
o Brasil póde vestir todo o
-

mundoLISBôA, 15 (U. P.) --- o "JORNAL DO COMÉRCIO" DESTACA, EM SEU EDITORIAL,·A IMPORTÂNCIA DO BRASIL COMO
QUARTO PRODUTOR MUNDIAL DE ALGODÃO. O DIÁRIO PORTUGUÊS ACRESCENTA QUE A PRODUÇÃO DE ALGODÃO
BRASILEIRA ATINGIU, NO ANO PASSADO, A CIFRA DE DOIS MILHõES DE FARDOS. E, FINALMENTE, AFIRMA QUE. o

BRASIL POSSUE CONDIÇõES PARA VESTIR TODO O MUNDO, BARATO E DE úTIMA QUALIDADE .

...................................................................................................................................
Regressou à China o
general Slilwell

Chung-King, 15 (U. P.)
Chegou hoje à capital da Chi
na o general Stilwell, coman
dante chefe das fôrças norte
americanas no Extremo Orien
te. Recorda-se que o gen, Stil
well esteve recentemente nos
Estados Unidos, onde confe
renciou com as altas autorida
des militares norte-america-

o novo interventor
no Rio G. do Norte
Rio, 15 (A. N.) - ReatÍiZOlu-se

nas.

oo alo, que foi' presidido pelo

I'mirrisbro l\Earcondes Filho, contou O nLUS AX'!'IGO IHÁRIO DE SAX'rA CA'rARINA
com a presença das figuras mais

Ircpre'senlallivas da colônia r
í

o-gran- Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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rprodução de submarinos yankeeslO vulcão de Kiska ameaça os japoneses na ilha
T

•
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" • • ,Quartel General do Alasca, J 6 mento para outro .. Pela primeira ra vez, o fum�, durante o ataqueWashington, 15 (U. �.), -:- O Secretár io da Ma:_ll1ha, SI. CU. P.) _ O Alto Comando nor- vez, segundo se afirma, observou-I efetuado no dia 6 do corrente e,Frank Knox, declarou hoje a Imprensa que a produçao norte- .
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americana de submarinos é "muito satisfatória". Acrescentou te-amencano no asca anunciou, se que o vu cao se espren e

I
no .Ia segumte, VIram que a alva

que os Estados Unidos já substi tuiram "muitas vezes" os oito hoje, que as tropas japonesas da uma coluna de espesso fumo ne-, corna pelas encosta da monta
submersíveis perdidos até agora. Knox expressou, ainda, que as ilha de Kiska estão ameaçadas gro e que a lava se precipita pela I

nha. As tropas japonesas estão
últimas vitórias sôbre os 12 navios japoneses, ontem anuncia- por novo perigo: a morte, devi- bôrda da cratera para a planície: acantonadas a menos de 13 kms.
da, constit�em indício do crescente poderio da arma submarina do à atividade do vulcão que tem coberta de lagos, no extremo lés-! do vulcão e, se se produz uma
norte-americana, d ilh I d 'Ih O

.
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.
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Ao referir-se à luta contra os submarinos do "eixo", disse o mesmo nome a I a, o qua te a I a. s avia ores n?rt�-I erup.çao VIO enta, correm o pengo
que os aliados esperam reduzir a ameaça submarina "a um pôde entrar em erupção dum mo- amencanos notaram, pela pnmel- de fIcar sepultadas sob a lava.
ponto em que as perdas serão insignificantes" .

._·.-_-......_-_-__.-__.·_- ....._�.......... ......,._.._._........__-.-_...,._....• __......w.__• __

Oberhausen

onbe.Ill ú tarde, no Palácio Monroe,
a posse do novo Interventor 110

Rio Gnanrlc do Norte, general An
tônio Fernandes Dantas,

Belo gesto do inter·
ventar no R, G. do Sul

Porto Alegre, 16 (A. N.)
Causou grande contentanrento
no seio da mocidade estudiosa
a in stil nição, pelo Govêrno do
Estado, da grntuitidade para o
ensino superior, naquele Esta
do.

A medida Iací litacá ,a admis
são de moços pobres ruos cur
sos superiores e, a'o m.e·s,J11O tem
po, solucion.arú o prohlema, que
se vinlna delineando, qual seja
o da diruinuicâo de matriculas
na Universidede de Porto Ale
gre, fenômeno .devido,;..- un-.l(:.a
mente, às elevadas taxais e emo
lumentos.
Serão tamheru proporciona

dos recursos ii Casa do Estu
danle Pobre, pois, embora a

,is-enção de pagamento seja ge
ra'), ':po·dem os estudantes, que
possuam recur-sos, destinar par
he do que despendiam com'
aqueles pagamentos, à manuten
ção da refe-rida instituição.

500 bombardeiros contra
Londres, 15 (D. P.) - Quinhenlos bombardeiros pesados hritãnicos

lançaram cêrca de mi) .toneladas de bombas explosivas e Incendiár-ias sô
'hre a cidade alemã de Oherhausen, situadn na região do Hulu, a 10 kms.
de Essen.

Para atacar Oberhausen, os bombardeiros britânicos tiveram de efe
tuar Um trajeto, de ida e vota, superior a 1.600 kms. Os atacantes tive
I'n111 de vencer tenaz resistência oposta pelas baterias anti-aéreas inimi
gas. O objetivo estava parcialmente coberto por nuvens baixas, o que
':_'iicultou a observação.

Não regressaram às suas bases 18 bombardeiros britânícos. Assina
ln-se, entretanto, que as perdas foram pequenas, em relação aos grandes
danos causados pelas bombas británícas.

Nos' circules bem informados r-evelou-se que, desde a, sexta-feira pas
sada, as Reais Forças Aéreas [ú lançaram sôbre a Alemanha quase sele
milhões de- quilos de bombas explosivas e inceridiárías.

Brasileiros outras érasde
P. Alegre, 15 (A. N.) - O jornal "Diário Popular", de Pelotas, por

motivo da passagem do aniversário da batalha do Riachuelo, publicou
uma carta histórica e inédita, dirigida pelo Barão de Tamandaré ao en
tão ministro ela Marinha, Francisco Carlos Araujo Brusque, datada de
1864. Entre outras coisas, Taruandai-ó escreveu: "Quando e111 1824 se ve
rificou a revolução de Pernambuco, sob a bandeira da Confederação do

". Equador, achei-me, do lado da legal idade, em guerra contra meu irmão
- Pitanga - que defendia o par+ído republicano; e, se os azares da
guerra lIOS houvessem colocado frente a frente e tivessemos de lutm-,
cada um pela causa que defendia" convença-se vossência de que a a-cli
gião do dever nos manteria firmes em nossos postos de honra, nessa
luta, mesmo contra os laços sagrados de sangue. E êsse irmão era extre
mosamente meu amigo e, talvez, aquele a, quem me achava mais ligado,
por haver apenas poucos meses que nós ambos, sob a bandeira nacion»!"
lutárumos em pról ela nossa independência, na Baía, onde êle adqu�r'"1 J da.melo 1 I

.
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. '\ rrunv<ce ewe nomea, a, pe o seu va 01' e pe os sel'VlçoS prestados .

.

.

.):....

bases nipônicasMelbourne, 15 (N. P.) - A aviação do gen. Mac Arthur
bombardeou violentamente os aeródromos de Kaimana e Babo,
na Nova Guiné Holandesa, a aldeia de Utaron e a península de
Huon, na Nova Guiné. Os ja.poneses, por sua parte, tentaram
atacar, sem sucesso, as posições militares aliadas na ilha de
Good-Nough.

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

a bombas as

Moscou, 15 (U. P.) -- Os nhas alemãs depois de comba
russos reconquistaram outra tes que duraram quatro dias.
localidade importante nos ar- Outras informações oficiais
redores de Summy, a 150 kms. salientam que, nas vizinhan
ao noroeste de Carcove. ças de Tanganrog, russos e
Na zona de OreI os russos

,alemães
estão empenhados em

tratam de ampliar as duas furiosas batalhas desde o me
brechas, que abriram nas· li- iado da' semana passada.

a Igreja
Nova Iorque, maio Por AH- te despacho de Lisboa) que os ca-

l\OLD LUNN - (Ccpyright ela tól icos não se podem apôr ás idó
INTEH-A.MEnJCANA) - V .arrigo ias democráticas" porque a Cris
(Sorvdc'o especial por via-aérea) tandade foi a sua mãe, e nós te

- A d:éspeito da forte pressão na- 1110S o que s·e chamai uma dcmocra
zi, Portugal não renunciou ii cia cristã". O despacho qU€ cito
alianca britânica e o seu' govêrno acrescenta: "Sob o regime corpo
póde

.'

ser tudo menos pró-na.zista. r-ativo ele Salazar, póde dizer-se
t verdade que o Dr. Salazar se que a moderada ditadura nunca foi
encontr-a aoreensivo sôbrc os um sistema, mas tão sóruente uma

possíveis ef'eíros na Europa de medida temporár-ia. Agora que :l

uma "itó'ria ·de que venha a COl1l- guerra está clarifica·ndo a q,u,estão
partilhar a Hússia, mas ele in co- de li'berdade ou escravidão e que Porto Alegr,e, 15 (A. N.)
modar-se-.ia muito mais se aC're- os va,]ores das democl'uc,ias inglesa O agri<cuHor .João MalJinverni,
dHasse no 1.riunfo germânico. e a.mer,icana têm sido 'postos ii pro- qua,l1ido l1dava em te'rl'las do s,eu
l)as<sei uma ·hora com ele e colhi va, o Capeleal julga chegado () mo·· sitio, ,no distrito do Espírito
l a impressão .de que a sUla 'alscen- 1110nto 'eLe I'eviver os ide'ais de \le- Santo, encon·trou uma "j'g'açadene-ia moral sôbre o povo ocJeri- Illocril,c,ia em Portugal." O Carde,,] ba", que no bo,jo ene·errava os

vUldo fMo üe {'Ie .ser a anti le- nunca fez segredo da sua repi11sa sos humanos e p,equenos olbje-
Se ,de Hill politico, de ·carreira, pela l.deologia nazista. to<s (j,e harro.
lHais inclinado ú nwdil.acão e ao Nunca mais voltei ú Franca de- 'Dias lanLes, quando cavou'ca-
i's()lu'l1lent·o.

