-á aberta a va

':5a na data ela declaração a que se refere
o art. 20.

Estado desaparecido em n aufrág io, ací
den te ou qualquer ato cle guerr-a o presí- le título recebida,
dente ela República assinou o seguinte
eleel'cto·lei:

§ l° - Deverá O servidor. se o requs.
rer elentro ele sessenta (60) d ias da data

"AI'!. l0 - Ao conjuge sobrevívo e. na

falta elêste, ao, herdeiros. ou benef'ic iá-
elo seu aparecimento. ser reintegrado, ou
readmít ído. em cargo ou e111 função, equi
valente ao ele que era ocupante, ou "01-rio; do servidor do Estado desaparecido

em naufrágio. acidente. ou ern qualquer tar à situacão, anterior ao 'evento, ele
aposentadoria ou em disponibilidade, com
elireito à contagem de tempo para dias
ela data do seu ieaparectmento ela dife·

ato ele guer-ra ou de agtessâo à scbern-
nia nacional. será pago, durante o prazo
de três meses. a titulo de pensão provi-
t.;<)l'ia, o vencimento, remuneração ou sa- renca, verificada entre as ímportanctas
láilo. do ('31'gO, ou c1a função, ele que era

aquele' ocupante, e, a título de a ux ílio,
o respect ivo provento, se o scrvtdoi- es

t ivcr em disponibilidade ou aposentaria,
Art. 20 - A prova do dcsa par-ocímon

to sc rá feita median i a a de::laI'3(,rto, ele
\ ídnmcnts datada, assinada o auten t ic-adn.
da compan h ia de transporte terrestre.
marít lmo. ou aéreo então u t il izado.
Art. :3° - Decotrído O pi-azo a que

pagas nos tõrrnos rio art. :10 e o venci
mento, rem un et-açâo. salário, ou proven
to correspondente ao período em que
esteve desaparecido.

S 2° - O seguro. ou o pecúlio porven
uua pago (parágt-a ro único elo art. 30),
não será restituiclo, considerando-se. po
rérn, o servidor. na hipotese elo parágia,
'fo anterior, novamente segurados do J.
P. A, S, E" ou ele outra entidade de pre-

alude o a i:t. l°, sem que do servidor se ;idência social congen ere, ele acôrrlo
Lenha not ír-ia. seiá êle considet-arlo desa
parct-kl o, para efelro exclusivo <la va

cância rlo cargo, ou da J'unráo. ele que
era ocupante, e do pasramcnto de pensão.
montepio, ou quaisquer benefícios de
lnst.í t uições ele previdêricia social estabe Ar-t. (50 - Os fatos or-or-rídos antes des
Iccídos por lei, exceto pecúlio e seguro. La lei estão subordinados às suas nor-

P:ll'á.11'afo un íc i - O" pagamento dI"::' mas, providenciando-se o pagamento da
pecúl lo. ou ele seguro, somente poderá pensão. montepio. ou benefícios a que se
ser feito depo ls de decorrído um ano vefer-e o art. 3°, a contar elo dia que
contado da data da declaração a que se constar ela declaração ela companhia ele
refere o art. 20, I tr-anspor-te.Art . .[0 - Reaparecenclo o scrvtdor, Art. 70 - Êste decr'e to-le i entrará em

(,CS�Ul'flO, desde lo��, os l�aganlentos que I vigor na, data, �a sua public��:�o, revoga
estiverem sendo fel los, cl ispensando-so o das as dtsposicões em coriti-árío ".

Porto ocupado pelos japonesesSão Francisco, 30 (U. P.) - A emissora de Tóquio infor
mou que os japoneses ocuparam o porto de San-Tuao, na cos
ta oriental da China, a 550 kms de Shangai, para impedir que
os aliados o utilizem como base de submarinos.

Poderosos ataquesArgel, 30 (U. P.) - Poderosas formações aéreas aliadas
atacaram, durante a jornada passada, as instalações ferroviá
rias de Orte, ao norte de Roma, e Torre de Annunziata, nos
arredores de Nápoles. Revelou-se que também foram intensa
mente bombardeadas as cidades de Lamezia, Cozzenza e Reg-·\.gio di Calabria. Foram .derrubados 17 aviões eixistas, perden- fi
do os aliados apenas três aparelhos. .

, t_

,

aereos

o ESTADO Esportivo I Escola de Policia
Rio, 30 ("Estado") - Está

Várias em elaboração no DASP um
Hio (Via Aérea) - O Tribunal projeto de criação da Escola de

de Pc.nas da F. �L F. ·reuniuo
. (�O I Polícia, que deverá compreendia 2b,. resolveu manter a excl;lsao der diversos cursos organizadoselo arbllro Harol,do Drolhe, da Cosia': b d t·,·

-

d •.
e indeferir o ofício do Fluminense na ase as a noulçoes os OI-
F. C., pe,dindo a

'.U1l1'JaçÜO do jogo /gãOS que integram o aparelha-
('0111 Vasco da Gama.

