
Londres, 12 (U. P.) --- A B.B.C.
divulgou ontem à noite urna trans
missão para a Alemanha. E disse
que os desembarques na Sicília
significam para o exército do Reich
o começo da "última etapa da
dominação alemã na Europa". Fri
zou ainda a emissora britllnica
que "70 ou mais divisões germa
nicas da fortaleza européia deverão
lutar sàzinhas até o fim, ou ccpí
tulaI''' .
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Londres, 12 (U.P.l-Urgente-A rádio de Argel noticiou que il.rças:"aliadas dominaram o aeródromo de Catânia, a lésle da SiÇ,ítia ", ;�: lH••••••• •••• ••• •• ••..••• ·_..•••••••••••••••••ee•••••••••••o .,.,.� '<;;)
A posiCão na Sicilia A últim�J'>'é.tCi�' �;'",

é excelente nazismo
Argel, 12 (U.P.) --- O Quartel Ge

neral aliadp na Africa informou
que 011 desembarques na Sicília es

téio continuando. O êxito de urna

das maiores e difícies eperações de
desembarque é oprovudo pelo fato
de que as tropas norte-americanas,
britanicas e canadenses desembar
caram ao longo de uma frente de
150 quilê>metros. Todas as informa
ções oficiais recebidas até agora
indicam que a posição dos aliados
é excelente. As tropas de desem
barque continuam recebendo mais
homens. artilharia e outros mate
riais. A ação aliada ultrapassa tudo
que foi previsto pelo «eixo».
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Furiosas batalhas

Moral quebrantado
Londres, 12 tU. P.) --- De Was

hington informam cficialmente que
"a invasão da Sicília foi precedida
pelo lançamento de milhões de
boletins e inumeras transmissões
radiofônicas especiais, destinadas a

quebrantar o moral da população
civil da Sicília. O Departamento
delnformações da Guerra acentuou
que o próximo passo será dado
com o lançamento de boletins exor

tondo os soldados inimigos a ren

derem-se.

Garantirá a neutralidade do ,Vaticano'Berlim perdeu a voz ...
Argel, 12 (U.P.) --- A emissora de

Berlim informou que "as auto
ridades militares alemãs ainda não
emitiram comentário algum sobre
a Sicília". A rádio de Roma po
rém declarou que "os pontos mais
importantes estão bem guarneci
dos, pelo que as forças do "eixo"
deram merecida recepção aos rnvc
sores" .

Três novas armas
A'l'gel, 12 [U.P.l --- Na invasão da

Sicília foram empregadas, pelo me
nos, três novas armas; um avião,
uma barcaça para desembarque de
tanques e um torpedo terrestre,
Foi o que informou o Quartel Ge
neral aliado na Argelia. Segundo
os círculos militares o avião "36",
novíssimo caça - bombardeadores,
agiu de f6rma maravilhosa duran
te as ações para o estabelecimento
de cabaceiras de pontes da ilha.
As autoridades mantêm, todavia,
em :ii9(Jredo suas características.
Os contingentes canadenses tive

ram a seu cargo a maior parte
dai barcaças utilizadas para desem
cor tanques nas praias, cujos mo

delos também Ião um segredo mi
litar.
Finalmente, o torpedo terrestre é

um tipo de mina que os engenhei
ros empr�aram para eliminar os

obstáculos no caminho a percorrer.
E' todo de ferro, mede de quinze
a dezoito pés de comprimento,
duas a três polego.das de grossura
e é carregado. d.e explosivos de gran
de poder destrutivo.

}-

Washington, 11 (U. P.) - O presidente Roosevelt enviou
uma mensagem ao Papa garantindo que será respeitada a
neutralidade do território do Vaticano. A mensagem afirma
que todas as igrejas e instituições religiosas serão preservadas
da guerra durante a invasão da Itália pelos aliados. O presi
dente norte-americano garantiu, além disso, que os soldados
aliados estão lutando para libertar a Itália do fascismo e para
expulsar os nazistas que infecionam o seu povo. Revelou tam
bem o chefe do governo norte-americano que a paz de Deus
regressará ao mundo .quando forem totalmente destruidas as A utilidade do
forças do mal. que dominam agora as vastas regiões da

Euro-, «5ervico SEcretO»
pa e da Asia. Os observadores políticos e militares são de opi-
nião que segundo a declaração de Roosevelt, a invasão da Si- Londre�, 11 [l!., P) -- O Serviço
cílía será imediatamente extendida a Itália pelos exércitos Infor�ahvo Brltam�,: revelou que

r d
o Serviço Secreto Eocíl

í

tou grande-a la os. mente a invasão da Sicília. Os
agentes aliados descobriram que

Apareceu a esquadra italiana todas as comunicações militares
• estavam centralizadas no Depar-

Londres, 12 (U. P,) Urgente _ Lnídades da esquadra italiana tamento dos Correios de Taormina,
no nordeste da Sicília. No principal
hotel dessa localidade encontrava
se o Quartel General do coman

dante do sexto exército italiano,
general Guzzone. Ontem à noite
os bombardeadores pesados .atocc
ram Taormina e converteram em

ruinas tanto os Correios como o

Hotel, entravando assim enorme

mente as comunicações entre Guz
zone e Berlim.

tentaram entrar em ação em águas da Sicília. Segundo revelaram em

Roma além elas unidades navais os aviões torpedeiros italianos estão
atacando os navios, ele invasão. Afirmam os fascistas que foram cau

sados avarias a três transportes aliados com um total de 29 mil tone
ladas.

Violento combate aéreo

Argel, 12 (U.P;) --- .0 comunicado
oficial italiano irradiado pela emis
sora de Roma informou que con

tinuam desenvolvendo-se encarni
çados batalhas na f,ranja costeira
do suléste da Sicília: Segundo essa
difusora fascis·ta, as forças germa
no-italianos resistem galhardamen.·
te à pressão inimiga.

o papel principal
Argel, 12 [U. P.] -- Os paraque

distas das Nações Unidas tiveram
papel saliente na invasão da Si
cília, desembarcando de planadores.

Caiu Paquino
Argel, 12 [U P] -- A cidade de

Paquino, na Sicilia, e. trÊ!s aeró
dromos adjacentes, caíram em poder
dos aliados.

R)�QUERIllIENTOS, sôbre qualquer as
sunto público? Procure a "Emprêsa In-
termecliária".

-

Gregos e jugoeslavos
advertidos

Argel, 12 CU, P.] -- A emissora de
Argel transmitiu uma advertencia
aos povos jugoeslavo e grego corno
o fez para o povo francÊ!s. Nessa
transmissão a referida emissora
aconselhou a que observem calmo
durante o desenvolvimento das ope
rações aliadas e que aguardem o

sinal, que lhes será dado quando
se tornar necessário o seu auxílio.

,.......·M'"J"....·.·.·wl"o.-M·_a.·.·.·.-....-._w,p""...,.,.-.·.-J".-.-..-.. .-•.•- .......-.-......_....-.-......,.......

Londres, 12 (U. P.) Urgente - Na zona meridional da S-icília es

tão se truvando violentamente combales aéreos enlre grande número
de aviões do "eixo" e aliados. Faltam detalhes sôbre o resultado des
ses combates nos quais foram destruidos inúmeros aparelhos totalitá
rios.

..l
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ValeEste Certificado um
.

E UMA COMPLETA

c§arantiacfoutra

Diz a rádio de Roma
Londres, 10 (U. P.) - Urgente - A rádio de Roma, através duma

transmissão, disse que "os italianos estão convencidos de que está em

jogo o destino de sua Pátria".
Acrescentou o 'locutor que, se os desembarques anglo-norte-ameri

canos fracassarem em sua primeira tentativa, terão perdido a guerra,
pois todos os recursos italianos estão empenhados na luta contra o

inimigo,
••••••••ese••••a ...