>

poi:s do anni'sticio, mas [ei;,JHHIlC va '11<0 ·mesmo JOCoa,l, clepal'ouaper,cebido alguma coisa das ,s.im-. uma moeda de pr,a,ta COllll .os se-
TÍI'C' l'ambt'm a honra de uma ,patins católicas por Pelain nos l1"i- guintes dizeres: "HisijJoanlianllllanrl'il'lleia com o cardeal patriar- ses neutrais. O recente conflito en- Rex, H's 2 CN 80 Ca,rolus".

ca, Hill dos lllai,s húbeis homens Irc a Igreja Francesa e o lllal'eclud Tudo indica que a ossada,da Igreja, c, o mais jovem car(le- pôde ter ünporlantes repel'cussôe�;. que se desfaz U'O cOlJ1t,acto cio
aI na oea'si:io em que foi eleva- "árias bispos e a'rcebis1)oS na abs·erv<[ldol'. esliyesse entel'rad1.
do aqllele pôs'lo. Quando jovem, Frn nça apelaram em vão para o boa mai's de 2 séculos e a talha

lo Dal'deal lrabalholu com o Dr. Sa- m,al'ecr:al afim df'],e pôr cúbl'o ús ru.dimentar 'C111 que se achava Porto Alegre, 15 (A. N.) - O Govêrno do Estado, visandoaZar no Grupo Universitúrio pela ll1edidas bml'tais r,eeel1[.emenle to- oferece mOit,iv'ols ii rehusiea his-
p.l'OllJoeã,o d.a Democracia C"is- lIIadas eontra os jndens. Segundo o tÓ'r.ica, p.ropÍ!Cia ao es,tudo dos estancar as crises perturbadoras que vinham prejudicando o
Ia. t: êvid-ente que f-Ie fa,la de in- "Jewi,sh Chronicle" de Londl'es, pl'imei'l'os pOlvOlUlclores da região, desenvolvimento da indústria .de bamha, resolveu criar, juntoteil'o acôrdo com Salazar quando

I
"padres ca·,óli,cos tomaram a si a isto é, ons ín:di,os, que e l1'Ílerra- ao Instituto Rio-Grandense de Carnes, a carteira de Suinoculd.cnúncia 0, loHllitari,S1110 e in- tarel:a ·de ooui'tare.l1l os judeus .J.lcr- vmn s,ell'S mO'l1tos em "iga�a- tura, cuja direção foi confiada ao agrônomo Dário Brossard.S'lste (,de aeorf!.o com um recen- seguvdos e de abnga'tem as enan- bas". . Ê""".__....�. .-.-..-..-...............�._-_.._--.......---...,.--.-.---........w---------.---.--------....w_......--- ..-..-......-... sse técnico está estudando profundamente o assunto e vai ela-
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a h submart-na do Rei-eh borar um plano, para resolvê-lo, constante de dua.s partes, cha-racassou campan a mado o "caso do porco". .
Londres, 16 CU. P.) - Segun- teve, recentemente, uma disputa dos" como arma ofensiva e pe- -.� __:.�.�..do os comentários das emissoras I com o almir.te Doenitz, chefe diu que se destinasse à constru- Os «WelhngtoD» sobre a Slcdlaalemãs, captadas-aqui, a campa- da esquadra germânica, sôhre a ção doutros navios o material e a

aha submarina do Reich fracas-I estratégia naval e solicitou que!mão-de-ohra empregados neles; Argel, �5 (U. P.) - Messina e outras cidades italianas da
'OU e os aliados ,têm 'a iniciativa se anulassem as prioridades con- porêm, decidira-se suspender, por ilha da Sicília volt�ram a s�r atacadas na noite de, ontem pelos
da "batalha do Atlântico". cedidas aos construtores de sub- 3 meses a adopção dessas medi- grandes �ombardelros 'i�ellmgton. Informam de Argel que. o

A t
-

I d
. "" ., d t,' d d "d 1 '. ataque fOI sumamente vlOlent.o. As bombas lançadas pelos alla-

Sie •

es ,�çao c �n estma uus�av I�armo� e as entregas . e �a.e- as,
_.

eVI o a que o a mnante dos causaram enormes danos e provocaram grandes incêndiosfrled anuncIou que o CORse· rias pnmas. O Conselho aflrmllu Doendz ameaçou de apresentar em 'diversos poutos de Messina. Regressaram a salvo às suas
� de Armamentos da Alemanha. que 0$ sllbmarino$ são !'anti'lua·lli�a renúncia. bases todos os aparelhos aliados que tomaram )?arte Aq �taq,ue\.

católicaA
. --

epunao e a guerra
O Cardeal Cerejeit'a defen::le o regime deme crát:co.

A perseguição dos judeus e o conflito entre Pétain furiosas

Moendo

.batalhas desde a semana passadaMais ao norte, na regíão
central do Donetz, os russos

aniquilaram inúmeros soldados
alemães, que, armados de me
tralhadoras portáteis, tenta-
ram atravessar o rio Donetz,
nos arredores de Lisichansk.

o lavr��o:c:���u uma IConcurso de «cálculos» da bexiga
Porto Alegre, 15 (Ag. Nac.) - Há dias, o dr. Pinheiro Ma

chado Filho, operando um enfermo, extraiu-lhe enorme cálcu
lo da bexiga, medindo cêrca de 4 centímetros de largura por
.dois e meio de grossura e pesando 117 gramas. Agora, um -jor
nal de Santa Maria, neste Estado, tomando conhecimento do
fato, diz que aquela cidade leva prioridade sôbre a capital da Re
pública, pois, em janeiro c1êste ano, o cirurgião Valentim Fer
nandes, do Hospital de Caridade, daquele município retirou da
bexiga de um jovem de 19 anos um cálculo pesando 118 gra
mas e com ciuco centímetros de largura.

iftiSêaiiííô·--r-eiõíVer'-'W_-Õ:iso-·---dôwpôroo.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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na o ESTADO_,E�portivo Ao �?S:�!NTOS��::OUM POUSO DE ES'IAfISrlCA... "o fim da ambição é como oJogos disputados por clubes de. "

Elor iauó po lis horizonte: recua a medida que
Os únicos grcmios de Fori ariópo- se avança". - Beauchêne ,

l is - Avai e Figueirense - rcali- •

zaram ele 10 de janeiro a (j de junho A ANEDOTA DO DL\
corrente, os scgu in tcs cncont ros : - Creio, coronel, que na nos-
Figueirense ?, L:aurC? )i[ülle�, 1. sa reunião contarei com a suaCorinti.ins, b, Figueircnsc, 3.

h'Cori ntia ns, 4, Avai, 3. compan la.

Figuci rense 8, Cobrasi l 2. - Minha senhora, eu cornan-
Avui 4, Caxias 3 (Em .Joinvile). do um regimento, não uma com-
Caxias 5, Avai 3. panhia ...Figueirense 4, In lct'nnoi on n l -l,
Internacional 5, Ava i 3.
Figucireusc 5, Concórdiu 2

Hio do Sul).
Avaí 4, Britânia 2. Deite uma couve-flor em água
Br-itânia 3, Figueirense 2. com uma colher de sopa de vi.
Ava i 4, Figueirense 3 (,Jogo não

nagre e quinze minutos depoisle rmi n ado ) .

Avai ti, Figueirense 1. lave-a bem e deite-a na panela
Jogos interestaduais disputados por com água salgada que a cubra

clubes paranàenses e não àeixe cozinhar demais,No período de jancit-o n G de junho A' parte prepare um molhocorrente, os clubes do Parunú rcn-
liznram os seguintes embates i nl e- cozido, feito da seguinte ma-
restudnais : neira:
Atlético 2, Canto (lo Rio 1. Doure, em um pouco de azeite,Curitiba !l, Canto do l+io 1. dois aihos picados e retire os.Corint ians 2, Br-itânia O.
Corintians 1, Atlético O. Junte mais azeite, vinagre, ro-

Corinlians 2, Curitiba 1. delas de cebola e salsa. Ferva
Brasil 4, Glória 1 (EIII .Ioinvile). um pouco, misture a couve- florJuvcntus 5, Glória 1 (Em Joinvile) e enfeite o prato com rodelasCax ius 3, Juvcntus 1 (Em .Joinvile)
Avai 4, Britânia 2 (Em Fpolis.). de ovos cozidos e tomates crús •

Bri í án i a 3, Figueirense 2 (EIII
Fpolis.). ) ....• .....·.·.·.·�·.·.....·.·.·.·M·�·.·.....·.·.·.�.·.....·_·

Curitiba �, Santos 2.

San,t�s 1"
..
A\lético O.

� PAtA tEUA!1.IÍN(IO P"""lOAt léfico 2, Santos 1. .

rvi!
lJlI c.

Paulistas x Cariocas

C�lDe janeiro a junho do corrente

I �_. _.. � �ano Iorum realizadas às scguiul cs ""IiI!l!i'iI 8 f I 'ti. � t .#J);).,., ......._....... p::"rtidas entre clubes cai-rocas e pau- FONE m � :::J 1"'II1í:.:
listas: TRAJAMO 14 1:Al'IllARAmérica 2, Sunl os 2. RUO! DA (0111'[17AIII-4 (Jllfi/JlfYJlO
Américu 1, Jabaquara 1.
América ,j, Cor i ntians 3.
Vasco 2, São Paulo 2. São Cr istóvúo 5, Cruzeiro 3.
Vasco 1, Palme iras 1. São Cristóvào 1, Se lecionado O.
Vasco 3, Cori ní ians 2. São Crisló('�lo 4, Cruzeiro 1.
Vasco 1, Santos O. Süo Paulo 5, Cruzeiro O.
Ftumcngo 7, Portuguesa ele Es- Atlético 1. S,10 Paulo O.

portes ·L São Cr-istóvão 1, Vila Nova O.
Palmeiras 3. Elanu-nuo O. SElo Cr-istovão 1, At lético 1.
Santos 2, Ff amcngo O. Atlético 2, Sáo Cristóvão 1.
Flum incnxc 3, São Paulo 1. América 9, São Laurcnço O.
Vusco ;i, Palmeiras 4. América 8, Caxambú 1.
Sâo Paulo ;�, Fluminensc ü. Atlético 1, Flnmengo 1.
Süo Paulo �, Vasco 1. O que tem sido os cotejos São PauTo
São Cristó vúo 7, Portuguesa de :x Palmeiras

Esportes 2. 1930 - São Paulo 2, Palmeiras 2.
Hesurno : parli(h1Of; disputadas 15; 1930 - Palmeiras 2, São Paulo 2.

vilórins dos cariocas 7; vitórias dos 1931 - Palmelrns 3, São Paulo 2.
paul isl as 4; r-mpn tcs oi; tentos pró- 19:31 - São Paulo '1, Palmeiras O.