. menta de segurança pública. A L
.
Quanto a. ullla entr�vIsla que t?- Escola de Polícia deverá fun-'na sIdo dada ao pres](lente elo in-. b

. _

('olor earioca, sr. :\Ia]'cos de �Iel1- ClOnar so a onentaçao do. sr.

d()n�:a, o Tribunal resolveu dar o Elim O'Spanghnessy, técnico
,caso p()r encerrado, "isto êsse es- norte-americano.
portista ter desmentido os termos
inJuriosos que lhe foram atribui
dos. Compram-se estabilizadores.,

Na "Radiolar", rua Trajano, 6_
..,._..--.-.........--�-...--.�-_.......

GUARDA·LIVROS
Precisa,se de um, que apre

sente referências. Informações
Avenida Trompowsky, 74.

'v.- 6
.......-....- ---- .....

Telegramas retidos
Na estação do Telégrafo Nacio

nal estão retidos telegramas ende- ..\\reçados a: Manoel lVringatos Mau-
rício Beluno, Aprígio Men�ze8 e
Celso Costa.

Hio, (Via Aérea) - Em sua últi·
ma reunião, o Conselho Técnico da
Ferieracão Metropolitana de Hemo
aprovoll a prop,osta apresenlada
pelo presidente Carlos Martins da
l{ocha, no sentido de ampliar o

programa da quinta regata da tem
porada, a realizar·se no dia 3 de
Outübro, na Lagoa ROdrigo de Frei
tas. Dêste modo ao invés de' dez, os

afeiçoados cariocas irão a,ssislir '11
disputa de treze páreos.

:Ri D, (Via Aérea) - Em sua reu
nião de 2G do corrente, o Tribunal
ele Penas suspendeu, por agressão
li adversários, os jogadores Hl1bens,
do Madoreira; Perácio, do Flamen
glJ, e Lima, rio Amét'ica. O pri
meiro por dois jogos, por ser rein
cidente, e. os demais por Ullla par·
tirla. Zizinho, Pirilo e Bigoá, todos
p'et'tencentes ao Flamengo, f(}ram
multados em 400 cruzeiros. Os jo
gadares Heleno e Zezé Moreira, ",ia
Botafogo; Jl1randir, do Flamengo,
e Valter, do América, foram puni
dos com li multa ele 100 cruzeiros.

M
' , Por motivo de via·
oveis gem, vende-se uma

sala de jantar e um
dormit6rio. Rua General Bitten
court, n. 83. 517.5
• �,.,...._......... -.-.---......----�-_-,_-.__ II1II

rica, do Recife, será contratado
pelo Ipiranga, de S. Paulo.
-O conhecido técnico Dél Débbio

recusou a in2umbencin de prepa
rar o selecionado paulista para o
próximo co.mpeonClto brasileiro.
-O jogo Vasco x Canto do Rio,

prossivelmente, será antecipado Po"
1'0 a, noite de depois-dê-amanhã.Ultima hora esportiva -o Botafogo excursionará: a Belo

Inicia-se hoje, à noite. na quú- HOl'i�onte, no dia 7 de setembro
dra do Lira T�nis Chlhe, o toneio pr6ximo, onlie medirá forças com
de basquete e valei, feminino e o esquadrão do Sete de Setembro.
masculino, promovido pela Federa- -Brios, o novo centro-médio do
ção Atlética Catarinense. Flamengo, fará Sua estréia no pré--No prélio de campeonato da Li- lio contro. O América, marcado pa
ga Blumenauense de Futeb6l, eÍe- ra o pr6ximo domingo.
tuado, ante'ontem, em Timb6. o -Anunciam da capital da RepúBlumenauense venceu ao Timb6en- blica, que Luiz Vinhais será o pra
se pela apertado. contagem de 504. parador da seleçl'í.o !=arioca.
-Em Gaspar, o Tupi, local, der- -Hort�ncio, ex-centro-ovanta do

rafou o Amazonas, de Blumenau, Ipiranga, de São Paulo, ingressará:
por 4 aO.. I no Cruzeiro, de P. Alegre.
-A peleja Fluminense x Botafogo -Xavier, o novo ponteiro esquer-

foi antecipada para a noite, de do do Figueirensa, será eonvocad�
sábado vindouro, i para os treinos do eomhina.do Qo.�
.çaputo, Cl!ntro-méc1.io do Amé- tar�n_nse,
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