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WASHINGTON,6 tu P.) -- "BREVEMENTE COLOCAREMOS HITLER ON:P�,:;,Dt-'- ',\
VE REALMENTE 'ESTAR: NUM CAIXAO A SETE PALMOS DEBAIXO D' ,\;:�\�a� '.\ /�l
RA" -- DECLAROU O SECRETÁRIO DA MARINHA DE GUERRA NORT' :::�M�i{;�I
RICANA AO PRONUNCIAR UM DISCURSO NO DEPARTAMENTO DE U-NI-

ÇÕES NAVAIS�
...................................................................................................................................

_ Delegado demitido Dispersando tropas
Maceió, 5 (B. P.) - O secretário Moscou, 6 (D. P.) - As tropas

do Interior e Justiça demitiu o de-

§ éi:1l
soviéticas dispersaram importante

legado de polícia de Jiquiá, por concentração de forças alemães, no

negligência, em virtude de não ha- setor de Bielgorod. Os russos ata-
ver comunicado prontamente às cararn os nazistas antes que os

autoridades superiores do Estado a mesmos terminassem os preparatl-
arribada da baleeira pertencente ao vos para assaltar as linhas soviétí-
"East Lndian", a qual, como inf'or- O llLUS ANTIGO DLiRIO DE SAN'rA CA'rARINA caso Os soldados soviéticos destrui-
mámos há dias, foi encontrada com Proprietário e Diretor-gerente _ ALTINO FLORES rarn também vários ataques .lança-
o cadáver de um marujo norte- dos pelos alemães em diversos se-

americano e o seu "Diário" rela- tores da frente de batalha da Bus-
taudo dia a dia a odisséia vivida Ano XXIX I Florianópolis .- Ierçe-felre. 6 de Julho de 1943 I H. 8859 sia, desde Leningrado até o mar

após o torpedeamento do seu navio. Negro.
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que têm as mãos limpas".

EM AVIÃO ESPECIAL,
PARA OS ESTADOS UNIDOS, O MINISTRO· SALGADO F I LH 0, TI TU LAR' DA
AERONAUTICA� SUA EXCELÊNCIA FAR-SE ...Á ACOMPANHAR DOS SEGUIN
TES OFICIAIS AVIADORES: TENENTE CORONEL HENRIQUE SLEUSS, MA
JOR FARIA DE LIMA E CAPITAES OSVALDO PAr�PLONA PINTO E LUIZ

SAMPAIO.
fI'\J'.-......,_w.-.-.-_·_-.._-.-_-_-_·..-_-.-_-...._·_-_..·.·.-..·..""...._-
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O voto do general Rabelo 10 Presidente Pefiarauda adq�ire bODOS Conflito noturno
Rio, 6 (B. P.) - No julgamento do capitão de corveta de guerra do BrasIl Rio, 5 (B. P.) - Cer�a. das

José Augusto Vieira, oücíaldo corpo de fuzileiros navais con- 2.30.horas de on�em" verífícou-
denado ti, 7 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Militar, i) s� violento confl�t? a rua M�-
general Manoel Rabelo proferiu voto absolutório, no qual, no, �acer��, . origínado de PI-
após recordar o valor do referido oficial e dizer que foi êle o l�enas dirigidas por alguns
principal fautor da dominação pronta da negregada rebelião rapaze? a quatro mulheres

integralista que quase mergulhou o Brasil nas trevas de um que saiam de um clube de dan-

regime espúrio, vil e sanguinário, declarou textualmente: sas. Censu.rad� por u� guar-
"Hoje, em que por força de uma atitude e duma resolução ir- da, que fOI entao agredl�o, es-

revogável, estamos no campo adverso ao dos liberticidas fa- '. te sacou da arm� e. alvejou o

oinorosos que estipendiavam com o ouro do Banco Alemão a cadete de aeron�utlCa de no-

Plínio Salgado e a seus comparsas,' não se concebe que José me Weber Cr�zelro Wagner,
Augusto Vieira não esteja no seu posto de honra, vigilante, de 22 a�os de Idade, q�e rec�-
intrépido e resoluto, pronto para enfrentar os inimigos do �beu ferimento na regiao -glú-
Brasil" .

tea, Apesar de ferido, o cadete
reagiu, tomando a arma com

que o ferira o guarda e desfe
chou neste um tiro, que o atin
giu no ventre, saindo a bala na
côxa direita. A polícia compa
receu, restabelecendo a ordem
e prendendo os 'promotores do
conflito. Os feridos, em estado

Iminente um assalto decisivo' �����tal. foram recolhidos ao

Aparelhos nip6nlcos
abatidos

Quartel general aliado na

Austrália, 6 (U. P.) - Vinte e
um bombardeiros japoneses fo
ram derrubados por aparelhos
norte-americanos, numa in
cursão de várias esquadrilhas
inimigas que tinham por obje
tivo atacar as defesas de con

solidação na ilha Rendova.
····...

Morreú-áfoíadÕ
...........

Belém, 6 (B. P.) - O mari
nheiro norte-americano Robert
Galdon, ao recolher-se a bor
do, na noite de 4, caíu n'água,
morrendo afogado. Seu entêr-
1'0 efetuou-se ontem à tarde.
......
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Lon c:lres

Londres, 5 (U. P.) - Che
gou à capital britânica, proce
dente do Canadá, a rainha
Guilhermina da Holanda.

RIO, 6 (A. N.) -- SEGUE AMANHÃ, ÀS NOVE HORAS,

Rio, 5 (U. P.) - A propósito do caso da "Universidade
Brasileira", apontada de vez em quando como fruto da "re
fórma Rivadávia", escreve hoje o sr. Maurício de Medeiros:
"a lei Rivadávia teve tanta culpa na criação dessas universi
dades de sobrado, quanto a lei Francisco Campos, ainda vi
gente, na das que abrem suas portas a ingênuos, que depois se

dizem ludibriados. Ingênuos e malandros, reais ou supostos, Melbourne, 6 (U. P.) - Bombardeiros pesados do gen.
sempre o shouve e sempre haverá, qualquer que seja a lei que Mac Artur atacaram intensamente a base japonesa de Munda.
sempre os houve e sempre haverá, qualquer que seja a lei que Informam de Melbourne que as bombas aliadas devastaram

\
'qivadávia a culpa de malandragens como essa da "Universi- as principais pesíções de defesa inimigas. Em diversos pontos
uade " brasileira, que ocupa atualmente o noticiário _ policial, de Munda irromperam gigantescos incêndios. Outros despa-
em se transformando em faculdade livre". I chos oficiais acrescentam que forças navais e aéreas aliadas,
•• em operação combinada, atacaram a ilha de Vangunu na fren-

Como fOI quo enrlquef1eu mo"o � te meridional da Nova Georgia. Acredita-se nos círculos bem
. ,. \I,. .

