
'4
i

00 o Brasil adota a lei de guerra, ou f cif llidefeso,

RIO, 16 (D. N. P. A.) - OUVIDO A RESPEITO DO PROBLEMA DA REPRESSÃO ÀS ATIVIDADES QUINTA-COLUNISTAS, O JURISTA HAROLDO VALADÃO, PROFES
SOR DE DIREITO INTERNACIONAL DA FACULDADE NACIONAL DE DIREITO, FOCALIZOU A QUESTÃO EM FACE DAS NOSSAS LEIS. LEMBROU QUE A T_!tAI
çÃO E A ESPIONAGEM SÃO PUNIDAS SEVERAMENTE PELO NOSSO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM PENALIDADE QUE VARIAM ENTRE 10 ANOS DE PRISAO E
A PENA DE MORTE. AFIRMOU QUE O QUINTA-COLUNISMO É CRIME CONTRA A SEGURANÇA EXTERNA DA NAÇÃO. EXCLAMOU, APÓS: "OU O BRASIL ADOTA,
NA EMERGÊNCIA ATUAL, A LEI DE GUERRA, OU FICA INDEFESO". ADVERTIU QUE NESTE PERÍODO DE AMEAÇA DE GUERRA É QUE O QUINTA-COLUNISMO

SE TORNA MAIS PERIGOSO. CONCLUIU DIZENDO QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DA DECLARAÇÃO DE GUERRA PARA A APLICAÇÃO DA LEI MILITAR.

I

A mocidade do Pará contra o

Fascismo
RIO, 16 (C. P.) Informam de

Belém que a juventude paràen
se, com o concurso de estudan-

I
tes de todos os colegios, reali
zou, grande passeata de apoio
à atitude do governo, corno vi
brante protesto contra toda sor-

te de atentados praticados pelo
nipo-naai-facisrno. Participaram
tambem da passeata os Fran
ceses Livres residentes na capital
paràense.

Condecorada
por De Gaulle

Londres, 16 (Reuters) - A
'

jovem francesa Jeanette Dar
tos foi condecorada com a

cruz-de-guerra, pelo general
De Gaulle, em vista dos servi
ços prestados como telefonista
adida ao exército francês em

Dunquerque. A jovem Dartos
foi a primeira civil a receber
essa condecoração.

ANO XXVIII N. 8588Caspa 7 LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

Ecos da batalha de Midway

I

Wash lngton, 16 (A. P.) - o Departamento da Marinha
anunciou que nas batalhas das ilhas Midway os japoneses per
deram 20 navios, inclusive 4 porta-aviões que foram afunda
dos ou danificados, juntamente com 275 aviões destruidos ou

perdidos no mar, além de 4.800 marinheiros mortos ou afoga
dos. Por êste comunicado, que é o primeiro comunicado ofi
cial completo da histórica batalha da ilha de Mídway, soube
se que as perdas dos Estados-Unidos foram um porta-aviões
de 19.900 toneladas, o "Yorktown ", posto fóra de ação, e o

destroier "Mamann", torpedeados nos últimos momentos do
embate, sendo as baixas norte-americanas, no que se re

fere ao pessoal, equivalentes a 92 oficiais e 215 marinheiros.

Interior do EstadoFirmas do
Atendemos com presteza serviços de
regularizações, registro de firmas, de

livros, petições, etc.
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Rua João Pinto n. 18 . Fone 1467
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Um comicio «daqueles», no Chile
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BERNA, 16 (REUTERS) ..... INFORMAÇÕES AQUI RECEBIDAS REVELAM QUE O QUIMICO BEL
GA M. SOUPART, DE HOUNDENG, ENTRINCHEIROU..;,SE EM SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA E
LUTOU DURANTE 24 HORAS CONTRA OS AGÊNTES DA "GESTAPO", QUE FORAM PREN
DÊ-LO. COMO RESULTADO DA 'LUTA, o HERóiCO QUíMICO MATOU ONZE ESBIRROS DA

"GESTAPO", ANTES DE USAR A úLTIMA BALA CONTRA SUA PROPRIA CABEÇA.

ficou quase vazio, devido aos efe'i
los das bombas lacrimogenas. Fo
ram presas cerca de 30 pessoas.

Os que, em número reduzido, se
mantiver-am no teatro, ouviram
então os discursos. Notava-se, po-
1 (:111, que, apesar de tudo, ainda se
conservavam no recinto vários dos
"protestantes" .

As linhas radiotelefônicas, que
transmitiam os discursos para fora
elo teatro, eram Ircquentemente in
lerrompidas, e de tal maneira que,
dentro em pouco, os diretores da
manifestação decidiram acabar COIU
a irradiação.
Entre os oradores figurou o se

nador Guillermo Ban'ados, que
enalteceu a contrtbuíção dos ca

pitais e colonos alemães ao Chile.
O deputado "vanguardista" (na
zismo chileno) Gustavo Vargas, no
seu discurso, elisse que "a neutra
lidade é a política mais convenien
te" no momento.

Santiago, 15 (A. P.) - Apesar
das precauções policiais .as forças
anti-totalitárias do Chile consc

guiram interferir materialmente no

"meeling" em massa da chamada
"Comissão de Paz e Neutralidade"
que se anunciára em apôio da polí
tica de manutenção das relações
com os países do Eixo.
Quando a sessão começou, no

teatro escolhido para êsse fim, a
maioria das localidades estavam
ocupadas por adeptos do rompimen
to das erIações com o Eixo. Ouviu
se o Hino Nacional, mas, logo de
pois, os assistentes, que pertenciam
ao grupo contrário aos prometo ..

res do "meeting", prorromperam
em cantos e gritos contrários.
Foram atirados contra o palco e

a platéia cerca de doze bombas la
crirnogenas, Um petardo também.
A polícia, então,' fez evacuar as

galerias, e os protestantes se reti
raram. Mas, na realidade, o teatro

Prova da fragilidade das bases
de um regime

Num :'ponto indeterminado" da Africa do Norte, conquistado I AVISOpelos Dragões Reais Britanicos, vemos soldados das torças im
periais em continencia, no momento em que a Union Jack era de

hasteada.