ADVOGADO cariocas 37; tentos pró-paulistas 33. 1932 -- PalmcirD.s 3, Süo Paulo 2.
BSCIU'l'ómo: J'ua Deodoro, n. 23 Jogos interestaduais em Minas 1933 - Palmeiras 3, São Paulo 2.
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5 Gerais 1933 - Pall11piras 1, São Paulo (l.
HESlD.e:XCIil: I,a ·Pol'ta noteI, Os clubes mineiros realiza,rnm no I H134 - Palmeiras 2, São Paulo O.

ap:ll·tamcnto 112 período de janeiro a junho do cor-I 1934 - São Paulo 1, Palllleir;ls n.
ex. Postal, 110. Fone, 1277 l·ellte aliO, os seguintes, pl'élios in- H136 - Palmeiras 3, São Pnulo O.

............-a.._......• ....-·_....• ....·_��.-.J'........

����_��·I
terestadunis: 193tj - São Paulo O, Palll1("ir�l,'i O:

r C AS' MTSCE Bolld'OgO 5, América 1. 1937 - Palmeiras 1, Sào Pauin (l .

.
\....0mpral na l' c'.... Botafogo 3. Atlético 2. 1937 _ _:I\ão se defrontaram.LÁNEA é aa"cr e 'onomizar' Atlético 3, 13olafogo 1.

11938
_

S.'ãO Paulo (j, Pahn('i�'as O.
._. .. ,__ . .. �__ . 1939 - Palmeiras 2, São Paulo 1.

. 1939 - São Paulo 2, Palmciras 1.

C T ZES DO· DIA I}�':�� = ��;����i::�:� �: ��� ��:'�;:�; i:, : 1911 - Suo Paulo O, PalmeirllS O.

�HOjE�..n�. 4a�fêrraxYX>JOO�.,=�Hô1ir�m-K Il6:n = ��\'11l�.)i�.���.o {s�,�ln�e�:;;I\� i:....)OICX"1UOOo(]tla.Jno'_�t_ .. "1(�';;;.�.�n._....,...n:J:_.:x:JCr ..
"

..

�. OCl!�IO':,o t:JOr.)!T"'II:lI"-'�Yn:JttC.:oocxxnooo�� 1942 _ Pfl]nleirns 3, Süo Pa,ulo 1.Fones 1587 CINE ODEON Sessoes as 1943 - São Paulo 2, Palmeiras 1.
e 1602 17 e 19,30 hs. (Coordenado por Nelson Maia

Machado),

o ESTADO-Quarta ..feira, 16 de Junho de '943

As

Atelier

Washington, - (Inter-Americana) - Em recente entre
vista à imprensa, o major-general Levin Campbell, chefe da
Artilharia do Exército norte-americano, afirmou que se foi
grande o papel desempenhado pelas fôrças norte-ameríca .

na vitória da África, maior ainda foi a parte das ar-mas-fabr í
cadas nos Estados Unidos.

"Os n ossos soldados" - disse o major-general' -- "esta
vam apenas num setor da frente, mas as armas nofte-amertca
nas eram usadas em todas as frentes. Nós as utíhzavamos, as

sim como os ingleses e os franceses. E por tod' parte elas de
monstraram ser magníficas.

"Os canhões, tanks e armas pequenas dos Estados Unidos

I são melhores do que quaisquer que o inimigo pôs em campo.
O mesmo se pode dizer dos aviões. Naturalmente, a vitória foi
a coordenação das armas de terra e do ar que conquistou a vi
tória, mas nossa superioridade em tauks e artilharia foi um
grande fator".

O major-general Campbell declarou ainda que as provas
de fogo demonstraram que os tanks General Sherman e Gene
ral Stuart ultranassam e vencem os tanks alemães e ita1ianos.
Os tanks lVI-lO 'e M-12, com canhões respectivamente de 105
rum. e 155 mms., foram as armas mortais para as fôrças blin-Idadas do inimigo. Os fuzis e m�tralhadoras ?o.s �stac1os Un�elos tambem se revelaram superiores aos do imrmgo, e a artí- Ilhar ía ànti-aérea norte-americana conseguiu ótimos resulta
dos em matéria ele aviões inimigos derrubados.

Essas armas que repeliram o Eixo da Africa continuam a
ser produzidas em quantidade crescentes pelo arsenal das de
mocracias, até que se consiga a vítória completa e fin·::tl para
.8 Nações Unidas na Europa e na Ásia.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022'"-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
c-s
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25,00

•

armas americanas
vitória da Africa

Professor Estantslau Tranle
AULAS DE DESENHO E PINTURA

Diurnas - das 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - das 19 às 21 hs.
A'S TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS

Exposição Permanente
Rua Felipe Schmldt, 2 (sobr.), sels 11' 3 I..� � �__�_���mw�����__�naa8

...

o l�RA'I.'O DO DIA(ElIl SALADA DE COUVE-FLOR

de

Semeslre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

..

«

Intura

Os or igi n a is, mesmo nâo pu-

I
blicados, não serão devolvi.

A direção n::S'se responsa-

I
hiliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

...

TÓPICOS & COMENTARIOS

Henry Kaiser, construtor da
frota da liberdade

Washington, (Inter-Amei-i-
cana) - Henry Kniscr é lima per
sonalidade que vem assumindo
crescente importância nos Estados
Unírtos, como um verdadeir-o iu i la
gre de i n

í

ciut i va individual. A sua

capac idade ele ação, já dernonstru
d a e in outros setores de atividade,
impôs-se vcrrladeu-amerrte ao re

cmrhe cimen t o do público na co ns

truçúo elos navios ela frota da Li
berdud e. Atuahuente, as suas em

presas, que se acham concentra- I

das quasi todas na costa elo Pacífi
co, Icem rami.íir-açôes também no
li toral J este,

- \0(,)$ seus compatr ió las, que teste-
11'1tn,haram o espetacular dcsenvol
vímento de seus negocios com a

guerra, compreendem quc Kaiser
é mais uma afi.rmação da cprteza
que possuem ele não perder a g.uer
ra. Os Esl,aclos Uni'(los não costu--
)11am exaltar (Í bl'ilha!l1tismo
seus generais e estadistas nem as

proesas militares dos seus exérci
tos. ;\1as são justamente orgulho
sos da sua' ca.pacidade de produzir,
que na úlNma dé.cada experimee
tal·a um ligeiro declinio, e que ago
ra c'om a guerra ressurge mai.s for
te do (jue nunca, tendo como l!lll

dos simbolos a personalidade de
Henry Kaiser.

A lenda dp Ka,iser é hem eonhe
cida. O homem (rue bateu sua pri
meit'a quilha de navio na primave
ra de 1941, tornou-se ma,i OI' e mais
rápido construtor de navios do
Jll'l1l1do, Simultaneamente penetrou
em setores tão diferentes quanto °

cilllC'nto, () magnési 0, o aço e a in
{lús<1ria ele aviões. Antes da gllerra
dedicav'a-se apenas ú construção
geral. Hoj,p, SUaiS empresas I�clero
geneas fazem del'e o maior emi>l'e
gndor do país. l\fantem com os sens

250 mil trabalhadores I'elaçõ'es
excepCÍollalmenté bôas.
A caraterísilica de Kaiser não é

s,ímenle agir, mas tambem afirmar
antecipadamente e e0111 rigorosn
exatidão de que maneira vai agir.
Não faltou quem reclamasse contra
o ex.cesso de espaço (jue ele ocupa
na imprensa como "lhe can-do
man" - o homem capaz de fazer.
Tsl·o, no entanto, po,de figurar em

seu ·crédito, como 11111 habito demo
Cl'álico. Ka'iser se dirige di-re1amen
te ·:lO público afim-de, por exem

plo, propor qué se.ia encarregado
.da construção de aviões de carga,

HOJE
e todas as
noites!

ACÁCIO MOREIRA

Edgard Bergen e o seu Bonéco. num filme agradavel e, interes
santíssimo:

·Charlie McCarthy, detetive
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

O QUE ACONTECE DE NOITE (Desenho Colorido)
ATUALIDADES .RKO PATHE' NEWS (Atualidades)

Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Impr. até lo an03

i······················Oii Dr. Fulvio Adocei I: ADVOGADO :: Comunica a seus pre- :, i:I zados amigos e clientes :
-

: que transferiu seu escri- :: tório para a rua Felipe :
: Schmidt n, 3l.i (térreo), :
! . •
••••••••G.ee.e••••••••••••

10 v -·7

/

dos

lheiro da ilustraçlto a·oimn., ofereceI'
lhe, em amável gesto. um cÍLlice do
excGlente aperitivo K NOT, lembre
se v. Sia. de acrescelltar,!lO "'grade
oe... gentileza:ESTEE 1.411-
B,f:f1 () NEli APElUTIVO

PREDI!.ETO!
Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.l//'t PPOO{/TO OA hl/OrSA.II/OI0n. é Sé60ROS
L- ITI•• IJJ..II ....

que se lrabalhe desde jú nos llJod.
los de ,artigos para tempo de

pa.z'lO nOllle de Kaiser fiearú indele
velmente liga,do à construção de
navios para a segunda Guerra :M1111-1dial'. Estão a seu cargo os contra
tos para a cOllstrução (le II1IJl1 terço
da Frota rIa Lihercla,de. SCI1S três
estaleiros estahele-cermn o tempo
"re.corel" de 39, 2 dias desde o ba
timento da quilha até o lançamen
to nagua, conlrn o a,lüerÍOI" ele 53
dia,<;.