\I, \I.. informados que está iminente um assalto decisivo das forçasNiterói, 5 (B. P.) - A Imprensa comenta o fato de a maio- aliadas para liquidar a resistência japonesa �m Munda.
ria dos funcionários alagoanos já terem prestado as informa-
ções exigidas IJelo decreto-lei sobre o registo dos empregados
públicos. Um jornal diz: "Cumpre, pois, acompanhar Alagoas
e ativar o inquérito, ampliando-o, mesmo, se a oportunidade
fe-�' boa para isso, de modo a abranger outros homens, que
viva 111 fóra do funcionalismo, mas desejem mostrar à nação

Malandragens da doutorice Rio. -- Do Correspondente Especial Amorim Parga {via-aérea}. -- O
clichê é um flagrante do Presidente Peficrcmdc , em companhia do
Ministro Souza Costa, quando, num gesto cativante de frater
nidade e solidariedade à nossa Patria, adquirindo bonus de guerra

no Banco do Brasil.

e .

contra «comandos»

Discute-se paz em separadoArgel, 6 (U. P.) - Num artigo apreciado em sua primei
ra página o jornal "Argel" anuncia que na Itália está sendo
discutido o problema duma possivel paz em separado, em con

sequência da qual êsse país se separaria da Alemanha.

«Comandos» MARCARAM A DATA .DA INVASÃO
Londres, (j (U. P.) - Os meios informados entre os propagandis

tas do "eixo", resolveram marcar nova data para a invasão da Euro
pa: o dia quatorze de julho, aniversário da revolução francesa. Na ver

dade, o Estado Maior alemão tinha qualquer coisa para acreditar no
vaticínio do doutor Goebbels. Mas a falta disso, prefere ficar de pron
tidão até que as folhas de outono comecem a balouçar no ar.

Estocolmo, 6 (U. P.) - O correspondente do "Afton
Bladet" em Berlim informa que o almirante Raeder, inspetor
da Armada do Reich criou uma fôrça especial semelhante à
dos "comandos" britânicos, incluindo homens das 3 armas. A
missão principal dessa força é conter as incursões dos "co
mandos" aliados e assegurar mais estreita cooperação entre
as forças terrestres e navais:

rumenos deporão as armas
Londres, 6 (U. P.) - Os soldados rumenos deporão as

armas logo que pise em terras rumenas o primeiro comba
tente aliado. Essa ordem foi transmitida ao exército rumeno

pelo chefe do govêrno de Bucareste, general Antonescu. Se
gundo ínrormou a B. B. C. esses despachos confirmam a re
cente notícia de que o general Antonescu fez uma exposição,
por intermédio do embaixador turco em Bucareste, dirigida
�O� govemoa das Nações Unídaa.

Os

--------__-------------------

Roma viu passar os aviões. da RAFLondres, 5 (D. P.) -- Aviões br i- O ataque contra Fium.., __ ,O e Os-
tânicos sobrevoaram os subúrbios tia foi sumamente violento. As
de Roma durante violentos ataques bombas aliadas cansaram enormes
desfechados contra Ostia e Fiurui- danos e' provocaram intensos in
cirio a uns trinta quilômetros da côndios, Os aparelhos de caça ei
capital italiana. Informaram ele xistas tentaram interceptar, sem

Argel que 'Os bombardeiros aliados sucesso, os aparelhos atacantes.
não jogaram bombas nos arredores Foram derrubadas 10 máquinas do
de Roma, onde, segundo parece, "eixo " durante os ataques contra
causou enorme pavor a passagem Ostia e Fíumicino, Os aliados uer-
dos aparelhos aliados, deram 9 avíões,

r-
'.

A emissora de Roma admite o

ataque e destaca que muitos dos
borubardeiros atacantes fizeram
evoluções sôbre Roma. As baterias
anti-aéreas ela capital italiana abri
ram fogo. Ainda segundo os mes
IIWS informantes os aliados perde
ram 50 aparelhos durante a jorna
da passada em seus ataques contra
a Sicili a, Sardenha e o continentQ
Haliano.
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NOSSA SECÇAO

sentir. O leitor americano tomando
conhecimento do grande auxílio

CURSO�-"que o Brasil vem prestando às Na-
ções Unidas, sente uma maior cu- •

riosidade por tudo que diz respeito. FLORIANOPOU5

��s;:a���;a p��� ��a��� ep�I�S \�:��� I CONCURSO PARA OFICIAL ADMINISTRATIVO
de escritores brasileiros. (FEDERAL)Ainda agora deverá aparecer o

livro de um escritor brasrleiro que O Curso Milton, para melhor preparo dos candidatos ao Vende-se uma no c.entro da
por certo terá grande repercussão concurso para a classe inicial de Oficial Administrativo. cidade. Informações nesta r e
neste país. Trata-se do primeiro trilo de qualquer ministério (vencimento mensal de 1.100 cru- dação. 10 V.