Especialista em doenças e operações
olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

«O Brasil em primeiro lugar» DE M��Â,V;�O�s��i���s,_21-;:;;;/�4�s 6 hs.

Proibido vender roupas na AlemanhaRio, 16 (C. P.) - o minis- nação me atribua, tenho a cer

tro João Alberto, recem-Chega-[ teza de que poderei ser util. O
do ao Brasil, tendo tido concor-I Brasil, em primeiro lugar. Es
rido desembarque, falou a UH] sa deve ser a preocupação do- Estocolmo, 16 (Reuters) - Os artigos necessanos à con
redator da Agência Nacional. minante de todos nós. Por isso fecção de roupas de inverno para homens e rapazes tiveram a
Advertindo ele que falaria pou- aqui me encontro para traba- sua venda proibida na Alemanha, até o dia 15 de setembro
co, o ministro João Alberto lhar na defesa dos verdadeiros próximo, segundo as últimas informações aquí recebidas. Essa
afirma que depois de longa au- interesses nacionais". proibição se estende também "aos artigos de vestuário feitos
sencia, a primeira coisa que tí- Depois dessa declaração, o de papel ou de mistura de papel". As únicas exceções feitas di
nha a dizer era apenas o se- ministro João Alberto passa a zen_: respeito aos colarinhos de papel e a certos artigos de pro
guinte: "Trouxeram-me' aqui narrar que nunca se falou tan- teçao para o vestuário dos operários.
em prímelro lugar saudades to no Brasil; fóra daqui, como ----------------------------

do Brasil. Já há tempos havia agora, não tendo a menor dú- •••••••••••••••••••••••••
escrito ao presidente Getúlio I vida de que, finda a guerra, • - _ •
Vargas, pedindo-lhe que deter- o nosso país ou, melhor a sua • ••minasse o meu.regtesso. Acre·' formosa capital, será o maior • •ditava eu, e acredito ainda, que centro de turismo do mundo. " •poderia prestar muito mais Por último, o ministro João
serviço ao meu país dentro de Alberto discorreu, com entu- • DE PESSOAS TEM •
suas fronteiras, do que fóra. siasmo, sôbre o Canadá, dízen- • •Sou homem valido e a nação elo que aquele país é, sem exa- � USADO C 1&
está envolvida pelos aconteci- gero algum, um mundo de pos- •

OM BOM RE· ..

mentos internacionais, e, seja sibilidades e um pedaço do nos- • SULTAOO O PO P U e
_ !qual fôr o posto que o chefe da so continente. 15"

Estocolmo, 16 (United) - Comentando o último decreto

expedido com relação aos réféns, pelas autoridades militares
de París, de acôrdo com o qual serão êles julgados responsá
veis por todos os atentados cujos autores não forem captura
dos, o jornal "Dagens Nyhe" diz: "O regime que recorre a ês
ses métodos reconhece que suas bases são muito frágeis. Mé
todos de extrema violência são a melhor prova de que póde
chegar o dia, em que os que atualmente fazem as leis criminais
ao seu gosto, serão incapazes de proteger a si mesmos e suas

tamílias contra os efeitos do estado de agonia que êles pró
prios criaram".

Monarquia na Espanha?
BERNA, 16 (A.P.) - Despachos recebidos de Berlim

referem-se mais uma vez à possibilidade iminente da
monarquia na Espanha. Versões nesse sentido correm

abertamente nos círcu los diplomáticos estrangeiros de
Berlim e não surgiram em quaisquer fontes ligadas ao

príncipe Don Juan, herdeiro presuntivo da coroa da

'Espanha. Tudo indica que esses rumore_s corneçorc.m a

tomar vulto com a visita de Serrano Suner a Roma e a

suposição de que, antes de seu regresso a Madri, Su
fiar, que aliás é cunhado, de. Franco, teve ocasião de se

avistar na Suiça com o pr-rncrpe Don Juan.

DR. JOÃO ARAUJODE

Proibicóes para os

10judeus em Paris
r Londres, 16 (Reuters) -

I
Segundo a rádio de Vichí, as I

toridades alemãs de París I P- Alegre, lG (C. P.) - p�8dc que foi andar entre a pletora e a depressão, em
au

. .
. I estabelecido um 110VO horár-io para os disporem as coisas ele f'órmu a haver mar- clesperdíclo de fôrças e valores,

proiblr'am a entrada dos Judeus bancos locais, surgiram várias reclama- gem para soluções rugfonats. que pOsS-"l11 Poderia surgir a pergunta: _ Por que
em todos os lugares. A proibi-/ ções que foram levadas ao couhecimen- satisfazer as ex ig ênr-iaa do 111<'1<:), não se adatam o comércio e a indústria

ção começará a vigorar íme- to da Associação Comercial de PÓI·to Eis, em línhas gerais, o que diz res- ao novo norário?

di tamente Alegre. peito ao s bancos. A_pai' de lUCI) isso I O comércio e a indústria trabalh mla· Esta, bem como o Centro Industrial vem a mesma questao com retacüo ao 8 I O b
a

, . .' 101'as. s ancos 5,30 e as repartições
LOÇÃO Fabril do Rio Grande elo Sul, procura- turno UI1lCO elas repartlcCles da" quais 6 I N'

.

rarn defender os interêsses das classes o comércio e a indústria' dep81'dPP1 para
toras. mguern, especlalmen ta; agora,

.... _ .