Fre drich March e Martha Scott, na ultima exibição
incluíào entre os 10 melhores dó ano:

Com
do filme

um pé no céu
ATUALIDADES AERONAUTICAS (DFB)
COMO ESQUIAR (Desenho Colorido)
Preços: 2,00 e 1,50. Censura Livre

EMPREGADA
Precisa"se de uma, li rua Ge

neral Bittencourt, n' 97.
.._---

Fraternidade do Fole
Scor� de maio

5 I 3
5a Feira, ODEON.

Um filme ql1e dirétamente vai ao coração:

lt volta do �Garoto
com Jackie Cooper, Smanna Foster e Ann Gillis

Parque-Teatro de Diversões GUARANI' ..
Instalado no largo General Osório (antigo i Campo do ManeJO)Às quintas-feiras a gosadissimJ «Hora do Colouro)), com distribUição de valiosos premios aos venc€dores

Recanto onde não exislem tristezas

(
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de Percival Callado Flores
�""�_.·J".·_w..-...... -__·.t"a·.-''''·.-'''.·'-''''''-'''_-_.'''''.-.'''''·

-Os mais belos con�os de "mor» - Antologia.
Editora Vec(hi _ Rio, 1943.

r

"O conto de amor tem a brcvida- Este volume, elegantcmcntc
de volQl1tuosa, do bcijo ", �Ii�se I apresentado, é �nriql1eci{lo, CC_>111
Pierre Louys, E de frescos lábios orighnal e sugestiva capa do p in
de mulher de cutis aceti nad as, de tor Ja n Zach, jú conhecido em nos

frontes ml�ariD'as e sedosos cabe- sos meios artísticos. E a tradução,
Ios se cvola destes contos o Incbri
ante eflúvio, o pcrfume carnal c

romúntico.
Muitas das novelas amatórins,

rcüu idus em "OS :\orAIS BELOS
CO.YrOS DE A:VI0R" são roman
ces vivid os pclos grandes urtistas
que as firmam, OlU gen.iulmcnte
captados da realidadc <tmhicn,le
por sua retina observadora c apu
rada senslbllldudc.
Nesta cmp ol'gautc n n l ologi.a figu

ram, entre oubros autores de reno
me universal, Anatole France, Ma
chado dc Assis, Alphonse Daudct,
Itudvard Kiphing, Humberto de
Campos, Pi

í

igri ll i , Gorki, D'A11-
nunz io, Blasco Ibánez, Maupassant,
Zola, Mark Twain, Chejóv, Sten
dhnl, Edgar Poe, Dckobra, Bm1Ín,
G. B. Shaw, HnYSI113111S, Avcrchen-
ko, Courtebinc, Heltai, etc, INa opinião de Stcnd'hal, os COI11-
10s de .arnor são pura os maiores

Ileitura tão doce e saborosa COlUO
os contos de fadas o são para as

crínnças. E os que nesta seleta co-IIetânca a Editora Vecchi rcünlu ] cscorreita c fiel, é de Persiano da
sob o titulo de "Os mais belos con- \ Fonseca, Em suma, trata-sc de 11m

,tos de amor, dos mals famosos aU-llivro que merece lugar dc desta
torcs", proporclonum lIlll vcrda-! que em iôda bihlioteca hem f'ormu-
dci ro recreio ao espirito. I da .

o
, ..

comercio cleudesnno de

Hoje Hoje

4a.-Feira4a.-Feira

I

FONE: 1435
A'S 17 e 19,30 HORAS.

Exibição do grandioso filme FAR-WEST, com Roy Rogers:

Volte para o rancho!
E os 9' e 10 EPISODIOS de

Legião do Zorra
COMPLEMENTO NACIONAL

Preço único 1,50

AMAHNÃ: às 5, 7 e 8,45 horaf; AMANHÃ:
Rigosamente proibido para menores até 18 anos

GRETA GARBO e Melwyn Douglas em

« Duas vezes meu)

Se o bombardeio continuar como vaL ..
Melbourne, 14 (D. P.) - O vice-almirante George Jones,

chefe do Estado Maior da aviação australiana, declarou, em

discnrso, não duvidar de que "o bombardeio do continente en

ropêu, se for mantido na escala atual, poderia conduzir à der
rocada as potências do "eixo", sem necessidade de efetuar
operações terrestres de grande magnitude".
............._w.._._,._ _._,._._. ._• .- -,. .- ._,. .-.� -..••••- ••1:1

•
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�
�L. ALMEIDA - Rua Vidal Uamos, 19 �

""""'� � "" .,. ...,. ...

'l'HE LONDON & LANGASHIRE INSURllNCE
COMPANY JAMI'I'ED

COMPANHIll DE SEGUUOS "SAGRES"
CIA. SEGUROS "CRUZElItO DO SUL"

THE LONDON ASSURANCE

Arte, líteratura
e fascismo

VIDA SOCIAL
Braun, diretor do Ginásio Ca
tar inense, e terá como padri
nhos, da noiva, o snr. Carlos
Borges Conceição. delegado
regional do Imposto de Ren
das e exma. esposa d. Ncêrnia
Coufal Conceição; e, da parte
do noivo, o snr. José Born , di
reter de Geografia e Terras e

sua exma. esposa d Gualberta
Guimarães Born.
Na cerimônia civíl, servirão

de testemunhas, por parte do
noivo, o snr . cap. Antônio de
Lara Ribas, delegado da O. P.
e Social, a sua exma. esposa
d. Carrnêiia Ramos Ribas; e,
por parte da noiva, o snr. prof. JOSÉ LARA - (Copyright da In
Fernando Machado Vieira e sua t er-Amcricana, para O ESTADO) .-

exma. esposa d. Olídia da Sil- Pôde dizer-se que a política Inscis-
la teve, no Brasil, Ires pcriodnxva Machado Vieira.

._.- __ pcrfeitamcnte distintos: o da cam-

panha aberta, isto é, o dos "cnca-
, mizados", personificados pelos PIí
nios Salgados e por outros galiná
ceos que, sem a coragem necessária,
para trazer a camisa no corpo, tra
ziam-na cont udo na alma. E bem
verdinha.
Nessa época - ainda osuunos

bem Iemlnados - () sr. Plínio, o

Chefe Nacional ... Socialista, teve
até li "gentileza" de oferecer ao

sr. Gctúl io Vargas a sua "[uventu
de fascista". O Presidcntc, porém,
com aquela sua extraordinária in
luiçâo, e também porque conheces
se D, história do lenhador e a 5CI'

pen le, dispensou, prudentemente, os

"amáveis" serviços da legião verde.
Extinta que foi a seita integralistu

e amortalhados nas respectivas ca

ruisas os seus adéptos, sobreveio a

fase das conspiratas, das maquina
ções escusas, que culminou no trai
çoeiro assalto ao palácio residen
cial do chefe do govêrno.
Esse método, como o anterior,

não deu resultados. Os assalariados
de Hitler, definitivamcnlc, não con

seguiam impôr aos brasileiros uma

ideologia que lhes repugnava à ín
dole cminentcmentc libcral.
Ainda assim, não descoroçoaram

os sicários do Eixo, os quais, com
a perversidade que cat-actcriza os

totalitários, inventavam as mais va

riadas formas de traição, até que
a guerra lhes trouxc, no quinta-co
lunismo, campo propicio à sua cam

llanha subtcrrânea, quc frutificoü
,d'inal nos a.func1amentos dos nossas
i>m'cos mercantes.
A repulsa do povo e a ação re

prcssora do Govêrno, entrctanto,
cortaram, mais lima vez, as espe
ranças dos fâmulos do Fllchrer. E,
na Ilha das Flores - que, diga-se
rle pn,<;sagcl1l, é menos um campo
ele concentração do quc uma colô
llia dc férias, comparada aos pre
sídios alemãcs - estão êles a ex

piar o crime dc havercm querido
éntregar nossa pútria às hílrdas.
aóticas'"

Quan'do, porém, nos considcrúva
mos em relativa, tranquilidade, acre
ditando houvesse arrefecido a faina
criminosa dos quinta-colunistas,
eis que acabamos dc identificar
lima nova faina: a dos "críticos".
De arte e de li tcratura... Sim, por
quc pcrccbemos, claramentc, uma

coloração esverdeada na lingua
gem usada pelos detratores dc La
sal' Segall, cuja artc o ministro C;1-,

.r-_ _._ �_-.-.- -.-_ _ ...-..:-w panema" conl o senso cstético que
Ao en ar esqUIVar-se as determl- todos lhe reconhecemos, quis mos

nacões dos óre:ãos de Estatística Mi· Irar-nos.
citar, uma pessoa revela o que é Não pretcndo arvorar-me cm de
,nimigo do Brasil. E par� os iniml r"nsor de artista russo - aliás brH
!08 do Brasil. a lei é inflexivel sileiro, porque naturalizado - l1le�
iDo E. M.). 1110 porque pouco ou nada cntendo

L de pintura, embora tcnhamos nos
;;.;;;;;:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;.....-;;;..;.;;..;;.;;.:..;.:.:;�M' c ri t i c o S ([11 e 11Ullll a 111, 11m cxcmp lo

edificante. Desejo apcnas assinalar
:l coincidência entre n terminoJu·
gia empregada por tOstes c aquela
com quc o ministro da propaganda
do Reich cstigmatizou os artistas
israelitas ou delcs descendentes.
Expressões "como "3,rte degencr,l
da", "russo-israclita", "pintura dis-
solvente", et.c., são tipicamcntc go-

.....-_• .-....-.-•••-_-_._._-....-.-.-....-.-...-_....... !J eII ian as .

