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Embora não pareça, fundas alterações 'deverão ter-se dado ,na' 'política
interna e externa da Itália, com a demissão de Benito Mussolini.
Ministro chinês Berlim informa

Londres," 25 (U. P.) - A ernisso
ra de Berlim anunciou que, 'ontem,
na frente oriental, os alemães des
truiram 357 tamques soviéticos.

Londres, 24 (U. P.) - Proceden
te dos Estados Unidos, chegou à
Grã-Bretanha o minislro das Rela
ções Exteriores da China, sr. Soong. o Coletores e escrivães

federais
Rio, 24 (A. N.) - Estiveram no

Palácio Tir-adentes, em visita ao

diretor geral do DIP os membros
que integram a comissão dos cole
tores e escrivães federais nos Esta
<flos do 'Rio, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul, que veio a esta ca

pital tratar de assuntos ligados à
situação da olasse dos exatore's.

Continuam a
bombardear

Melburnc, 25 (o. P.) - Forma
ções aéreas continuaram bornbar
deando intensamenle as posições
�i��ponesas na zona ele Murida,

.

na
üha da Nova Georgia. Também
grande atividade atingiu a zona de
Bogaji n, onde foram lançadas mais

Ide 61 toneladas de bombas explosi
vas e incendiárias.
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Novos aspectos d�\
luta em Sicília

Armamen�o e prisioneiros capturados
AHGEL, 2-1 (T. P.) - Marsala e San Stefano foram ocupadas pelas

fôrças aliadas durante a jornada passada. Na parte ocidental da ilha fal
ia apenas os aliados ocuparem Trapani, importante cidade portuária de
Sicília. San Stefano está situado na costa setentrional da ilha, a meio
cam inlio de Palermo e Messina, Outras informações acrescentam que,
atacando na parte central de Sicília, os norte-americanos e canadenses,
apoiados por grandes fôrças de tanques, avançam rapidamente na dire
ção nordeste de Sicilia. Enquanto isso, a emissora de Berlim admite se!'

sumamente grave a situação das fôrças do "eixo" e que os nortc-amer-i
-cunos c2,pturaram mais duas posições ao norrlésí c de Enna. Quanto à
frente de Catânia, afirmam os alemães que a situação continua estacio
núr ia, destacando, entretanto, que está aumentando a pressão do Oitavo
Exército Britânico. Os italianos, por sua vez, resolveram admitir, com

48 horas de atrazo, que Palermo foi abandonada pelas fôrças fascistas.
Ainda se salienta que nas últimas 2-1 horas os norte-americanos captu
Taram inúmeros soldados do "eixo" e apreenderam grande quantidade
de material bélico nazi-fascista. usando composto «A Patrôa» I

Intenso ataque a Creta
CAIRO, 2/! (U. P.) - As fôrças aéreas aliadas atacaram intensamen

te, na jornada passada, a ilha de Creta, experimentando as defesas an

ti-aéreas erigidas pelos alemães. O ataque foi realizado por grandes fôr
ças aéreas aliadas. Não regressaram às suas bases dez dos aparêlhos
atacanteso '\

BOLOS BONITOS e saborosos são
feitos com Composto «A Patrôa»,
insuperável produto fabricado pe
la Swift do Brasil! De contextura
macia, torna fácil bater bolos que
ficam mais crescidos e mais sabo
rosos. E por não conter umidade,
o Composto «A Patrôa» evita
que a massa fique empastada
e cheia de bolhas - tornando

fácil, portanto, acer
tar o «ponto». Ex
perimente-o hoje!

A esquadra para maior.de·espad�s •••
LONDRES, 24 CU. P.) - Observadores navais são de opinião que

Mussolini mandou reservar a esquadra italiana para utilizá-la como obje
to de regateio numa possível negociação com os aliados. Isso, no caso

de ter êxito a invasão da península. Considera-se muito improvável que
se realize uma batalha decisiva entre as esquadras aliadas e a italiana.
Mussolini necessita da sua frota para fazer com que os nazistas lhe pro

porcionem um tratamento melhor e aos seus sequazes fascistas, se fo
rem obrigados a fugir para a Alemanha. Esses observadores não têm dú
vida de que seria sumamente desagradável para o "Duce" ter que acei
tar a hospitalidade do govêrno de Berlim quando o "fuehrer " for acos

sado pelas ofensivas das nações unidas, pelo lés te e oéste. Nessa ocasião
certamente Mussolini procurará apresentar-lhe os fatos. Acredita-se ade
:IRais que toda a tentativa do "Duce" no sentido de negociar com os alia
tios fracassaria imediatamente em vista da fórmula de categórica e tan
tas reiteradas por Churchill e Rooseveltt: "Rendição i,ncondicional".

Outro general fascista capt.urado
LONDRES, 25 (U. P.) - As fôrças norte-americanas, que ocuparam

Palermo, capturaram mais um general fascista. Trata-se do general
iGiuseppe Molenero, comandante das fôrças da capital da Sicília.

Alegre os aniversários, enfeitando sua mesa

com bolos feitos com Composto «A Patrôa», que é
ótimo, econômico, e ideal também para as frituras.

COMPOSTO
A campanha a o6ste está terminada

LONDRES, 25 (U. P.) - Com a queda de Palermo e Ma.rsala,
.

a

que em breve se juntará Trapani, ter-se-á dado a derrocada da resistên
cia italiana ante o impulso do 7° Exército Norte-Americano. Os obser
vadores militares afirmam que as operações a oéste de Sicília "podem
ser dadas por terminadas", e indicam estar iminente um ataque geral à
última linha de defesa do eixo.

UM PRODUTO DA* Poupandometais, o Composto «A
Patrôa» vende-se agora também em
caixetas higienicamente protegidas. Swift do BrasilAs 'õrcas entrarão em contacto

Q. G. ALIADO EM ARGEL, 25 (U. P.) - Os efetivos do 7° Exército

avançam com rapidez de Palermo para léste, tendo já atingido San Este
iano Di Camastra, importante porto ria costa norte, à meio caminho' de
Palermo a Messina.

Considera-se que muito breve essas fôrças estabelecerão contacto
com os canadenses, que, através do centro da Iliha, avançam para. o nor

te e que, juntos ambos os exércitos, empreenderão a ofensiva final con
tra as tropas do eixo que se estão concentrando de Catânia até Messina,
para arcar com o ataque em grande escala lançado pelo 8° Exército ao

ilongo da costa oriental.

J.W.T. ,

HÁ MAIS OE UM QUARTO DE SECULO OlSTRIBUIDORES MUNDIAIS OE PRODUTOS BRASILEIROS'

_ Preferem render.se, a lutar até o fim
ARGEL, 25 (U. P.) - Mais de 60 mil soldados do "eixo" já foram

capturados nas duas semanas de luta dos aliados em terras de Sicília.
Informações oficiais salientam que, pelo menos, duas divisões italianas
e outras formações menores fascistas-nazistas encontram-se isoladas na

parte ocidental de Sicília
. Segundo cálculos fidedignos as fôrças eixistas sitiadas ascendem a
mais de 50 mil homens que terão de optar entre a rendição incondiconal
e o aniquilamento. A emissora de Argel revelou que as fôrças norte-ame
ricanas apertam rapidamente o anél em tôrno do inimigo isolado, o qual,
segundo parece, prefere render-se a lutar até o fim.

Tóquio anuncia
Nova Iorque, 25 (U. P.) - A

emissora de Tóquio anunciou que
as fôrças aéreas nípônícas afunda
ram um destróier e 10 lanchões
aliados em águas da ilha Hendova
na jornada passada. Revelaranf
também os japoneses que no dia 'Se
guinte foram derrubados nove
aviões estadunidenses na zona das
illha's Salomão. Os nipônicos teri
am perdido, nesse período, um
navio, que foi atacado por 90
aviões inimigos.Violentamente bombardeados

LONDRES 25 (U. P.) - Bombardeiros aliados atacaram Co�onne,
na Itália e Sdlemi, no interior de Sicília. Segundo revelou a emissora

ide Romd êsses ataques foram violentos. Admitiram ainda os fascistas
�ue os aliados bombardearam também a ilha de Centonne.

Afundados em águas sicilianas
.

ARGEL, 25 (U. P.) - Mais um navio mercante e dez lanchões fas
c�s�a� foram afundados pelas fôrças aéreas aliadas em águas do norte de ENCARREGUE a "Emprêsa Interme
Sicília. Revelou-se tambem que foram avariados dois carzueiros e um diária", de todos os seus interêsses junto
destróier do eixo.

'" a qualquer departamento público civil
militar, 'bancário e comercial.

'
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TÓPICOS & COMENTARIOS

Para que serviu o
fascismoHavendo assaltado o poder h-ácerca de vinte anos, vangloriava

jJe, �Iussolini de ter organizado aItália como potência' militar de
p r im eír-a ordem, tanto assim queadotou uma política externa de
agressões, na qual evidentemente
a última palavra se conferia à fôr
ç.a .. Sob o disfarce de um corporatívísmo que mal encobria a ditaduÍ'a dos elementos plutocráticos, queo ajudaram .a conquistar o zovêr
J1.o, Mussolini. exünguiu no país o
srsterna const<Itucional de Iiberdades públicas, passando a prevalecer apenas a sua vontade e a do seu
partido. Em troca, que ofer-ecia o
Duce? Oferecia muita coisa, nãohá dúvida: o império, o "mare nos
tI1WU", a restaura cão do anti zo im
perialismo romano na regiã�' mediterrânea, enfim, perspectivas depredominio e supremacia. Mas,
para que cheguemos lá; dizia o tro
vejante demagogo ao povo italia
no, é preciso que abdiqueis em minhas mãos inclusive a faculdade de
pensar, Precisamos de soldados e
não de cidadãos no exército de direitos políticos.
Hoje, podemos ver já claramente

o que o_ fascismo. reservou a Itália:
a IO."�s�O, a g�erra, no seu p.rópa-iotercitório. Turistas apressados es
critores simpatizantes do fasci�mo
o?s.ervadores. de aspectos supeTfi�crais do regime mussolirriano vol
tavam geralmente da Itália encan
tados com a "oedem" que a mão
d� ferro do Duce alí impusera. E
C'I,tavam como suprema maravilha a
I'egularidade do horário dos trensde feno. Até políticos regressavamde lá achando que a "ordem" só
poderia ser mantida com as insti
tuições fascistas. Oh, a ordem fascista! NInguém tugia nem mugia _

nem debates, nem crítica, nem liberdade de impr-ensa, Só discipHIna, só ü,oed,iência.
A que levou a Itália, a "ordem"

fascista, a políHca fascista a mo
floria fascista? Na hora sup;ema da
provação, nem o partido fascista se
:mostra à altura das circun!ltâncias
Os telegramas já noticiaram a rea�
liz·aç,ã,o d1e três expurgos no partido, Ill't�stadlo. de negocistas, de
'aprov,eI'taIdO'res, de incap'azes, O
partido não e,ra um pal'tido, era
um côcho, uma "societas sceleris"
na explor·ação das vantagens e be
!I1efícios do. poder. Serviu para;acertar o bo,rá,rio dos trens. Mas
para livrar a Itáilia da derrota, d�
humilhação e da invasão, parra isso
.estamos vendo que o fascismo nã-o
\'ierviu. - D. N. - Rio· de Janeiro.