- 3

ball�o. de �lln jovem paulis�a, Tilo zeiros), la organizou um curso especial completo, de

AIBatini, cuja obra; no Brasl_l',l11ere-.acôrd$ com as instruções a que se refere a Portaria n
'

126, uga-se Ao tentar esquivar-se às determi-ceu gra;ndes elogios
_

dos cnhc.os o

e I de 2 S de maio de 1943, publicada no Diário Oficial da União, I nacêes dos õrzãos de Estatística MJ..
que chamo.u atençao. dos editor es de' 2 7 daquele mês e ano. para família a casa n

' 2 [I: cm- .ítar, uma pessoa revela o que é:
l�orte-amer�canos. O l�v�oo em ques- A inscrição no referido curso acha-se aberta, até o dia dar), à :ua Visconde de .Ouro Pre- .nimigo do Brasil. E para os iniml-
tüo cujo título no oriainal é "E 7 d d 8' 12 d 15

'

21 h na S t to, esquma da praça QUinze. Tra- lOS do Brasil, a lei é infledveL, " o corrente, as as e as as oras, ecre a tar no Mercctdo, n , 32. v-T ID. E. M.).agora, que fazer?", está sendo ria do Curso Milton. � _

aguardado com interêsse incomum As aulas terão início no dia 8 deste mês,
pelo público norte-americano e apa-
recerá aqui numa tradução de L.
C. Kaplan. Um dos mais destacados
críticos dos EE. UU. Samuel Put
nam já se manifestou sôbre o livro
fazendo as melhores referências.
Os originais de um segundo livro

elo mesmo autor, publicado sob o

título "Entre o chão e as estrêlas"
já foram enviados para os Estados
Unidos, tendo um editor adquirido
os direitos autorais à Civilização
Brasileira, que os editou no Brasil,
c já estão em mãos do I radutor Ka
plan devendo ser lançado ainda ês
te ano. Acredita-se que como o pt-i
meiro, também será um "best-sel
ler", dado o interêsse invulgar dos
leitores americanos pelas coisas que
dizem respeita ao Brasil.

.

A viagem de 6 dos mais destaca
dos editores norte-americanos ao

Barsil e outros países do hemisfério,
à convite do Coordenador de As·
suntos Inter-Americanos, constitui
rá por certo o início de uma nova

série de lançamentos de escritor-es
brasileiros nos Eslados Unidos e es

tá sendo encarada, como um grande
passo para uma maior aproximação
cultural entre as Américas. Segun
do anunciou o Escritório do Coor
denador os 6 editores nortc-amerl
canos deverão seguir viagem ainda

Anúncios mediante contrato

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$
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS

Livro
editado

brasileiro
nos EE. UU.

Nova Iorque - (INTER-AMERI
CANA) -Uma maior aproximação
cultural entre as Américas é o ob
jetivo almejado pelos principais di
rigentes estadunidenses que nisso
vêm um paralelo natural da cres
cen te aproximação política e econô
mica entre as nações dêste hemis
fério. Grandes passos têm sido da
dos nesse sentido pelas autoridades

norte-ameriCal?aS e especialmente
pelo Coordenador de Assuntos In
ter-Americanos.

1:: entretanto no estímulo às íni
ciativas particulares que a ação das
autoridades americanas mais se faz

êste mês.

Cabelo8 bran�08 1
Jl4JU.Y!W!O-M !

�ç.1(J
L --

Padaria Central A'

AV18·0 o PENSAMENTO DO DJA
cA adulação é uma porta mui

to larga para o favor; mas nen
hum caráter nobre póde entrar
por ela, porque é muito bai
xa».:- Feijoa.

•

A AN�DOTA DO DIA
NÃO SE FALA MAIS, ..
- Que é a tal «Wehrmacht».

a que os jornais tanto se re.
ferem?

- Ora, D. Polixena! ... A se
nhora precisa deixar de ler jor
nais velhos!. ..

;,
.,
,

I

UM sorriso radiante é qual flexada de Cupido. E,
claro, para se ter um sorriso radiante é preciso que

se tenha tarnbem dentes claros e lindos.
Por isso se deve usar o Crême Dental Kolynos todos

os dias. Porque Kolynos limpa melhor os dentes, dando
lhes maior brilho e beleza e revelando todo o "feiticeiro"
encanto de seu sorriso.
Embeleze o seu sorriso com Kolynos,

Francisco 'Treska, proprietário
da "Padaria Central". sita à
Rua Deodoro n

'

20, desta ca

pital, avisa os amigos e anti,
gos fregueses de que, nesta da
ta, assumiu a direção da rnes
ma. afastando, definitivamente,
do seu estabelecimento com

rnercial, os ex-arrenda tários, srs.

Pedro Claudino Goulart e Her
cílio Nunes. os quais não po
derão fazer qualquer negócio
ou transação em nome da rnen

cionada Padaria. Florianópolis,
IS de Junho de- ] 943.
327 15v15

ImportanteEstá ameaçado de gripe ?
SANAGRIPE.

Está atacado de gripe
SANAGRIPE.

"Sanagripe" aborta a intluenza
e cura constipações com febre,
tosse, rouquidão e dôres no

corpo.
Encontra-se em todas Farmácias
340 30v·9

•

O PRATO DO DIA
BEIJINHOS DE BATATA

DOCE
Cozinhe tres batatas doces em

água e sal. Ainda quentes, pas
se-as pelo passador e junte 100
grs. de açúcar, ISO grs. de cas
tanhas de caiú moídas e torra
das, leite de· um côco e uma
colher de farinha de trigo.
Leve ao fogo mexendo bem até

tomar ponto de enrolar.
Faça bolinhos, passe- os em

castanhas de cajú torradas e

moídas e arrume em forminhas
de papel.

O PRECEITO DO DIA
Há inúmeras observações de

tuberculosas que, depois de cura
das. casaram-se, tiveram muitos
filhos sadios. sem que a doença
as/apoquentasse de novo, A
tuberculose curada não é impe
cilho ao casamento, S N.E.S.

.)

ILTON

CARTAZES DO DIA

Continuação do ruidoso sucesso de domingo. com Errai FJynn
e Olivia de Havilland em:

intrépido generalFILME JORNAL N. 141 (DFB)
IDADE DA PEDRA (Desenho)

Preços: 3.30, 2,20 e 1,00. Irnpr , la anos.

o Custer

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
Gigantesco programa duplo, em últimas exibições.
James Cr aig, Luli Deste e Charles Bickford, em:

l\1ístérios de Karanga
Humphrey Boggart e Edward G. Robinso

Irmão Orchídea
em:

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
Preços: 2,00 e 1,50. Impr. até 10 anos

5a. -feira, no ODEON
A célebre novela de Jack London, com Glenn Ford e

Claire Trevor:

As aventuras de Martin Eden

,•
Peça, na sua Farmácia I homeo

patia Almeida Cardoso
E depois ?. Depois ... Não

pedirá outra ...

