
Badoulio: sufoca a opinião do
LONDRES,16 (U. P.) i"!- AS AUTORIDADES ITALIANAS PROIBIRAM TERMINANTEMENTE AS MANIFES
PAZ QUE DEVIÁM SEn' REALIZADAS PELOS TRABALHADORES DE TURIM. INFORMAÇõES FIDEDIGNAS
FORAM TOMADAS MEDIDAS ESPECIAISPELAS 'FORÇAS POLICIAIS, AFIM DE IMPEDIR QUE OS OPERÁR
PASSEATAS OU OUTRAS DEMONSTRAÇõES CONTRÁRIAS À POLíTICA DO GOVÊRNO DO MARECHAL BADÓGLIO.

Rum.ânia e Hungria
ISTAMBUL, 16 (U. P.) dentro de pouco tempo, pode- !falando em Kolosuar, respon-

A g r a vou - s e novamente a rá estalar outra guerra dentro

I
deu às declarações de Anto

tensão entre a Hungria e a da atual guerra. Um dos prin- nescu da R'Umânia,' afirmando
Rumânia. Acredita-se que, cipais dirigentes húngaros, I que

a Hungria não mais su-

Co�ti�--'-'S;I;m-�ua---·e·"wB�iii)k� I������!a�: �����::�ço��s R��
I Com a cabeça quase decepada'A f' 'd I velou-se tambem que a popu-, . ,

•

MELBOURNE, 14 (U. P.) - 1>1S orças aereas o genera
_ ., , .. RECIFI", 16 (A. N.) - Hcsidia no lugar Barra, no município de

l\Iac Artur lançaram mais de 117 mil quilos de bombas explo- lação CIvIl de varias cidades I São Bento, a septuagenár-ia Fc llsbinn de Sousa, que, segundo se dizia,
sívas e incendiárias sôbre as instalações militares nipônicas da fronteira húngaro-rumena possuiu grandes haveres. Porém, C0l110 não fosse vista na rua durante
em Salarnaua, na Nova Guiné. Outras informações acrescentam recebeu ordem de retirar-se vúrios rijas, a polícia resolveu abr i r a sua casa, encontrado-a, morta,
que os soldados norte-americanos ocuparam a aldeia de Zieta,

para o interior. Consta, ade- sobre a �'nll1a, COI11. a c�?eça quase decepada. Constatou-se desde logo,
na Nova Geórgia, e continuaram avançando na direção de Bai- quc o movei do crrrnc [ora o roubo, tendo o criminoso utilizado uma
roko. mais, que os rumenos concen- foice para consumar o crime.

traram pelo menos três divi- - ' _184184184 ..

�:��� rCongoleuns -iiPêies"-"l
mo, ���AUN'J'í�)�::,"i"'mdO I Stores - Passadeiras Io cmprego de mais um navio de.. APARELHOS INGLESES ••guerra no serviço de combate ao

inimigo nazista" o ministro da Ma- I para jantar, chã e· café :rinha, allnil'antc Henrique Aristi- • •
des Guilhelll, enviou o seguinte avi-: O maior sortimento! Os menores preços! na •
so ao almirante Américo Vieira de.

A -�10DEL' R:l\lelo, chl'l'e do Estado Maior da Ar- • I , A Imada: "Declaro a vossa excelência I ......_. •
quc ora resolvo manda,r incorporar • •

Altas figurasnmílitares em Québec !ut�1���in(:�a\(!L3l0 (���11���q,.0 caça Nõiiu··EsiA:-··sÃiiSFliio":::
NOVA IORQUE, ln' (U. P.) - Cinco chefes do Estado A sud'este do Rel·eh MADRÍ, 15 (U. P.) - A quéda de Mussolini foi um dos

Maior das fôrças norte-americanas chegaram a Québec para acontecimentos mais ,felizes de minha vida", - declarou o ge-
conferenciar com os dirigentes militares do Reino-Unido e do . Londrcs, 14 (L'. P.) - A cmisso- neral Humberto Nobzle, famoso explorador ártico italiano que
C 'd' ra alemã informou que .fôrc"as aé- esteve muito tempo em Moscou e acaba d b R.'alla a, I e em arcar para 0-

Salienta-se que as conferências entre os militares aliados reas aliadas, d'lll'aJitc a malnhã de ma. O conhecido construtor de dirigíveis, que sempre foi acér
destinam-se a preparar o Sexto Conselho de Guerra Anglo-Nor- ontem efetuaram ataques contra o rimo inimigo do regime Fascista, adiantou estar sumamente
te-Americano, no qual se avis,tarão novaIYlente Cburchill e Roo- sudbste elo teritório do Relch, cau- contente pelo faia de poder rever novamente a Itália livre dQ
13eYelt. sfl'ildo dnuos e viti'11as. jugo fascista.