40s sofredoresDra. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro EspíritaLuz, Caridade. e Amor, co
munica

.

â mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio. de Janeiro, onde passa a
oferecer os seus préstimos.Escreva detalhadamente
nome, idQde, endereço e en

velope selado para a res
posta.

COMPANHIA NACIONAL
PAPEL E CELULOSE

DE PENSAMENTO
calúnia fere

O
cA

DO DIA
um caráter

nobre, até mesmo na sua pró
pr ia modestia, da qual o obriga
a sair». - Lacretelle.

IAssembléia de constituição da nova sociedade para explorar AC����;��I�:��
a indústria. do Papel e Celulose-Diretoria para ";cai����;:�a:c� ::o����
eleita- O que será essa organização. â�:;al���s. resultar em grandes

Mais uma poderosa organização OS FINS Dfl COMPANHIA NACIO- rém, de cem milhões de cruzeiros, - Por que? Ele é deshories-
foi constituida em S. Paulo para NAL DE PAPEL E CELULOSE património êsse representado: lOto?

.

explorar a indústria do papel e A Companhia Nacional de Papel - por quatro fábricas de pasta _ Deshonesto, não; mas, sim,celulose. Contr ibui ndo de maneira e Celulose recem-criada, que é lima mecânica em pleno funcionamento,
real e brilhante para a batalha de sociedade unôruma, terá sua séde com vastos pinheirais próprios, no um grande anêmico ...
produção que o Brasil vem travando nesta cap ital, estando atualmente Estado de Santa Catarina; 20 O PRATO DO DIA
na hora presente, a novel entidade instalada à rua Marconi, 124, 8° por 1GO.000 alqueires de terras, PUDIM DE QUEIJO E PÃOl
criada será assim um marco rele- andar. Têm como objeto essencial com 8.000.000 de pinheiros e copio- Deite de molho em dois coposvante, pois que a indústria do pa- a indústria da celulose vegetal, oh- sas aguadas, no Estado do Paraná, de leite, três pães provence.I pel é de capital importância na his- tida cio pinho e outras madeiras, onde será montada a grande fábri-
tória econômica das nações pro- bem como das fibras para êsse fim ca de celulose, com uma produção Passe-os peja peneire, junte
gressistas. O Brasil, que têm lutado apropriadas, e ainda a indústria inicial de 50.000 quilos; 30 - uma leite de um côco , um pires de
com dificuldades enormes para seu de papel para impressão, papel grande fábrica de papel já em queijo de Minas ralado umaabastecimento, não só de papel. de para

.
títulos e

.. valores, papel iranco desenvolvill1ent'o� produz in- colher de manteiga, duas chiimprensa como para outros fins, para f1I1s industr-iais,

cartonagemm
elo papel de todos os tipos ; 40 -. , .

.terá suas necessidades quasi que

clel.na.
is indústrias derivadas. da ce-

t.'llna
vasta

proprieda.de
no Estado caras de açucar , seis gemas e

totalmente sanisf'eitas pela enorme

�I1ose vegetal, Seu capital e de tr da Baía, onde será montada uma I duas claras
capacidade de produção que terá - ritos milhões ele cruzeiros, divi- grande fábrica de celolose,

apro-I
Passe pela peneira grossa e

a recem-cri ada Companhia Naci o- d {los em 300.000 ações do valor veítando-se o. "caroá" e outras fi- deite em fôrma caramelada'nal de Papel e Ce'].ulrose: Obra d� 11'0�1�iI�a� de mil crLlzci�os. Q. acer- hras de óti:12a qualidade que nas- O PRECEITO DO DIA
.

vulto e grande. oportunidade, fara vo i n icial da companhia sera, po- cem na regiao. N f
. _ _

com que o Brasil de mais um largo -\ a mesm� re elçao,. nao se

passo para sua independência eco- deve usar alimentos muito quen-nômica, bastando-se a si próprio tes e alimentos gelados, porque.quanto a .matérias Indispensáveis se perturba a digestão e se faci-a existência de um povo civilizado. . __

CONSTITUIÇÃO DA COMPANHIA lita a prisao de ventre.
NACIONAL DE PAPEL E CELU- S.N E.S.

LOSE
Sábado, dia 10, às 15,30 horas,

no salão de festas do Clube Comer-
cial, realizou-se a solenidade da
constituicâo da Comrpanhia Nacio
nal de Papel e Celulose, Grande era
o número de acionistas e convida
dos que enchiam aquela dependên
cia. A mesa que presidiu os traba
lhos estava constituída pelos srs.

pr.of. Spencer Vampré, presiclente;
dr. Ernesto Kunt, sr. Talay, cônsul
do Uruguai; general Assis Brasil,
Ribeiro Leal, represontante do In
terventor Alvaro Maia: Mário Gon
çalves, representante elo major Vi
eira de Melo, superintendente da
Segurança Política e Social; dr-,
Jorge Manlins, dr. Adolfo Nardi,
Salvador Conrado, Enéas Solbiati
e Carlos Serpa Duarte.
Dando

í

nicío à solenidade, usou
da palavra o sr. Lino Casali, que
leu vibrante manifesto para a cons

tituição da Companhia Nacional de
Papel e Celulose, expondo diante de
fatos e algarismos a grandiosidade
da obra que se projetava, sendo
suas últimas palavras vivamente
aplaudidas pelos presentes.

O sr. Carlos Serpa Duarte foi,
então, encarregado de ler o projé
to de estatutos da Companhia,
aprovados com pequenas emendas
votadas pelos acionistas presentes
e unanimemente aceitadas.
Com a palavra, o prof. Spencer

Vampré pôs em votação a consti
tuição da diretoria da Companhia
Nacional de Papel e Celulose, que
acabava de ser fundada, tendo sido
aclamados os seguintes nomes:
para a comissão incorporadora :
srs. Enéas Solbiati, José Pereira
Tinoco, Gabriel Corbísíer e Rami
ro Bárbaro de San Giorgio. Conse
lho Jurídico: drs. Spencer Vam
pré, Paulo Barhato Adolfo Nardi
Filho, Nestor AJberto de Macedo e
Luciano Ribeiro Pinto; conselho
consultivo: dr. Florianc Nunes Pé- "A Bandeira Nacional quando apare.reira, srs. Osvaldo G. Aranha, Má- eer- em sala ou salão, por motivo de reli.
rio Mi'I'anda Valverde, dr. Fernan- níões, conferências ou solenidades, fica·
d C t L' E

.

F'lb C rá estendida ao longo da parede, por de'o os a, Ul'S rnanI I ,o; nn- traz da cadeira da presidência ou do lo-s'elho Técndco: drs. Oscar Ferreira cal da tribuna, sempre ilicima da cab�de Sousa Pinto, Mariano de Olivei- do respectivo ocupante e colocada de.
ra Wendel, Antônio Severino Ooe- modo que o lado maior do retânglllo

A' esteja em sentido horizontal, e a 6fI.lho, Alfredo Lutz e Jo;rge AnltOTIIO trela iBOlada em cima", (Decreto-lei ll.
Mar,tíns. 4,.545. de 31 de jn1ho de 1942: - Art.18.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente

r,.
so em caixas

k,

VERDADEIRAS
as

Os 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, Mendato,
nova íórrnula médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente 08 ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o �0J10 reparador. Tudo o que se faz ne
cessaria é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma Oll bronquite. A ação é muito
ruplda mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e facil ra
pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa
garantia é a sua maior proteção.

Menda eo A�a::;::.m

remedio efic;az io u n r c o

para evitaI' e tratar

OS ROUQUIDÕES. os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

licença do D. N 5 P No 186
ov , de 26 de Fevereiro �,.,

lI1eo de 1935 oc, I'
Q

I�OI 0.002, EucolyplO' 0.00 .

RepresentanteProcuramos firma idonea desta praça, bem relacionada no co

mercio e na industria local, com conhecimentos de produtos;
quimicos em geral, afim de representar firma estabelecida em,

S. Paulo. Ofertas detalhadas devem ser dirigidas a "REPRE-
SENTANTE" - Caixa Postal, 4244 - SÃO PAULO.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

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

Hoje Hoje livraria e Papelaria NOVa
de·

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

público, em geral.
ArUgos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Seccão de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessórios, etc.

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
'Fone - 1595.

2a.-Feira2a.-Feira

A's 19,30 horas
Ultima exibição do grande . sucesso de ontem j com Mickey

Rooney e Freddie. Bartholomew em:

De cartola e calças listadas
COMPLEMENTO NACIONAL
NOTICIAS DÓ DIA (29/14)

Preços: 3,30 e 2,20. Livre de Censura

Amanhã, em sessões das moças Clark Gable e Mirna

Sob O céu dos Trópicos
Loy em:

4a: feira: Paul Kolly e

Passaporte
June Lang

falso
em:
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OS PONTOS CULMINANTES DA VIDA DE MUSSOLINI
. LONDRES, 26 (U. P.) - Os aspectos salientes da vertiginosa car-

r erra de Mussolini foram os seguintes: ....

A 29 de julho de 1883, nasceu numa aldeia italiana. Em 1902 emigrou
p.ara a Suíça. donde em 1904 foi expulso, por atividades políticas subver
srvas, Em 1909 ingressou no jornalismo, fundando o jornal socialista "A
luta da classe". Em 1912 foi nomeado diretor do órgão socialista dos
italianos "Avanti". Em 1914 pleiteou a entrada na guer ra ao lado da In
glaterra e da França, contra a Alemanha, em desacôrdo com os seus co