341 30v-9

Quem achou?
Quem achou uma carteira

com cêrca de Cr$ 370,00, al
gumas fotografias e um certi
ficado de reservista, será gra
rificado se a en tregar, por ob
séquio, na gerência de "O Es
tado". 2v 3

Aluga-se,uma bôa casa com todo o confôr
to, à rua Cons. Mafra, 150. Tra·
tar na mesma, ou à rua Tiraden
tes, 41. 5v-3

Pensão familiar

3v-1 Uma freira aviadora
Estados Unidos

nos

�_._,._._ ."._._._._._._-_._ -�_..

REDUZA·A
GORDURA
Por Um NovoMétodo
Ao atender as EstréIas de Cinema de

Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover o
excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês, Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Fornlode. traz nova vítaltda
de, saúde e energia como tambem uma

aparencia atraente. ao dissolver a gor
dura. v, não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces
sario fazer regime alimentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exercicios
em. excesso. Atúa ajudando a nature
za. Forlnode. reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça .'ornlode. hoje mesmo. em

. qualquer farmácia. A nossa garantia é
.

a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - lia
Venda sob prescrição médica

WASHINGTON - (INTER-ANIERICANA) - Mulheres com menta-
Jidadc aviatória e que pilotam aviões nos serviços de aviação civil dos
Estados Unidos, inclusive já nos serviços de transportes, procedem de
lodos os escalões da vida, na América do Norte.

Entre estas figuras femininas empolgadas pela aviação e que estão
vencendo todas as barreiras apresentadas às mulheres' para. certas ocu

pações, está uma freira - a Irmã Mary Aquinas, da Ordem das Francis
canas, que não achou que a sua vida de religiosa constítuisse um obstá-
culo para aprender a voar.

A Irmã Mary Aquinas já possue- o seu brevet de piloto e foi autori
zada pelas autoridades da Aeronáutica Civil dos Estados Unidos a dar
um curso de 10 semanas, sôbre aviação, na Universidade Católica da
América, com séde nesta cidade. Seus alunos incluem padres, freiras,
irmãs de caridade e professores públicos.

O tradicional hábito de sua or-dem religiosa, disse li Irmã Aquinns
numa entrevista, a atrapalha mais quando sobe as escadas do que quan
do sobe em aviões.

"Se a gente sabe como usar as roupas póde fazer tudo com elas. Não
tiro mesmo ao minha touca de franclscana. Os fones de rádio são coloca
dos com facilidade e não tenho qualquer dificuldade para ouvir. li}
quanto ao meu hábito - é bem quente, possibilitando assim ° vôo a

grandes alturas sem que me sinta mal".
A Irmã Mary Aquinas disse também que a sua grande vontade é pi

lotar um avião ambulância numa frente de batalha.
Aprendeu a voar no verão passado em Manitowoo, aeroporto de

Wisconsin quando verificou, que seria uma, melhor professora de aero

dinâmica se tivesse boa experiência de vôo.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 -- FONE 1.64a
Entrega a domi�íliQ
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II terá a finalidade de fomentar o

estudo dos problemas relacionados
com a educação física e· colaborar
com os govêrnos das Nações Ame
ricanas, na coordenação das ativi
dades dêste ramo de educação do
povo, de grande necessidade para
os paises em guerra.
Dele participará um representan

te de cada Nação americana, como
convidado especial do Govêrno do
Brasil. Na sessão plenária prelimi
nar, será eleito o presidente e o vi
ce-presidente do Congresso.
Além dos Congressistas oficiais,

poderão apresentar trabalhos, todos
os professores e técnicos de educa
ção, mesmo os não diplomados.
Já contamos, aliás, com um nú

mero regular de temas e sujestões
que nos foram enviados do Interior
do Brasil, e que serão lidos nas

sessões do Congresso. Os membros
aderentes poderão assistir a tôdas
as sessões do Congresso, exceto às
plenárias e as das comissões, sen

do-lhes permitido tomar parte nos

deba tes das sessões gerais.
Como temas oficiais, teremos o da

Pedagogia aplicada à Educação Fí.
sica o da Biologia, incluindo a Edu
cação Física, Política Educacional,
Organização e Administração da
Educação Física e muitos outros já
do Regimento do Congresso. Das
atas do Congresso constarão toda
a ação oficial, os trabalhos, as pro
postas apresentadas e as resoluções
e recomendações aprovadas.

Os idiomas oficialmente conside
rados o português, espanhol, inglês
e francês .

Há um prazo para as inscrições
dos membros aderentes? - e per.
guntarnos.

- Sim, respondeu-nos o entrevis
tado. As comunicações dos aderen
tes devem ser dirigidas à Secreta
ria Geral Provisória, do Congresso,
até dois dias antes da data fixada
para a instalação do mesmo.

Os trabalhos de correspondência
em geral também devem ser reme

tidos dentro de determinado prazo,
ii mesma Secretaria, com séde à
Av. R. Branco n. 108, 140 andar, Rio
de Janeiro-Brasil, ou seja até 24
horas antes da abertura do Con
gresso.