.

-.-
I

Selo comemorativo
HlO, l(j (A. N.) - o Departamcn

to dos Correios e Tclégrafos Ian
ÇOl1 em circulação, sexta-feira .últi
ma o BOVO sêlo comemor'ati vo da
Segunda Confc�'enoia Intdo-Arncr i
cana de Advogados, que se i-eulizou
nesta capital.

O sêlo é de UIll cruzeiro e vinil'
cenlavos, cm côr vor-melho-snngu l
ncu. Sua impressão foi executada,
pela Imprensa Nacional, pelo sisl�
ma "orf-sel", num total ele Ulll mi

Ihào de Unidades.

Em sufrágio das
almas das vitimas

bra_síleJras
IUO, 16 A. N.) - Solene missa

em sufrágio das almas das vítimas
de torpedeamentos dos navios bra
sileiros, atacados por unidades do

"eixo", será celebrada, amanhã,
dia 17,_à� onze horas, .n� igreja d�1CandeIana. O ato religioso sera

realizado por iniciativa do Sindi
cato Nacional de Náutica da Mari
nha Mercante e do Centro de Ofi
ciais da Marinha Mercante, deven
do ser assistida por altas autor-ida
des, já convidadas.
._�_-J"__""''__-.-'''''''-''''''J'

At
- t A despesa com o

ençao . cinema pôde' ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compràmos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.
�Ww·,.,-.....,._--..._..-�-----.-."._.....�

Curso de alimenta�ão
RIO, 16 (A. N.) - Será ins

talado pelo SAPS, esta sema-'
na, novo Curso de Alimentação!
para moças de todos os Esta
dos elo Brasil, selecionadas de
conformidade com o contrato
estabelecido entre o Ministé
rio da Agricultura, o-Instituto
of Inter-American Affairs e o

S€rviço de Alimentação e Pre
vidência Social.

Colégio de Barbacena
mo, lli (A. �.) - Os ex-alunos

do extinto Colégio :.\'lilitar ele Bar
huccna cornerucr'arão solenemenle
no dia 18 a passagem do 38° aniver
súr io daquele saudoso educanclúrio,
com uma visita ao túmulo dos seus

companheiros e professores, missa,
e sessão solene no Licêu Lilerúrio
Português.

o Brasil tem carvão
SÃO PAULO, 16 (A. N.) - o pro

Iessor norte-amcricano Allen Bales,
que se encontra nesta capital, fil
lando à imprensa sobrc o proble
ma do carvão para induslrialização
no Brasil, declarou ; Não existe ver

dadeiramente o problema do car

vão, pois o Brasil possue carvão,
faltando apenas meios práticos d('
exploração desta Importante maté
ria prima. Creio que com a inteli
gencia e capacidade elos técnicos
brasileiros, facilmente scrú resolvi
da cslu questão.

o lUAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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n1i:)I:;::::o;:::o""m:�milhas I P��Is��W�) S!! ��t�!��d�S�!!!�ção de que a capital italiana foi declarada "cidade aberta".
Os círculos diplomáticos duvidam que a Itália possa cumprir
as condições exigidas pelo Direito Internacional, pois, sem a

eliminação do sul da Itália como fator de guerra, Roma não
poderá ser considerada cidade aberta. Acredita-se que a notí
�ia . divulgada pelos italianos constitue apenas uma acusação
indireta aos norte-americanos, pelo fato não verdadeiro de
atacarem Roma quando se realizavam negociações para de-.
clará-la cidade aberta. Os círculos bem informados britânicos
destacaram que os italianos terão de transferir de Roma to
das as funções militares, mesmo defensivas, e os organismos
g?vernamentais não puramente administrativos, para que a

tk CIdade possa ser respeitada pelos aliados.
. .

tO', I. Londres, 15 (U. P. Urgente) - A emissora do Vaticano
11I:_formou ontem qu� milhares de fiéi.s r�unidos na catedral de
I Sao Pedro deram _VIvas ao governo italiano pelo fato de ter
I
declarado Roma CIdade aberta. O papa foi aplaudido quando

I apareceu num dos balcões do seu gabinete. As demonstracões

I;�l;: :i;��:m;�;;::;;;;O «�»
, RIO, IH (j.. X.) - Uma novidade interessantíssima lia re

. ftlrma do Vocahulário Ol'togTáfico, que a Academia Brasileira
ucaba de aprovar, é o restaheteeímento obrígntórfu do "H" no
nome de "Baía", aliás, "nabia", 1101' proposta do acedêmíco
I'edro ('a lmon.