O «eixo» dispõe de 2.900 aviões
Londres, 10 (U. P.) - Os círculos oficiais londrinos calculam

que o "eixo" dispõe na parte central da Sicília, bastante material
bl.indado e motorizado. Aí.nda segundo os mesmos informantes os na

zistas tem 2,900 aviões na Itália, dos quais 1.490 são alemães e os res

tantes 1.500 italianos,
*

Londres, 12 (U, P,) Anunciou de Roma que todos os recursos

cio "eixo" foram lançados contra as forças de desembarque aliadas.
Segundo os despachos eixistas luta-se violentamente em toda a costa
meridional da Sicília. Afirmam de Roma que os eix.istas resistem te-

,

I
nazmenle aos ataques lançados pelos aliados. Mas nem Berlim nem

Roma aílrmam que rechaçaram as tropas de desembarque o que con

firma que as mesmas não só desceram em terras da Sicília, mas con
l inuam avançando rumo aos seus objetivos imediatos. Da parte aliada,
por outro lado, salienta-se que as forças de desembarque cumpr irurn
COI11 todo o êxito a sua missão inicial.

Goebbels lias garras da . GestapoLONDRES, 12 (U. P.) - o CORRESPONDENTE DO "DAILY
TELEGRAPH", EM ESTOCOLMO, INFORMA QUE, POR DIFE
RENÇA DE DUAS HORAS, A AViAÇÃO BRITÂNiCA NÃO CEEGOU
A POR EM CHEQUE o MINISTRO GOEBBELS DURANTE. SEU
ÚLTIMO AT,AQUE CONTRA COLôNIA, POIS, O MESMO ES�OVE
RA NAQUELA CIDADE INSPECIONANDO OS DANOS CAUSADOS
NA INCURSÃO ANTERIOR.

UM VIAJANTE QUE ACABA DE REGRESSAR DA ALEMA
NHA RELATOU QUE DURANTE UMA VISITA REALIZADA POR
GOEBBELS A MUNICH, SEU CARRO, QUE ESTAVA PARADO
DIANTE DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, FOI VIOLADO PELA
GESTAPO.
� .

Descoberta de um tesouro .••
Maceió, 10 (A. N.) - Informam da localidade denominada

Rego do Sapo, que foi alí descoberto um tesouro constituido de
numerosas moedas idênticas as de um cruzeiro atualmente em cir
culação, com a diferença de não terem sido ainda cunhadas. As
autoridades acreditam tratar-se de trabalho de falsários que escon

deram as moedas naquela localidade aguardando o memento par"
procederem a cunhagem e d!strib�i�ãC!.

cldentes

(Em cromo fu.ndo aço .. Cr $ 415,00
Folheado. . . . . . . . .. Cr $ 555,00

J.W.T.

Além de ser o relógio anti-magnético
por excelência, Tissot é de absoluta
precisão. Mas não é só! Tissot pos
sue ainda um certificado de Garantia
Contra Acidentes, válido por um

ano - o tempo necessário para o

Sr. se convencer da sua resistência
e do seu perfeito funcionamento.
Assim, o consêrto de qualquer avaria
que sofrer o seu Tissot, - até
mesmo a quebra do vidro - não lhe
custará nada. E se o consêrto não
for possivel, o Sr. receberá um novo

relógio, pois o certificado vale um

Tissot! Veja nas vi trinas das boas re

lojoarias os elegantes modelos Tissot.
E note que nenhum outro relógio de
classe é vendido por preço tão módico.

OMEGA
PRODUTO DA SOCIÉTÊ SUISSE POUR l'INDUSTRIE HORLOGERE

GENEBRA - SUíÇA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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pátrias 1
Nova Iorque - AFRÂNIO COU-l agindo na sombra, e não há maior

TINHO - Secretário das Seleções perigo do que a sua ação sorratei
do Reader's Digest - (Copyr ight Ira e secreta. Há, realmente, dentro
da INTER-AMERICANA) - (Por outras, duas grandes internacionais
avião) - Um dos paradoxos histó- atualmente: a do ouro e a do fascio
tóricos mais curiosos do nosso tem- que não estão muito distantes uma

po foi o fato de os fascismos come- da outra, havendo a ameaça perma
çarem nacionalistas e terminarem nente da sua fusão a qualquer mo-

internacionalistas. mento.

tação nacionalista que apareceu de- paises distintos a comungarem no

pois da primeira guerra mundial, e mesmo corpo de ideais e interesses?
por toda parte eles levantavam a Que sorte de deformação de con-

i bandeira da exaltação nacional, da ciência germinou entre os homens

II volta às tradições, da defesa do pa- de modo a torná-Ios permeáveis a jltrimônlo tradicional, e da reinvindi- tal monstruosidade moral e psico lé
cação de supostos direitos nacionais. ' gica?
Por todo o Ocidente o culto das pa-

Nacionalismo? contrao ESTADO
Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

Diário

ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

Os fascismos surgiram no mundo
como a vanguarda nacionalista em

reação contra o internacionalismo
comunista. Vieram mesmo da ex aI·

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pejos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

as

- Como explicar o fenômeno curio
so da aparição dessa mentalidade
sui-gencris que é a do fascismo in
ternacional, que leva indivíduos de

trias, o civismo, foi exagerado a um

I g ráu de fanatismo místico, e todos

I os valores passaram a ser medidos
pelo comum denominador do valor

I
nacional, que se fazia ameaçado de
dissolução volenta pelo comunismo
sem pátria e sem Deus.

Não há dúvida que o fascismo só
é explicável, em parte, como um

estado de patologia mental e moral,
que se traduziu na mais negra ex

periência social de que há mcmó
ria. Comp reen de-se isto, estudando
se os casos de fascistas ao alcance.
Daria para ilustrar um tratado deA guerra atual, porém, deu lugar patologia social.

a uma completa inversão dos termos
em foco. Provou que uma nação co

munista possuía unidade espiritual
Por que está demo- e política para resistir impr�vista-Irando a invasão!' mente a uma guerra estrangeira.
Um dos mais perspicazes E, por outro lado, tornou paten-

observadores militares da Grã- te o fato da falsidade do chamado

Bretanha, escreveu há pouco nacionalismo dos fascismos. Ficou

tempo um magnífico artigo evidenciado que, em todos os paises

Icom êsse título. Destinava-se o atacados pela Alemanha, foram os

aludido trabalho áqueles que seus partidos nacionalistas que
se impacientam deante da de- constituiram a vanguarda dos exér
móra que está sofrendo à data citos nazistas, a reserva que pre
da grande ínvasão da Enropa. pararia o terreno para a invasão,
Esses elementos que assim p(>n- para a derrota militar e a submis
sam prejudicam a marcha nor- são da própria pátria. Para êles,
mal técnica da Iuta. Se o prazo na hierarquia de valores" pátria ce

da ofensiva está se prolongan- deu o lugar a poder. E desde que,

do não será por motivo de 1'1e- para alcançá-lo, era necessário sa

gligência do alto comando e crificar a independência nacional,
sim por causa de círcunstân- não titubeavam. 1\s chamadas quino
cias especiais l}Ue só podem SRf tas colunas eram organizadas pelas
conhecidas pelas altas autori- brigadas dos partidos fascistas 10-
dades militares. Uma invasão cais. Por sôbre as pátrias criou-se
não se póde processar com ra- um estado de espírito de entendi

pidez ou com precípítação uni- mento, uma comunidade de inter ês-

camente porque o povo a exige ses, sentimentos, mentalidade, cou- �<:W

Pensa-o faml-II-arou a deseja. Uma investida das cepções, que levaram a caracterizar ve n d i dos s é e m c a lx a 5
-

da "'ue se planeja o fascismo como o fenômeno mais com o nomeproporçoes �< li ' '. Vende-se urna no centro da
contra a Europa requer uma internacional dos nossos tempos,

V A_L D'-A cidade. Informações nesta re-
série interminável de providên- podendo-se mesmo falar em um Fas-

_ , dação. 10 v. _ 7
cias delicadas e importantes cintern, ou organização internacin- -.w w_• ..- w ..-_.....

I f
.

Df' 1"0 licença do D. N, S.!', N' 186 \. M.- Itque sempre se apresentam na ascista, _ eu-se eom a ascism o r",. de 26 de Fevereiro '9 ..
' use ler vo, ou a

'd d Preeísamos a confirmação da regra de que pro-
.