Outro sintoma cvidenle - e alar
mante - é o que nos ofercce a COII
I cnda Érico - FJ'itzsen. Todos quan
[os conhecem a obra elo brilhante

Caixa llOstal - 37. Rua João Piuto - 5 •. romancista' gaucho não lJ1C poderão
Florianópolis nega.r, em sã conciência, um sentido

Realiza-se amanhã, às 17.3'1 Sub·agentes nos pl:incipais municípios do de' l�r()fnnda brasilidade. E tampou-
horas, na residência do enge- ESTADO co será possível, a mcnos que pre-
nheiro José Born, à rua Join- concebiclamente, acoimar de (lisso]-

vente, ou ofensiva à llloral, a sua n::ville n' 18, O enlace matrimo- Cabelos brane.08 t L('ÇA.O teratura. Nada vemos nela que niío
nial da srita, Maria de Lour- }IARAVILHOSA 1 possa ler qualquer pudica 1lI0çoiln
des Gonçalves, tilha da exma. do Colégio Sion, ou mesmo quc um

viuva ara. d. Doralice Boro '''A Bandeira Nacional 1]11(111(10 hastea frade ... ainda que êsse frade se,i:\da em janela, porta, sacalla ou balcão, fi de carne e ôsso ...Goncalve�, com o acadêmico cal'á: ao centl'O, se isola(la; à direita, se O" "
houvel' bandeira (Ie outm nação; ao cen veneno , a lJleU vcr, não esU

snr. Síl vio Silva, funcionário tro, se fil!'Ill'arem divel'sas bandeiras, na literatura de Érico nem na narll'
da Deleg. de q p. e Social, fi- perfazendo nÍnuero impar; em )osiç,lo de Segall, mas no eS1JÍrHo dós seus

, "Ile mais se aproxime do centro e ,., di censores, caldeado na ideoIOUt',n, 1'(',_lho do snr. Aprigio José da "cita deste, se figurando diversas ban c, "

deil'as, a soma dclas formar nÍlmero pai' talitária.Silva e de sua exma esposa d. As presentes dislIosições são tambem Não nos esqueçamos das fogne:Olímpia Silva. all)icaveis l]uan(lo figurem, ao lado da ras de livros ateadas na AlelllaBandeira N acionaJ, bandeiras l'epresenta IO ato relig'ioso será celebra- tiv'!s de instituições, cOI'porações ou as n la. ,. Quem sa,be sc êsses "criti-
do pelo. revm' pe._ Ber. t"ld'o sOOlações". (Decreto-lei n. 4,545. de 31. de cos" não foram o� seus "atiça-... Julho d� 194�i ..., Art, ��� �� 1),1 dOl'esl" . • •.

-,

4.n"versárlo81
Festejou, ontem, o seu ani

vC"fário natalício, o nosso dia
tinto patricia snr! Orlando Scar
peltí, proprietário da importante
CASA SANTA ROSA. desta
Çapital e distinto Vice-Presi
dente do Figueirense Futebol
Clube. O aniversariante, que,
nesta Capital, goza de geral
simpatia da população, foi ho
menageado pelos seus auxilia
re s de negócio, sen do saudado,
em nome dêsses, pelo snr. Luiz
Melo, que lhe ofereceu valiosa
lembrança. Em palavras repas
sadas de sincero agradecimento,
o homenageado convidou os
seus colaborador es para, rego
z íjado das demonstrações de.es
tima e simpatia dos seus di ré
tos colaboradores. no seio de
sua família, aceitarem a sua

homenagem de retribuição com
uma "roda" de «Madeira R»,
às 20 horas, em sua residência.

Dr. ARAUJ
Olhos -- ouvidos -- nariz -- garg·

REASSUMIU SUA CLlNICA
Rua Vitor Meirelles 2ft

Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.
.? •••_•••_••••-_...-_•.-.-.-•••-vo...••••• ..- .......

"A Bandeir-a Nacional quando apare
cer em sala 011 salão, por motivo de reu

niões, conferências ou solenidades, fica ..

rã estendida ao longo da parede, 1'01' de
traz da cadeira da presidência ou do Io
cal da trfbuna, sempre acíma da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maíor do retângulo
esteja eJH sentido horizontal, e a es ..

trela ísoladu em cima". (Decreto-lei n,

4.545, de 31 de julho de 1942; - Art. 18,

O dia de ontem assinalou o
aniversário natalício do distinto
patrício, filho do grande Estado
de São Paulo, dr. Milton Gue
des Dias, prefeito e hábil Con
tabilista, Contador Geral do
Instituto de Aposentadoria e

IPens ões dos Comerciários, nes
ta Capital: O aniversariante, que,
goza de grandes simpsti�s, não
só dos seus companheiros de
classe, como também de ele
mentes proeminentes da sacie
dade local, foi saudado por
um grupo de amigos, na Casa
"Santa Rosa", na ocasrao em

que, como paulista, ia saudar o
I seu conterrâneo Orlando Scar-

Pedras preciosas no Sul) pelli, p.o_r idên,tico motivo .. Nes-.'. 15a ocasiao, apos os curnprrmenP. Alegre, 14 (Ag. Nac.) - O sr. Ochlo Martll1s, delegado tos do estil . .

tf' I I T N' 1 d' t E t d dI" o, o amversanan e,Isca (?'t esoduro aCIOtna d'l�s: .s a �'b ec arou a_ ll�prelnsa, I'
em palavras repassadas de ver-·a propoSI 'o as recen es 1 IgeuClas so 1'e o comercIO c an- dadeiro d' h',destino de pedras preciosas, que já haviam sido apreendidas tecou agr.a tC!�lmenlt�d' . dlPdo-. . , I a Sua ln eIra so I ane a e42 caIxas, contendo 7.898 qUIlos de pedras "agata" bruta e'às h d'inais duas caixas com 312 quilos, cada uma, de cristal de ro- i snr Somenil�ens f prest� as ao

cha. Em Estrela, um agente fiscal apreendeu mais 28 caixas, I pre' c�rpe I, o er.ecen 0,
, �oscontendo 5.208 quilos de cristal de rocha, também bruto. Em' d �!��es" um ,�mlstoso ca Ice

poder do alemão vVi1ly Petsch, foram confiscados mais oito j
e artreuse .

de rubís, esm:eraldas, topásios, ametistas, granadas, ágatas, \ .. ,

etc., além de dois sacos contendo 1.047 gramas de pedras já .

MUI cumpnmentado sera, h�:
lapidadas e, conforme já noticiado, êste estoque era clandes-: Je, com certe;a. O n055_0 estl

tino. O pêso total das pedras apreendidas é de 14.420 quilos,' ma.do conterran�o ljr. Joao Au·
achando-se todo êsse material essencial à indústria bélica ar-I reha�o , �e Asslz, competente
mazenado na Alfândega. O delegado fiscal diz que já sugeriu' tunclO�ano, da D. R. C. T.,. dt'
às autoridades federais que o Rio Grande do Sul seja conside-I �ue fOI, .?a ,'p�uco, promOVido
raelo, quanto antes, zona de garimpagem, pois, assim, a Dele- a ca!ego� la k �
gacia poderá passar a exercer as funções que lhe são atribui- Nao so no selO da sua elas
das pela Diretoria de Rendas Internas do Tesouro Nacional: se, senão também nos círculos

fiscalização e orientação. socIaIs da capital, o aniver
sariante goza de merecida es-

tima, pelo quê, a sua data na·

talícia será motivo para que
receba, como lhe -auguramos,
muitas felicitações.

*
Transcorre hoje o aniversá·

rio natalício da gentilíssima
srita. Evangélia, filha da ex

ma. viuva Isabel Nicoláu A·
nastãcio, e noiva do sr. Teo
d6cio Miguel Atherino.

�

Fazem anos boje:
Sras. Celioa W. Silva, espo.

I sa do sr. ten. Boaventura Sil
va; e Maria SIlva Sartorato,
esposa de sr. Mario Sartorato
Sobrinho.
Sr. Nery Castilhos França.
srita. Osvaldina Machado. fi

lha do sr. Firmino Machado.
Menina. Irene Cardoso, filha

do sr. Manoel de Freitas Car
doso.

Casamentos:

Copyright do
Tbt:HAYE rO(/HEAIIDI�

1 que a construção do edifício
da União Pã-Americana, era

Washington, custou I milhão de
dólares; e que só Andrew Car
negie doou, para êsse fim, a

importância de 750.000 dólares.

2 que, nos Estados Unidos, há
22 universidades com escolas

de jornalismo; e que rrrurneros

jornais recusam trabalho aos

jovens q.,;e não ,�ossue.m o diplo
ma de doutor em unprensa.

3 que os maiores produtores de
petróleo do mundo são, na

ordem decrescente, os Estado..
Unid05, o México, a Rússia, a

Pérsia e as Indias Orientais Ho
landesas; e que, somente nos

Estados Unidas, acham-se atual
mente em exploração 300.000

!
I

I

poços,

4 que, até à data presente, 05

Estados Unidos já tomaram
parte em 28 guerras, a primeira
das quais foi a da Independência.

5 que a onda elétrica produ-
zida por uma emissora, ao

entrar em contacto com um apa
relho receptor, põe em atividade
centenas de milhões de elee
trons; e que, em condições nor

mais, cada umldêsses electrons
é obrigado a mudar de rumo
um milhão de vezes por segundo.

6 que um quinto da população
norte-americana acorre dia

riamente ao cinema; que êste
é, na ol'dem de importância, a

quinta indústria dos Estados
Unidos; e que, naquele país, o

valor anual dessa indústria é de
I bilhão e 250 milhões de dó
lares.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

MACHADO & CIA.
AGli::NCIAS E m�PRESENTAÇüES
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DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. NEVESMADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperf'elçoarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro
CO};SlJT,TAS - Pela manhã: 'IS terças, quintas e sábados, das 10 its l:l hor-as:
it ü ....de, diariamente, das 15 "S 18 horas - CO�SUL'I'óRIO: Rua João riuto n, 7,
sobnHlo - Pone: 1.467 - Residência: Rua Presidente Coutinho. 23.

DR. MARIO \fiJENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac, de Med lcma da Un

í

ver-sídade elo Brasil)
J�x-iJ1lcrno elo Serviço ele Cl ín.ica Médica do Professor Osvaldo Otivetra, médico do

Departamento ele Saúde
CLIi'lICA ,;I[f;DICA - )Ioléstias internas de adultos e crianças, C'OXSUJll'úRIO:

nua Felipo Schmidt 11. 38 - 'I'el, 1,126 - HESlnf.:};C'IA: Ruu Yiscon,le de Ouro
Prelo II. 70 - 'I'el, 152:3 - HOnA.RIO - nas 15 ils 18 horas - PLOftI1\XóPOJ,IS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON

Formado pela Universidade de Genebra
Com prátiea nos hospttais europeus

Clínica médica em geral; pediatria, eloen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urnnál'io elo homem e ela mulher
Assiste. Técnico: DH. PAULO TAVARES
Curso ele Rad:ologia Clínica com o dr.