'�I., légas socialistas, que desejavam que o seu país se mantivesse afastado
da luta. Deixou a direção 'do "Avanti" e fundou o "II Poppolo d'Italia",
retirando-se do Partido Socialista. Em novembro foi chamado às filei
ras e esteve' na frente de batalha apenas 38 dias, tendo sido ferido, con

quistado o posto de sargento. Em 1919, fundou a primeira unidade fas- QUE INFLUÊNCIA TERÁ A
císta, em 23 de maio. Foi cognominado "Duce", pela primeira vez, num SAÍ])A nE 1lICSSO �
congresso racisãa, reunido em Florênça, como reconhecimento pela sua

chefia. Em 1922, iniciou a Marcha sôbre Roma, em 29 de outubro. No dia Londres, 26 (U. P.) - Não
seguinte, o rei solicitou-lhe organizasse novo gabinete. Em 1924, dissol- existem, até êste momento, co
veu a Maçonaria. Em 1926, criou o Ministério das Corporações. Em 1929 mentários oficiais aliados sô
assinou o Tratado de Latrão, com a Santa-Sé, encerrando o litígio entre bre a renúncia de Mussolini.
a Igreja e Quirinal, que reinava desde 1870. Em 1934, estabeleceu o Es
tado Corporativo. Em 23 de outubro de 1935, ordenou a invasão da Nos meios bem informados
Abissínia. Em 5 de maio de 1936, as tropas italianas entraram em Adis- londrinos considera-se a queda
Abbeba. A Itália reconheceu o govêrno de Franco, na Espanha, e enviou de Mussolini como um fautor
tropas e material bélico para auxiliar os nacionalistas espanhóis duran- capaz de apressar a saída da
te a guerra civil. Em 1937 a Itália e a Inglaterra assinaram acôrdo no -

sentido de não ser modificado o "statu ouo" existente no Mediterrâneo. Itália da guerra, nao obstante
Em 1938, Mussolini afirmou, num enérgico discurso pronunciado em as declarações oficiais de Ro
Trieste, que, em caso de guerra, o lugar da Itália seria ao lado da Ale- ma, segundo as quais os italia
manha. Em 1939 invadiu a Albania (na sexta-fei ra santa) e poucos dias nos continuarão lutando. Além
depois anexou aquele país e, em seguida, assinou o pacto ítalo-germâ- disso, acredita-se que a renún
nico. Em 10 de junho de 1940, declarou guerra à França. Onze dias de
pois, a França rendeu-se à Alemanha. Em 23 de setembro, Itália, Ale- cia do Duce influirá sôbre os

manha e Japão assinaram o tratado de auxílio militar mútuo por 10 governos dos países ocupados
anos. Esse pacto levou a Itália à guerra contra os Estados Unidos, quau- da Europa, que funcionavam
do os japoneses atacaram Pea rl-Harbou r. iEm 7 de novembro de 1942, como satélites, de Hitler e Mus
os Aliados invadiram a África do Norte, ameaçando desalojar os italia- meios su-
nos da Líbia, último reduto do império italiano. Em 10 de junho do cor- s�lini. Em algUI;s. FOI O REI QUE OBRIGOU

rente ano (1943), a Itália perdeu a Líbia e foi desalojada de Túnis, pela poe-se que a renuncia de Mus- LONDRES, 26 (D. P.) - Corit i-

capitulação do "eixo". Mussolini tinha ordenado às suas tropas que lu-jsol ini levará os governos da nua�n c<?rrcn�o notícias, segundo as

A proclamação de Badoglio tassern até o fim. Logo depois, porém, o rdenu a rendição. Mussolini de- 'Rumânia Hungria Eslová- quais VItor En:anuel,. pcSSO��ll:lCIItc
Zurique, 25 (U.P.) _.- Ao assumir mitiu-se após a triunfante invasão de Sicília pelos Aliados .? A" obr-igou Mussolini a I enunciar.

a chefia do governo italiano, em ***' ,qUla e F'inlândia a afastar-se
. .:»

lugar de Mussolini, o marechal O REI RECORRE A. BADOGLIO
da influência hitlerista. AS �,J'.f::S���gA�:SÃOPietro Badoglio fez uma proclama-

ção, dizendo que a Itália, marti- .Nova Iorque, 26 (U. P.) - Especial para "O Estado", por Ferdinand YICHÍ E :ilIADRÍ ESTRE. LONDRES, 26 (U. P.) - As po-

rizada pela gue�a, manterá, toda-
Jahr, via radiotelegráfica - Em 1922, o marechal Badóglio se achava :il[ECE1lI lências aliadas vão intensificar suas

.

I num dos balcões do palácio real em Roma, ao lado do rei Vitor Emanuel, 1:,. . . operações contra a Itália, a-fim-de
VIa, a pa avra a segurada aos seus L d 26 (U P) I
aliados, respeitando assim as suas

assistindo à "marcha fascista" de Mussolini, quando, voltando-se para on res, .. n- tirar o maior proveito possivc! da

h do soberano, declarou: "Majestade, com uma só companhia de carabinei- formações de Vichí indicam que crise italiana, produzida com a (IUC
onrosas tra ições, Fez um apêlo

para que todos os cidadãos se aqru-
ros, poderia eu varrer êsses camisas-negras, lançando-os ao mar". Vinte causou enorme repercussão em da de Mussolini.
e um anos depois, o rei Vitor Emanuel recorre a Badóglio, considerado •

Passem em tôrno do «rei e impe- toda a França a notícia da
o maior chefe militar da Itália, num esforço supremo para salvar o país O "EIXO" ESTÁ FICANDO

rador, imagem viva da pátria» e b tít
. -

d M 1" 1da ruina em que o submergiram Mussolini e seu regime f'ascista.. O ma- SU S 1 ulçao e usso In1 pe o ' "PITôCO"
advertiu que seriam severamente
punido os que dificultassem êsse rechal Badóglio sempre detestou a Mussolini, que, por sua vez, jamais marechal Badoglio. Soube-se LONDRES, 26 (C. P.) - O "eixo"

bi
.

b perdoou ao marechal a afirmação r de que uma só companhia de cara- que também I1a Espanha ca.u- ficará rcduzido à Alemanha c tio
o je t ívo ou tentassem pertur ar a

L

ordem. bineiros poderia desbaratar a "marcha fascista" sobre Roma. Apesar saram grande agitação os des- Japão', cm vista da virtual defecção
• dessa antipatia mútua, Badóglio deu glória às côres fascistas, conquis- da Itália. Mussolini foi o primeiro

tando a Etiópia e continuou como chefe do Estado-Maior italiano, até pachos divulgados sôbre a que- ditador, dêste século, hem como o

que êste começou a sofrer os reveses da Albânia e da África do Norte. da do Duce. pr-imeiro a sucumbir. A situação da
Em 1940, quando as dissenções eram perceptíveis, Badóglio deixou a e Itália agora é considerada parecida.
chefia do Estado Maior, sendo substituído por Ugo Cavallero, organiza- ONnE ES'fARÁ 1lIUSSOLINI � com a, França em 1940, quando se

dor da primeira milícia de camisas negras. Se o rei houvesse aceito, em Madrí, 26 (U. P.) Nin- fizeram inúteis e tardios todos os

1922, a sugestão de varrer os fascistas, o curso da história de então para esforços para salvá-la.
cá teria sido outro pois o marechal Badóglio foi sempre anti-fascista guem sabe onde se encontra

e tido como gra,nde' chefe militar. Mussolini. Algumas notícias in-
....---•••- -_ -.- :-.- -_-.-.-_ -.-.-_-.- _._ dicam que Mussolíní foi preso
vitória das na!ões unidas. Não se sa de rendição incondicional, fó- pelo general Badoglio, por 01'-

Caíu nove dias depols be qual seja o ideal nem o pl'ogra- ra do qual não aceitarão ne- dem do rei, enquanto outras

Londres, 25 [U. P.] --- Os círculos ma político atual do marechal Bndo- nhuma paz pedida por qual- informações afirmam que o

políticos consideram que Mussolí rii glio, embora êle tivesse pedido ao
d têncí do Duce partiu para a Alemanha,

d rei liceriço para dispersar à. bala quer uma as po enClaS
caiu o seu pedestal de ditador, ". "Ad

.

Iio uid
- onde ficará exilado. Consta,

apenas nove dias depois da rneri- os "camisas negras" que, ha vinte eIXO. emaIs, a IqUI açao
sagem enviada pelos srs. Churchill anos, fizeram a "marcha sobre do totalitarismo faz parte inte- também, que Benito Mussolini

'e Roosevelt ao povo italiano, de- Roma", qualificando-os de '·'gen- grante da finalidade da guerra teria pedido ao Papa autoriza-
monstrando que o Duce estava ctal.slmhao','·e�baoisrata:�n�;�di: r�gOo;�:� dos aliados, os quais não per- ção para permanecer no Vati-
fazendo guerra, não pela Itália, .. -

d t cano.
mas para a Alemanha. ponto-de-vista monárquico e sendo míttrao que governos e en-

a. muito amigo do rei Vitor Manuel. dências semelhantes às fascis-

O ocaso político de Mussol'
. o marechal Bodoglio, que conta tas se sucedam àquele, como é

mi presentemente 73 anos de idade, d I
A •

Lo d 25 U P O caso o atua governo íta-
n res, ....- - A demissão foi embaixador no Brasil e chefiou

de Mussolini é um golpe doloroso a campanha da conquista da Abis- liano.
para "o eixo". Os observadores

pO-1
sínia.

lítico. manifestam, que há muito
.. É O FUI DA RESISTÊNCIA

tempo o prestígio' do ditador fas- CAÍU O nITA.DOR DE GESTOS Londres, 26 (U. P.) - A no-

ds;a .vinha �ecr:�cen_:lo e que o nRA.MÁ'fICOS tícia da queda de Mussolini
propmo Por-tido la nao controlava .

bem a situação italiana. As cir- Londres, 26 (U. P.) - A dí- causou grande repercusão em

cunstâncias eram muito diferentes tadura de Benito Mussolini, o todo o mundo. A primeira rea

de quando Mussolini, que então arrogante chefe fascista dos ção foi de increduldade, mas a
contava 39 anos de idade, fizera a gestos dramáticos jaz por ter- confirmação dos despachos,
sua marc�a teatralíssima sobre

ra tendo o rei Vitor Emanuel transmitidos pelas azêncías deRoma. Apos 20 anos de governo,
'

.

�

entrou seu prestígio em 'declínio. assumido o comando supremo informações aliadas, fez com

.A última vez que êle discursou foi das fôrças armadas italianas e que grande alegria dominasse
a � .de maio. quan,do dis�e qu.e ':'?- designado o general Badoglio os habitantes das Nações Uni
Itah� �em de regre.ssar a �frlca .

para O posto de primeiro mi- das. Ficou evidente que, com a
Na ulhma terça' feIra, aVIstou-se .

.-

com Hitler, segundo se diz, numa l1lstr�. Todas
, �s �nf�rmaçoes queda do Duce, os aliados obti-

cidade do norte da Itália. devendo recebIdas da Ita11a IndICam que veram grande vitória política,
ter sido amargas as revelações fei- os italianos não cessarão a lu- ao mesmo tempo que a capaci
tas por êle ao "Führer". As últi- ta Assim sendo pelo menos em dade de resistência italiana se

n:as fotografi�s do �'Duce". conhe- pr'incípio a re�(ll1cia de Mus- aproxima, rapidamente do fim.
cldas no exterIor, dao no como um .. _' . ..,

'

homem avelhentada e de fronte so11nI nao SIgnIfIcara a paz. E Deve-se destacar, também, que
sombria. Todos aqueles ares de claro - dizem os comentado- a queda de Mussolini enfraque
ditador sorridente e pimpão desa- res aliados - que a queda de cerá sensivelmente os lacos
pareceram. O ,s:u afastamento do Mussolini apressará o desmo- que unem a Itália fascista à
governo da ltaha encerra uma cal'· . A • •

reira política verdadeiramente ru- �onamento da reslst�ncla !ta- Alemanha nazista.
morosa, mas de tristes consequ�n- liana e n1esn10 alemã. Mas, não
das para o povo italiano. se póde, por enquanto, aven-

e :;.1." tal' hipóteses otimistas quanto
O marechal Bodoglio às intenções do novo govêrno

Londres. 25 ·-U. P.-- Diante da italano, uma vez, que, partica
proclamação real e do marechal mente, o mesmo não significa
Badoglio, está claro que a atitude .