. _. -

certamente se animaria a propôr are·at ing idas, mostrando os ínconveníentes

I
determmadas atIvidades e para o curn- I fi d 2 I

adotados ao horário único. pr ímento de exigências do meio.
(UÇ o e 'ioras de trabalho, e é mais

Com referência ao momentoso caso, Já alguns dêsses órgãos de arrecadação
faci! enquadrar 6 em 8, do que fazer

os SI·S. Leopoldo de Azevedo Bastian e e de fiscalização federais íníctaram o no.
o integral aproveitamento de 6 horas ele

Caleb Leal Marques, em nome daquelas vo sistema, com os mesmos graves incon-
um só turno, dentr-o de um horário de 8

duas entidades, entregaram ao ínterven- , venientes para o trabalho do comércio,
horas dividido inevitavelmente em dois

tal' federal um memorial, anele, entre I especialmente no que se refere ao desem- turnos.

longas ponderações, dizem: I baraço e embarques de mercador-ias, sem- E' pois - Senhor Interventor - no

"De tudo se inrere que é prejudicial, pre sujeitos a prazos fatais ela nave- sentido do restabelecimento do antigo
ao trabalho, e, ipso fato, à economia na- gação. horái-ío elos bancos e das repartições
cional, a generalização, no país, do novo I Como se vê, tudo converge para a que vírnos solicitar a interposição dos
horário bancário, que, concordamos, em quéda dessa ãr ticulaçâo que, como J'Í bons oficios e do alto prestígio ele v.
determinados centros poderá até oferecer referimos, é que vinha possibilitando o excía. junto a quem de direito, na cer

algumas vantagens, mas que não se a.ta- melhor aproveitamento de energias, com teza ele que êsse é o desejo unânime do
ta ao regime de vida da rnaíor+a das estrita observância dos preceítos legais comércio e da indústria, sempre prontos
capitais dos Estados e cidades' cio ínte- e sociais. Dentro dêsse novo regime o a colaborar com os govêrnos para O en
rlor. Ressalta assim a necessidade de se trabalho perde o seu rítrno normal, para ríqueeímento da nossa pátria".

novo horario dos Bancos e Repartições
Cabelos brancos 7

MARAVILHOSA!

Espalhou um boato
e foi expulSO

Estocolmo, 16 (Reuters) _.

O correspondente dinamarquês
Hejeljn Hamsen foi sumaria
mente expulso da Alemanha
por ter propalado a história ele
que "os alemães estavam dis
postos a considerar uma pro
posta de paz britânica", segun
do divulgam os jornais suécos
� dinamarqueses.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Muitas mulheres sofrem de moléstias que fazem da vida um ver
dadeiro inferno.
Uma Calamidade!
Em certas doenças, até o Genio da Mulher pode ficar alterado

e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, abor- Irecida, desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e zangan
do-se facilmente pelas cousas mais insignificantes.
Um martírio!

Para tratar estes padecimentos, consequencias do mau funciona
mento dos órgãos útero-ovarianos, use Regulador Gesteira.

Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

RECiULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança para

I
tratar inflamação do Utero, o Catarro do Utero causado pela
inflamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provoca
das pelo mau tuncionamento dos orgãos Utero-ovarianos, a Pou
ca Menstruação. as Dôres e Cólicas do Útero e avarias, as Mens
truações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas, as
Dôres da Menstruação e as irritações causadas peJo pêso do Útero
congestionado.

__ __ __ u. .....

Até O Genio!
Uma Calamidade!

/

I

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira
............__ u. __ ...

Il

Onde desembarcarão os aliados 1'AL§�1�� �2 6�i�t!�ãO'para cálculos. Uma coisa se sabe pr6prio p/ escrit6rio ou casa
Londres (Por Herbert Lindsay de positivo: está decidida a ínva- comercial, sito à Rua JoãoMac Grove - Exclusividade do são para breve. Isso é um fato que Pinto, ri" 9. Tratar à Rua Fe-

C. E. C. para "O Estado" - A in- já satisfaz aos 'mais exaltados que lipp'a Schmidt, 19. (Casacognita dessa guerra que a todos não se contêm na vontade ele com- Doura). 15vs-10
parece estar prestes a tomar um bater, sob pena de quaisquer sa
rumo certo e definitivo, é o local crifícios. Os ingleses não admitem
escolhido pelos estrategistas a lia- permanecer na inatividade. Precí
dos para desembarque no terrító- sam e querem lutar. A ansia de ve

rio europeu. Aquí em Londres, rem acabada a guerra, domina tu
muitas tem sido as sociedades f'un- do.Eles compreendem em gráu ele
dadas por antigos turistas e habí- vado, os perniciosos resultados que
tantes de paises do litoral euro- podem causar à humanidade, o

peu, para sujerirem planos e pres- prosseguimento e o prolongamen
tarem informações a respeito de to- to dêsse conflito que só se explica
das as particularidades que pos- pela ambição de dois homens que
sam ser uteis aos projetos salvado- não desejam entregar a preza ele
res da invasão. A maior parte crê que tão ignobilmente se apodera
que a França será a escolhida, ou-, ramo A paz e a felicidade humana
tros afirmam que será a Holancla a êsses dois homens é coisa des
ou mesmo a Noruega. Poucos indi- provida ele importância. E os in
cam a Bélgica e a Dinamarca. Um gleses se aterrorizam com essa

jornal londrino lançou uma "en- situação. Querem acabar com ela.
quete" para colher palpites. A E quando tiverem essa oportuní
França se mantem em primeiro darle serão os homens mais felizes
lugar. do mundo, pois, o seu maior dese-
De positivo nada se sabe. O si- jo é contribuir com corpo e alma

gilo elos planos se mantem em ri- . para a salvação da espécie huma
gor.Nenhuma informação, nenhum I na, golpeada pelbs crimes das
dado indicador, nenhum elemento ditaduras.

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodôro s n'' 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal l l ü-eFone: 1277

Auxiliadora Predial 8. A.
Disfrib\ilição de Junho de 1942

Aprovado pelo Sr. Fiscal Federal em Porto Alegre
PLANO 16A'1 38- Dhtribuição:Contr. N° 51--Roberto Bayer, B1umenau, saldo 2 :500$000 Antiguidade

59-Contr. de ernpr. partel:500$000 idem
Com juros de acordo com o Decr. - Lei nO 4171

792-Vva. Ema Deeke, Blumenau, saldo, 6:000$000
1071-J. L. Freshel ..

parte 27 :000$000
prefcia.
12315 pts.