- Devido a escassês do tempo de
que disporão os Congressistas, _ os

trabalhos, temas ou sugestões dos
aderentes convém esclarecer,
disse-nos, concluindo, o major Bar
bosa Leite, devem ser pouco vo

lumosos.

l����,Social I �)��i��;1�g��e8�g�í�;'i�:-F
- hoje o -sr. Arí Sar-az anos Estados Unidos têm sido mo- Entre as figuras de destaquetorato, contador: bilizado para a guerra e como na recepção em homenagem ao

O meninu Júlio-César, tilho o povo trabaltui noite e dia Presidente Morinigo pelo Board
do sr. Júlio Campos Gonçalves. para que a vitória final venha oi Governors da União Pana

completa hoje o seu segundo o mais breve possível, foi veri- mericana, num jantar ofereci
ficado pelo Presidente Higino do pelo Secretário Cordell Hullaniversário. * Morinigo, do Paraguai, e seus numa recepção dada pelo Em-
destacados oficiais. baixador do Paraguai estava o

O Chefe do Executivo do Pa- sr. Nelson Rockieller, Coorde
"aguai, acompanhado pelo Mi- nadar dos Negócios Inter-Ame
nistro do Exterior, sr. Argana, ricanos.
� pelo Ministro das Finanças, ...,........". -.-_-.·_ -.·u·.-.·.· ·.·

ir. Espinoza, foi recebido W)S ,.0 ....
sstaaoe Unidos pelo Presiden- ; :�e Roosevelt, Secretário de Es- : Genésio Leocádio da Cunha :''tuio Cordell uou e outros : e Josina Martins da (unha :membros do Gabinete.. •-

Depois de um banquete oii- : participam a seus parentes e :iuü e de uma recepção na Ca-

:1°
pessoas

de.
sua amizade que

,.ia Branca como hospedes do. sua filha NAIR contratou
o 'd t d casamento com o sr.resi en e e a Senhora, o Pre- LINO SOUSAsiâente Morinigo e sua comiii-
'la ficaram hospedados na his- •••_ Fpohs., Julho 1943

I'órica Blair House. ....�.....�.....8e........A Blair House, construiâa
w época do presidente Andrew Caspa t LOÇÃO MAR,A.VI·
Iacksoti para um conselheiro LHOSA!
/iaquele presidente, ,é Q, resi- -------------

iêrwia oficial dos Chefes de J\ nova d,"'retor·18 daEstaâo que visitam Washing-
ton porque fica muito perto da A V F']asa Branca e mesmo âetronte ••• I
1 t t d t 7 E' a seguinte a nova diretoria Ixo Depor amen O e Es aao. da Associação Catarinense de Far-Durante a sua estada em macêuticos, eleita a 30 de maio e

Washington, o Presidente do empossada a 7 de junho p.p.: pre

Paraguai falou perante () Con- sidente João Di Bernardi, vice-preso
iri d d

-

d Eduardo Santos, I: secr , Narbalqresso rzzan O a a ..esao �o Alves de Sousa, 2' dito Francisco
Paraguai à causa das Nações Gonçalves da Luz, tesoureiro Osní
Unidas e suas contribuições ao Pinto da Luz. orador Laurentino
esforço de guerra, e foi também da Costa Avila e bibliotecário Nilo
�""__J".""""".""",,_""""J Iraus t commissão de Sindicância:

José Augusto de Farias, José Caires
Pinto e Nelson Di Bernardi.

Fnzem nDOS hoje:
Sra, Teresa Barbosa Dias.
Sritas. Targina Barreto e Se-

Iene Osório.
srs. Leonardo Brunel e Otá-

viano Figueiredo Correia.
Menina Osvaldina Cunha.
Menino Leandro C. Gomes,

,

*

Noivlulos:
Com a gentil sr ita, Nair

Cunha. cor.tratou C�9arnento o

sr. LincfSousa.
•

llaJaDtesl
Acha-se nesta capital e ex

ma sra. d, Berta Flaks. espo
sa do industrial Miguel Flaks,
de Curitiba. e mãe da dra, Jo
sefina F. Schweidson. Em sua

companhia chegaram também &

dr a. Rosinha Flaks Teperman ,

talentosa advogada e seu es

pôso•. sr. Isac Teperma,n:' in
dustrial em S. Paulo, SOCIO das

grandes Indústrias de Madeir.a
Teperman, consideradas ?S maul

importantes da América do
Sul.

NOTA CARIOCA

Primeiro Congresso Panamericano
de Educação Física

DESPERTE II BILIS
DO . SEU FIGADO Comprai na CASA MISCE

LÂ.NEA é saber economizar'

RIO - (Especial da Press Parga,
para O ESTADO) - (Via Aérea) ,

Procurado pelo nosso repórter, pa
ra falar sôbre o "Primeiro Congres
so Panamericano de Educação Fí
sica", a realizar-se nesta cidade, em

julho corrente, assim falou o maior
Barbosa, Leite, Diretor da Divisão
de Educação Física do Ministério
da Educação e Saúde:

O Congresso Inter-americano de
Educação Física ssrá inaugurado no

dia 19 dês te mês, durará treze dias

1 que a maior profundidade
oceânica do mundo é nas pro

ximidades da costa da ilha de
Mindanáo, no arquipélago das
Filipinás, no Oceano Pacífico; e

que essa profundidade é de . •

35.400 pés.
...

2 que o tomateiro é nativo do
Perú; que apenas hà 100 anos

foi que se descobriram as extra
ordinários propriedades do seu

fruto; e que a "United Fruit
Company" possue, atualmente,
alguns milhões de d6lares inves
tidos na cultura daquela planta
em diversJls nações da América.

Hoje Hoje

3 que a cultura da uva e a

fabricação do vinho datam
da mais remota antiguidade; e

que a uva foi introduzida no sul
da França e na Itália mais ou

menos no ano 600 antes de
Cristo.

4 que a Grande Muralha da
China foi construida no sé

culo III antes de Cristo; e que,
juntamente com as Pírô.rnídes
do Egito, ela constitue um dos
mais antigos monumentos da
civilização.

5 que a capital do mundo ccns-
truida em maior altitude é

La Paz, na Bolívia, que se acha
situada a 4.200 metros acima do
nível do mar; e que, ali. são
muito frequentes as moléstias
do coração em virtude da rare

fação do ar.

6 que o costume das noivas
usalem grinaldas de flores de

laranjeira é de origem árabe,
e que aquela flor, entre êste
povo, simboliza a castidade e
a fecundidade.

DE VITOR DO ESPíRITO SANTO.