�e de 1935 �':, \"

Lon'drescom gravi a e. �I�ol 0,002. EUCQlyplOl o.lembrar que não vamos avan- vando demais nada de prova; ou Londres, 11 (D. P.) _ Chegou :ii
cal' contra uni inimigo despre- prova-se o contrário. Esta teia in· capital britânica, procedente de
venido ou fraco. Os ataques se- ternacional ainda hoje está viva e

I Argel, o almirante Muselier ex-co-

�!� g�!f������p��it���O�l;��� Diplomados pelo, Instituto Polltéclllco-'-de-FiorianóPolis I �����,(����e f������:\e :�l�l��;��:es.n�legiadas e que, por sua vez, já Procurem ou escrevam a ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praça à

I
almii ante .Mllsehe� .que aderiu ao

tomaram muitas precauções Rua João Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal, que está habilitada a regulariza roseu general Giraud, viajou de avião,
de defesa. É muito complexa DIPLOMA, em face do Decreto-lei n. 5.545. de 4 de junho de 1943. acompanhado por vários membros

:r�����ara�ad���d��::a��r��� .lt1ffjl§J� �[9JIIIII.• \��..-�::.:..�:.�� _._._._.__-..-.

eficientemente arremessadas l§I �10M d"contra um território c?m .mui- ltI Duroníe O mês de Julho III Deus 0,--:-tos recursos de resistência. O I ii ..., II II II iiidever de todos é auxiliar os 21 [ii A D- · I·dgovernos militares e aguar.dar • Grande' aníversá fI'o da • smo ISSO VI Osua decisão para a conquista
da vitória, (C, E. C,),

t. C',(.-lS-a '�;la�·",ce{l(�,'nl·a =
•• RopidámenteOs ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenam o organismo,

• •
minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração, Em 3 minutos, Mendaco,

, •
nova fórmula médica, começa a circular

D
·

d b· d d· t- t
no sangue, dominando rapídamente os ara-

• eseían O riu ar a nossa numerosa e IS 10 a· • ��;:ée�es�ed�it��n;��o e�a r����� : ��ii'�
A •

o sono reparador, Tudo o que se faz no-

,. cll·entela 'f r Ih
cessario é tornai' 2 pastilhas de Mendaco

iA , O e ellemos- e •
ás refeições e ficará completamente livr�

1IIJ \I da asma ou bronquite. A ação é muito

• DESCONTOS ESPECIRIS EM IODOS OS ARTIGOS • ���id: ��fi�gS.qt�.����:tet:� C�i�O� r:a���
• , J.I ,. • â��toaoq�ci��teO�����;aç���iv�e g�raf� r��
• • pidamente e completo alivio do sofríníento

da asma em poucos <lias, Peça Mendaco.

• Tecidos, sedas, pertumarias,- jersey, bijuterias, bôlsas e cintos, roupinhas • ���:n�:sr�' s�� ��r��U;;ot����eia, A nossll

• para crianças, lãs em novelos (o maior sortimento), roupas brancas • Mendaco .4�a!:,::.m

•8 para senhoras, lenços, meias de algodão e seda" meias para crianças, •• De Atenas foi à Cretaflores, écharpes, enfim, todo o n osso maravilhoso sortimento com
• • Londres, 11 (U. P.) - O marc-

PRECO'S ESPECIAIS 1. chal alemão von Ma,nnestein presi-.. • diu uma reunião do Conselho MiIi-

-. Aproveitem os pre(os de, aniversário da •• tar de Atenas e posteriormente par-
tiu para Creta, afim de efetuar uma

� CAS /' MACEDON' IA 111 viagem de inspeção. Segundo a

r::iIi::'I ...� !Xl agência Exchange Telegraph, na
�,

NO 8
!XI reunião referida foram discutidos

121 RUA TRA'A , � principalmente assuntos relacionaJ-
iii , l'iJ dos com uma possivel invasão. da
•lllililftl•••••••••••••••••••••••••••LifiiJlI. Gréçia pelos aliadO�.

A NOSSA SECÇÃO
o PENSAMENTO DO· DIA
«Quem amou nunca esqueceu,

quem esqueceu nunca amou s ,

Antônio Feijó.

O PRECEITO DO DIA
Prisão de ventre não tratada,

ou tratada erroneamente, causa
malefícios que atingem não só
as funções dos grandes orgãos
da vida, mas, também, apropria
beleza do corpo, o vigôr da
inteligência, o bom humor e a

alegria de viver. S.N·E,$.

lheiro da ilustração a-cima, oferece�
lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente aperítrvc KNOT. lembre
ee V, Sia, de acrescentar. ao agrade
cer .. ger.tileza:E$TEE 1.411.
BEl'1 () nso APEJ1ITIVO

l'flEiJ/lETt.J!
�RII!

(//'! PIlOOUTO liA KI10TlA, f/lO.,(ON, eSE6UROS
'-- aT"••U,I_, ....

. ,

A ANEDOTA DO DIA
OBSERVAÇÃO

- Oh, mamãe, os soldados
não são mais do que memnos

grandes, não é verdade?
- Porque dizes isso, minha

filha?
- E' porque os vejo sempre

a passear com as criadas.
II'

O PRATO DO DIA
SOPA DE MACARRÃO
Faça um caldo com cenouras,

abobor as, nabos e aipim.
Tempere com sal e cebola

ralada e deixe cozinhar até, po
der passar tudo pela peneira.
Junte tudo ao caldo e adi

cione ao mesmo, um pouco de
macarão.
Cozinhe Ientamente e sirva.

*

TOPICOS & COMENTARIOS

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

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

rnunica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aíru, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde possa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e en·

velope selado para ares

posta.
As anedotas e plada� aparen·

temente Ingênuas são grande!!
armas de delilsgregação mane·

jadas peI" "qulnta·'C'oluna".

'fj. �. �,)�. �

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaeêutíeo NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias _
Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS MóDICOS.
Rua Conselhetro Mafra, 4 e 5 (edifício do Mercado) - FONE 1.642

Seja de que
origem fôr
é sempre aliviado
com O uso dos

VERDADEIRAS

PASTILHAS VALOA

• ..............I"oo.__..- .......__.JA

ImportanteEstá ameaçcdo de gripe ?
SANAGRIPE.

Está atacado de gripe
SANAGRIPE.

"Sanagripe" aborta a intluensa
e cura constipações com febre,

tosse, rouquidão e dôres no

corpo,
Encontra-se em todas Farmácias,
340 30v.12

I
J Peça,

na sua farmácia I homeo-
patia Almeida Cardoso .

',E
depois ?, Depois ... Não

pedirá outra ...

. 341 30v-12

E' assim ,•

'. �

i
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Direção de Percival Callado Flores
� "".-.-"---."' _"'.""""""."'.-..""�_ _-_ --.._- -.. .,...- ...

O PRIH(IPE-�aquiavel-<om. OS comentarlos de Napoleão e Cristina
da Sué(la.--Tradu�ão direta, ccmpleta-Edltora Ve(chi-

Rio, 1943.
.

1 que, em 1923, havia em Paris
cêrca de 2.000 chauffeurs rus

sos; e que estes, na sua tota.
lidade, eram nobres emigrados
em consequência da revolução
bolchevista.

Corno "Dom Quixote.", esta OU-Ilácio e que não 'os chegaria a co

Ira obra prima do gênio humano, nhecer a posteridade ...
"O Príncipe", foi concebida num Esta nova edição brasileira de "O
cárcere. Príncipe" reúne eliversas excelên-
Maquiavel suportava o encêrro cias, sendo a mais importante o

após haver sofrido a tortura ... Iáto ele inserir, pela primeira vez

�Ias, corno a todos os c�iritos su- em língua vernácula, as famosas
periores, a adversidade deu novas notas elo Corso e da rainha suéca.
asas a seu gê-nio e sua pena escre-

-

"CU naquele sombrio calabouco
muitas das páginas mais perdurá
veis de seu labor Iiterár-io e filosó
fico.
iE essa circunstância de ser "O

Príncipe" um livro engendrado
num cárcere fez Lord Macaulay
assegurar que seu verdadeiro sen

tido não foi compreendido pejos
homens daquela época, dizendo
<tratar-se de uma obra de transcen
dental ironia, destinada a precatar I
os povos contra os artifícios d os I'ambiciosos" .