. .

de 10Viajará mais

RIO - PRESS PAH.GA - (YLL,H;RBA) - Bmbul'cou a 12 (10
coi-rente para os EE. ue., ('111 v íxita oficial, como antecipamos, o

genr-ra! Eurtco Gaspar Dut ra, ministro da Guel'l·a. A· fóto acima {
um flagl'ante do concorrtdo ombarqur- de S. Iõxcta., no aeropor-to
Santos Dumont, vendo-se, no primctro plano, o embaixador Jeffcr
son Cafft'I'Y, dos EE. T'U.

Inquérito na D ..R ..C.T. do Pará
BELK\I, 16 (A. N.) - Com relação ;10 inquérito instaurado na, Di

retoria Regional dos Correios e Telégrafos do Eslado do Pará, af'irn
ele apurar Irregularidades atinentes à violação, expoliação e extravio de
malas poslui s, à subtração de registrudos e val ores pertencentes à Fa
zenda �acion31, e à falsificação de documentos oficiais, o DASP pro
pôs e o chefe do Governo aprovou a demissão a bem do serviço públi
co do servente José Damasceno ele Lima Filho; a disponihilidade de
Levindo Pires Damasceno; a destituição das funções de chefe elo trá
fego post al de Antônio Teixeira Carrilho ; a suspensão por 8 dias dos
posl al istas Antônio Barbosa Lima, Quinl.ino dos Santos Correia Hum
berto Bilcbvc, Fernando Dias Ferreira, Carlos Alberto elo Rego e Jací
Américo Pedreira; a suspensão por 15 dias do exercício do cargo dc
(�iretor regional do Pará de ,JO�IO Marques ela Costa" "pelas inúmeras
evidente culpa sua c flagrante i nobservância de dispositivos legais".
evidente culpa suas e flagran Ic inobscrvância de dispositivos lgeais ".

WASHINGTON, 16 (U. P.) - Informações oficiais
indicam que o general Eurico Gaspar Dutra, ministro da
Guerra do Brasil, em sua visita aos Estados-Unidos, deverá
viajar mais de dez milhas. Salienta-se que o ilustre militar
brasileiro visitará os mais importantes campos de treina
mento militar norte-americanos.

estrcmhom-se .. e

Violento combate aéro - naval
Madrí, 15 (U. P.) - A Agência CIFRA informa de Alge

eiras que, defronte do Cabo de Pc;los, se travou à noite, .cerca
das 22 horas inolenio combate néro-naoal, entre 70 navws de
um comboio' aliado e 40 bombardeiros alemães. Informou,
mais, que ,haviam sido afundad?s 10 navios do comb?io. A
mesma agencia espanhola anuncza de Cartagena que, �s ., ..

22,30 horas, surgiu diante do porto local 1fm bo;nbardezro ale
mão que pedia socorro, caindo ,ao mar atras da zlha Escombre
da. Os tripulantes foram recolhido� por um ba!co de p�sca,
que os conduziu à cidade: Na localzdade de Ag'!1zllas,. mms ou

menos à mesma hora, cazu outro aparelho, cUJos tnpulantes,
saindo ilesos, foram conduzidos ao Arsenal da Guerra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Congresso �urídico Inter-Americano
Diário Vespertino

A palavra dos representantes
queza
Maricá.

Hio. - Presx Pargu, - Via aé- ça. O Brasil é o pais melhor indica- - "A Conf'e rônc ia Jurídica Inter- O }IÉDICO - Há 15 dias eu
rea - O prof. Roberto Lira, promo- do para ser a sede desse Congresso americana visa aperíeiçoa r (J dir-ei-
tal', ex-catedrático da cadeira de Di- porque marcha rapidamente, como to, que é um organismo vivo, em lhe coloquei a mão ele borracha.
reito Penal - da Faculdade de Di- diz a sua Bandeira, no caminho da permanente evolução. Terú que es- Agora, o senhor está querendo ou-

rcito da L'n ivcrsidadc do Rio de Ja- orriom e do progresso. tudar também fenômenos ju ridicos tra ?
neiro, presidente da, Secção Direito do ajustamento dos ideais comuns

, . O CLIENTE - É que, quando
e Processo Penal do 2" Congresso FALA () Dlt. HOBEI1TO LlltA, no elos povos americanos - o que SI-