Rescisões regulamentares de acordo com o Decr. -Lei N° 4.171
382, 710, 474, 1055, 519, 1133. 638, 578. 824/4195,
462/4159, 854/4165, 427/4533, 1036/4161, 644/4141, 1030/4162 15 :974$200

PLANO /'8" 31 01,tribuição:
Antig. prof.
sorteio

Contr. N° 4002-Wa1ter Voss,
5644-Rodolfo Konder
5805-Julius Ruediger
5541-Contr. de emprestimo
4108-Dr. Walter Taggesell,
4363-Franz Schumacher
4188-José Belli
4365 Contr. de emprestimo
4390 - Eug. C. Monich
4289 - Carlos Zipperer Sob.
5090-Arnaldo Haertal,
5738-Vicente Mueller,
5620-Afonso Schmude,
5561-Alcides Elpo,
57l0-Emil Rossmark,

Blumenau, parte, 10 :000$000
"

saldo 500$000
" 5 :000$000
" 15 :OOO$O�O
Lages, parte 9 :500$000
Joinville saldo 10 :500$000
Brusque 12 :500$000
Blumenau 7:500$000
Joinville 10 :000$000

S. Bento, parte 13:000$000
Blumenau" 7 :500$000
Joinville saldo 4 :500$000
Blumenau 5 :000$000
Fp·oiis. 10 :000$000
Blumenau, partel:500$000

»
».

»

Serie I preL
» 8975,5 pts
» 8950.2 }�

» 8925 1)

» 8888,5»
Serie I I 5720 »

» III pref.
» 6365,5)}
» 6007,5 »

» 5672,5)}

Rescisões regulamentares:
4168, 5766, 5767, 5768, e 5769

Tots! distribuido até
hoje neste Estado:

11 :164$000

8.738:500$000a 587 prestamistas.

Sociedade Comercial Livonius Lida., Correspondentes
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Pela Condessa GISELE T.

ENO :fdrk�'
los domingos Mussolini laz «tricot»

São Paulo, (Do C. E. C., para "O onde se acha a Itália? - Na mão
Estado") - Desde muitos anos facínora elos nazistas! Acabou a

que o "duce" tem sido severamen- Abissínia, acabou a Líbia, acabou
te observado por estudiosos ela Nice, Corsega e Tunísia. Amanhã
psiquiatria. Seus gestos, suas ati- acabará a própria Itália, Positiva
tudes, sua megalomania, seu orgu- mente a aliança ítalo-germânica
lho, sua soberbia e muitos OUÜ'OS foi trágica e cada vez se faz mais
particulares ele seu temperamento, trágica' Só mesmo um homem que
têm sido cuiclaelosamente anotaclos faz tricot aos domingos que pode
em cadernos de patologistas. Os ria assinar um pacto de amizade
próprios membros 'ele sua família tão despropositado e absurdo como

têm prestado certos depoimentos o ela Itália e ela Alemanha.
acerca de sua irregular psicologia.
Ultimamente, uma revista suiça
informou que Mussolini compare- Aluga seceu a uma instituição determina-

""

grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à rua

Esteves Junior, 135. V-33

RELÓCiIO-puLSEIRA
Perdeu-se um, DO trajeto

do Colegto "Coração de .Ie
sús, até a Prliça «15». Quem
o encontrou, é favor e ntr e
gar nesta redu ção , pois será
gratíficado. Svs' 4

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

Resfriado
do Peitouma sala Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que se

respiram. Corta a maioria dos resfria-

fir;p'�OdiLI. '
• II

da, para auxiliar a confecção ele aga
zalhos feitos em tricot para os sol
dados e para as crianças pobres. O
ditador da Itália, com surpresa de
todos, tornando duas agulhas e a

linha, manejou com excepcional
dextreza as agulhas. Inquirido pe
las senhoras presentes, afirmou
que aos domingos costumava te
cer, a título de distração. Ora,
é muito extranho e esquisito que
um homem ele tão amplas respon
sabilidades, mostrando-se sempre
tão enérgico, venha a fazer tricot
nos seus momentos de descanço.
Indiscutivelmente é uma anorrna

liclade, um recalque, um comple
xo, um desvio psicológico e tal
vez fisiológico. Faz bem lembrar
os suspeitos e levianos ditadores Ida antiguidade romana. Por inter
médio dessas pequenas coisas, tor
na-se aos poucos, possível inter
pretar os motivos que levaram
Mussolini a proceder tão incon
cientemente na política elo seu

país e na da Europa, arrernessan
elo seu povo a um cáos nunca so
frido em toda a sua história. Mus
solini possivelmente receiou a in
vasão alemã sôbre a Itália. E hoje

Aluga seuma ChS8 pare-

moradía. à H ua I
Hoepcke, n-. i-c. tníor n açõ es I
à rua Conselheiro Iv\ Ira, 42.

6v 3 I
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Gasogenio 5 U L LY
A Carvão Vegetal

Adataveis a CAMINHÕES - ONIBUS - AUTOMOVEIS
e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia

de 75% sobre a gasolina.
PRODUTO DA MAIS ANTIGA FABRICA

DO BRASIL
comissões oficiais, em

TRANSPORTES
Vendedores autorizados:
C, RAMOS & crx.

Rua João Pinto, 9 Florionopolis
Fornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.

INOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos
Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica.