(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA "O ESTADO").
RIO Um das características

predominantes da personalidade du

marechal Stalin é a sua impassibi
lidade ante os mais graves aconte

cimentos .. Homem de aço, conforme
é conhecido no seio do seu povo,

Stalin não deixa transparecer na

sua fisionomia qualquer traço de

emoção, embora intimamente este

ja vibrando. As suas palavras são

sempre medidas, nunca afirmando
nada além daquilo que deseja que

seja, quando fala do seu povo, quan
do se dirige aos representantes ou

chefes de outras nações.
Nesta guerra, que há dois anos I

ensanguenta o sólo russo, Stalin
"

M.M.II.II.III•.,•••_••••• · oe .....

nunca escondeu a gravidade da si
tuacão não tendo jámais deixado
de �el�tar ao povo soviético os re

véses sofridos no exército vermelho
nos primeiros meses de campanha.
Mais tarde, quando os alemães co-

fmeçaram a sofrer derrotas, Stali�
preveniu o seu povo contra o oti

mismo exagerado. Tratava-se de di
torias parciais que não decidiam a

sorte lia guerra. O povo russo ain
da teria muito que sofrer para ex

pulsar finalmente os invasores do
sõlo pátrio. Outra não foi [âmaís a

palavra do oficial do govérno de
Moscou.
Deve, portanto, ter causado maior

emoção em toda a vastidão nas

terras soviéticas, a nota oficial de
Kremelin anunciando para breve a

líbertacão do sólo rUSSO com o es

magam�ntó 'tota! dos h�nd_idos to

talitários.
:É a primeira VeZ que parte de

Moscou uma mensagem .nêsse tom.
Para quem conhece a parcimônia
dos dirigentes russos, quando se

trata de veicular notícias otimistas,
essa antevisão da vitória próxima
deve ter causado intenso júbilo ou

tremendo mal estar. Para as Nações
Unidas e para todos aqueles que de
sejam o mundo livre do relho to
talitú.rio a mensagem de Moscou é
alviçareira, mas, para aqueles que
ainda contam como possível a vi
tória eixista, tal vaticínio deve
estar produzindo cólicas. Quem Sa

be até se a última atitude do gene
ral Franco, pendendo para as Na

�õe!l Unidas, não reside nésse fato?

E Saltará di Cam. Disposto para Tude

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bílis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' são
e:x:traordinariamente eficazes. Fazem cor

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

Dr. ARAUJOOlhos -- ouvidos ._ nariz .- garganta
REASSUMIU SUA CLlHICA

Rua Vitor Meirelles 2ft
Diariamente: 10 às 12; 3 às 6 hs.
"A Banden-a Nacional quando em prés

tito 011 procrssão, não será conduzida eJD

posição horizontal, e il'á ao centro da
testa da coluna, se isolada; à díreíta da
testa da coluna, se houver outra bandeio
ra; à frente e ao centro da testa da co
luna, dois metros adiante da linha pelas
demais formndas, se concorrerem três
ou mais bandeiras", (Decreto-lei D. 4.545.
,Ie 31 de julho de 1942; - Art. 18. N. 2),

THE I,ONDON & LANGASHIRE INSURANCE.
COMPANY LIMITED

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
I CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

AMANHÃ: às 7,30 horas, AMANHÃ: 1J'f.._._-.-_,.". _._a..a_D_ _ -.-_•••_-.-_-••_.•._._.•-. _- _*:

........,.._... -..-_- _- _-a-.� -_·.·.·.-.-.-.·.·_ ·.·.- -.- - - - ..
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Formidavel programa duplo
COMPLEMENTO NACIONAL

João. Ratão
-

ROLDAO CONSONI

I

3a.-Feira

FONE: 1435
A's 7,30 horas

Sessões das moças
Uni co dia de exibição do filme

'Uma mulher original
Com Fredrick March, Joan Crawford, Ruth Hussey, John

Carrol e Rita Hayworth
COMPLEMENTO NACIONAL

Preços: Senhoras e Senhoritas 1,10, Cavalheiros 2,20 e

Estudantes 1,50 Censura até 14 anos

Um grande filme Português com Oscar de
O Far-west com Roy Rogers:

O correio' da fronte;
E 3' e 4' episódios do Filme

O trem
em _série com ielhores
CIC)ODrda

Preço único 2,00. Irnpr. até IS •5a-feire às 5 e 7,30 horas (úll -
'Wªllace Beery em:

O velho lob14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Poderosas torças irão a Berlim
'Washington, ti (C. P.) -- Em seu recente discurso, o cel, Frank Knox

destacou que os Estados Unidos possuem atualmente a maior esquadra, de
sua história Oll da história de qualquer antro país, Salientou' que 11a luta
bém o titular da Marinha que as fôrças (1::\5 Nações T'n idas já são tão
poderosas, que podem decidir onde, quando e COlIJO havar as batalhas
com os seus inimigos. Por fim adiantou o SI'. Knox que os aliados do
minam os mares e que. mais tarde ou mais cedo, marcharão, unidos,
pela "Unter Den Lindcn", em Berlim, para derrubar Hitler e os seus

nefastos auxiliares.

o úLTIMO ATO OFICIAL DE SIKORSIU
Washington, ti (U. P.) - O último ato oficial do gcn, Sikorski, que

hoje perdeu a. vida de modo tão trágico, foi a mensagem que dirigiu
ao presidente Roosevelt, por motivo cio "Jn dcpeudence Day ". Nessa
mensagem Sikorski afirmava sua ré na colaboração anglo-norte-ameri
cana, colaboração que apressnria a vitória nas nações unidas. Como
foi amplumente divulgado, Sikorxki perdeu a vida devido a um desas- ,
Ire de avião.

MANTEIUX DE LA! • li •

Lãs modernas! Veludos!
Enormes variedades está recebendo a

I CAR!�onse�e��t�?S
n morte do general Sikorski

Londres, 5 (D. P,) - Foi lllui-Ie em chefe do exército polonês em

to lamentado ,o desastre em ,que i terr-itórlo fl'and,s., Depois ela que
perdeu a virla o general SJI;:O-Ida ela Frauçn, (1II'lgIu-se para Lon
rsk i, .pr imciro ministro polonês. I

dres, anele está funcionando pre
Ao local do desastre comparece- sentcmcnte o governo extra-tc.rr
rum altas aU,toridades militares 1)0-1 tori�l da Polônia.

,

Ioncsas e aliadas.