Jurídico In tcr-Amcricauo, ora rc- BHASIL (I'HESLDENTE DA SEC- gnifica estabelecer um roteiro de escrevo, doutor, érro muito c usei
sidinrlo nesta capital, c Ulll elos ç,.i.O DE DIHEITO E PROGHESSO soluções coruuns para os problemas a mão para apagar os erros,

maiocs ju ris l as b ruxi h-i rr», da atua- ,PENAL): _ "Tenho a impressão de gerais, f� claTo que, nesse estad�) c

lidudc, lez a nossa report'agelll HS que t crcmos desta vez uma

confe_llJessas
soluções comuns, rcspeitur

seguintes dcclaruçócs : - "A secção rencia d i l'e rr-n tc das usuais : CO!l1 Ulll sc-ão as características dif'crcnciais
Direito e Processo Penal, da, qual mínimo de Fortualidadcs c o rnax imn elc cadn IH)VO porque mesmo no

sou prcsidc-n tc l' o Dr. Caio Taci lo . de compcne
í

ruçào do momento ame- C:lI11pO das realidades jurídicas as

I sccr�t�lI:io, j:'t receiJ,eu a, ('nlabol:açúo I rical:o
e dos, deveres para COIl,I ti hu- eC;lllllni;dades hU,IlI:I_nas :mcre��eial�l�de Iigru as de 1Il:l101 destaque n a cul- man id.ulc. \ arnos conversar com ln- se e tem peculiarhladcs pi oprras

tura ju ri dica americana, como Tr'u- l imidude c ('OIl10 amigos s inceros. que n âo poder âo ser esquecidas, Is-
Anúncios mediante contráto reta (;(��'l'na, do lr-uguai, Lopez Heu, Asseguro que a delegação brasileira to, sob o ponto de vista interno, ])�)

da Boll\'Ja c Souza,.l' Lopes, do Pa; é, uma das me lho rex aparelhadas i.' ponto de vlst,a ,externo, p�)dcllloS (11·
ruguru. As teses iu ars destacadas ale integrada do espírito da conf'erún- z e r que a vitor-ia das Nações Aliadas

, agora recebidas pela Secção Direito cia". em lula pelo direito, constituirá a

e Processo Pcn a l sào as scguintcs : vitór-ia dos nossos 'propósitos, nesta
O �onceito do crime po lítico e o, FALA O DR ;\IA:,\TEL CAlmAS- hora, os C[l��is são defender as con

apo,s guerra, do ])r',l'wrando LllI.S, 1.0, P.l�ES'j)E:\'TE DO CONSELHO qUIS[,lS. dcJll�ltlvas da Ilberd_ade e

e Si ivn, A defesa contmental e o CrI- DE ADVOC;!\DOS DE LA PAZ: _

da just iça. �� .. nac�a expressar-ia me

me de con�raband,o, do 1)1'. Pere,_:Cl .. Desde que se organizou a federa- lhor y, sign ificaçâo desses ,nossos
Liru, Justiça SOCial e a prevencao çáo [ntl'!'-Arllel'l'c"l'll'l de ad 'O"" J . pr-opósitos do que esta confedera-
d irn ina li d d !

.

l
,< " e \ "d,CIOS, _ , . _

j I I,a, cnmllla, I � �, � C 1I!11l la au�orw" é esta a segunda vez que ad\'(;n'ados çao,_ que ,e a rcurnuo c e ,lo�11ens ( e

Cr i m e � ju risd ição llltel'l1aC�Ollal, amer icanos realizam Ulll csí'ór ':'0 em nuçocs ,(]I\'el'Sas, sob um signo CC?'
do !)r, �,alO racl,to, Aspectos lllter- favor de lima maior unidade ;llOral Jl!UIll, Slntc_>-me �rglllhoso, d� partl
naCIOnaIS dos CrImes contra a eco- p'll"l '1 hlllll'lni(hdc Tive )'" ,. t'lpar da ConferenCIa ,JurIc]Jca dI)

nô�ia popular: �I� D�:- l�l�lhôes pC:-1 d� 're;)rl'�enlar <l,'Boiívia na �;rtl:I���:1 HI.o e clc ellcontrar-llle a9uÍ, com�) Dra. L. GALHARDO-Ex
dr�lra, O terntor:1O flchclO e,fi DI- cont'en;lll'ia realizada em Havana e hosJlede dc honra" do ,governo bra�I-1médica do Centro EspíritareIto Penal" do ]IUZ �ar('ellO de c esta conferencia feliz continua ão le!ro, porqlle ac!llll.ro este povo, CU.PI Luz C 'd d A _

l)uell'OZ Cnmes executados em maIs 11' I
" "ç. gl andeza CCO!1onllca do [)I'l'sent". ,arl a e e mor, co

"",'" C mllle a, - espero contnbmra 1)'n")
<

"
,

•
-

I' d dde um pais, do professor Oscar Tc- CC)llC'I'''t1'zal' (J's 'sl'()['cOS '" I'" '(
"

surge a vista ele todos e os valorcs munlca a mu onça ,o seu
.