-

Já adotados, por varios serviços de

• O

U��� IDI
Mussolini não a ouviu, pois par:ll

vem Mussolini, um homem que í'u- uma série de vitupérios contra a
ele a amante era como o símbolo giu do serviço militar; Ulll exilado religião, os padres e o govôrno, D.;
ele sua mocidade. A velhice é o ter- na Suíça. Algo de desesperado e ele suhito, Rachele apareceu e o velho
rol' que acompanha Mus�Jini em inescrupuloso resultou do seu es- Mussolini aproveitou o ensejo para
sua vida, muito embora, também, tômugo vazio e de seu coração vio- dizer à jovem: "Cuidado com êssc
sua tranquilidade seja por vezes lento, Trn dia, em frenle a um res- moço, pois os beijos dele não trazem
perturbada pelo receio de que um íaurautc de luxo,

ê

lc exclamou: Icl icidade a ninguém".
dia, ele, patrono da família italiana "Vejam como eles comem, aqueles Dias mais tarde, Benito voltou a

possa ser denunciado ao povo co- suínos, e cu aqui cheio rle fome!. .. Milão para se encontrar uovamen
mo amante desenfreado, sedutor de Cm pouco mais tarde, encontrou te com Ir-ene Dcsl er, viuva ainda
donzelas, homem que ontrora viveu numa reunião socialista lima bonita jovem, cujos encantos c renda usu ..

com duas amantes ao mesmo tem- mulher que trabalhava C0ll10 sccrc- Iruia. Irene acabava de herdar
po e na mesma cidade de Milão. túria de um professor de Lausanno. 10.000 liras, o que então equivalia
Esses dois receios - idade e des- Chamava-se essa mulher Heleno .di a 15 contos em moeda brasileira. O
mascaramento da sua verdadeira Fi la. :\Iussolini costumava visitá-la jovem Beni to tinha a impressão de
personalidade - têem sido os fun- de noite. Ela cozinhava para ê13 que havia um milhão para gastar,
tasrnas que durante anos e anos lhe urna boa ceia, confortava-o, admi- razão por que

ê

le e a viuva prepa
têern proporcionado sérios 1110Il1en- rava o seu talento e dizia-lhe que raram o seu lar.
105 de inquietação. l'le estava fadado a realizar grandes Muitas pessoas acreditavam que
FIADOR DA VIRTUDE ROMANA cousas.

I
eles (,1"a111 legalmenle casados, qua!1-

O lerror de ser d('smascarado tor- na carinhosa Helene, Benito pas- do Mussolini sllbiu ao poder. Um
nou-se ngurlo pela primeira \'e:.: SOU-Sé' para uma mulher impulsiva, ano após a sua aliança nasceu ::l

quando Mussolini desprezou a sua audaciosa, misteriosa, famosa nos prill1eiro filho que recebeu o nome'
fé socialista, cOllv('rleu-se e111 fHS- CÍrculos revolucionários. Tratava-si) I de Benito. Começaram a surgir as

cista, tornou-se clitador e concedeu da russa Angelica Balabal1off, que hrigas ... O dinhe.iro evaporara-se
a si próprio () pomposo título de cra corcunda. e com ele o amor, até que um dia,
fiador da velha virtude romana e Ela dirigiu-se a ele depois de após uma das mais violentas discus
dos laços eternos da família. :Mals Ulll dos seus "meetings ", pcrguntan- sões, Mussolini abandonou Irene e.

tard(', quando o Duce veiu instalal'- (lo-lhe quem era. Benito responde'l voltou para Dovia, onde foi rece
se em Roma, a sociedade indagava: agitado: "Não sou ninguem e já per- bido como um grande homem.
"O Duce tem mulher 1 E a famÍ- di as esperanças !" Rachele Guida, a "garçonette"i
lia? Êle não trará a família para Angelica respondeu-lhe que f) do bar, era agora uma encantadora
Homa, para ser apresentada à socie- Partido Socialista tinha ajudado pequena de 16 anos que lhe lançava
clade 1" moços que estavam tão desespera- olhares significativos, até que um

O novo ditador não sabia como elos como êle. Com o auxílio desta dia deu-se o inevitável... Poucu
descalçar aquele par de botas. Ha- lllulher, Mussolini começou a escrc- depois do nascimento de uma fi
via lima amante, ou melhor, havia ver e a falar para os socialista.,. lha, Edela, Mussolini, o jovem soeia
duas esposas. Amaldiçoou publicamente o goverw) lista, cujo nome já era bastante co-
i\Iurl1lurava-se por toda a parte: c as autoridades suiças o prendc- nhecido, mudou-se para Milão,

I "Mllssolini não traz a falllília pal"l l'am por várias vezes, conc]('nan(lo-o acompanhado de H.achel(' e rIe Edda.
Roma porque tem lima amante". a penas curtas. Dentro de pouco Nessa época, viviam naquela cida··
Verificou-se ('ntão a interf('rên- c!l('gavalll boas novas. O rei Vitória de três mulheres a quem ;\lussolini

cia do rei Vitório El11anuelC', que Emalll1ele perdoara todos os que era muito ligado: Angelica, Irene e
conhecia a história. Mais adiante, haviam fugido ao serviço mili- H.achele.
porém, referir-me.ei a isso. Deixem- taro Benito chegou à casa, e senta"
me contar agora a história do jo- do ao lado de seu pai, iniciou logo (Continua no proximo número)
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� �
�i� São quatro os fautores que empolgam o interesse público ��� �
f·t� e representam as causas do sucesso das liquida�ões de «1\ Modelar»: �t'
� � �
� �
�'t� lo -: A freguesia está certa de só encontrar, no estabelecimento, 30 -: O reconhecido bom gôsto dos modelos, desenhos e côres, que �t�
�� mercadorias de primeiríssima ordem, e não "alcaides" de longos anos... fazem a justa fama das mercadorias do estabelecimento e que lhe tem �t'
�t"+' grangeada a preferencia da nossa melhor sociedade. �t'..� ��� ,�
� '.��t� � �t1
�t� 20 -: As liquidações não são para «engôdo» e, sim, obedecem ao 4° -: Pela modalidade de vendas, habitualmente adotada pelo es- (t�
:t., Irrrperctívo criterioso de não desejar o estabelecimento guardar, de ano tabelecimento (crediario) do próprio interesse do mesmo só vender �t'
�.. para ano, mercadorias sujeit,as a mudanças da móda. Mesmo pelo custo, mercadorias de perfeita qualidade e de durabilidade certa, afim de eví- �.�
�i� ou abaixo dele, ainda CONVEM liquidá-las. tar causas de queixas e reclamações... �i�
� -�
�t� Dia 8 próximo, INICIARÁ A MODELAR A PROMETIDA liquidação, que abrangerá a TOTALIDADE DO STOCK. �t'
� �
�t� Será, realmente, A MAIOR LIQUIDAÇÃO DE TODOS OS TEMPOS. �t'
� ,�
t·t� Duronte a liquidação: vendemos a visla �t'
.� �

�� �,.. � .. �
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..
-

-.- -.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-- �.:�
0..'•••++. � � � .++.++.++.++.++.++.++.++.++.++ ++.++.++.++.++.++.++.++.++.++.++.++.++••••++.++.++.++.++.++.++.++.++.'+'ti.++.++.++.++.++.++ ++.++.++.++.++.++.++.++.++.++....�.....++.++.++.++.++.++.++.++.++.++ ++. • � � � .',••'t

Companhia ;I Aliança Baia Jt

. ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.�68.