-] f' I'
dos aliados não mudará em rela-

a termlnaçao c o aSClsmo. A em

ção ao momento bélico. As opera- disso, deve-se recordar que as

ções militares vão continuar, até à. Nações Unidas sagraram o lema

A demissão de Mussolini
Londres, 25 (U. P.) --- A rádio de

Roma Inforrnouque Benito Musso
lini, chefe do governo italiano
apresentou seu pedido de derrrisséío

. ao rei Vítor Manoel, que o acei
tou, nomeando imediatamente, em
sua substituição, o marechal Pietro
.Badoglio.

•

cia de Mussolini. Salienta-se
que, tanto o rei como o mare

chal Badoglio, deixaram en

trever a continuação da guer
ra e o respeito aos compromis
sos italianos, o que, em outras
palavras, significa que a Itália
continuará combatendo os alia
dos e mantendo relações com a

Alemanha hitlerista.

gardes a demonstrações políti
cas, que, não serão toleradas.
O que a hora atual exige de ca

da um de vós é sobriedade, dis
ciplina e patriotismo. Estão
proibidas as reuniões. As au

toridades públicas têm ordens
para dispersar todas as reu
niões. As autoridades militares
possueIl1.agora a defesa da or
dem pública".

Nenhuma referência

A proclamação real
Zurique" 25 (U.P.) -.- Na procla

mação hoje lançada pelo rei Vítor
Manoel, após a demissão do sr.
Mussolini do cargo de I.' ministro
o rnonarca italiano exortou os seu�
súditos a prosseguir na luta. Todos
deverão cumprir o seu dever, não
só no campo de batalha como em

qualquer posto em que se encon
trem. O rei declarou que as cida
des italianas duramente feridas
pelo inimigo despertaram a in
dignação da Pátria, que saberá
defender-se. A Itália. se reerguerá
no futuro.

I�CORPORAnA AO EXÉR
CITO

Londres, 26 (U. P.) - A rá
dio de Roma informa que a Mi
lícia Fascista foi incorporada
ao Exército.

Come�am as mudanças
Zurique, 25 (U. P.) _.- A procla

mação do -rei Vitor Manoel, ori rern

transmitida pela rádio de Roma,
não começava pela habitual indi
cação do: «Ano 21 da Era Fascis
ta». Tambem após a leitura da
proclamação, não se escutou o hino
fascista «Giovinezza», mas apenas
·0 hino real italiano;

*

OS ITALIANOS RESISTIRÃO À
ALEMANHA

LONDHES, 26 (U. P.) - Os co

mcntaristas de assuntos militarcs
afirmam que os italianos resistirão
á qualquer tentativa de parto ria
Alemanha. Frisa-se, entrelanto, que
a Alemanha está cada vez mais fra
ca e não poderá desviar tropas pa
ra o sul da Europa. Os mesmos co
mentaristas são de opinião que ago
ra a dcrrota da Alemanha está mais
próxima do quc se acreditava.

Berna, 25 (U.P.) _.- Foi muito no

tado o fato de, tanto na proclama·
-ção do rei Vítor Manoel como na

do marechal Badoglio, não haver
a mínima referência ao «regime
.fascista» nem ao homem que, du
rante anos, foi o ditador italiano.

*

A ITÁLIA CONTINUARÁ A
I LUTAR

Londres, 26 (U. P),- As de
clarações do rei Vitor Emanuel
e do inarechal Badoglio não
esclareceram qual a posição da
Itália sob a direção do novo

govêrno decorrente da renún-

BERLUI A.NDA. OCULTA
Londres, 26 (U. P.) - A

emisora de Berlim, em seus bo
letins de notícias de meia noi
te, em onda longa, para inte
rior da Alemanha, não mencio
nou a renúncia de Mussolini.
ERA. U1lI CABIDE DE PA.STAS
Madrí, 26 (D. P.) - O Duce,

ao renunciar, abandonou os

postos de primeiro ministro, para onde já seguiu certo número

secretário de Estado e minis- deles.
----------------------------

tI'O interino das Relações Ex- REQURRIMENTOS, sôbre qua-lquer as-

teriores, da Guerra, do Ar, da sunto públíco ? Procure a "Emprêsa In-
termediária" .

Marinha e do Interior. Os úni-
cos ministérios que não esta
vam sob o· controle direto do
Duce eram os das Obras Públi
cas, Agricultura e 'COl'pora
ções.

Os tripulantes dos
navios italianos

*

Rio, 25 ("Estado") -- Em con-

sequência de entendimentos havi
dos entre o nosso guvêrrro c o da
Suíça, ficou resolvida a entrega às
nossas autoridades dos tripulantes
dos navios italdarios que se acha-
vam em portos brasileiros, e que'
por fôrça da guerra passaram para
o dominio do Brasil. A tripulação
desses navios, desde então, paSSDU
a viver em território nacional,
sob a proteção e os cuidados da le
gação da Suíça. Agora, divididos
em grupos, os mar-inheiros italia
nos, procedentes de vários pontos
do' terr-Itór-io nacional, estão' sendo
concentrados na ILha das Fl'ores,

o 5· R.C.D. em exer·
cícios de campanha

nIPLA.N'fADA A LEI
MARCIA.L

Londres, 26 (U. P.) - O ma

rechal Badoglio, novo chefe do
govêrno italiano, baixou outra
proclamação, implatando a lei
marcial, em que diz: "Italia
nos! Após o apêlo de Sua Ma
jestade o Rei e Imperador dos
Italianos e após a minha pro
clamação, cada um de vós deve
assumir novamente o seu lugar
e cumprir os seus deveres. Não
é êste o momento de vos entre-

Acaba o 5° R. C. D. da guarnição
de Curitiba, ,seg,nndo notícia rece

hida pelo 11inis,lério da Guerra,
de realizar im:portante marcha,
com qllasi totalidade do seu efeti
vo, daquela cida,de à de Hio Negro.
Esta marcha dllrou cerca de llma

semana, tendo coherto distância de
300 kms., aproximadamente. De
regresso ao quartel, passou áquela
unidade p'ela cidadc de Lapa, ten

do, por essa ocasião, seu coman

dante coronel Jlo,ão Teodurêto Bar-
hosa, p'restado homenagem ao ge
neral Gomes Carneiro, depositando
ao pé do seu monumento, artística:
corôa cite flores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sábado� 31 -- PRIMEIRA NOITE MIRTINEllNA no Clube 12 de Agosto
«Soirée» -- Concursos de donscs-Prêmios-surprescs
Reserve sua :mesa na Secretorio do Clube 12.

---------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Alemcmhn não resiste
de nervos

...

a guerraOs ataques violentos efetuados se que o PO\�o menos resistente
pela HAF, o fracasso das campa- para as duras prOVHS de sacrifício
nhas nazistas nos campos de bata- quando não pó d c contar com su

lha, as derrotas sof'r i d a s, as amea- cessos, é o alemão. Em todos os

cus ele pejores bombardeios, a es- tempos, a raça gcrmüni ca foi forte
pectal iva da invasão e () espectro quando esteve csl i m ulutla por 1'1-

da fome, miséria e toda a sorte ele iórias, situacõcs favoráveis p re

padecirncntns, estão criando no esc cursos, porém,
í

ncvitúvcl. l� o c ou

p ir ito elo povo alemão um amhicn- trá'rio elo que ocorre com o povo
te de desespero. NUlIl i nquér.i lo en- br-itânico. Se h

á

lógica em obser
t r-e psicólogos sociais da Inglater- vaçôes p sicolúg ic as , a Alemanha
ra, a respeito das reações dos di- não suportar:'! à guerra de nervos

versos povos ela Europa, concluiu- imp.lantad apclos aliados. (C. E. C.)

"f .II

��aleí"le1�/�f

. _-.-........_...-.-_-.-_..-_..-_..-_-..-....._-...-...-_._-.-_..-_-_-_-.---.-.-_...............;-..-.-_.......-...-_-_.
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�HE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

.

!I
COMPANY LIMITED

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

THE LONDON ASSURANCE �L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos. 19
$

,_w_-_-.-_._-_-..........-...-.-.-.-_-.-_._-.-_._-..-_-.-_-.- -_-_-....-_-.-...._-_._._w_._. .__-_......-

-À�Ii�ei;a-icialRepresenl:::�a:: ::id:3:: algodão. I
lã e seda. IAgentes Gerais da Cio, Paulista
de Seguros

Distribuidores de máquinas o e
somar e catcular

Rua rriradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
!Cnd. TeJegrãiicc: fPlAUL�(O

8tH. Uatarina

Impertente
Está arneaçs do 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-2t

,
-

assim •

Maio um despachO daqueles ...Hio, 24 (C. P.) - Na ação exe-

cutiva em que são partes o Insl i- uma trama, com a c o nivênci a do
tuto dos Comerciártos e Mário de Cenlro ele Saúele Número Três. Te
Sousa Cabral e Cia., o juiz Hibas nh o d c pôr tudo a limpo e, para
Ca ruc i ro proferiu o seguinle d es- começar a limpeza, mando que o

pacho: O Instituto de Aposentado- embargante, dentro de três dias, se
ria e Pensões dos Comerciários, ma n if'ust.e à cerca da documenta
rr)()1' seu dtigno patrono, conlestan- ção traz id a pelo Instituto. Os arti
do os embargos opostos piq,r Alber- Iíci os enganosos, para iludir se

lo Neves ou Alberto Cabral Neves vera repr-ímcnda, caia esla na c a

Br-agança, vem denunciar UIll f'álo heç a de quem Iô r. Para tanto, a lei
111uil0 grave; juntando foto-cópia me confere a autoridade ele ernpu
dos documentos comprobatórios. nhar uma vara e a primeira fazen
Parece ([UC, na verdade, foi feita da pública não é nada leve".

Peça, na sua Farmácia, homeo
patia Almeida Cardoso

E depois ?, Depois ... Não
.

pedirá outra
341 30v-21

em lotes
Vend em-se 4 lotes de terre-

no, bem situados, proximo ao

Balneário da Ponta do Leal.
Tratar à rua Duarte Schu -

tel, 15. IS v - 8

'IH.r..n �n 1';,1"". o predio n
' 203

W �l!dhY"õtJ da r o a Felipe
Schmidt: Tratar no mesmo.

1377.
lOv-8

Casa à venda
Vende-se a casa n

'

62 à rua Fer
nando Machado. O motivo da ven

da é por achar-se a proprietário
residindo fóra do Estado. Informa
ções nesta redação. 15v-4

PERDEU-SE
Um recibo em branco com a

respecti va ficha da Empresa
Força e Luz Santa Catarina,
Soe, Anônima. Pede-se, por
obséquio, a quem o achou, en

tregá lo nesta redação, 3 v" " 3-
As autoridades responsáveis pela

fiel execução das Estatísticas Mill·
tares podem exigir, sempre que hoe
ver. dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a _
"uranca nacional. (D_ E. II.).