!Manoel de Abreu Campanario (São Pau-
lo). Especializaelo em Higiene e Saúele

,j'Pública, pela Universielude do Rio de Ja·
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro
cardiografia élín iea - Metabolismo ba-
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
oe- fisioterapia .- Laboratório ele micros
copia e análise clínica. - Hua Fernando
Machaelo. 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

])o}�NÇAS D:E SENHORAS E CRIANÇA�C01olSU1!l'AS: Das 10 às 12 e <las 14 às 17 horas � ]:ua l,'elipe 'Sdlluiclt, ;Ifl (sohr.)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno elo Serv íço elo Professor Leónidas Ferreira e ex-estag lár io elos Serviços

elo dr, Gabr-Iel ele Andr-ade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftulmolegta ,do Depm-tnmento de Saúde e Hospital de Caridade

(,línica médteo-eh-úr-g íca especialtzada tle Olhos, Ouvidos, Nartz e Gargant a
CONSUI.'1'ól1l0: Rua Felipe Schmidt, R, FOlie 125f) - CONSUVI'AS: Das l5,30

às 18 horas - I1ESIllÊXCU: Conselhoh-o Mafra, 77 - FLORIAi'lóPOLIS.c ·

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO DRCLINICO
•

DR. DJALMA
MOELLMANN

PITAJ, DE CARIDADE
Doenças de senllOras - Operações'
Diatermia - Infl'a-Vermelho - Ultra

Violeta
Rua Vise. de Ouro Preto, 51. Tel. 1.644
�ONSULTAS: às 11,30 e elas 3 às G horas
Tratam.ento das elores e inflamações nas

senhoras para evitar opera�'õ0's

DR. AURÉLIO ROTOLO

HEtENA CHAVES SOUSA
J,;XFJmMElRA onS'I�É-rlUCA

(I'arteil'n)
Dil,lomada pela ]\[alel'ni,lade

de Florianópolis
Corli lon!!"a prática do servl�o

ohsté(J'ico
"ll'ndo chnlllados a qualqlle.'

1101'a
J>"a�a da Bandeira. 53 - suh.
(Antiu;o I.aru;o 13 de Maio)

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Ch'ut'g'ia e Ortopedia. Clínica e Cirurg'ia
,10 to ..ax. PaI·tos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
damente das 15 às 17 horas. RESIDl1:N-
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

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

Tel. 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervo.sas - Moléstias Mentais

Consultas diárias !la� 5
horas em diante

Or. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Via,; u rlmírias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vida1 Ramos, 66.
Fone: 1067.

DR� REMIGIO

Consultório-R. João Pinto. 7
Telefone: 1461

C!)nsul tas das 17
horas em diante

DR. SAULO RAMOS
1';Hllecialista em moléstias de sellhol'n!! -

ral't08.
AV.rA CInURGIA ABDOMINAl,: estil
IUngo, vesícula, iltcro, ovários, :ll)êndice,'
lumores. eté. - CIRURGIA I'J,AS'I'ICA
no J>ERINEO - lJ"rnias. hitll'ocele. ve

,·icocele. 'J'l'ntaU1C'nto sem dor e opel'ac;:ão
de IJcmorroides e val'i7.es - lcractlll'as:
"IHIl'clhos de gêsso. Opéra nos Hospitais

de Florianóllelis.
Prac;:a Pel'eira e Oliveira. lO, Fone. 1.009.
Horário: Das 14 ;IS 16 I101'a8, dial'iamente.

t"
Os órgãos da Estatística MilitaI

ell1 apôio legal, quando íntiman:o produtor e o vendedor a mostraIo qUe possuem em seus estabeleci.
lbentos. (D. E. M.).

Quem sonegar informaçóes à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, coml!
inimigo do Brasil (D. E. M.).

A opinião catoliene a guerra
A atitude do catolicismo espanholNova Iorque Por AHNOLD que as primeiras bombas a serem sucesso.

I.I..:.>H'I (Copyright da INTEH- lançadas sôbre Gibraltar fossem A propagancTa nazista em EspaA:\1ERICANA) - IV artigo - (Ser- Irancesas. O seu povo é o r esponsú- nha e Portugal concentra-se toda
ço especial por via-aérea) - A par- vel pela presença cios nazistas nas na intenção de convencer os cató li
licular indignação apenas provoca- nossas fronteiras, e nós somos ape- cos que as Nações Unidas estâo
da pela perseguição a determinado nas responsáveis por os conservar- empenhadas em derrubar os regi
setor da Igreja, raça ou partido po- mos Iii. Nós não vos pedimos uma mes existentes. Asseguraram-me "á
lítico não é, com os espanhóis al- garau li a, Dias vocês não têm o di- rias vezes em Espanha que Pr-ieto
gumas vezes pretendem, lima pe- rei to de nos criticar os métodos que havia sido recebido na Casa Bran
culiaridade dos anglo-saxões. Na usamos. Nós lemos pago à Alema- CH e dado as necessárias gnran tias.
lnglatorru teria havido muito me- Ilha cm palavras o direito de COH- Que cu saiba, porém, Prieto nunca.
nos animosidades contra Franco se

i>e�'vartl10S
fóru da guerra". esteve em Washington. O nosso

não l'óssc a f'úto de nós esperarmos ão sórncnto em palavras - por- principal aliado em Espanha é a
entrar numa guerra contra os seus qi.u a "Divisao Azul" - está lu- inépcia nazista. Certa feita, um
rliados, Hitler e Mussolini, c virmos ta cio na Rússia. 1Jm fervoroso ca- grupo de moças nazistas foi de vi
.1 ser aliados dos seus inimigos, a tól co cspanhól que perdeu uma sita ao museu elo Prado, acompu
Frunçn c Hússia. :\<[as se somos per'n a nesta "cruzada" foi convida- nh ado por uma moça cspanho!a. A
icusudos, coruo na verdade somos, do' por U!1l americano meu alÍligo. "lcader " nazista, postada em fren
te subordinar as creancas rcl igi osas também católico. a defender a sua te do ramoso quadro de EI Greco
i politica de oporlun ismo, que ele- causa lado a lado, numa luta COD- "Virgem da Car idade", dcclnrou :
csa púrlcm ter aqueles que se pJ'O- l ra os nazistas. perseguidores da "Nós achamos I) "Inlk lorc " espa-
"lamulIl condutores de uma cruzada Igreja. O espanhól replicou: "Oh, nhot imensamente cncantndor". A
-al ól ica e cuja imprensa insistente- hú milhões de católicos na Alema- espanhola respondeu: "L'rn milhâo
nente defende Hitler, cuja inimiza- nha e a perseguição é apenas uma de espanhóis morreram cm def'csa
le ii igreja tem servido cIp temas fase pussagclrn ; e de qualquer mo- do que vós chamais "f'olklorc ", e
lOS infindáveis protestos do Pon- do, a Igreja na Alemanha rnoshou- um milhão mais iuorrcrâo se Iôr proif'ico ? Expuz êstc ponto de vista a se rlcmaslado política". E o meti ciso". Não têm rim as anedotas
nuitos espanhóis nu visita que fiz a amigo retorquiu: "Sabe o senhor dôsí c gênero.
;:;:spanha hú alguns meses. As r cs- que está usando os mesmos argu- Muitos bispos espanhóis têm j:1
}ostas que obtive podem ser resu- mentes que foram usados pelos CH- feito fortes declarações anti-nazis
-nidas no seguinte: "Nâo fomos nós tó licos do meti país (América) que tas. Encontrei muitos chefes ccle
tue convidamos os nazistas a ocu- eram con l rúr ios a Franco? Eles siúst icos que me expuser-um COIll
iarem as nossas fronteiras. Vocês diziam que a perseguição da Igreja. grande franqueza es seus receios
Icixarum-nos atravessar a França era uma simples fase passageira, sób ru a influência nazista, O fato
c nada podem fazer agora para, os que a Igreja havia sido política, e ele a Inglaterra estar agor-a aliada
impedir de chegar até Gibraltar. Vo- que a Espanha nunca poderia ser com a Rússia teve muito menos in
cõs fizeram o que puderam para outra. coisa senão católica". Há, na fluência. neles elo que eu esperava.
nos atirarem para o campo nazista. verdade, uma íriste semelhança nas Os espanhóis são realistas, e os par
e na verdade os vossos "vermelhos apologias do assassinio. Desgraça-

í

idários de Franco, aceitando o au
parecem grandemente desaponta- dameut c nada há na história rccen- xí!io de Hitler na sua própria C[lI11-
dos de que nós não houvessemos te que [ustifiquc ser a perseguição panl!n, dificilmente nos podem cen
justificado as suas predições, predi- uma fase pa,ssageira, ou que os per-, Sllrar de havermos aceitado o (12
çôes que não incluialll a pl'ofecia cIp seguidores se deixem suavisar pelo Stalin.

• JSJJII j

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANIA BOSA
Diariamente recebemos novida<les

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

DeClarações importantesPor meio cla presente dpclara,ção cOlllunicamos qlle o indivíduo Mú
rio ele Albuquerque :'I1aranhão Pimentel não é diretor, agente nem cio
quadro de funcionúrios do CENTRO DE EXPANSÃO CULT1JRAL, lendo
sido apenas concessionório de lima publicação "São Paulo Industrial"

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e passante inslalaçüo
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gústricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, ele.
Aplica ,o Pneulllo-torax artificiaJ
para o' tI:atalllcnto da Tuberculose
Pl1'.!lIlonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia CLÍNICA llIÉDICA recentemenle edilada por êsle CENTH.O. Pelas graves irregularidades
Completo gabinete de Eletriciuade· l·'one �592. 9 us 12 e 14 às 17 horas. RE-

í cometidas :.vlarn,nhão Pimentel estú respondendo judicialmente a uma
médica: Ondas curtas e ultra.-cur-I lIIolesl>:ls llltern"s, de Senhoras e Cn-, -

,.:- >A
,

.'

d 1 S:- PI'
-

tas, Haios Infra-Vermelhos e H.aios SIDl1:NCIA: Av_ H_ LllZ. 186, Fone 1392. J a?ao de pJ estaçao �le. contas no_ fOl o da cI�la :. (e ao au o, U1llCa me-

Ultra VioletH. Infrazon-Terapia anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua c!tda que o compelira a cumpnl' snas obngaçoes, ao mesmo tempo que
Consultório: H.ua Deodoro, 3 F'elipe Schmidt - Edifício Am<Ília Neto. fará encerrar as suas aventuras. - Autoriso n. publicação supra.--

esquina Felipe Sahlllitjt BEZERRA LEITE (a.) Paulo de CamllOs Moura Presidente do Centro de Expansão Cui-Das U às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs. DR. t aI
'

Telefone 1.475 Clínica Médica _l_ll'_'_. _

Clínica médico-cirúrgica do Tratamento das Doenças
DU. AUGUSTO DE PAUI1A Pulmonares

CfRUJtGJAO - DIRE'l'OR DO nos- RAIOS X Livraria e Papelaria NOVA
de

Espindola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
liervir aos alunos das nossas escolas, em particular, P. ao

público, em geral.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Seccão de Eletricidade,

Lâmpadas. lustres, abat-jours, acessórios, etc.
Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)

Fone - 1595.