I �a lima sellJaI:a, o general SI1;:O-
1'5kI esteve no Cairn, conferenciou

Apnl'�o consczui u salvar-se on. c n a -
�

.

,� com o general ;\Iailland \\'ilson,piloto do aparelho, () qual fOI J,)S- I • 1 j" 1
. , .

c rere Las orças rritáni cas no
llihllizado, ern estado gruve. Acorn- O riente Próxuuo, e com o general
puuhavam o general Si korsk i o Ladislau And.ers, comandanle elas
major general Kl imcck i e outros tropas polonesas naquela mesiua
Ille,Il1lJI'OS rio estado maior do pri- região.
il1lpir'o tu i n i s lro polonês. Ademais,
encüntravam-se a bórclo do :FÍ:lo Logo que foi anunciada a sua

o coronel Yitor, Ale:,andel' CazfJd, !11:orte, �'euJliu-se,� gO:'l':-!lO polo
que servia de llgaçao entre o gü- nes, Apos n reUl1lao ll11111stenal, o

vêrno britânico e o general Siko- presidente da Polônia, senhor Ra

rski, e a filha do chefe do govêrno fikz, revelou qüe, provisoriamente,
polonês, senhora Sonia Sikorski. foi (lc·signado chefe do govêrno o

O general Sikorski tinha ses-Isr. MikolajzJ,y, atual více-vresiden-sent.a e dois anos de ida,�ie c, a'Ü ser te do Conselho. Para o p,osto de
d.errotada a Polônia, pela Aleman- comanda'nte em chefe ,do exército

ha, retirou-s,e para a França onde polonês, foi nomeaclo o general
se constituiu em chefe dD govêl'no Kukiel, atual ministro da Jl1'stiça.
....................................................

.NOVA l\1AReJA

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vinho Creosota�o
"SILVEIRA"

Contra aeródromos sicilianosE iusto salientar
Intensa repercussão teve o

áto das autoridades da grande
Il<lção governada pelo clarivi
dente espírito de Roosevelt, ao

eliminar da "lista negra" a

Carlos Hoepcke, S. A .. Assim é
uma vez mais demonstrada a

fôrma como correspondem os

EsLados-Unidos aos anseios de
cooperação de quantos lhes
aconram às dirctrizcs traçadas
para o amplo sanennrento das
atividades dentro em cujos li
m itcs devam imperar elernon
tos capazes, por insuspeitos, à
causa para solução da qual
exigida é a conjunção ele lo
dos os valor-es.
Lado a essa condiçáo essen

cial rcco nquistadu, que, juslo
é salicnt ar, nivela a tradicio
nal f irrua a todas de idêntico
porte de crédito e conceito pe
rante os centros aonde levam
n ão só o seu, mas o próprio
nome cio Estado, por isso que
é constituida das suas mais
culminantes expressões econô
micas, - colocou ela outra de
i n ilurl i vel impoi-tânc ia aos

seus múltiplos objetivos, a

qual se caracteriza pela ação ele
seus atuais dirigentes e eviden
cia-se em fátos que os impuse
ram à simpatia e à confiança
ela opiniâo pública.
Jusfifi ca-sc, pois, o modo

como foi por esta recebida a

alviçareira notícia.
.Q....._-__,._,._.........�_,._._ .._._.._.._.._.._...JlII...._._�

fi'

Argel, 5 (U. P.) - Bombar
deiros pesados aliados ataca
ram violentamente na jornada
passada os aeródromos de Ca
tania, Gerbini, Sciacca, Comis
so e Milo, na Sicília. Os aviões
de caca

- eixistas tentaram in
terceptar os atacantes. A des
peito da tenaz resistência

oposta pelo iriimigo, os apare
lhos aliados conseguiram cum

prir com xito a sua missão.
Durante os combates aéreos
travados sôbre a Sicília foram
derrubados, pelo menos, qua
renta e três cacas eixístas. Os
aliados perderam treze apare
lhos.

Grane' e Tónico

Expulsando todos os
«débeis«

Londres, 6 (T}. P.) - Conti
nuam a ser expulsos do parti
do fascista todos elementos
considerados "débeis" pelos
homens de confiança de Mus
solini. A emissora de Roma
anunciou q)le já cinco mem
bros de categoria do partido
foram dispensados de suas

funções. Salienta-se que entre
os mesmos figura o diretor da
Corporação de Metais de Mi
lão e dois funcionários do Mi
nistério da Produção de Arma
mentos.
."..,......-.....................-.,._.........,._...-.........,

Tenente negro
Argel, 6 (U. P.) - O tenente

Charles Hall, negro, de 22 anos

de idade, obteve a sua primei
ra vitória aérea, derrubando
um Focke-Wulf durante o ata
que aliado contra o aeródromo
de Castelvetrano, na Sicília.
O ten. Hall pertence a uma es

quadrilha integrada apenas
por aviadores negros. O gene
ral Eisenhower, que se encon
trava na base aérea quando
regressaram os aviões, cumpri
mentou efusivamente aquele
piloto .

....·_·_,._..,.,.__...• ...................,........,.......wJ'

Palpites sobre a
Franca

Londres, 5 (U. P.) - Se os

Ifranceses se revoltarem ou ir
romperem guerrilhas na Fran
ça, os alemães não poderão
defender o território frances
de uma ação aliada. Diz-se
que o marechal Pétain e Pier
re LavaI consideram ser inven
CÍvel o e�ército alemão, o que
impedirá que a França seja
novamente convertida num

campo de batalha. Apesar dis
so, o primeiro ministro de Vi
chí destacou que os franceses
não devem criar obstáculos
aos alemães, pois, assim, a

Franca terá perdido a guerra.
"....,...�w-"'J'............_·........• ............wIV

De síncope cardiaca
Camberra, 6 (U. P.) - Fa

leceu de síncope cardíaca o sr.

James Cunnigham, presidente
do Sena,do Australiano,

A PatrimonialTOjo -chegou
êJ Singapura

Nova Iorque, () (C. P.) - A rádio
de Tóquio anuncia que o general
Tojo, chefe do govêrno japonês,
chegou a Singapura pat-a inspccio
nar pessoahnente as condições
cxi steul.cs na "zona sul" e coníe
renc iar com o marechal de campo
Ter auchi , comandante supremo das
f'ôrcas nipôn icas nessa região.
Acredita-se que a zona mencionada
abarca a Nova Guiné e Salomão,
onde os adi ad os estão real izando
nova ofensiva.
.._..,_.......-_,- .................... �.-.... - ._-.---_........