Comprai na CJI. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar"

Iheir-o da ilustração a-cima, oferecer
lhe. em amável gesto, um cã.lice do
excelente aperitivo K N OT, lembre
se V. Sia, de acrescentar, ao agrade-
00' .. gentiJeza:E$íEE 7.411-
tun o NEY APEI7ITIV()

I'i1EiJ/!.ET{J/

(//'1 PI<ODUTO DA KI10TSA_1110. (0/1. t Sf6IJIlOS
�

·

__ ITÂ�Aí �

A Estatística Milh�ar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças-arma.
brnsileinos lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apâio é trabalhar CGn
tra o Brasil em "'erra. (D. E. M.>.
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!II Durante o mês de Julho ... i! Grande aniversário da �

! Casa Macedonia I: Desejando brindar a nossa numerosa' e distinta :
: clientela, oferecemos-lhe' , :
i DESCONTOS ESPECIAIS EM IODOS OS ARTIGOS :• Tecidos, sedas, pertumarias, Iersey, bijuterias, bôlsas e cintos, roupinhas fi• para crianças, lãs em novelos (o maior sortimento), roupas brancas e• para senho�as, lenços, meias de algodão e seda, meias para crianças, •'. flores, êrhsrpes, enfim, todo o n osso maravilhoso sortimento com (I

: PRECOS ESPECIAIS! :'" Aproveitem os precos de aniversário da 0• e

� CASA_ MACEDONIA ;
li RUA TRAJANO, 8 . I2lIe;����.8e��.���.e••••��8e•••••e.a����;1
NOTA CARIOCA

�'VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CIA. WETZEI� INDUSTRIAL":JOINVILL}� (Maréa regist.)

CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENrrE
F, COM RAPTDEZ

I

Dl<] ,TI'I'OH DO ESPJRITO SAN
TO - (COPYRJGHT DA PHESS
PAHGA, ESPECIAl, PARA "O
ESTADO". - Rio - Há muito
tempo que eu não assistia a uma

partida (]e futcbó!. Domingo não
resisti à tentação de um "F'la-F'Iu
(' l1eix:Pi as comodidades do pijama
c das chinelas para torcer um pou
co entre os nulhm-es de pessõas
que ,l('OI'l'I'I'am ao campo esportivo
dI' Laraníeti-as. Não me ar'1'('I)('lUl0
dI' tl'l' sacrificado o meu descanso
domfnica l, pois, assim, t.ívr- o en

sejo ele assistir a 11l1HI vel'(1adeil'a
part ída esportiva, na qual, 22 ho
m enx IUÚlI'am COIII dl'110(10 pela vi
tól'Í.: (II' suas côi-es, vencendo, fi
nnlmenre, o esquadrão melhor pre
pui-ado I� mais homogêneo, e, tam
bÍ'lII, aquele que desfruta de maior
númcro de adéptos cm todo o
Brastl.
'renho acompanhado, atnn'Í's do

noticiário da imprensa, os tt-ixte s

aconteclmcntos que vêm prejudtcau
(lo o ambíento espor-tivo da capital
do' país, refletindo, Incvltavelmen
te, todos os outros nu-tos onde se
pratfca o espor-te. Era porrunto
justific.íyel Q meu pesstm ismo com
}'plal,'ão à disputa cnn-e os dois
gl'andes rivais. lHas, durante aque
les noventa minutos de Iõgo con
venCÍ-me de que ainda é possívc

í

�Issistil'-se a um p rélío exportivo
limpo, bem disputado, muito "ca
vado" e sem aquelas cenas deprt-
menres tão em voga.

IA verdadeira nuíst.ica que cnvol
VI' o "F'Ia-F'lu" tem a sua razão de
SPI'. Embora disputando u par-tida
,c�m ardo]' in�xeed,Íyel, os "plavcrs" Inuo descem aqueles gestos (lesprI
morosos, sendo nisso acompanhn
dos pela torcida que Inceuttva com
S('US aplausos cada jogada dos seus
{ayol'itos. Yi os torcedores (lo F'la
lIJellgo aplaudindo as cletrlzantes
defesas de um goleiro fluminense
COIIIO vi também adeptos tr-ícolo
rt's baterem palmas entustãstlcas
auto as jogadas pr-imor-osas de Pc
I'ácio, Domingos e Zizinho.
DI' regresso, fiquei matutando

C1II vão para descobrh- porque ern
outras partidas, JIlpSIIlO naquelas
cm que tomam partr- o Flamengo
c o Fluminense contra outros ad
l'ersários, não é igual aquele sadío
amhit'llte de domingo

ú

ltimo. São
segredos dos esportes.

ESTE AlUNO

SR. l\IOTORIST.'\: - Leve os documen
tos necessários, para a substituição da
cal't�!ra ele motorista, a "Ernprôsa Inter
rnedíárta«, e aguarele, COl11 brevidade, €111
sua residência, o recebilnento ela nova
carteira,

também ti E'!(ATO
cortando ou cosendo/

'w. M. DIA��Ia.ia,te,�R. Omselheiro Harr-a , 8

ONIBUS para as Caldas

SALAO BRASIL
Praça Quinze, D. 10

Comunica às distintas f'J.mílias que está sempre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

ao' gôsto das clientes (permanente curta, meia
cabeleira ou bem comprida, etc).

Os prevos são sempre os mesmos:
Cr$ 20,00 a eletricidade e 25,00 a óleo

......................................................
v- -7

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Roje 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 Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edifício do Mercado) - FONE 1.642

"rodos os domingos e feriados, a AUTO-VIAÇÃO
COQUEIROS fará partir um ônibus, a gasogênio, desta
capital para o aprazivel Hotel das Caldas da Imperatriz,
onde come.s;0u a «estação de águas» de 1943.

Preço (ida e volta): Cr $ tO,OO
PONTO DE PARTIDA: Praça da Alfândega.
BILHETES DE PASSAGEM, à venda na Agência do

SI'. Mário Moura, à Praça Quinze,
Reserve o seu lugar para o pitoresco passeio!

........._....... - .....-.-_-_-_-.-_-.-...._-.-.-_......-_....-_..-�._..._-...._-_-."'W._-_._-_-.._._....-_-_-_.. 'I'J"J"'J'Jr

o Sabão

1\10CO ou MOCA, ,

Precisa,se de uma pesaôn que tenha conhe
cimentos de dactilografia, escrituração mercantil.
correspondencia comercial e boa caligrafiar Não se

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

o diretor do Boletim Corrie.rc in l.

I
I.

.
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CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado,

Sorte tos nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e Inscrlções de pagamentos.

Médico gratís

NOTI] BEM todas estas vantagens por apenas
n , Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

nre ínconrínente. Não existe igual. Não reWta e não
duvíue um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coííança, que, quando menos esperar; a

sorte virá 80 seu encontro
Conserve bem na memória os dias It e 18

-HOJE
"""""""".............

·.,..,'2"""'a......'bDOOOUUO"""e"""ir""ac""""""''''''''''DDDODODDHõlÊ-

Fô:e��g:i*- CINEODEON ��s:e�9�;0
As Américas unidas, unidas vencerão !

da vitóriaA canção
(1' prêmio do ano)

Com James Cagney, Joan Leslie, Frances Langford e

Irene Manníng-'
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

O VELHO BALDE DO POÇO (Desenho Colorido)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Censura Livre,

Fones 1587 CINE IMPERIALe 1602
Sessão às
19.30 hs.

1
I

� I

1:
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Programa duplo
Melvyn Donglas e Lionel Atwill

O
em:

"

vampiro
Bill Helliott e Tex Ritter em:

Justica da fronteira,

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
Preços: 2,00 e 1.50. Irnpr. até (?) anos

-

Sa. feira: Cesar Romero, George Arliss e Maureen O'Sullivan:

O CARDEAL RICHELIEU (Nova Edição)
I J

I�
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JUIZO DE nIREI'L'O n.-\ PIU7IIEIIL\ YA·
RA nA C07lIARCA DE FI,ORlANóPOLIS

Edital de COllvo('ação de acionistas
O Doutor Osmu nxlo Wander ley da Nó

brega. Juiz de Dlr-eito da la Vara da Co
marca de Florianópolis, Bstado de Santa
Ca tariria, na forma da lei, etc.

.

Faz saber aos que o presen te edItal
virern, ou cTêle conhecinlento tiverem
que. de acôrdo com o artigo 148, do de
cr€io-lei n. 2.627, de 26 de setembro de
1940, nos autos de Liquidação da Com pa
'nh ía Põrto de São lt'l'ancisco do Sut,
dêste Estado designou nova assembléia
geral para '0' dia 19 de Agôsto, próximo
vindouro, às 1-1 horas. na sala das audí
ências. do Juizo, no Palácio da Jusuca, a
qual deverá deliberar. principalmente só
bre o segum te: a) - Sôbre o balanço e

estado da -Jiquida,'ão; b) - sôbre as ope
racões praticadas pelo liquidante no út
timo semestre. E. para que chegue ao
conhecimento de todos mandou expedir o

presente edital que será afixado, no lu
gar do costume e Pl\lbl icado pela Irnpren
sa. na ror-ma ela lei. Daelo e passado ries

la cidade de Flori8nópo!is. aos v in te dias
elo mês de iulho elo ano de 111i1 nov�cen
tos e quar-enta e três. Eu, H i�fino Luiz.
GOllzaga, Escrivão. o Subscl�evi., (Assi
nado) Osrnund o w ander+ev da Nobrega,
Juiz de Direito da la Vara. E�stá confor
m e. O Escr lváo Higino Jjuiz Gonzaga ..

6 o ESTADO-Segunda ..feira,26 ele Julho de 1943

PôRTO ALEGRE3 25 (A. N.) GIGANTESCA REPRESA SERÁ CONSTRUIDA NO MUNICíPIO DO ROSÁRIO, SÔBRE O RIO
SAICÃ, NAS VIZINHANÇAS DO PASSA DA GUARDA VELHA, COM MIL METROS DE CUMPRIMENTO E 15 DE ALTURA�
COM CAPACIDADE PARA REPRESAR 200 MILHõES DE METROS CúBICOS DÁGUA NUMA ÁREA DE 45.650.060 MTS2" O
QUE REPRESENTA UMA ÁREA MAIOR DO QUE A FAMOSA REPRESA DO RUHR, RECENTEMENTE DESTRUIDA PELA

AVIAÇÃO ALIADA.
CAÍU A CIDADE DE TRAPANI

Argel, 25 (U. P.) - A cidade de Trapani, situada no ex
tremo noroeste de Sicília, caíu em poder dos aliados. Trapani
é uma cidade próspera e, talvez, a mais limpa da Itália. Seu
pôrto é bom. Há grande comércio de coral e obras de alabastro.