,Respire com desafôgol
Bastam algumas destas

-

,... gotas em cada narina!
.

... ,Acalmam a irritação, des-
'V.CK prendem a mucosidade,

VA·Tiõ:NQ�L:
_1 -

S a nu uenol
CONTEM

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

ETC,
TaNICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. DePlup."do.,
Esgotado., Animico., Mã ••
que criam Magro., Criança.
raquítica.. rec.btrio a toni ..

ficação geral do orglni.mo
com o

Sa OUDe n DI
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

elA. WE'rZEJ...4 INDU8TI"tIAL-JOINVILI_jE (Marca regist.)

lJOIS CONSEHVA E UESIN:FEVTA A SUA ROUPA
c:,��Ã���RCtAtEsp ECIALI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A V I S O
o DR. SAULO RAMOS,
TENDO REGRESSADO
DO RIO DE JANEIRO,
REABRE A SUA CLINI
CA, DANDO CONSUL·
TAS DAS 2 A'S 4 HO
RAS, DIARIAMENTE, A'
PRAÇA PEREIRA E
OLIVEIRA N' 10,

FONE: 1009,
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Rio - De VITOR DO ESPíRITO
SANTO - (Copyríght da "PRESS
PARGA", especial para O ESTADO)
- Fui 'há dias, convidado para to.
mar um ;'vodl{a" numa associação
russa. Numa agremiação composta
de russos banidos de sua terra pe.
'lo advento do comunismo. De com.

patriotas de Tolstoi .proibidos de
viver em sua terra em virtude, do
regime lá dominante. Esses coman
daram navios e batalhões na guer-
ra passada, fiéis, 'portanto, à dinas-
tia dos Romanoff. Aceitei o convi-
te certo de que ali encontraria Um
punhado de homens maldizendo o
atual govêrno moscovita, que lhes
impede de rever sua terra, seus na
rentes, seus amigos. Nada disso, en

tretanto, ali testemunhei. Ao con,

trário. Vi, .ali, homens e mulheres
trabalhando, possuidos dum só e�,_
único ideal: combater por todos os

- ...

meios o nazi-fascismo, para esma-
gar inteiramente os .in ímigos da pá-
tria. Seja qual fôr o govêrno, seja
qual fôr o regime, apenas a pátria
é que .êles viam. O sólo sagrado da'
Rússia é que exigia a união de to-
dos os seus filhos, para, unidos, se
tornarem fortes e fortes 'com bate-
rem com vigor o inimigo deshumn,'
no. Um dêles me disse: "Sei qU�
vitoriosa a Rússia sóbre os bandi-
dos eixistas eu, pessoalmente, nada
lucrarei, uma vez que .jámais 'darei
minha adesão ao comunismo. 1!: pos
sível, mesmo, que nem aqui neste
sólo brasileiro eu possa continuar
a viver descansado. 1\fas, acima do

CAMPEONATO

BLUMENAUENSEI'
meu interêsse pessoal, muito acima

C(�1ll a realização de mais três das vantagens -mater ia is, está a
partidas, :prosse-gIUlU, na tarde de, pátria q

-"

hdomingo último, o campeonato' ,ue nao e mm a nem d os
oficial da Liga Blumenaucns e de I homen. s qU� a. d�mi.nam neste mo

Fu Lebol. mento. A patna e dos russos e co
.t'........_._..........._��.....·a·.W.r..·��.·.·j".· ,0 �rasil vcnc cu o Concórdl a 1_)01' mo russo, tenho obrig-ação de' dar
P d

·

C t I 5 a 1, o Amazonas derr-otou o T,llll- toda minh .

a afia en ra bóense por 3 ao 2 e o Bnnd einant os A

a energia para combater
abatcu () Indaial por 2 a J. os vandalos que assassinaram .meus

A V I S O compatriotas, talam nossos campos,
CA:\'fPEONATO PAULISTA arrasam llossa Pátria. Enquant�,

-

""
A labela d·o campeon.ato p'aiuli�;- t· b Ih r-i

t
ra a arei sem desfalecimento pe-

Francisco'Trcska, proprietário
a marca pa,ra o próximo dOll1inqo
os segui'nles pl'élios; POl'tuguPSltl la mãe Pátria".

da "Padaria Central", sita à (�c ES1)(�rlos x Portugues,a S�\Illlis,la, Deixei o Comité Russo ,possuido
Rua Deodoro n' 20, desta ca ComerCial x .�ll\'entns, Santos x Ja- de grande tristeza. Pensava nos bra.
pita!, avisa os amigos e anti baqlllam e !l)]!'anga x S. P. H. sileiros mi .' . .

gos fregueses de que, nesta da. L a segmnlej por ponlos pell"Cli-! ._

selavelS q.ue, �omlllado.gdos, a colocaçuo .d.os concorrentes I'
por quesLoes pessoaiS, ainda vacl

ta, assumiu a direção da mes- n�) ecrlame bandel.l·,ante: 10. _ Co- Iam se devem 10U não, dar todo "

EXPERurnNTE ESTE REMÉDIO ma, afastando, definitivamente, J'l,nlt f.lins e Por-llu:guesa de Esp'Ol,'les, I seu esfôrço pela nossa vitória !pela
Se v. S. sofre de aturdimento catarral do seu estabelecimento com 4; 2°. - Balmell'as, 5; 3°, - Süo

I vitória da N
- .

'

Paulo, (j,' 40. _ I)J]'I'a"lli2'a c .['11""11- ,
S açoes AlIadas. :Ante

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se oca- merciá!, OS ex· arrenda tário·-, srs � ,�,

I
tarro obstr'oe a parte posterior da sua I tus, 8; 5°. - Santo.s, 10,' 60. _. aque e exemplo, fiquei ainda com

Pedro C audino Goulart e HeI· P
.

'dO
garganta, certamente se alegrará ao sa- ol't-llgues'a Santista, 12; 7°. - Co- mals.o 10, ,se isto é possível, dos vís
bel' que essa tão aborrecida afecção de- cílio Nunes, os quais não po- lllelTial, �3; 8°, - S, P. n. e Jaba- patrícios que ainda procuram sa-

saparece prontamente com o simples tra· derão fazer qualquer negOCiO qualla, 1 (j, botar nosso esfôrço de guerra. A
tamento, durante alguns dias, de PAR· ou transação em nome da men· CAMPEONATO CARIOCA Rússia, não há dúvida, tem dado,MINT, o qual poderá adquirir em qual- cionada Padaria. Florianópolis, S I
quer farmácia ou drogaria. ,[to os 's·agninles os próx,jmos jo- i pe a ação ,de 'seus filhos, magnÍficoll
Nota-se uma grande melhora logo no 15 de Junho de- 1943. gos (lo campeonato cm·io.ca: Fla- I exemplos.

primeiro dia. A respiraçao se torna mais 327 15v·l me};go x B(!tafogo; São Cristovã.o I -. ·.·.n---. -.-. -.• ._.

facU e desaparecem, gradualmente, os
x Ilnsco; Ca'�1to 'd'O.

Rio X Bo,l1su-

ITZzumbidos dos ouvidos, a dor de cabe<;>!l, Fundos de súditos cess,o� FIU'l11mmls'e x Bangú; e

I" sonolêneia e a obstrução nasal. do «eixo» Amel1l,ca x Madllreinl.
A perda do olfato e do paladar, a difi· R 1- (A N) A C

.

- HOJE 4a.-feira HOJE.i.o,;) . .
- 01111.ssão DJ-.VIDINDO A "BOL.ADA"... V Iculdade de ouvir e o desprendimento do -"- O te par h I

muco nasal na garganta são outros sinto. da Defesa Eco,nôm.ica rlec1arou, Foi assim ,elivicHd'a a renda do •

a o ran( o .

mas que indicam a presença de catarro, ,em resoluçã,o,. que a mOVi!l1loCnlta- el11�ate São Pa,u],o x Pa,lmelÍl'as;
r.

·---!i
..

·(-:-_·--_·(i--···H·-.·,·,···..·-.··_..
• ...•

o qual deve-se combater com ° tratamen. ção ele ftmdlos pertencentes aos sú- C6'!3 129,910,00 a·o S�,o Palulo, _,Cr� ,O lCias e o vwood .
to de Parmint. ..

.

.

.
. I L9.91 0,.00 ao PalmeJras e Cri:) ,. HolLywood, 15-- U. P... Ruth

chtos dos (palses do eJXO, excltlldos '33.76200 à Federaca-'o Pa l' t· . Sel.wyr. ex·esposa d d t Ed,.. __ -.,._.

I"
, U JS n, .,. o pro u ar •

�•• - - �_. - _ •• - _.

los aios conce-rnemes á mall1uten- Cr$ 55.555,0.0, á Prefe!itura, e Cri; gar Selwyn, anunciou seu noivado
Ciclone em Portugal ç�o e _pr�pri?dac1? do s,eu �'Üm��:- f�8�3,00 ao árbitro (melo por cen- com o atol' in�l�s John Warber·

CiO e Illdustna, somenle sle ]ustI-fI-
. ) tro�, que "partIclpa do elenco da

.

.

. pehcula Saratoga ,!'runl<" da
ca, quando cles.ttnada a praücalr Warner Bros...

'

,atos cOl1lscrV1aJlórilQs dêsscs súditos, Hollywood, 15 .... U. P ... _ lv1:artha
/�.