Os Pálido.- Depauperados,
Esgotados, Anêmicos, Mãl.
que criam Magro.. Criençollc
IIquiticu, reclberão I toni-
ficação ger.1 do olganÍlmo

• Quando a velhice se aproxima, come
çam os órgãos a se ressentir de uma

certa usura e a tornar-se deficientes as

suas funções. Para alguns dêsses órgãos
tem a Ciência meios de conservar-lhes
perfei to o funcionamento. Os rins, por
exemplo, mantêm-se livres dos males da
velhice, se se tem o cuidado de trazê-los
sempre limpos usando, periodicamente, os

Q�nprimidOS dei�LMITOL deB�
$E05 R II'1S VÃO stn
A SAÚDE É SOA

� flELMrrOL ..

;'

Sanguen�1CONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIAJO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Rádio: Telegrafia - Electricidade Camisas, Gravatas, Pijames,
AULAS NOTURNAS, Início dia Meias das melhores, pelos menores
2 de Junho-Rua João Pinto, preços só na CASA MISCELANEA.

13, Sobrado.' - Rua Trajano, 12.

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

Fundad6 em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimo9

Dados relativos ao ano de
Capital Realizado Rs.
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) »

»

1940
9.000:000$000

54.700:000$0(')0
;l. 929.719:000$000

28.35R·717$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho Epiphanlo Josede Souza e Dr. Francisco d'e Sá.

CAMPOS L O B O & (ia.

Agências e sub-agências em todo o território nacional
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin:cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis
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IVida Social
.anrversãrfon :
Ocorre hoje a data natalícia

da exma. sra. d. Adelina Sou
sa, esposa do sr. maestro Ves
paziano José de Sousa, funcio
nário dos Correios e Telegrafas.

*
Fazem anos hoje:
O sr. Euclides Sousa;
o sr. João Pedro Silva;
o sr. Augusto Ribas.

*

Agradecimentos:
Esteve em nossa redação o

nosso prezado conterraneo sr.

Euripedes Schrnidt, que nos veio
agradecer a nota do talecirnen
to de sua exma. esposa.

•

Agradecendo a nota deste
diario com respeito ao faleci
mento do" sr. Domingos Evan
gel.sta esteve em nossa redação
o jovem Alexandre Evangelista.*

Conserve em seu

redor, a aura de atração de

1'AIMANTNascimentos:
Está em testas o lar do sr.

Mario Francisco da Silva e de
sua exma. esposa sra. d. Maria
Konder da Silva, com o nasci
mento de seu filhinho Mario- \José.

o PERFUME IMÃ

De finura impalpável e aderindo tão perfeita
mente que se confunde com a côr narural da
pele, o P6 de Arroz Cory contém ainda o

arrebatador perfume L'Aimant - que as mu

lheres adoram e os homens não esquecem.
Experimente-o. E sinta - a Sra. rnesma e=- a

aura de encanto do P6 de Arroz L'Aimant.I DOENCAS DA PELE
E SIFIUS

Espinhas, eczemas, manchas

'I.' da pele, parasitoses, furúnculos,
úlceras.

Tratamento das afecções do
couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO IDE CARVALHO
Consultas: Das 1ft às 11 horas. IRua Vitor Meirelles 18-1' andar,

PÓ DE ARROZ

A Russiu ,

vencerasabe que
,

\
,'lrl''I' � I

I

llIoscou, 16 (Reuters) - Novo apêlo em favor (la criação de uma segunda frente na

Europa e o estabeleclmento de uma cooperação estreita entre os exércitos russos e os das
outras nações' aliadas, foi lançado pelo sr, Alexandrov, importante dírígeute soviético, que
salientou o fato de que imensos recursos e as grandes possibilidades das nações unidas de
obter a 'vitória não bastavam, se não fossem aproveitados no momento oportuno. O referido
porta-voz frisou que é ína lia lável a fé do povo soviético na vitória final. A confiança dos rus
sos não foi alterada pela pressa da. "desesperada ofensiva do Inlmígo, que póde ainda ohter
êxitos parciais g'l'aças aos seus ataques arI'azadores". Alexandrov afirmou, em seg·uÍlla.
que, se se leyarem em conta todos os fautores (la presente situnção, llOde-se afirmar que lião
existe a menor esperallçfl para n Alemanha, 110 t.ocante ao futuro da g'uerra. contra a Rússin.

Cartazes do dia.
�DCIOIOOatO'.XlICXXXlDD �0I::ID00Í:na00lXJ0DCXJ3IJDI:JIlCXID��""""'�aDtXJOIOOOQQDODIDIXDOaaoootXJID��CJOODaCI)O

-o-

CINE REX
- FONE 1587

A's 5,30 e 7,30 horas

-o--

IMPERIAL
FONE 1587 -

-.o-

CINE ODEON
1- FONE 1602 -

A's 7,30 horas

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

Era uma vez
um capitãoCom Charles Cobburn e Virginia

Grey
Complemento Nacional (D.F.B.)