RUMO A DUNQUERQUE
Londres, 26 (U. P.) - Grandes

formacões ele cacas da Raf atraves·
saram- a costa sudeste, voando em

direção a Dunquerque.
---_--

44 AVIõES ZERO

Ordem do Dia, de Stalin
Moscou, 25 (I,l, P. Urgente) - Na Ordem do Dia dirigida às

tropas russas, Stalin anunciou que, a partir do dia cinco de julho
foram eliminados mais de 70 mil alemães e destruidos ou avariados
2.900 tanques inimigos. Stahn também revelou que foram destrui
dos 1.392 aviões germânicos. A Ordem do Dia acrescenta que a

planejada ofensiva de verão dos teutos, deve ser considerada com

pletamente frustrada e que os russos restabeleceram por completo
a situação existente antes do dia 5 de julho ao forçar a marcha atra
ves das defesas inimigas, avançando para OreI. O chefe dos exérci
tos russos acrescentou que naquela ofensiva os teutos puseram em

jogo 3 8divisões.

Chung-Kíng, (D. P.) - Oficial
mente foi noticiado. que as fôrças
norte-americanas destruiram ou

avariaram quarenta e quatro. aviões
japoneses elo. tipo. "Zero" e muitos
bombardeiadores. Essas máquinas
faziam parte ele uma formação de
mais de cem, que atacou duas ba-

-

Londres, 26 (D. P.) - A emis-
sora de Moscou divulgou hoje que
as tropas russas continuam avan

çando sobre Orcl, não obstante a
r-esistência e os contra-ataques ini
migos, Ao norte de Orei os germâ
nicos tentaram conlêr o avance
dos russos com repetidos contr-a
ataques. Mas as tropas soviéticas
repeliram todas as investidas ini
migas e ocupararu diversas posi
ções nazistas. Informa aquela ditu
sora que uma das unidades sovié
ticas ocupou uma localidade na

qual .apreendeu nove I tanques, seis
'transmissoras de r-ádio-telefonia e

grande número de fuzis.

das pelos russos 18 localidades po
voadas, sendo mortos mais de mil ses norte-americanas avançadas na

nazistas. província ele Hunan,

Londres, 26 (L'. P.) - A rádio
de Berlim repr cd uziu uma infor
mação. of'ici al de Helsink

í

, segun
do a qual Ulll batalhão russo, de
pois de intensa preparação de ar
tilharia e morteiro, atacou em

três pontos do canal Stalin. Essa
fôrça conseguiu penetrar nas trin
cheiras finlandesas em a 19u1lS pon
tos, sendo, segundo a r-ád io náz is
ta, posteriormen le aniquilada.

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

BO�UBARDEIO DE HA:\IBURGO
Londres, 25 (D. P.) - A rádio

emissora elo Berlim anunciou que
Hamburgo sofreu ontem à noite
um ataque aéreo. ele terror sendo.
arrojadas sôbre a cidade duas mil
toneladas ele bombas.
�__-_·..._w_._,._-............._,...._._.._......,...·
GI'tANDE ATAQUE Á BASE DE

l\IUNDA
Melbourne, 26 (D. P.) i., Os bom

bardeiros do. general Mac Arthur

Londres, 26 (U. P.) - A eruis- realizaram violento ataque contra
sora de Berlim anunci ou oficial- as posições japonesas em Munda,
ll}e'nle que os. ataques russos _no. 1 na Nova Ceorgia. Informações ofi-Kuban foram í'rustrados c, par,clal-I

.
r

, • • •

mente, _rcpelido�. Acrescenta a i.n- cI.als indicam que s� tratou elo. mais

formaçao que foram anuladas 11'- VIOlento ataque aéreo desfechado.
rupções locais inimigas no. setor pelos aliadcs contra aquela impor
de OreI. tante base inimiga. Os aliados lan-

çaram sôhre Munda mais de 186

Londres, 26 (D. P.) - Notícias
da frente russa dão conta de que
a oeste de Orel, somente em dois
mil alemães c se apossaram de se
te canhões, muitas metralhadoras
e numerosos depósi tos ele munições.
Ao sul dessa praça foram ocupa-

Vítimas dos bombardeios mil quilos ele bo.mbas explo.sivas e

incem] iárias.
.........u .

ChamadO pelo
governo argentino

Rio, 25 (A. N.) - Por vi·á aérea,
partiu para Buenos Aires o embai
xador argentino, sr. Adrian Esco
bar, que vai a chamado do govêrno
do seu IJaís.

Londres, 26 CU.P.) ._- A emissora de Roma enume�ou as vítimcs
verificadas na população civíl de diversas cidades atacadas pela avia
-ção aliada. Segundo a difusora fascista, em Colonia houve 97 mortos
e 270 feridos; em Aquino, nas proximidades de Frosinone, 4 mortos e

10 feridos; em Cabo Rizzuto, 1 morto e 3 feridos; e em Livorno 17
feridos, três dos quais em estado grave.

Que destino se dará ao Reich!
Washington, 25 (U. P.) - O presidente norte-americano

sr. Roosevelt declinou 'de comentar as conversações das Nações
Unidas em torno do destino que será dado a Alemanha depois
da guerra'. O est3Jdista em apreço não foi além da afirmativa
de que, nos últimos dois ou três anos, têm sido feitas muitas

sugestões. Sôbre o "Comité Alemão" refugiado em Moscou,
declarou que 'não possuia notícias oficiais.

O Vaticano não precisa de agencias
LondreS, 24· (U. P.) - A emissora do VaticIIllo (I(/verlill l/OS seus

ouvinlfs alemdes qlle se lltivessem às versões da Sanla Sé sobre (/ car/a
do Papa Pio X fi (W l'i(lário geral de Roma sobre o bombardeio dessa
cidade. Disse 1/ i'e{crir/(I difusora que os germânicos qlle ollvem suas

emsisões ndo deverdo ,orientw'-se ,pelas agências noticiosas, incllIsive
Q Slefani. "O Vaticano - acentuou a .difusora calólica - possue à Slla

disposicdo todos os meios necessál'Íos para a sua publicidade e ndo
p.l"ecisa"âel'ecol"l'el" às agências particulares para divlllgar (IS Slll/S notas".

D, Jaime Câmara
nelé� do Pará, 24 (A. N.) - Dom

Jaime Câmara, novo arcebispo do
Rio de Jan�o, adminstrou hoje,
pela última \'ez, em Belém, o sacra-

. mento da crisma, devendo partir lo
go após, de avião, para Fortaleza,
onde cheg'ará amanhã ou 2a. feira.
........_.._w.-..-..-. ..-..........,...._._..-.·...-..-v

o sr. Salgado Filho
visita a Cott Fields
Nova Io.rque, 25 (D. P.) - O

ministi'o Salgado. Filho v.isitou os
estabelec'illlentos da Cott Field,

Argel, 26 (U. P.) - O Primeiro Exército canadense, em presenciando dell1'Ülnstrações na

acão em Sicília continúa fazendo retroceder a Décima Quin- Esc:ola Técnica de Rá�io, que é .a
ta Divisão enc�uraçada do "eixo". Por sua vez o Oi,tavo m�llor do .1�1Undo. O tItulaI: brasI-

_ .

"
. leIro mal11festou sua boa lmpres-ExerCIto prossegue ganhando terreno �o sul de �atama. I são. Falando. sôbre o futuro da

Argel, 26 (U. P.) - Uma formaçao naval alIada canho- Aviação Brasileira, expressou:
neou O porto de Taormina na costa da Sicília, à pouco mais I "Quan'do len�1Ínar a guerra, as ba
de 30 kms. ao norte de C!litânia. ses est�.belecl:d�s atualmente,. para

us'o. e fJl1S 'l11'lhtares do. Bras'!l, s·e

rão empregadas para o. estreita
mento. dos lacas de amizade e
maior fra.ternid"a.de entre aqueles
que trabalham em favor da paz".
• .,.. -_ .-.-a-a-a......... _......-.-_ .-_ .- - ......

Precisa-se de uma, para todo
serviço e que saiba cozinhar, para
São Paulo. Da-se preferência a

uma de meia idade, e exigem-se
referências. Tratar à rua Felipe
Schmidt, 39. v-I

o 4· aniversário de
administraçãoRio, 4 (A. N.) - A data de ho.j-e

regista o 40 anivel'sário da 8,dmi
nistração do major La,ndri SaIes IGoncalves no. Depart. d'os CorreIOS
e Telégl'llfos. A admiração a que
faz jús () major Landrí Sales, con

quista.ela pelas suas fiTmes quaUda
tles de espírito e de caráter, dará
margem às mais expressiva,s mani
f'cstacões de simpatia da parte ele
toelos que lhe reconhecem o in
contestável valor ele bo.m e útil
brasileiro..

.

...,."".. -J"J". _

EMPREGADA

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

CONTADORES
Revalidação de registro e aposição do. respectivo númerb

nos diplomas de contadores, guarda-livros e provisionados, con·
feridos e rejl;istrados no Ensino Comercial, antes de dezembro
de 1941, cujo prazo termina em 31 de dezembro d'e 1943, pa
ra efeito do Dec. Lei n. 4178, de 13j3j42. Dr. EDMUNDO
A. BURLE, advo. los. na Ordem, sob n. 1 679 e Cap. da Res.
do Exército Nac. AV. TOMÉ DE SOUSA 17 - sob. RIO
DE JANEIRO.

, ,

VIDA SOCIAL .J'LIZO DE OlRE1'l'O DA CO)[i:\RCA na
'l'IJ'LCAS

Rclital COIl1 o pi-azo de 10 dias
O Doutor Maur illo da Costa Coimbra,

Juiz de Direito da Com31'Ca de Tijllcas, na
Será hoje muito felicitada-, por forma da lei, etc.

motivo do seu natalício, a gentil Faz saber' aos que o presente edital de-

L 1 M d Hlh d praça com o prazo ele 10 'dias virem ousrita. i i en onça, 1 a o com-
dêle con,hecimento tiverem. que a reque-

pente e conceituado construtor rimento dos m teressados, o oficial de
civíl sr-, João Mendonça.