-ou qmwr]·o no in'le'l'<:'sse da econô- Kemp l'viature, ex'esposa de Victor
mia nrucio.l1lal. É UlU. DOENÇA Mature, informou que lhe foi furo

.HUITO PERIGOSA tado um anel de rubis e platina,
PABA Â. FAMÍLIA. avaliado em 7.500 dolares.
:Ii: PAltA A RAÇA Hollywood, 15 .- U. P. •• Carole
- Lnndis regressou, recenten'tente,

AlJXII.IE A OOM- duma excursão pelos acampamen'BATEL-A COM O tos do sul do país.

Illf]IIIIJI:[IIHI]III�
.

Rio, 15 (A: N.) - O yespertino
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;w;;,;;;;;;;;;;;;;.;;;u;.". " O G I o-b O

"
a'n li n C i a a prÓxi 111 a vi -

4
sina, a-os Es�a-rlos Gniçios, elo mi
nistro da Áleronúutic'a, sr, Salgado
F1lh o, espec-.i alInen.1 e con viela,c] o

Os jornais caríocas
vão ter. o serviço de rádio-Iótos
Rio, 15 (A. N.) - o vespertino "O Globo" noticía que, den

tro de breve prazo, teremos no Rio um serviço direto de rádio-foto
com os Estados Unidos, a exemplo do que já acontece com Buenos '

Aires, podendo, assim, os jornais cariocas publicar instantâneos e re

portagens fotográficas transmitidas dos Estados Unidos, sôbre os

acontecimentos mais sensacionais do mundo.
A iniciativa da instalação do serviço direto de rádio-foto, nesta

capital, é devido ao coordenador dos negócios inter-americanos, sr.

Nelson Rockfeller.
.........................�•••••••••O.8 G

CURSO MILTON
FLORIANÓPOLIS

(Palestras Vernáculas»
do professor FRANCISCO BARREIROS FILHO

A Secretaria do Curso Milton avisa os senhores
ouvintes do "Curso do Palestras Vernáculas", do
Professor Barreiros Filho, que, a partir do proximo
dia 15 do correti te, o horario do referido c urso será
das 20 às 21 horas, às terças e quintas feiras.

O novo horário permitirá ao Curso Milton pro·
porcionar ao maior numero passiveI, o prazer de in
gressar no "Curso de Palestras Vernáculas".

....................................................

Procurando afastar as i dificuldades
Argel, 15 CL'. P.) - O" novos membros do Comité Francês de Li

bertação Nacional, chefiados pelo ministro das Colonias, sr. Pelvcn,
marcnram uma reunião para a próxima qu in ta-Ieirn , para ouvir a opí
niào dos generais Giraud c De Gaulle sôbre as aluais dificuldades gover
nruncn tai s francesas.

Os organizadores da rcuni âo, alguns clegaulistas e outros não, acha
ram conveniente marcar a referida conferencia, afim de ga run l ir a so

Iuçâo das divergências existentes entre os generais Giraud e De Gaulle.
Soube-se que será proposta uma reunião plenária com os treze membros
do govêrno atualmente na Argélia. parn decidir definitivamente a poli
licu a ser seguida pelo comité Francês de Lilícrtaçâo Nacional.

Argel, 15 (G. P,) - Considera-se. em geral, que o desacordo entre
os generais De Gaulle e Giraml se torna caela vcz ma.is sério. Nas csferas
fnll1cesas, se dissc ser evidente' que' De Gaulle está .decidido a nüo ceder,
enquanto, segundo parece, Giraml indicou que não permitirá o trala
mento de assuntos militares com os quc consideram qucstõcs de gabine
te puramente políticas.

o Ceará e o Mês
Borracha dalNão ouve

Fortaleza, 14 (A. �.) - Prosse- por causa
gue scm ,desf.aleci.IiJe1ltoos, l1luna

COlllpreen'süo viva do povo cearen- catarro ?se, no que respeita ao saJlo� i nle
rcsses na'cion·alis, a campanha do

.bem
do

"l\:It's da BO'rracha".
Gma efLci·ente pr-o,p·aganda vem

sendo feita nesta capital por t-odos
os

. meios de publicidade, levando
:l Cirer que até o fi 111 de junho cor

re-nte, -O Ocará apareça entre as

nnidades 'feclera'liVlas, que mar

cham á frenrte elo moyimento em

pró! da produção em larrga escala
da preciosa ,ma·léria prrilllla.
rJ" _._,._. -.r

O « eixo» conta as
suas «vantagens»
Londres, 15 CC. P.) - A cnJÍosso-

1"a de Roma anuncuou que o sub
marino Hali,ano comandado. pelo
iCl!1CI1t:e de fragalta Luigi AllJdralt-i
afuntiou uma uniclarde i'n,imiga ele
10 mil t!onelaldas e a·yariou outras,
durante um duplo a·taque contra
forte comboio aliaelo.
Londres, 15 (G. P.) - 1nfl)]'l1)a

cões lra'cliafônkas de Berlim mli
ii'ntam que forças aéreas do "eixo"
'arvari,a:l�am 7 navios de tra'J1Ispot'lte
aliado.s em águas da ilha de Pante
lúl"in. Ainda segund'(J os na·zi'stas,
a,o. llargo (�a costa po.rtuguesa a

llviação ·alemã ay·arilotl Ulll grande
navio me-I'cante inimigo e derru
bou quatro aviões aJiados.

JS _ " • ._• .....,._., _,._,. ...

Quem perdeu 1
O sr, Jaques Schweidzon man°

dou depositar na gerência do ES
TADO uma carteira pequena, pro·
vavelmente de uma senhora e se

nhorita, e que fôra achada sobre
o balcão de sua casa "A Mode·
lar". Há nela pequena quantia e Ium objeto de toucador, alem de
dO�B pa:péis de a,pontamento$, .::.... ..... ..... --....

Empregado. a�mitidosob experiência

o ESTADO Esportivo NOTA CARIOCA

Lisboa, 15 (U. P.) - Um
ciclone varreu a região de Lis
boa e o litoral da província., da
Extremadura, O temporal CRU"
SOU prejuízos, danificando as
culturas de milho e fe.ijão e ar
rancando úrvores e telhados
das casas.

SANGTJENOLContém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc,

n io, 1:') (A. X.) - A primeira
Junta de Con.oí li ação e Jul gaaneu
to desta capital acaba de decidir
que o empregado, admitido a t i lu
lo de cxpcr-íônc i a, trubalhnndo
mais de 30 «l ias, d cve ser conside-
rud o efetivo e, nessas condições,
.W oonvocad o para () serviço m ili
lar,

í

em direito ú percepçã-o de 50
por cento dos salár ios. ,

A ,alegflçiio. de incompetência
não pôde prevalecer. se a d i spcnsn
não ocorreu ri en I 1'0 do período
consid enad o como experiência.

AINDA O "CASO" DO VASCO
Rio, 15 (A. N.) - Os meios es

'parli vos locais acornp a.ntuam com

grand e interesse a situação do
Iul ebo.l local, cr-iada ,pela atitude
do Vasco da Gama, negando-se a

pr-osseguir o jogo de domingo úl
I imo, com o Flumdriense.

O presidente do Vasco f,allando
ao vespert.i.no "A Noile", declarou
que a al.i turhe da ddretori.a do clu
IJe vem enconüraaudo apoio unâni
me (lo quadro social. O públí co
carioca laglmr'cJ.a com interesse a

al] lud e da Federação, quando tiver
que aprcci.ar o gesto do clube
ct-irzmaltimo.

Festa do Esplrlto Santo
Tendo sido interrompida pela

chuva a festa do Divino Espí
rito Santo, a Irmandade cornu

nica ao público, por nosso
í

n

termédio, que a quermesse proso
seguirá hoje ou, se chover, no
primeiro dia de bom tempo,
afim de serem exhibidos os lin
dos fógos de artifício oferecidos
pelo generoso festeiro sr. Jacó
J. José, cornercic.n te nesta pra
ça. Para festeiro no próximo
ano foi eleito o sr. Dionisio
Damiani,

..."'.·.'C,.·�.·.·a·_,.._Dr:a·�.�t:lIIliI."\.·�·.;r.·....• __af!'llA·

O sr. Salgado Filho
vai aos EE. U ?lidos

O VASCO ESCLARECE
Hi o, 15 (A, X.) - A d i rc l.ori.a

do Vasco da Gama d istri bu i II uma
nota of'icnal esclarecendo Ia ntitude
nssum ida pelo presidente do clu
he , rotirnn«lo de oarup o o quadro
de proliss ionais. A nota 'rJ,iz que
o clube pedirá a punição do ,iui'z
:\Iario V,ia,na, e calDSOU sensacão
nas n-od as .e'\lJontivas.

"

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, ,Mães Que Criam,

I
Crianças Raquítieas rece-
berão a tonificação geral

do organismo com o

pejo govêrno nor·tC-lall11e'rica·no.
O minis,tro da Aer·qnáutdca serú

alvo daiS maiorcs homenagens nlos

Estalclos Unidos, devendo visi,tar,
1](') país la,migo, as prinlCÍopalis bases
aéreas, escola.s ele ,aviaçüo e fábri
cas ele aviôes. A viagem (lo minis·
tI'O seria cm aneliados de julho.

PEDIRA A PUNIÇÃO DO .JUIZ
lho, J5 (A, N.) - O Tribunal

de Penas vai rcisn ir-se par a apre
cia'r 'a rod ad.a do último domingo.
Segundo as leis da entidade, cabe
rú ao órgão disciplinar ap l ioar ,

contra () Vasco, ,a pena de multa,
possivelmente, de 15 mil cruzeiros.
Segundo a opi n iâo da diretoria do
Vasco, aquele clube aceitar-á qual
quer penal idade cio Ttibu na+, po.
rem, pediu-á, Lambem, a pumiçâo
severa I(�O juiz.

"

O "SÃO PAULO" VIRÁ AO SUL
Río, 15 (A. N.) - Os [ornais lo

cais noticiem que o quadro paulis
ta "São Paulo " realizm-á, breve
mente, uma excursão a Porto Ale
gre jogando, .a ntes em Curítíba.

Cai!pa 1
IJHOSA 1

LfH";ÁO MARAVI�

MANJEIUX DE ln! .•.
Lãs modernas! Veludos!
Enormes variedades está recebendo a

C. SA R M,ANCS
Rua Conselheiro Mafra •• 26
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