Em t,01'l1'O do célebre tratado
suscitou-se uma polêmica que ain
da dura, através dos séculos. E,
ao pass-o que Voltaire publica seu

"Anti-Maqiriavel", Rousseau defen-!de apaixonadamente. "O Príncipe",
considerando-o, como mais tarde
Mazzini, um formidável libelo con

tra a tirania.
Tal era o fervor de Richelieu por E, ao demais, uma tradução dir-e

Maquiável, que encarregou o aba- la, completa, pr ímorosa, devida
de Machon de escrever a apologia aos senhores Mário e Celestino .da
do exímio florentino. Silva; além de impressão

magnífi-INesse grande debate em torno ca e elegante apresentação.
de "O Prbncipe", pronunciaram- Nestas dramáticas, culminantes
se, entre outros grandes espíritos, horas da guerra mais cruel, tra-

IDescartes, Bacon, Díderot, Stuart vada contra a peor das tiranias, "O
Mill, AI,fieri... Príncipe", além de seu valor eter-

E, à margem das páginas de "O no como tratado político e literá

Prmcipe", também Napoleão e do, têm outro de palpitante atua

Cristina da Suécia estamparam lidada, que faz seja agora mais pro
seus cínicos, desrebuçados C0111e·n- veitosa, instrutí va e suscítadora de
táríos . " de certo, supondo que oportunas reflexões, a leitura da

não sairiam da bihliotéca de pa- obra máxima de Maquiavel.

2 que, na China, umac riança
de 12 anos, que saiha ler e

escrever, é considerada um pro
dígio ; e que isso se verifica por
que a escrita chinesa possue
alguns milhares de caractéres.

., que a Colômbia é o único
,J país da América do Sul crua

é banhado tanto pelo Ocenrio
Atiântico como pelo Pacífico.

-�
\

4 que o francês e o ingl�s ercrn
_

as línguas oficiais da Liga
das Nações; e que êsse fato mo

tivou certa vez o protesto de
um grupo de nações hispano
americanas.

5 que, no termômetro Fahre-
nheit, a água gela a 32 gráus

e ferve a 212; que, no Centi
grado, gela a zero e ferve a 100
gráus; e que por não

-

saber fa
zer essa distinção, o famoso sá
bio Albert Einstein foi reprovado
no primeiro exame de física a

que se submeteu, há 65 anos

atrás.
-

6 que os antropologistas con-

tinuam a pesquizar o paren
:e;;co entre o homem e o ma

caco, examinando recentemente
símios da familia dos Tarsinoi
des, Lemuroides e Pitecoides; e

que nessas pesquizas ficou coris

tatada a extraordinária seme

lhança humana com o gênero
Pitecoide, originário das Filipi
nas.

VELHI INEDOTI
Tertuliano, frívolo peralta,
Que foi um paspalhão desde fedelho,
Tipo incapaz de ouvir um bom conselho ,

Tipo, que, morto, não faria falta,

Lá, num dia, deixou de andar na malta ,

E, indo a casa do pai, honrado velho,
A sós, na sala, enfrente de um espelho,
À própria imagem disse, em voz bem alta:

"Tertuliano, és um rapaz formoso!
És simpático, és rico, és talentoso!
Que mais no mundo se te faz preciso ?"

Penetrando na sala, o pai sizudo,
Que, por trás da cortina, ouvira tudo,
Severamente respondeu: - "Juizo!"

Artur Azevedo

Cía, Matogrossense de Pelroleo
ASSEMBLÉIA EXTAAORDINARIA

(3.a Convocacio)
Convido os Srs. acionistas, portadores de cautela a se

�eunirem. e� Assembléia Geral Extraordinaria, na sede' social,
a rua Boa VIsta, 116. salas 214 a 217, no dia 17 do corrente
às 14 horas, afim de se trat�r da seguinte Ordem do Dia�
aJ --- conhecer o mau procedírnerrto dos S1'8. Renato Sampaio e

Frederico Junqueira e de outros membros da administraçao
bem como deliberar sobre a necessidade da sua destituição par�
o bem da Cia.; b) --- conhecer da situação financeira da C.M.P.;
c) --- tratar da fundação da PETROLEO & MINERAÇÃO S A
(em organização) cumprindo-se a deliberação ununíme da Asse��
bléia de. 2�, junho, 1942; d) --- resolver sobre a situação juridica
dos op cíorrístos em atrazo de pagamentos; e) --- julgar 08 atos
administrativos do atual Presidente da Cia.

São Paulo, 2, julho, 1943.
CEL. DR. GENTIL FALCÃO •• Presidente.

(Firma reconhecida).
Transcrito do "O Estado de S. Paulo" de 7/7/43.

ou MOÇA
Precisa-se de uma pessôa que tenha conhe

cimentos de dactilografia, escrituração lnercantil,
correspondencia comercial e boa caligrafiar Não se

exige diploma.
Ordenado a combinar.
Informações à rua Trajano, 13 (sobrado) com

o diretor do Boletim Comercial.

Rorna-Berlirn-Tóquio,
Congresso de loucos

CID ELMANO CARDIM como ações isoladas ou comoa-
(EXCLUSIVIDADE DO C. E. tes locais, todos eles concate
C. PARA O ESTADO) A nam-se intimamente e sí.rnítí
persistência criminosa dos di- cam o prologo da ação final e

tadores do "eixo" em querer definitiva do seu completo des
levar a seus povos, prova bem baratamento. Qualquer resís-
a insanidade mental de que es- têncía é como um estertor de Como José Américo, na sua me-

i tão possuídos. Os franceses mi- agonisante e qualquer melho- morável plataforma de candidato II

llitares das nações do "eixo" ria momentânea é a proxim i- presidência da República, Henry
não podem ser considerados dade da morte. Si esses povos

Wallace pugna por um mundo me

......-.-.-..._••_........._.......�"" continuam a sofrer não se de. Ihor, onde não haja gente demasia-
ve culpar a RAF o� a avlaçãc damente .ric�, nem gente ínfiníta

norte-americana, pois que o I
mente miserável. Inúmerns são os

ministro Churchíll repetida- �ontos de. contácto entre os dois

mente aconselhou a rendição, I Ilustres homens públ.icos. Ouvi e

antevendo os sofrimentos que concordando, lembrel-me de uma

teriam de arcar os povos do palestra idêntica que tivera em ..

·Respire com desafôgol "eixo" no caso de persistirem 1937,
_ c.om Maurício de Lacerda, a

Bastam algumas destas
.

...

,_.. gotas em cada narina! na resistência inutil pregada propósito, também, de José Améri-
.. Acalmam a irritação, des- inconcientemente pelos ditado- co. Para o grande tribuno fluminen

V'CK prendem a mucosidade, res nazi-facistas, que logrará se, Jos� Américo se parecia muito

U".,trRazemOPr_onNtoa_OlíviolL apenas prolongar as vicíssítu- com Lincoln, Ambos modestas, am-

Y 4 des rJI")S povos oprimidos. bos profundamente, honestos, am·
,. bos despreendidos, ambos possui-

--------------------------�=--=:- A Estatistlca Militar, destinada I dos do mesmo amor à causa públi
facilitar a preparação rápida, e tio ca, ambos defendendo com desme
das da Nação, exige que todos 08

perfeita quanto possivel, do apare.
dide ardor os direitos do povo e a

Ihamento material das fôrças arma· felicidade dos humildes. Como ago
brasileiros lhe prestem cooperaçio. ra, eu concordei, também.
Subtrair-lhe allôio é trabalhar C6n Mas não será só em Lincolntra o Brasil em Iruetra. (D_ R M. \ e

Wallace que vamos encontrar tra-
ços que lembrem José Américo. Se
procurarmos em qualquer história
de qualquer povo, estudar os seus

grandes homens, vamos encontrar,
em cada um deles, traços predomi.
mantes da personalidade de José
Américo. :É que todos os patriotas
qUe trabalham pelo bem do seu po
vo, sem preocupações egoistas com
zêlo e honestidade, muito se 'pare
cem, sejam brasileiros, americanos,
mexicanos ou russos. E José Amé
ric:o ê um, dos noslJOs grandes hQ-
l!J,e"�" "

, ......... - """" .--�f'-,-i.__""�_J .. ,----.....,,;.::-,-aJ . ...:.�

l\10ÇO

Monumento ao Dr. Bulcão Viana
A Comissão Promotora do Monumento ao Dr. Bulcão Viana,

tendo resolvido efetuar a inauguração do mesmo no dia 14 de
Julho p. futuro, data comemorativa da Liberbade dos Povos, con
vida, para honrarem com sua presença à referida solenidade,
que .. realizará à.s 15 horas no Jardim Gustavo Richard (Praç�
Getúlio Var;ras), todos quantos concorreram para a sua aquisi.
gao, e bem assim as associações de todas as naturezas, o fun·
cionalismo hderal, estadual e municipal, o comércio e o públi
co, em geral, antecipando.lhes os mais sinceros agradecimentos.