Cine Jor. Bras. 2x18

Com Tim Holt e Virginia
Gilmore

Complemento Nacional (D.F.B,0
Atualidades na 4

A voz do mundo (jornal Para
mount COrJII Noticias da Guerra)

Preç08:2$500 e 1$500
Livre: de Censura

Complemento Nacional (D.F.B.)
Paracalú-A Cidade Monumento

Preços 1$500 e 1$000
Livre de Censura

«A demora significa a morte»
j'l[oscou, 16 (United) - O pe

J'ig'o ({ue Ilesa sôbre fi Rússia
foi assinalado hoje ao povo, a
tra vés de todas as emissoras so
viéticas. A rádio local fez um

apêlo nos soMados, operários,
eng'enlleiros e ag'ricultores, e
xll'ta.ndo-os a realizar um su

premo esfôl'çO para salvar a na·
�ã().

o perig'o, pOJ�ém tamhém é cd·
O escritol' Ilia Esrellg'ol'l!', o me deixar que o pel'Íg'o nos dt�

jl'flis destacado comentari'ct., prima. nevemos J'ecordar as

('�, tra·ofi6al, (lisse: "O inimigT_' palavra s Ile Pefll'o Primelro:
avança }1ara Stalingrado, eJll "A demora significa a morte".
pleno solar do país. Os alemães Resistimos um ano inteiro e
ameaçam ltostov,

aproximam-I
• • •

se de Kuban e norte do Cáucaso. contmuaremos a reSIstIr. O
Seria criminoso menosprezar inimigo pão chegará a Stalin.

grado Jlem ao Cáucaso".

Vinte mil autos ficarão
paralisados

Rio, 16 CC. P.) - Calcula-se
em mais de vinte mil o número
de carros particulares que dei
xarão de trafegar, por falta de

sa nazistas estendem-se agora gasolina. Dessa medida resul
em uma profundidade de 9 mi, tará uma economia mensal de
lhas ao longo da costa do ca- mais de um milhão de litros de
nal. gasolina por mês.

UM PRODUTO

Contará com 3 milhões
a Guarda Metropolitana \

Os alemães estão lançando pa
raquedistas atrás das linhas
russas, na região de Voronezh.

�
Pela 1 R vez, o Gral de Gaulle

esteve na Câmara dos Co·
muns, em Londres, onde se rea
lizava uma sessão de homena
gem à França. O Gral De Gaulle
discursou. Ao terminar, a
assistência entoou a "Marse1he'Avião alemão desce sa", erguendo três "hurrahs" à

na Turqu ia França.
Angora, 16 (A. P.). - Noti- *

ciou-se que um avião alemão Os alemães estão envian·
de bombardeio médio, bi,motor, do reforços de Creta para
foi forçado a fazer descida de o Egito, por via aérea.
emergencia em Trebizonda, na \1'

costa turca do Mar Negro, e 'a No Egito, foi rechaçado o
sudoeste do porto petrolífero 30 ataque efetuado em 24
russo de Batum, na costa do I horas pelo gral. Rommel
Cáucaso. A tripulação foi inter-' contra as linhas do gral.
nada. Parece que o aparelho ale- I Auchinleck.
mão voou em reconhecimento I *

sobre os campos petrolíferos Os russos evacuaram Mi ..
russos. llorovsk e Bogusc;har.

Ecos e Notícias I
*RAU L

:�r::;;r:CI����a�aod(�sS:;SI:, �����r���p:r��eb�M���Rio, 16 (J,) - Procedente de s., ' . , .. . --:- Deselvolver, por,. todos, ,os GOS EVANGELISTA, vêm, por este melo, agra-P?u_lo, onde tomou parte no çO,n-. - Todas as atIvIdades, que se - Se, a,s circunstâncias excepcio- meios poss�veIs, a �oncIencI� CIVIca decer muito especialmente 80S drs. Muniz de A-gresso de Representantes do Minis- oponham ao regime constitucional nais exigrrem a adoção dessa medi- popular, Nao se pode negar que a _ A •

tério Público, encontra-se aqui de _ declarou o professor Guedes de da extrema, não há como negá-la. formação espiritual sobre�eva, sob ragao e Ilmar Correa, pelos esforços que fizeram
regresso a Maceió, o professor, Miranda - oferecem perigo à 01'- E' evidente que não se poderia certos aspectos, .§l formaçao mate- para salvá-lo, bem como ao Rt-vdu. Fr e i Norberto
Guedes de Miranda, procurador ge-' dem _jurídica, que é. o estado de atender !'l um. imperativo da hon- ri.§lL Fuzís em maos de clesfIbrad�s O. F. M. pela assistência espiritual prestada, às Revdas.ral de Alago�s. e diretor da Fa- equilibrio e o ambiente de paz ra e. da íntegridade nacional com nao deflagram - advertiu o nosso Irmãs do Hospital de Caridade e a todas 8� psssôas queculdade de Direito daquele Estado. 'tutelados pelo direito.

I consIderaçoes
sentímentalistas.Con- entrevistado.

-
-

C f t
.

d t I .tõs, s. foi ouvido pela reportagem
I

- Que tratamento devemos clis- tudo, acrescentou o procurador ge- Continuando suas d�claraçoes ? os on or aram por mero e e egramas. cal Ot'S e aos qne
de "O Jornal". i pensar aos traidores da Pátria? ral do Estado de Alagoas, a insti- profesor Guedes de MIranda fn- pessoalmente comparecerem 80 seu enterramento.

- A êsses chagados morais do tuícão da pena capital em tempos sou:
, Outrossim convidam às pessôe s de sua relações paraA conversacão encaminhou-se país, r.ecomendo o isolamento em I normais repugnaria à no�sa con- - A nec,esidade_mms urgente elo lassiFtirem à mlssa de 70 dia que se realizará sábado pmxí-para o momento político, Pergun- presídios remotos. ciência jurídica e atentaria contra momento e a umao de todos os '" ";

tau-lhe o reporter se achava que as =: E' também partidário ela apli- os sentimentos elo nosso povo. I bra�lleIro�, Sem a mais completa mo, dia J 8, as 7 bo�as da manh a, no a!tar de _N. Senho.raatividades subterrâneas do quinta- c':lçao da pena. de ,morte ao� cons-I --:- Que l1!-edida, sugere para dar umao nacional o Brasll sera presa das Dores, na Igreja da .Ordem 'I'ercêíra de São Franciscolunismo nacional representam piradores nacionais a serviço do maior amplitude a mobílízacão mo- fa�I� para os apetites anti-demo- co, pelo que antecipam SInceros agrudectmentos.ameaça à segurança do Brasil. EIXO? ral dos braSIleIros? cratIcos,