I
Justiça c1êste Juizo, ou quem suas vezes

• fizer'. há ele trazer a público pregão de
venda e arl"enlataç'ão, a quem 111a15 der e

Faz anos hoje o sr. Pedro de maior lanço oferecer além da avaliação.
Freitas Cardoso Júnior, funcioná- no dia 20 ele agôsto, próximo vindouro,
rio dos Correios e Telégrafos. na fr.ent€ do edifício. da Prefeitura Ml!h iclpal , desta cidade, as 10 horas, ps mo

veis abaixo. pertencentes ao espó lio de
Maria Sa rtor'i Deli Antônio, OS seguintes:
Lote n. 1 - um terreno com a área de
121.600m2, fazendo frentes a norte com.

o Rio Tij'llCas. e fundos ao sul no traves
são, ex-tl'emanelo a leste com Borto�
Dell Antônio e a oeste com quem ele d í
reito. no valor ele CrS 2.300.00. Uma casa

construída ele mater ia l e de madeira, co

berta ele telhas eddf.icad a no lote acima,
on valor de CtS 1.000,00. E para que che
gue ao conhecimento de todos ou a quern
interessar possa manelei expedi.' o pre
sente que ser-á afixado no lugar do cos-

A festa que se realizará, nesta uune e publicado no jornal "O Estado"

Lapital, nos primeiros dias do mês em Flol'ianópo)is. na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de Tijucas, aos'

vindouro, denominada "PALMEI- 20 dias do mês ele julho ele 1943. Eu.
RAS DO BRASIL", será mail> um Rodolfo Luiz Büchele, Escrivão que o

espetáculo de cunho todo popular, escrevi. (Ass.) :\1aurillo da Costa Coim-
]),ra. Juiz de Direito. Selos afinaL Está

revertendo o produto em benefício conforme. O Escrivão, Rodolfo Lniz
do Educandário "Santa Catari Bííchelp.

na", situado em Sõo José. ,n:-�-I,z-"o--n-E-J-)I-P-.E-'-I'I-'()-l-)-A-C-O-;\-I-.-\-RCA nR
Festa típica da paisagem e dos 'J'I.J(;('.-\8

costumes de nosso Brasil, reunirá lCelital de praça com O prazo de dez (lO).
todo um mundo de coisas nossas. dias

O doutor :l>raurillo ela Costa Coimbra,Será a festa dos corações gene- Juiz de Direito da Comarca ele Tijucas,
rosas em pról de um estabeleci- na fOl'ma da lei, etc.
menta que vem prestando os mais Faz saber aos que o presente edital de

praça com o prazo de dez (lO) dias viassinalados serviços à nossa terra. l'em, ou dêle conhecill11ento tiverem, que
PALMEIRAS DO BRASIL, festa o Oficia-l de Justiç-a dê6te Juizo, ou quem

em favor do filho do lázaro. terá sua,s vezes fizer, hft 'de trazer a público
. .1. d 1'" pregão de venàa e al'l'elnatação no dia 9

a Otisistência e nossa popu açao, de agôsto, próximo vindouro. na frente
dada a finalidade a que se desti-· do eelifício ela Prefeitura :\Iunicipal desta.
na: angariar donativos para o Cidade, às 10 horas da manhft, os imó

Educandário. veis abaixo cleclal'ados, penhorados a An
tônio Furtado na a�ão executiva de co

br'ança que lhe move L,bel'alo Laux:
Uma carroça de quatro rodas avaliada
por' seiscentos cr·uzeiros (CrS 600,00)�
Ul11 par de correjanles 3\"aliados por cen
to e cincoenta cruzeiros (Cr� 150,00). E,
pa'ra que chegue ao eonhecimento de to
do;;:;. ou a que,nl interessar possa, lnandei
>eXlpedir o presen'te edital que será afixa
elo no .lugar do eostume pLvblicad'o pelo
jOl'nal "O Estado", em Florianópolis, na
fOJ'ma da lei. Dado e passado nesta Ci
dade de Tijucas aos vinte' dias elo mês de
julho de mil novecentos e quarenta e
três. Eu. Rodolfo Luiz Büchele. Esorivão
que o dactilografei e subscrevo. (Ass.)
Maurillo da Costa Coimbra, Juiz de Di
reito. Selos a finaL Está conforme o ori
gi"aL O Escrivão, Rodolfo Luiz BíicheJe.

l.nlVer�árlo81

•
Fazem anos hoje:
sras. Maria Celestina' da Silva e

Maria Emilia de Sousa;
sritas Dorvalina Osorio e Carme·

lita. Duarte Pereira;
srs. Epifânio Soares e Claudino

Bento de Figueiredo.
_....

«Palmeiras do Brasil»

�
....

--::::-:::;
..

-:._;�:
..

----�� FAMILIA ).

� Sabonete e Pasta dentifrícia �� AR_XÁ �

�
Taloo

�::��
A"oz

�� ..

.....
Produtos da �

.. PERFUMARIA �

� MARÇOLLA �._-__J-.,.."._-_-_-.......__-_-......-_......� ,

MISSt«\ DE 30° DIA
Os filhos de CARLOTA D, GONZAGA
convidam as demais parentes e ami
gos para assistirem à missa de 30°

:t-��i;:""'''' dia, que, por alma de sua saudosa
mãe, fazem rezar, na 4a.feira, dia
28, às 7,30 horas, no altar do SS.
Coração de ]esús, da Catedral Me.

tropolitana, antecipando agradecimentos aos que com

parecerem ao piedoso ato. 2 v. - 1
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CESTADO- Segunda�leira, 26 de Julho de 1943 7

INDICADOR MÉ.DICO I Diplomados pelo Instituto Politécnico de Florianópolis
.".r _,.._ w_- - -1'Io.,.,__�- ,.,-.""-_ " -_- _,,-.""-_ -""·.._ ""·_·w _·.,.,·_-""_-_-1'10.,.,••""-"" ,,-_""-_-"'.- "- -_ ..., - .1'-..., ""'_ __-"_'-'....... Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta praça à

DR ARA U- JO Rua João Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal, que está habilitada a regulariza roseu
• DIPLOMA, em face do Decreto-lei n. 5.545. de 4 de junho de 1943.

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSliUAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Pone 144i

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerreícoamento e Longa Prática no Rio de Jàneiro
CON"SULTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
aébados, das 16,30 <Is 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto 11. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

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

Ex·intel'no do Serv iço de CIin lca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamento de Saúde

CLI�;ICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças, CONSULTóRIO:
Rua Felipe Schmidt n, 38 - Tel. 1426 - RESIDÊNCIA: Rna Yisconde de Ouro
Preto n. 70 - Tel. lã23 - HORAltlO - Das 15 às 18 horas - FLORIANóPOI,IS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON ... MÉDICA
DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS

CONSVLT,\S: Das 10 <Is 12 e elas 14 às 17 horas - Rua Felipe Schmidt, 39 (sobr.)

WENDHAUSEN

DR. SAVAS LACERDA

� a alegria em pessoa! Sempre de bom
humor, trotcvcl. .. Memória clara, pron tornente
alerta, sempre tem as lições na "ponta da
língua". E o "crock " dos jogos do colégio ...
E,'depois de tudo isso, ainda come de tudol
Desconhece dieta, desconhece "não pode",
nõo

é

"do contra" porque conhece o regime ENOl
Elx-mterno do Ser-viço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estag íár io dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S, Paulo)
Cbefe do Serviço de Oftalmologia 00 Departamento de Saúele e Hospital de Caridade

Clínica ruédico-cn-úrg ica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUIJTóRTO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUI,TAS: Das 15,30

às 18 horas - RESIDltXCIA: Consetheíro Mafra, 77 - FLORIANóPOLIS.

. -
.

DR. SAULO RAMOS

o

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
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

R�iOSI
DR. REM IG IOUltra VIOleta. Infrazon-Terapia _ .

Consultório: 'Rua Deodoro, 3 CLINICA MEDICA
esquina Fehpe Sehmídê Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs, Moléstias internas, de Senhoras e Cr-i-

Telefone 1.475 SIDl!:NCIA: Av. H. Luz, 186. FO!lle 1392.
..... anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

.

FeUpe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
ClíNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hosprta is europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho gen ito
urinário do homem e da mulher

Assiste. 'l'écnico: DR. PAULO TAYARES
Curso de Rad íolog ia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo'), Espeeial lzadc em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de .Ia
neiro. - Gabinete de Raio X - Electr-o

cardiografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

ela Universidade ele São Paulo, onde foi
��stente por vários anos do Serviço
CIrUrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clfmíca Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos, Assistente do serviço
«le partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII" .

. Cirurgião do estômago e vias biliares,, Jnt_estmos delgado e grosso, tiroide, rins,
:prostata e bexiga. Varicocele, hidrocele,

��:���: e hérnia. Doenças de ,Senhoras El

Co.nsultas: Das 9 às 12 horas na Casa
(]ie Saúde São Sebastião, e das 3 às 5 à
,nua Fe�nando Machado n. 6 (andar terzeo). Te!.: '1.196.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
AJ,TA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIHUnGIA PLASTICA
DO PEntNEO - Hérnias, hidrocele, ve

i-ícocele, Tratamento sem dor e operação
de Hemorvotdes e varizes - Fracturas:
aparelhos de g-êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveu-a, 10. Fone, 1.009.
Hor-ár-io: Das 14 às 16 horas, diariamente.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R, João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
V i as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Cl.ínica e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESIDl!:N·
elA: Almírante Alvírn, 36. Fone 751.

Há m�lestares de diversas fontes
originados por excessos de toxinas
no organismo, o que causa prisão
de ventre, enxaquecas, enjôos, etc.
E isso tudo torna as pessôcs inape
tentes, de mau humor, intralaveis.
° regime ENO - o uso contínuo, ao
levantar e ao deitar, de um laxante
suave e sequ ro como o "Sal de Fructa"
ENO, evita essa intoxicação do orga
nismo. ENO pode sertomado em qual
quer idade. Não há contra indicação.

IISAL DE FRUCTAIJ

Clínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUSTO DE PAULA

CIRURGIAO _ DIRETOR DO HOS- DR. AGRIPA DE FARIA
PITAL DE CAnIDADE

Doenças de sen.OOrae - Operações -

Diatermia - Initra-Vermelho - Ultra
Violeta

ltua Vise. de Ouro Preto, 51. Tel. 1.644
CONSUL'TAS: às- 11,30 e das 3 às 6 horas
'l'nltlamento das dores e inflamações nas

sen.bar� para evitar operações
. DR.
DR. ROLDÃO CONSONI

HELENA CHAVES SOUSA
ENFEnMEmA OBSTÉTRICA

(Pa.rteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualquee

hora
Praça da Bandeira,. 53 - sob.
(Antil!:O Larzo 13 de Maio)