A COMISSÃO

�._. __
._- ---.------------------ft---.--------�

�
__ • __ ..

;;;;�-;;���.�_��-;���;(;;;; ;;;�;����
n _. _.

�

�
COJ\.lPANY LIlUITED �

COl\lPANIDA DE SEGUROS "SAGRES"
CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

TllE LONDON ASSURANCE
'

L. AL>[EIDA - Rua Vidai Ramo" ,. I
�._ "._""......._.:_..w__ ••• _ !_

CASA MISCELANEA, distei
buidora dos Rádios R. C. :II.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.IVida Social

2a.·Feira

Anlvenirloll
Fa:. anos nesta da.ta Cl

Brita. Araci dQ Luz C1.lnhQ.
•

PelQ pusilagem de seu aniversá·
rio natalíoio receberá, hoje, cari
nhosas provas d� estima, a srita.
Maria Aparecida, filha do sr. An
tânio AccioIli Carneiro. Qltó fun·

. donário do Tribunal de Contas.
I •
Deverá Dr muito falicitado, pe

le. passagem de sua datQ aniver
&CÍria, que hoje tra.nscorre, o sr.

Pedro Carnoiro da. Cunha, diretor
do C:onfrude "Diário da Tarde ...

,*
A rnênina EliliClbeth, filho do sr.

Antànio Salurn, cotnerc:iante, vai
receber d. luaa omiguinhllB, pela.
,pa...a.gem, hoje.. de leu natalício,

"-
i'�me.rOllOI provo.l d,e eatima..

gentil
Hoje Hoje

2a.-Feira

A's 5 e 7,30 h:HaS
Continúa o grande sucesso de cntem. O humor de .cARLITOS

como arma contra a furia dos fazedores de guerra
Proibido de ser exibido em muitas partes do mundo. O Brasil,
entretanto, proporciona aos st'us filhos o ensejo de conhecer

esta obrai que é o maior iibelo cor.tra os ditadores I

O grande ditador
Com Charlie Chaplin, P�ulette Goddard e Jack OÇikie ,NãO

tenhas dúvida em de-
CINE JORNAL BRASILEIRO V, 2 -N' 196 uonciar um "qulnta·coluna",

NOTICIAS DO DIA (27/14) por mais que pareça teu amJ·

Preços: 4,40, 3,30 e 2,20. Censura Livre I gOl
nio merece tua estima um

--.......,.--....-,,_.....------...---.----- tral�or 4,,. ".trla. (Lo ;Q. �.l.

I!
"A Bandeira Nacional deve ser hasteá

I da de 801 a sol, sendo pernlltJdo o seu

IIl�o à noite, �ma vez que se acbe conve
mentemente Iluminada". (Decreto-Ieí n,
4.545. de 31 de Julho de 1942. ort. 12).

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPíRITO SANTO.
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA
ESPECIAL PARA "O ESTADO"-.'
RIO - Um amigo chamava, há

dias, a minha atenção para a seme

lhança existente entre José Amérí
co e Henry Wallace, o grande líder
democrático americano. Justifiean
do essa impressão, mostrava a cora

gem de ambos, no afirmar, quer as
suas convicções agradassem ou lJlio
aos poderosos, a retidão de caráter,
de um e de outro, e o prestígio po-
pular, acêrca do vice-presidente
americano, e do ex-governador do
norte do Brasil.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
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4 o ESTADO-Segunda ..'eira, 12 de Julho de '943

s
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHIVHDT, 54 ... F01\fE 1514

A V I S O

(I I
"A Bandeira Nacional quando Apare-

da
cer em sala ou salão, }J01.' motivo de reu ..

a
'

S uíões, conferências eu solenidades, fica-.
,

I
;:li estendida ao longo da parede, por de-
traz da cadeira (la presídêncín ou do lo
caI da trilmllR, sempre acima da cabeça

'Todos 05 domingos e feriados, a AUTO�VIAÇÃO: elo respectivo ocupante e colocada de
• ,� "',. d

I 1Il0a? (jUO o I�do Jnlti�)l' do retânJillloCOQU1:..IROS tara p o r t i r um ôrribus, a gasogenlo, esta I e-steja em seuttdo hortzontal, fi a as.
.

1
.

1 H 1 d .... ld d I t' I n-ela Iso íada em clma", (Deceeto-leí n •c c pí to para o op ruzave i . o te as vO as a mpera rra, i 4.545, de 31 de jufuo de 1042;-Ari.18,onde começou a «estação de águas» de 1943.

I Prestlgla o Govêrno e as

Prece (i.d� !OI volte) ...

• €""r � -dta 00 classes armadas, - ou será!
r.li!.�,::-�g �U�&a '<!0 '9' lu "-'.:p! .lU, um "quinta. colunista". (L.PRII'v'IEIRA VIAGEM: domingo. dia 4 de Julho, às D. N.).
7 horas. Regresso: l õ

horas .............-..-.r__",........- ••_-............._._".....,...

PONTO DE PARTIDA: Preço da Alfândega. . IBILHETES DE PASSAGEM, à venda na Agência do
I Isr . Mário Moura, à Praça Quinze.

ResBrve o seu lugar poro o pitoresco passeio!

FOLJE
seere de Junho

43 4
_.-�-----------

MACHADO & CIA.

padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, sõo encontradas nos balcões da

Perturbadora reeoréeçê..o
.Nova Iorque, 10 (Por Louis F. Keemlc, da l'niled Press ) - Es

;pecial para o ESTADO) - O Cl1nhoneio nuval (le Kisk a deve sr-r

para os japoneses uma perturbadnra recorclaçào do ('i'e�('ente pode
rio. naval cios Estados Unidos no Pacífico. A a�':=io roi s i m u l+à n ea C01l1

o C11('o,11tro da zona das Salomão, onde os japoneses psrrlerrun entre

9 e 11 navios de gucrra, enquanto que os norte-amcrf canos s(\ perde
ram 1. É possível que a coincidência não seja ac i d cn l al. A marinha

japonesa vai se dir ig i.ntl o para UIll;:' situação de inferioridade ú me

dida que a frota norte-americana vai se desforrando das perdas que
lhe causou o ataque a Pearl Harhour. O porl er io da marinha esta:lu
nídense se amp li a como consequência da desproporção das per-
das próprias COIl1 as japonesas pelas constantes adições que vão

'PI ice.h !irou";�men.�Osendo feitas na esquadra norte-americana, LlS. 'L<�A"".ítU AUl.A
As informações do Pacifico indicam que as aluais operações

norte-americanas d esfinar-se-i am a dividir a esquadra nipónica. A
divisão do poderio da frota japonesa poderia deixar exportar as IJO
sicõcs da região central do Pacífico ante um avanço no rf e-am crica

no para '0 oesle, vindo ele Hawai i para os baluartes nipônicos elas
ilhas Marshall e Carolina,

Em tal situação, os japoneses não teriam o poderio necessário
para enfrentar C0111 êxito um ataque aliado contra a Birmânia e Il

Peninsula de Malaca, do Oceano Indico.
O arquipélago das Alentas é um Iator de primordial importân

cia no quadro geral da situação,
A idéia dos japoneses de empregá-las para uma o ícnsiva foi

ahandonada e não. parece provável que possam os nipônicos sequer
conservá-las como uma barreira defensiva.

É provável que o canhoneio de Kiska não seja prclúd i o de uma

tentativa imediata para reconquistar a ilha, cuja utilidade já foi
neutralizada pela ocupação de Attu. A referida posição será elimi
mada quando chegar o momento oportuno para um avanço norte
americano para as ilhas japonesas mais setentrionais, inclusive a

importante base ele Pavamushiro, JOAQUIM RIBEiRO BORGES, l ' Secretário.
----�------

---,---'._---.
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"A Bandeira Nacional quando hastea-• N . § da em junela, porta, sacada 011 balcllo,. n-I
car-ã: ao centro, se isolada; ii direita, ae• Iri> houver bandeira de outra nação; ae can..