SERÁ A MAIOHIA
México, fi CU. P.) - O partido

revolucionário mexicano afirma
que terá esmagadora maioria no
novo Congresso, depois das elei
cões de ontem. Esta jornada demo
cratica foi uma elas mais pacificas
de que ha memória na história
mexicana.

��Â"'R'AND'A"REG"RESSôU"""'"
La Paz, ti (D. P.) � Chegou, ho

je, a esta capital, o presidente Pe
nãranda, depois de uma viagem
de nove semanas, através de doze
parses ela Amér-ica do Norte e do
Sul. O primeiro magistrado foi en
tuaiaetícamente recebido pela mul
tidão que aguardava o seu desem
barque.
,......."....................w.-.-......... -. - •••

DIMINUlRA�I OS AClDEN'TÊS
Chicago, (j (U. P.) - Prestes a

terminar o per-iodo de festas no r

tc-americanas do "Indeperidence
Dav", assinalá-se a extraordinárí a
diminuicão de acidentes havidos'
durante" as comemoracões. Houve
apenas, em toda a nação, 24 casos
fatais 'por acidentes de trafego,
quando êss e número normalmente
supera Vil a uma centena. Expli
ca-se o fato não só devido a di
nri nuicâo do número de carros em
movimen to, m as tambem ao limi
te máximo de velocidade, estahe
leeido em trinta e cinco milhas
hOTárias.

-:DEFE�DElÜ SDA:- NEcTR:<\.--
LIDAm:

Londres, ti (D. P.) - A Suiça
estú disposta a empunhar as ar
lllas na de,resa de sua neutralidade.
Esta afirmativa foi renovada hoje
pOI' um emissário nacional slli�·.n.
atravé,s da emissora de Berna. Dis
se entre outras coisas o funcionú
rio suiço: "No meio dêste cataclis
ma a política Suiça funda-se na
solene promessa feita em 1939 por
nosso governo aos beligerantes.
Permaneceremos neulros e nos de
fencleremos pela força contra
qualquer invasão.

Acha-se nesta capital, tendo-nos
dado o prazer de sua visita, a sr.

Alexandl'e Porreca, inSDetor fiscal
da empresa paulista de sorteios
..A Patrimonial". S.s. viaja em ser

viço de inspeção às agências e sub
agências do sul do BralÍil.

-. ,1 ._--:s::::=

RACIONAMENTO EXPERIMENTAL
Salvador, 6 (A. N.) - Entrou

em vigor, experimentalmente, o
racionamento da carne verde, rea
lizado pelo Comissariado de Abas
tecimento Municipal. Foi fixado
em 103 o número de açougues, em
diversos pontos da capital, além
de mais três funcionando extraor
dináriamente. Passou a ser de 160
o número de rezes abatidas diaria
mente.
,..........···_.�rE�f-x1:i;\i()"if....-·�_._._.·
Salvador, ti (A. N.) O Instituto

Histórico enviou à Liga de Defesa
Nacional do Rio Grande do Sul o
itinerário a ser percorrido ne:.. te
Estado, até a penetração em Minas
e Estado do Rio, pelos atletas que
eonduzirão o "fogo simbóli-co" da
Pátria, durante a "maratona" a
realizar-se na. "Semana da Pátria".
:\ "maratona" partirá da Prucn
vlunicipal desta cidade e será":t
naior já organizada no mundo.
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NEN11: l\1ACAGGI
Belém, (j (A. N.) - Procedente

de Manaus e após uma pcrmanência de um ano no alto Hio Bran
co, chegou aqui a senhora Ne nê
Macaggi, que declarou haver com
posto 11m livro apreciando os usos
e costumes dos índios civilizados
e semi-civilizados e a vida dos mi
neiros daquela região. Disse a se
nhora Nenê Macaggi ser bastante
c?�hecido, entre os se]vÍcolas que
VISItou, o nome do presidente Ge
túlio Vargas.
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TelegramaS retidos
Na estação do Telégrafo Nacio

nal estão retidos telegramas para:
Valdemar Puqliese, Matias Hinkel.
Alfa Frangnlez, Heinzene Cia, Teó
filo Schutz, Armando Rt'ichmann,
Edmundo Gonçalves, Dr. Campos
Paiva, Joaquim Brito, Renata Me
lilo. Knot, Lourival Sousa, Francis·
co, Jaír Alves Pedrosa e Alice Ri
beiro.

LOÇÃO IARAVI.

Ataque diurno
Londres, 5 (U. P.) - Poderosas

f,ormações dc bombal'deiros pesa
dos norte-americanas atacaram, ú
luz do dia, odivensos objetivos situa
dos em t'eI1ritório da França. In
formações fidedignas indicam que
'Csqlladrilhas, voando a mais de
5.000 111etl'os de altura, attl'avessa
ram o canal rumo a Boulogne-SUl;
M�r. Uma das formações aéreas
aliadas desviou-se para o sul e, se

gundo consta, internou"Se em ter
,ritóri,o francês.

Menor criminoso
Golden, 5 (U. P.)

-

- O jovem
William Wymer, de 16 anos de ida-
de, foi condenado a prisão perpé
tua, por ter assassinado dois ra

})azes, atirando-os do alto das Mon
tanhas Rochosas, no dia quatro de
abril. William Wymer foi senten-
ciado à pena máxima, que, para os

menores, é a de reclusão perpétua.
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FILHA! MAE! AVO!
Todas devem usar a

IlJ!)l�m:)MilM
(OÚ REGULADOR VJEIRA�

A MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa-
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se

l,lhGras. É calmante e regulador
des81HI funções.
FLUXO-SEDATINA, peJa SUB

comprovada eficácia, é muito re

ceitada, Deve ser usada com
confiança.

::J" _ FLUXO-SEDATINA encontra-se
'lMAE em toda parte.
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