FARMACIA

70 ANOS D� FAMA MUNDIAL

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicílio

LAXANTE SUAVE • ANTIÁCIDO EFICAZ. MELHOR ALCALlNIZANTE

A Sicilia e a Sardenha trampOlins
contra a península italiana

"Washington, julho - (Inter- rá uma tarefa muito mais di-
Americana) - As ilhas de Si-llia .será a captura de um porto, 'fícil, se os seus defensores re
cília e Sardenha serão trampo- a-fim-de reabastecer os seus solverem opor vigorosa resís
lins para o assalto dos exérci- exércitos já ali estabelecidos. E tência. O Eixo tem devotado
tos libertadores das Nações?S três _m�lhor�s portos. para maior atenção às fortificações
Unidas contra a península ita- esse objetivo sao 'I'rapani, na Ida Sardenha do que de qual
liana. Apenas a algumas mi- extremidade ocidental da Sicí- quer outra ilha do Mediterrâ
lhas de Pantelária e Lampedu- lia, Catânia, no centro da costa neo, com exceção de Creta.
sa, se encontra a ilha de Sící- leste, e Siracusa, base de hídro- Além disso, está dotado de po
lia, que é a ilha que já sofreu planos situada 40 milhas ao sul derosas defesas motorizadas,
maior número de invasões de Catânia. guarnecidas por sardas, que. se
através da história, e que ago- Trapani está ligada ao resto têm revelado até agora como
ra foi novamente invadida pe- da ilha por uma estrada de ter- os melhores soldados italianos.
las tropas anglo-americanas e ro que corre em direção à cos- Ao contrário do que aconte
canadenses, no início da histó- ta meridional, volta-se para o ce na Sicília, os pontos de aces
rica campanha pela libertação norte através de uma gargan- so na Sardenha são limitados.
dos povos escravisados da Eu- ta de montanha e depois se di- A costa oriental é elevada e 1'0-

rapa. rige para Messina, a leste. Com chosa, e a costa meridional tem
Os sicilianos nunca se de- um rápido avanço, os aliados mais ou menos a mesma con

monstraram muito propensos a poderão controlar essa linha e formação, exceto no golfo e no
resistir a invasões. A ilha é tôda a parte oriental da Sící- porto de Cagliari, que são po
fàcilmente acessível de tôdas lia. derosamente defendidos. A�
as direções, exceto ao norte, Outro objetivo ferroviário costas setentrionais e nordes
que apresenta uma linha de vital será a linha férrea que te são defendidas por numero
montanhas na costa. No pas- corre entre Agrigento e Catâ- sas baterias de costa.
sado, os sicilianos sempre pre- nia, através do vale central, e A-fim-de contrabalançar es
feriram deixar os invasores que é denominada a chave mí-. sas vantagens defensivas do
atingir seus objetivos, para de- litar da Sicília. Eixo, os aliados terão de con

pois atacá-los no interior. Os melhores aeródromos da fiar em sua arma mais podere-
A grande extensão de costa Sicília estão situados em Agri- sa - a esmagadora superiori

no sul e no leste da Sicília tor- gento e Catânia, os quais uma dade aérea. Desde que a ação
na a ilha italiana um convida- vez capturados deixariam os aérea não é restringida pelo
tivo objetivo para as poderosas defensores italianos numa si- terreno desfavorável, as forças
forças das Nações Unidas. Es- tuação extremamente desvan- aéreas aliadas, atacando com
sas costas amplas, permitindo tajosa e sujeitos a serem pul- todo o seu poderio, poderão
desembarques em vários pon- verisados pela aviação aliada. abrir caminho para os exérci
tos, são ideais para as opera- A captura da Sardenha, que tos anglo-americanos, reduzín
ções de infantaria e de tanques. será provavelmente tentada 10- do as defesas da Sardenha, tal
A primeira tarefa das tropas go que tenham terminado as como fizeram com as defesas

aliadas desembarcadas na Sící- atuais operações na Sicília, se- eixistas na Tunísia.
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Julgamento de crime
de traieão

Rio, 25 (C. M.) - O rumoroso Novos aspectos da lulaprocesso de traição que resultou
'.

na condenação dos acusados a 20 S
- ,

l-anos de prisão com trabalho, vai em. leI laser julgado agora pela segunda vez
em face da apelação interposta pa- Desembarcando mais tropasra o Supremo Tribunal Militar, Argel. 25 (U. P.) -- A emissora de Roma divulgou ontem que ossendo hoje tomadas as provídên- aliados .estão desembarcando novas tropas ao norte de Catd.nia. Acias para a sua realização. O início mesma emissora afirmou ainda que os bombardeadores italianos afun-dos trabalhos dêsse julgamento es- d .

d 't '1 1 d d 1 O 1aram um rievao e 01 o rru tone a as, iante de Acirea e. ocutor Va-r.-as d.-v.-$O-es cercadastá marcado para o dia 25 do cor- disse que essa nave secundava numerosa barcaças de desembarque.rente, devendo terminar no dia 28. Por sua vez, a emissora de Berlim disse que os informantes alemães Londres, 25. (U. pJ - Segundo informações chegadas a·
Como é sabido, o fato a que se se abstinham de comentar se o «eixo» projeta estabelecer urna cabe- esta capital, vão eendo cercados rapidamente 40 ou 60 mil .ita_-·refere êsse processo foi originado ce'ra d t

.

1 t d S '1'1 - e-pon e, presumlve men e, para a evacuação e iCl la, ou se lianos que compõem as divisões costeiras 202 e 208 e a divzsClD'numa das mais importantes reparo serão empreendidas novas operações.tições técnicas do Exército, onde Precipita ....se sobre Messina 28 Di Aosta.
um dos seus funcionários, valendo- -

ise da confiança que nele deposita- Q. G. Aliado na Argélia, 25 (U. P.) - As tropas ameríca- As tropas fizeram June o
vam os seus chefes, retirou do-. nas completaram virtualmente sua campanha na Sicília Ocí- Nova Iorque, 24 (U. P.) - O semanário "Cattolic News"
cumentos secretos para negociá- dental, com a ocupação de Marsala, ao terminarem as duas divulgou um editorial sõbre o bombardeio de Roma. E disse
los em proveito próprio. Em con- semanas de invasão da Ilha e, neste momento, precipitam-se que os nazistas e fascistas mais do que nmçuém possuem asequência foram condenados Plau-
to Carneiro de Mesquita e os que para a zona de Messina, a-fim-de sitiar e aniquilar as tropas culpa do ataque à capital italiana. Acentúa, a seguir, que "Niio
com êle fizeram o negócio. Ernes- inimigas, que se retiram para a região nordeste da Ilha. impressiona a indignação do eixo pelo perigo a que estão ex-
to Holck, Aulete Albuquerque e

D I- d
_ postos os edifícios e monumentos de caráter religiosos e ciü-

Afonso Aboim, êstes empregados e esmora .za OS, capitularam tural". • _. _ •••

aquele presidente da Condor. Londres, 21) (U. P.) - Informam de Sicília que a desmo- Q. G. :ALIADO EM ARGEL, 25 (U. P.) _ Os últimos despachos da:
ralização dos italianos, na etapa final da ofensiva norte-amerf- frente, anunciam que as tropas canadenses, avançando através do centro
cana a oeste da Ilha teria sido tal que a Legião de "Camisas I �a ilh� che.g�ram à zona costeira set�tr:i<?!lal. Em�ora ainda sem.con-'

"
'

.
'

.•.• . firmação oficial, acrescentam as refendas mformaçocs que essas forças
Negras. ,encarr�gada da defesa de Palermo, propriamente dita, estabeleceram enlace com o sétimo exército norte-americano, que operas
fraquejou e capltulou em massa. na parte léste, ao longo da costa de Sicília.

o ESTADO Esportivo
NO RIO

o São Cristóvão venceu ao Amé
rica por 5 a 3, tentos de João Pin
il:o (2), Nestor, Magalhães e Santo
Cristo. Os pontos do América to
Tam 'conquistados por Esquerdinha
Manéco e Jorginho. Renda: ..... :
49.950 cruzeiros.

- O Flamengo derrotou o Bori
sucesso por 5 a 1, lentos de Vevé
(2), Perácío, Pirilo e Zizinho. Jai
me marcou o ponto de honra do
bando vencido. Renda: 6.039 cru
zeiros.

- Madureira e Bangú empata
ram pela contagem de 4 a 4. Mar
caram lOS tentos : do NIaKlure<irra:
Alegrete (2), MUI'Bo e Durval e do
Bangú: N ad inho, Otacílio Baleiro
e Joaquim. Renda: 5.251 �ruzeiros

- O Fluminense venceu ao Cal1�<to do Rio por 2 a 1, tentos de Ma
T�cai e Pedro Amorim. Fantoni as
sinalou o tento de honra de "onze"
vencido. Renda: 8.801 cruzeir-os.

- O Vasco abateu o Botafoao
por 4 a 1, tentos de Admír (2), Figliola e Ivan (contra), O único
-ponto do Botafogo foi conouistado
por Zaccir. Renda: 46.673

-

cruzei
ros.

EM SÃO PAULO
O São Paulo venceu o Jabaqtrarapor � a 2, ,tentos de Noronha (2)e Anito. Bala marcou os pontos doJabaquara. Renda: 32.652 cruzei

ros.
- O Cori.ntians derrolou a Por

.tuguesa de Esportes por 2 a 1 ten
t�s de MiJani (2) e Artur. R�nda:5;).820 cruzeiros.

-, O Palmeiras abateu o S. P. R.
por 8 _a 2, tent9S ele Lima (4),Brandão, Cabeção, Caxambú e Da
cunto ... �rarcaram os pontos dos
ferrovIanos Tampinha e ViC'ente.Renda: 30.600 cruzeiros.

EM SA�TOS
O Santos venceu o Comercial

por. 7 a 2, tentos de Rui (4) e An
tonínho (3) .. e Mendes (2). Aos 15
rrunutns de Jogo o arqueiro Pio do'
Comercial, num choque vioÚnÍ'ocom o ponteiro santísta Ruí fratu
r�u .a tíbia e o pôroneo da' pernad ireíta. Renda: 18.352 cruzeiros.

EM NITERóI
Icaraí 4, Fonseca 1· Ipirangn 7

Humaítá 1; Niteróien�e 4, M�riti�
mos 1.

EM PóRTO ALEGRE
Internacional 4, São José 1; Fôr

ça e Luz 3, Grêmio 2.
�A BAíA

Galicia 4, Guarani 3.
EM CURITIBA

Atlético 1, Curitiba O. Renda: 21
mil cruzeiros.

EM JOINVILE
América 3, São Luiz 1.

EM MAFRA
O Perí, de Mafra, empatou com

.

o Ferroviário, de Curitiba,·por
1 a 1.

EM FLORIANóPOLIS
O Tamandaré, desta capital, ven

ceu 3:0 Cip, de Itajai, por 3 a 2.
EM ITAJAi

Figueirense e Lauro Müller em
pataram por 1 a 1.

I.:.

III fJ1111]1:[IIijll� 11'!1

É mu DOENÇA
�A��W.�
Jil PüA A RAÇA
-

AUXILIB A COM-
BAT1ilL-A mM o

"A Bandeira Nacional deve ser hastea
nientemente iluminada". (Decreto·lei n.
4.545. de 31 de julho de 1942. art. 12).
da de ISOI a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se ache conve
de 1942; - .Arí. 18, N. 5).

Sugestões Para Iluminação
Em Tempo De Guerra:

t·

o volume da produção das fábricas da General Electric para a

guerra é tão grande e o segredo exigido é de tal importância,
que, por ora, nada podemos dizer. Logo que os ratos possam ser

relatados, estamos certos de que a descrição dos aperfeiçoa
mentos da indústria durante os anos de guerra, constituirá um

dos capítulos mais íascínantes da história do progresso industrial.

Montgomery
.

destrói as barreiras
Londres, 25 (U. P.) - A emissora alemã anunciou que as:

tropas germânicas estão lutando exclusivamente na parte
oriental de Sicília, onde tratam de organizar sólida barreira.
defensiva. Outras informações procedentes das emissoras alia
das adiantam que as tropas de Montgomery estão demolindo,
lenta, mas seguramente, as fortes linhas de defesa do "eíxo'"
em Catânia.
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