'W' tro, se figuraI'em diversas bandeíras,•
I 1) perfazendo número ímpar; em posi�ão-

"Iue mais se apl'oxime do centr-o e à di.• ti reita deste, se figurando díversas bano
deh-as, a soma delas formar núuiero par,• • lis presentes disposições são tmnbem

T
apltcaveís <í'iumdo figurem, ao lado -da• • Bandetra Nacional, .bandeh-as representa.

• a
tivas de Instltutções, corporações 011 as-

':til' sociaçõesv, (Decreto·lei II. 4.545, de 31 lIe

:H :�• • Dr, Remígio• o• •
• 1 e• •
• •• 9 •• a

: � :. ��

I ��! '�G�"RAD10 I

18
I IL..Ho Rádio de grande alcaace, - Fé'lixa ampHada em .1I�t1lnlho de baiXO preço, =-

30NOHIDADE--rU:LEZ1\-DURAfJH.miU1E "" iiVENDAS A LONGO PRAZO .......Dlstribuidores: .1040 <.iOM,E! & (ia. li
I) . CASA R DIOLAR R. ��R����;;J�S6 I.................................................

AG'P;XCIAS E nEP�]DsE·J\'"':ri\.çüEs

I Cuí xa postnl - 37. Rua .Ioão Pinto - 5. II Flol'ianÔJldis

!I Sub-agentes nos principais nmn lcíplos do

I rSTADO
"_ ih.!$ f!1'� � � �I:� r��%1 � �� f\a�r�iIf;i �;\;�,JV�$ fJ'U � as

sargentosRlo, 10 (C. P.) - o ministro da Guerra assinou o seguin
te aviso. 1.0) Os comandantes da Região Militar providenciem
no sentido de serem licenciados do serviço ativo os sargentos
que estejam convocados e tenham mais de 55 anos de idade
(art. 77 decreto-rei 3.940 de 16 de fevereiro de 1941); 2.°) Afim
de serem licenciados do serviço ativo, a diretoria do recruta
mento indique oficiais reformados (art. 68 do citado decreto
lei), que estejam convocados; 3.°) Fica sem efeito o aviso 1.611
de 29 de junho último",

de

..........._.,.,a._.._a..".'ll'�J"JA�·...,.rsP�a'll!$��J70.p�_� ....�&':IfJ.·• ..,-"'-·_·..�..·.;a'C·_..f!!II,...O'"

Campanna .-da Borracha
UM!ÃO BENEF!CENTE DOS CliAUFfEURS DE SANTA CÁTARIMA

A União dos ChouHeurs , ade.dndo à patriótica "Campanha da
Borrccho", per In terrnâdio de seu presidente, solicita aos senhores
motoristas entregal'en. sua borracha usada ao telefonista, no ponto dcs .
autos, c-Hrn-da cpvesscr a causa, pela vitória das Nações Unidas.

TUDO PELO BRASIL

o DR. Sl1ULO 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.

DESPERTE I BILIS
DO SEU flGIOO
E Sallara da Cama Dlspollo para Tu�.
Seu figado deve produzir diariamente

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

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se di5�-
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente, Peça asPílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço.Cr. $ 3,06.

SE�
asa

)

-

comunica a seus amigos
e clientes ter transferido sua
residência para o Largo Ben
jamin Constnnt (antiga Chá:-

cara Livramento).

MOTOCICLETA - vende-se
uma, por motivo de viagem.
Tipo DKV. Com um litro de
gasolina faz 20 quilometras;
4 HP. Tratar com o sr. Miran
da, proximo 80 Grupo Escolar
«GETULIO VARGAS�, no
Saco dos Limões, n. 257.

3 v. alt,-2
A13 autoridades rel!lponsáveia pelafiel execução das Estatisticas MUi.

\.ares podem exigir, sempre que b01l
ver dúvidà quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada Ia.
formante prove o que declaro•• A·
má-fé constitue crime contra a ..
I{uranç" BUlon.'. (1). � ...)__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO\
,.,-

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

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

tJ.ON.IiJ..IL'l'AS - Pela manhã: diariamente das 9 às 11 hs.; ii tarde, excepto aos

.á.bstfos, das 16,36 às 18 horas - CONSU1.TóRIO: Rua João Pinto n, 7, �obJ'a(10 -

FODe: l.'lI)1 - Residência: RIUL Presidente Coutinho, 23.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(l)i:p)wnado pela Faculdade Nac, de Medicina da Universidade do Brasil )

Ex-uHemo do Serviço de Clünica MMica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do Washington, julho de 1943 sua fôrça de bombardeiros pe-Departamento de Saúde 's
.

E
.

I d INTER' d t d d
.

CLtNICA lUÉDICA _ l\Ioléstlas mternas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:
- � erviço specia a '-I sa os era campos a e qua ri-

R.IH' Felipe Sclnnldt n, 38 - Tel. 1426 - RESIDf:XCIA: nua Visconde do Ouro AMERICANA)-A Fôrça Aérea I motores Fortalezas Voadoras
I'reto n. 70 - 'l'el. 1523 - HORÁRIO - Das 15 às 18 hOl:j18 - I"LOIUANól'OLIS. do Oitavo Exército dos Estados! e Liberators, tendo dobrado o
-----------------------.---- Unidos, com base na Grã-BrGI!- I tamanho desde março e queDRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON ._- MEDICA tanha, deverá, no outono, al- i agora continuava crescendo

-
.

DOENÇAS DE SENHORA.S E CRIANÇAS I c�nçar �aridade co:n a R_�yal numa méd}a de 20 a 30 por
CON'SIJIJTAS: Das 10 às 12 e das 14 às 17 horas - Rua F'clipe Sehmídt, 39 (sobr.) AIr FOI ce, sua msepar avel cento ao mes.

companheira nos bombardeios A principal vantagem dos
DR SAVAS LACERDA cronométr.icos contra a Alema- raides múltiplos, fri�ou o Ge-

•
nha de HItler. neral Eacker, era evitar que o

EX"interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estag iário dos Serviços
do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paula) Isto foi revelado recentemen- inimigo concentrasse suas fôr-

Chefe do Serviço de Oftalmol8gia do Departamento de Saúde e Hospital de C...ldade te pelo Major General Ira C. ças defensivas numa só esqua
Clínica luêdieo·elrlÍrgloa e.peclalizada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta Eaker, comandante da referi- drilha. O comando americano
Co.""SUL'l'ôRIO: Rua Felipe Schmldt, 8, Fone 1259 - CONSUL'I.'AS: Das 15,30 da Fôrça Aérea que disse estar concluiu que uma fôrça de 200

b 1,8 horas - RESIDtllNCIA: C.uselhflÜ'O l\i'afl"a, 77 - FLORIANóPOLIS.
aumentando constantemente ou 300 destes bombardeiros gi-

DR SAULO RAMOS a sua fôrça e que cedo permiti- gantescos podem defender-se
• rá aos pilotos norte-americanos adequadamente, com perdas�"]specialista em moléstias de senhoras -

atacar o inimigo em raides de cinco por cento ou menos.
l'art08. A

.\.L'I'A CIRURGIA ABDOMINAL: estõ- múltiplos, quatro, cinco ou Durante o mes de maio as
mais vezes num só dia com es- baixas foram menos de quatro
quadrilhas de bombardeiros por cento. Naquele mês, 1.600
capazes de obliterar qualquer bombardeiros pesados norte
alvo industrial normal. americanos realizaram raides

O general dos Estados Uni- contra a fortaleza de Hitler, jo
dos fez a sua declaração depois gando 2.800 toneladas de bom
da Junta de Produção de bas em 19 alvos. Sessenta e
Guerra ter anunciado que o dois dos grandes aviões foram
arsenal das democracias esta- perdidos, mas os americanos
va produzindo bombardeiros derrubaram 359 aviões inimi
pesados num ritmo de 600 por gos, e, provavelmente, destrui
mês, ou sejam 7.200 por ano. ram mais 93.
O General Eaker disse que a

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospttals europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do ststema nervoso, aparelho geníto
uriiniiriQ do homem e da mulher

A6lihtte. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad:ologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo�. Espeeia)j�do em Higiene e Saúde
Pl1bllca, pela Universidade do Rio de Ja·
netro. - Gabinete de Raio X - Electro
cardJografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
d-e fisiote1'apla - Laboratório de micros

CQpiII e análise clínica. - Rua Fernando

)fachada, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurg!ão - Parteiro

RA 10 S X
Mod&na e possante instalação

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

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

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

Telefone 1.475
_.�.--------------------------

Clínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUSTO DE PAULA

CIRVRGIAO - DIRETOR DO HOS
PITAL DE CARIDADE

Doenças de senhoras - Operações -

Dilnermia - Infra-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua Vise. de Ouro Preta, 51. Te!. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
Tratamento das dores e ínflamaçõea nas

eeuhorae para evitar operações

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cll'llrg:ta e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
tio terax, Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riam ente das 15 às 17 horas. RESIDl1:N
CIA: Almírarrte Alvim, 36. Fone 751.