Suspensas as cons- I Contra a Sa. coluna
trucões na Bélgica' Caracas, 16 (Reuters) - O

Londres, 16 (A P,) -

Noti-/ presidente do Congresso vene

cias chegadas de Londres di- zue�ano apresentou um� moção
zem que os alemães suepende- apoiando todas as medidas que
ram todos os trabalhos de cons- o govêrno venha a tomar con

trução na Bélgica, exceto os tra- tra a atividade dos quinta-co
balhos de alargamento e pavi- lunistas. A moção exorta o

mentação das estradas que le- povo a colaborar eficientemen
vam às áreas costeiras, por te com o govêrno e foi aprova- �

onde poderiam passar as diví- da unanimemente.
sões motorizadas, em caso de
necessidade, O material bélico
de defesa dos belgas, ao norte
da Bélgica - que os alemães
conseguiram vencer em 1940 -

foi transferido para as áreas
costeiras e três linhas de defe-

P. Alegre, 16 (C. P.) - Foram vei- Viajou, ontem, em aVIa0, para
cu ladas, há poucos dias, queixas a Capital Federal, o sr. dr.
contra a maioração do preço dos sa- interventor Nereu Ramos, acorn

lames, Iingu iças, presuntos e outros panhado de sua exma. esposa e

frios, nesta capital, atribuindo-se o do cap. Asteróide Arantes, seu

fato aos vendedores ambulantes de assistente militar.
tais produtos, O sr. dr. Altamiro Guimarães
Entretanto, visitando o "Correio substituiu interinamente ao sr,

do Povo", uma comissão do sindi- dr. Nereu Ramos, no governo
cato de classe daqueles corncrcian- do Estado; e, por sua vez, foi
tes nos exibiu a nova lista de preços substituido, nas mesmas condi·
dos frigorificos que os abastecem e. ções, pelo sr. Orlando Brasil, na

os quais incluem a maioração em I Secretaria da Fazenda.
apreço, cuja responsabilidade lhes _*

cabe, Adiantaram que o aumento em Foi nomeado o sr. Aldo
referência corresponde cstrí tarncn- Mendes para exercer o cargo
le ao determinado pelos Irigorif'icos, de professor da Escola da
continuando para os vendedores Penitenciaria do Estado,
ambulantes a mesma margem de lu- percebendo o vencimento
eras auferida anteriormente ú nova anual de 3 :840$000.
tabela em vigor.

Dr. RemigíoVolvendo a suas ativida
des profissionais, agradece
(l imprensa que noticiou su a

doença a seus médicos 'as

sistentes, Drs. Munis AraSidney, 16 (Reuters) - O
dos gão e Rozário Araujo, suaalaranjado vivo "Mae

de dedicação fraternal de coleWest", ou seja, os barcos
borracha empregados para o gas; aos colegas q:ue o con-

salvamento dos aviadores da fartaram com suas presen·
RAF abatidos em torno da Grã ças; aos amigos que o vis i

Bretanha, está-se revelando de taram e a todos que mani-
festaram interesse por suagrande desvantagem para os saude.pilotos aliados que têm a in

felicidade de cair sôbre o mar
nesta zona. O colorido dos bar
cos chama a atenção dos pilo
tos japoneses, que mergulham
e metralham aviadores, que
procuram salvar-se. nos flutua
dores.
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Londres, 16 (R.) - Aproxi
madamente 2 milhões de mem
bros da Guarda Metropolitana
estão sendo treinados para de
fender as costas britânicas,
quando fôr aberta a segunda
frente - informa o "Daily Ex
press

"
.

Antes do inverno, acrescenta
o mesmo jornal, a Guarda Me
tropolitana terá seus efetivos
elevados para 3 milhões de
homens, devendo ser acelerado
o recrutamento nos próximos
meses
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PRESe R. ORTIZ
Causou profunda conster

nação nos círculos políticos
americanos o desaparecimen
to, ontem, do ex· presidente
da República Argentina, sr.

Roberto Ortiz.
Assumindo a mais alta

magistratura de seu país, em
1937, 'O pres. Or tiz destacou
se logo por sua fé no pana
mericanismo, baseando sua

política interna e externa nos

sãos principias da democra
cia, onde o povo argentino
poude aquilatar o seu imenso
valor de estadista. Sua maior
preocupação era unir seu

país, politicamente, aos de
mais países do Continente
americano, integrando- o no

concêrto das Nações dêste
Hemisfério, condição prima
cial de sua propria defesa.
Ultimamente, fadado à ce

gueira completa, resignou o

cargo. Seu substituto foi o

sr, Cantillo, vice-presidente
da Nação. E, ontem, ines
peradamente, deu- se o desen
lace, desaparecendo, assim,
um dos maiores vultos da
democracia americana e filho
dileto da pátria de San

ESTABILIZADORVende-se arn para radio"
TrstHf na casa n° 175 do Sa
co dos Lirr:ões. 6v 4

I ADALBERTO SABINO e

ISENHORA
participam aos parentes e pes
soas de suas relações o nas-

cimento de sua filha

IEDELMIRA
Fpolis., 13.1-9/12
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ÚLTIMA HORA

Martin.

o preco dos frios
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AO .PUBLICO
Os chauffeurs dos carros de
aluguel avisam o publico que
resolveram o seguinte: todo
carro que, tendo feito um

frete, estiver de volta à Pra
ça Quinze, colocará no para
brisa uma placa com a pa
lavra: LIVRE. Isso quer di-
2er que uma pessoa, desejan
do tomar o carro com aque
le destino, isto é, até à Pra
ça Quinze, pagará apenas
1$000, 8vs-L
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Os nipões não poupam
os «Mae West»,

oeULOS PERDIDOS
Perdeu-se um par de óculos,

no trajeto da Praça Pereira
e Oliveirfi até a rua João
Pinto. Gratifica-se 8 quem
o encontrou e entregar nesta
redação, 5 V.·l
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