HELENA eHAVES SOUSA Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Lida.

ENFER1UEIRA OBS;ÉTIUCA BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRICOLA
Diplomada (P:�ll'a�aternldade DE SANTA CATARINA

/ de Florianópolis
obstétrico

mago, vesícula, ütero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA I'LASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, htdrocele, ve

l'icocele. Tratameuto sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fracturas:

aparelhos de &·êsso. Opéra nos Hospitais
de FlorlanópeJJs.

Prtlça Pereira e Oliveira, 10. Foae, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento. das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R, João. Pinte, 7
Telefone: 1461

Consu ltos das 11
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
'_ Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vias urinárias - üneracêes
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone: 1067.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

SID:€NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto,

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

Te1, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosàs - Moléstias Meniais

Consultas diárias das :;
horas em diante

Atende chamados a qualquer
hora

Praça da Bandeira, 53 - sob,
(Ant.llI:o JAIl'll'o 13 de Mala)

I CA\LÇADOS (
Tamancos _. Chinelos
Sandálias -- Sandaletas

«Renner» Sapatos -- Pantufas

TRAJES (
de lã e de linho

para crianças,SOBRETUDOS. SMOKINGS

«Renner» homens e senhoras

Rua Padr. Miguelinho, 36

/

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

Mais bombardeiros sobre
a "fortaleza" de Hiller

S a nu uenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TOMICOS:
ARSENIATO. VANADA·
TO, ·FOSFOROS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperado"
Esgotldol, Anêmico" Mãe,
que crllm Mlgrol. Criançl'
raquíticI'. recaberão a tonl·
ficação geral do org.nilmo

com o

Sangue n DI
Llc. D.N.S.P. n- 199, da 1921

HEMORROIDIS
tJte eip,cififlJatiui", ed dÔ'te$
e evit« e..S
iHfecfiltJ. �

tarnbem ri EJ.(ATO
rortando ou cosendo.'

_._. -'� -._
/'
....

W. M. DIA��ICU($t.e,�R. ConselheiroHa/ra , 8
0.1I.5<UDIO

(Em transformação para, Sociedade Anonima)
Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da Agrl

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

Códigos usados: MASCOTTE 18• e 2a• edição
FLORIANóPOLIS

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

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

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os COllpOIlS das apólices .Federuls e dos 'Estados .de São Paulo,

!\linas Gerais e Pernambuco
Mantem cartei·ra especial para administração de prédíes.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

c/c à disposição (retirada livre) 2 %
C/C Límltada ,................................... 5�
CIC Aviso Prévio ,....... 6%
CIC Prazo Fixo 7%

Aceita prscurnção para receber vencimentos em todas as Reparti
ÇÕCi Públicas Federais, Estaduais e Municipais.

DIRETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Gerente - CeI. Pedro Lopes Vieira
Diretor-Procurador - Florêncio T. da Costa
Dlretor-Secretário - Lcuríval Maia de AlmciM

w.....-_-.-_·_-_-_....• .._-.__...·.-.-.-.-.-.-.-

•

A ação benéfica da Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hemor
roides, é imediata, alivia
as dôres e 08 pruridos,
acalma e evita as compli
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hemo r
roidais. A venda em tedas
as Fannacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORROIDU
Um produto De Wlu

Programas de após
guerra

Há muita gente boa por ês
te mundo de Cristo que está
vivamente preocupada com o

que se deve fazer quando aca
bar essa guerra ...

Essas beneméritas criatu
ras podem naturalmente per
der o seu latim, se verificar,
por exemplo, uma hipótese
muito plausível, que é a de es
ta guerra continuar indefini
damente..
Todos os planos, todos os

programas que se organizarem
para o após-guerra, nesse caso,
ficarão no tinteiro, porque

.

a

guerra póde não acabar.
Os homens sensatos, os cida

dãos aristotélicos, que amam
o meio-termo e vivem com UlTI
olho no padre e outro na mis
sa, não se limitam a estudar
os problemas sociais de depois
da guerra, mas se dedicam tam
bém ao estudo das questões in
teressantíssimas que surgem
durante a guerra e que persis
tem enquanto a guerra não
acaba.

É muito mais racional que
se trate do que está aí, que já
não é pouco, do que começar a
ditar regras sôbre o futuro que
a Deus pertence e ninguém sa
be como será.

De qualquer modo, no melo
dessa balburdia infernal, há
um personagem que só têm a
lucrar no futuror=é Mussolini.
�ste têm vivido do turismo,
mostrando ao mundo as ruínas
do Coliseu, do Forum Romano,
de HerGulano e Pompéía.
Passada a. guerra o seu ne-

jgÓCiO
vai se dilatar extraordí

naríamente, pois, terá para
exibir aos turistas de todos os

paises, as ruinas de toda a Itá
lia.

BARÃO DE ITARARÉ
Quem sonegar ir.formações à Es

tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse easo,
será Julgado. militarmente. eornQ
lIl.imico elo IlrIU!U (D. Bt N,).
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Em São Paulo
o coordenador

Vl/lEM MUITO PAf(A A VITÓRIA!São Paulo, 11 (A, N:) - Via
jar.,do e mavião, chegou a esta
capital pela manhã o ministro
João Alberto, que teve um de
sembarque muito concorrido,
Falando aos jornais, o Coorde
nador da mobilização econô
mica declarou que a nova ori
entação traçada .à política de
preços, que servirá para com

bater eficazmente os explora
dores. O ministro João Alberto
declarou também que aprovei
tará a oportunidade para agra
decer a colaboração do povo
paulista ás suas iniciativas.
Deverão informar ao

DASP
Rio, 11 (A. N.) - o presi

dente do DASP dirigiu um ofí
cio circular a todos interven
tores e ao governador de Mi
nas Gerais reiterando-lhes a

necessidade da remessa de da
dos tão completo quanto pos
sível sôbre a organização ad
ministrativa e judiciária dos
Estados a-fim-de completar o

"arquivo de administração lo
cal" do mesmo Depar�amento.

ST:. iliO'l'ORISTr\: - Leve os documen
tos necessários, para a substituição 8a
carteira ele motorista, a "Emprêsa Inter
mediária ", e aguarde, C01TI brevidade. em

sua resielência, o recebimento ela nova

carteira,
rc.._._......,.. .-••_ ._-••_...

DIRETORIA REGIONAL DOS
CORREIOS E TELÉGRAFOS
Chefia do Tráfego Postal
A Chefia do Tráfego Postal

da Diretoria Regional dos Cor
reios e Telégrafos deste Estado
comunica que, a partir de ho
je, 2a. feira, as expedições de
correspondências simples e re

gistradas, terão seus horários
atuais modificados.

O fechamento das malas se

rá antecipado, existindo, para
conhecimento do público, no .

HALL da Repartição, aviso ex

plicativo com os novos horá
rios.
......

o�i;;�---;�;�·;ti-;;--a.� InO Rio
Flamengo 2 x Fluminense O.
S. Crist6vão 3 x Botafogo 2.
América 5 x Canto do Rio l.
Madureira 2 x Bonsucesso 2.
No Sábado: Vasco 7 Bangú 2.

Em São Paulo
Corinthians 8 x Jabaquara 2.
Palmeiras 5 x Porto Santista O.
Juventus 4 x Porto de Esportes 1.
lpiranga 2 x Comercial 1.
Em Belo Horizonte: Atlético 2 x

Sidirurgica I,
América 3 x Vila Nova O.
Na Baia: lpiranga 3 x Galicia 2.
Em Curitiba: Curitiba 6 x Brasil

2; Atlética 5 x Comercial I.
Em Tubarão: Avai 2 x Hercilio

Luz 2.
'Em Joinvill: América 3 x Caxi

as 1.
Em Niterói: Bayron 4 x Niteroi

ense 3; Canto eo Rio 5 x Humaitá
1; Icarai 3 x Maritimos 1.
Em Botucatú: Luzitania, de Bnu

rú , venceu ao Atlética, de Botuca
tú, por 5 a 1.
Em Jacarai: O Elviro , de Jaca

roí, venceu o Caçapavense. de Cala
povo, por 3 a 1.
No Paraguai: Sabado, em Assun

ção, a seleção argentina derrotou o

combinado paraguaio por 5 a 2.
Ontem, à tarde, os paraguaios
abateram os argentinos por 2 a 1. _"A Bandeira Nacional quando em no-

I
Os órgãos da Estatística MilitaiEm Montevidéu: Nacional 2 x "ao, sobre escudo ou outr-a qualquer pc· t�

�.

I I d··
Defensor 2; Wanders 3 x RompIa ça, que agr-upe lliversns bandeiras, ocupa. em apoio ega, quan o Intimam

J
.

I M' 2 C I I rá o centro, não podendo ser menor do O produtor e o vendedor a mostrar
uruor ; lramar x entra ; que as onu-as, nem colocada abaixo de- O que possuem em seus estabeleci

Rac_in_g_l_x_S_u_l_A_m_é_r._ic_a_O_. Ias". (Decreto·lel n. 4.:;45, de 31 de julho mentes. (D. E. M.).

_ Limpeza completa no litoral
.

paulista Reir::!:�a�ir�sSa? Paulo, 12 (4. N.) - Co- recantos �a região têm che- .poneses encaminham-se para
Londres, 12 U. P. -. Noticiam OI

m,unzcam da localidade d� ne- gado [amilias carregando ás os centros povoados, a-fim-de Rio, 1.1 (A. N.) - �egressa- ::n��:o:��ã:oe���:��oqueco�:ta:!::gzstro, neste Esta�o, localzda.de costas
. �acos de roupas e ou- aguardar condução para os ra.m hoje a Buenos �Ires, p�l? mente reforços para o sul, através

grandemente habzta�a por ia- tras utz�zdades de usos naque- pontos onde deverão ser loca- cliper da �an-amerIcan, AI�- dos Balcãs, afim de rechaçar os

poneses, .que a meâiâa posta la locali�ade, situada no liio- lizaâos. Os trens de [errp, sur- ways, os pl?fessores ..Jose Bel- ataques aliados.
em prática pelo governo pau- ral paulista. Tudo lembra os gem em grandes composicões na.r�o e Lmz. FredeIlco. L�l?- Argel, 12 •• U.P."- Anuncia-se,lista mar:dando retirar d� l�to- cost1l:mes iaponeses desde o, a-fim-de receber os indesejá- ruití, do Inst.Ituto de Fll?S�fIa sem. confirmação, que as cidades
Tal pf}ulzsta todos os súditos "sakz':, sua principal e mais I veis passageiros. E assira toda de B�enos.AIres e q�e. VIeram Sicilianas de Canicata e Aragorta
alemaes e nipônicos provou apreciada bebida, ate os feixes' a região vai ficando despovoa-

ao Rl<: a�fIm-de 'part�cIpar da foram ocupadas pelos aliados.
alí alvoroto indisc,!itível, de de a�roz que eles comem com da mas ao mesmo tempo o uas-

conferência de bIOlogia, Madri, 12 __ U. P. _. O Marechalvez que a populaçao local é pausinhoe, o que prova que os to litoral paulista fica livre Prestigia o Govêrno e as Von �ommel, comcmdC1nte em
quast totalmente, composta de ruponicos, de modo alçum, _se desses elementos que vinham classes armadas, _ ou serás chefe das defe!!C1.s. alemães no Sul

amarelo� .que ali desenvolvem adap�am as nossas coruiiçôes trabalhando contra os inieres- um "quinta. colunJata". (L.
da FrançC1, di�l�lU um epêle à.

luas atwicl�de$! l?� toao« 9s de vzaa. AO� magotes, 9S ja- . ses da defesa nacional. .D. '.1.
I��&sa!o61�::n:Xl��::m;ue zoesllltall!

1í2 quilo de borracha entra na fabricação
de cada máscara contra güses.

Para fabricar um flutuador salvavidas são
precisos de 7,5 a 45 quilos de borracha.

I LS26 quilos de borracha entram na fabri
cação de um bombardeiro pesado.

----------------------------_-----------------� -----

Em cada carro de assalto se empregam
perto de 140 quilos de borracha.

cem a cooperação de

As forças armadas das Nações Unidas precisam de borracha!
Nas esteiras dos tanques, nas botas e roupas impermeaveis para
tropas de desembarque, nos uniformes de vôo dos aviadores, nos

carros de assalto, nos bombardeiros e em mil e um instrumentos
ou peças usados, direta ou indiretamente, para a guerra, consomem

se, atualmente, imensas quantidades de borracha.
A Comissão Nacional de Borracha apela para o patriotismo

de todos para que contribuam com todos os artigos de borracha
usados e imprestaveis, em pról do esforço de guerra das Nações
Unidas. Entregue seus objetos velhos de borracha no posto de
gasolina mais próximo da sua casa. Os pneus e camaras velhos,
cujos possuidores os desejarem vender, serão adquiridos a preços
estabelecidos. Contribua com sua borracha velha!

COMISSÃO PRÓ CAMPANHA NACIONAL
DE COLETA DE BORRACHA

* ANGLO MEX!CAN PETROlEUM COMPANY
* ATLANTIC REFINlhlG COMPANY OF BRAZll
* STANDARD OIL COMPANY OF BRAZll
* THE CALORIC CO�PANY
* THE TEXAS COMPANY (SOUTH AMERICA)

LTD .

lTD.

R�preselltaráLondres 12 (U. P.) - O ministro das Relações Exteriores
anunciou que sir Cecil Hurst representará a Grã-Bretanha na Con
ferência das nações unidas para investigar os crimes de guerra.

Os concursos e os candidatos convocados
Rio, 12 (A. N.) - o Departamento Administrativo do Ser

viço Público acaba de solucionar uma questão de grande interêsse
para os funcionários extramimerários e para os candidatos com

concurso, obtendo a aprovação da medida sugerida pelo presiden
te da Republica. Aquele Departamento propôs e o presidente re

solveu, então, que a contagem do prazo nas provas de concurso

para extranumerário e funcionários seja interrompida em relação
aos candidatos convocados para prestação do Serviço Militar, os

quais, uma vez desobrigados do, compromisso para com o Exército
e desincorporados das respectivas unidades, serão admitidos ou

nomeados.

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos órgãos tle Estatística Mi
litar, urna pessoa revela e que é:
inimigo do Brasil. E para 08 iniml.
xos do Brasil, a lei é inflexiveL

Rio, 12 - Atendend� � si- (D. E. M.).
tuação de dezenas de nlUSlCOS, .-._.-._ _ _ _ _

que estão desempregados, o

ULTluA HORAcoordenador da Mobilização

I
r�.1

Econômica vai entrar em acôr- Argel, 12 U.P.• Foi estabeleddo
do com os cinemas locais para contacto eni:re os paraquedistas que
que organizem dois "shows", desembarcaram. ante-ontem, com

• as tropas que vrernm por mar
por dia, sendo um a tarde e ou-

.

tro à noite, afim de dar traba- Argel, 12 U.P. -- Terra Nova, na
lho a esses músicos, costa sul, e mais dois outros aero-

rv-.....-_..........-.-.... ._••-.-................, dromos proximos. foram ocupadospelos aliados.

A situação dos
müstcosa Grã-Bretanha

Argel, 12 U.P. -- Os comunicadas
anunciam que os aliados continu
am avançando sem cessar em di
reção ao interior da ilha.

É :MAIS QPR UM
NOME,E UlI
8IllBOLOI
--

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA -

Argel, 12 U.P. -- As forças aer·eas
ul+o dos iniciaram poderosa ofen
siva aérea com o objetivo de des
truir as bases fascistas do sul da
Itália. .

Londres, 12 U.P. -- Chegou a um
cercdromo inglês, para realizar im
portantes conferências,' mr. HenryStimson, .secretário da guer.ra dos
Estados Unidos.

..
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