T'
,

d 't t"

di'
,. - c .' IldlZdtOS . ·,'t 'I I l I Itr. R Bn�nl), eCl1I.ca () III ,erroga OrlO O para criar 1I11lr,I conciencia 'urídicn eSlm I mllS (OS ,s�us 10IlIcns � 1IH111 consu ano para a ua ue.

A região do RuhI' concorre reu,. d,o professor_An .Fr�lJco, Ex- sólida que scrú o Jll<lis finl;6 al1ôiu
em todas <IS allvHlades do pUlSo nos Aires, 220 - l° andar,

com 60 a 70('! dos fornecimen cluSlvldade da açao !lubhca, do

dC-!Ch p'IZ fullll"l" A I
' , ,R d J' d/0

-

sClllbargadol' José Duartc, Prostitui,
- -" " '

. o,conc llJl', o �nlrevlstado prole- 10 e anelIo, on 'e passa a

t.os bélicos às tropas nazistas cão crime e miséria do professor
- nu alllda a.s segmnles c expressIvas oferecer os seus préstimos

que lutam nos vários teatros Hélio Gomes, Conceit� de soberania' _ Ff�T�.� () .Dl{. ,�)J;'=J)HO BEH}�O, DO :p�lavl'as: u�e ,depOiS da guerra, a Escreva detalhadamente-�
de guerra. Essa região produz e nacionalismo no após guerra, do lI.;H L l' � � r. - \ lemos, ao congres-I

OI der�,l c'conOl:lJca e moral do Jlllln· .

d d d
58(;; da produção alemã de aço, professo]' NOl' Azevedo c Livre COJl- S;) .�ur,J:�I�:l� L�l�e:,-.��:l�l'Jcano d.o HIO do naD, se onentar no sentido de nome,l a e, en ereço e en-

-

vicção no julgamento penal, (lo pro- paI :1, l ,edll,1 mal ',\ l",lIal�ladc das so- dar nU�lür bem estar para os povos, velope se 1 ado para a res-

59,/; de ferro, 67 �� de carvão e motor Bcldassn,rini, berdnl,�s (Ol!l [lI (sCI!1CknCla da ])0- tel--sc·a quc pensar na decadencia posta.
70 de koque, Sómente na região Aceitel a !>n'sid[,ncia da secção l;l1cwlLllade, materIal, dos Estados. da. cllltura ocidental. Porém, deve- ----------------

do Ruhr a aviação britânica Dircito e Processo Penal com Jlmita \ lemos I'eallrlllal' a �guald_acle (�<) lllOS ter fé nos ideais de justiça e no Comprai na CP.SA MISCE
110nra por indicac50 de Washington, ]!f_Jl11el1l sem outras dlstlnçoes que triunfo do Direito sôbre it fôrça", LÃNEA é saber economizar'provocou a diminuição de 60�;{, e a minha missà() consiste simples- nao aqllela que clenva dos seus ta.- ::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;:;;;;;;;;;:;;;;;:::;;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;:;;;;;:;:;::;:;::=-nas indústrias alemães provo- ll1ente cm coordenar ()s traballlos Jel1,tos c d�,s suas vlrludes, Viemos,

11-cando a necessária transferên- preparatúrios e das sess(íes, cnl mi, I'ealll'lllar a sol!c,lariedade de Icia das indústrias vitais para Pelo qlll' tcnho scnlido dos delc- todos os pOVOs da ,�Jllenca, esque- VENDEDOR PRAI'ISTAgaelos ele todos os IJaÍses amcl'iea,-, ce0do IlOSSOS [Jr(Jj)l'JOS li,mites

gl'O-1
'lipontos fóra do alcance da RAF, "

I gr'IfICOs de \' z b I

I
!lOS, "amos ter uma ('olJj'el'encia di- ',' ,

. l: _ que sena a sun I) Importante casa do Rio de Janeiro procura vendedor nes-Porém como ressalta dos dados f tI'
, Ldar de Ironlelras quando estão e1llcren e (as lIsualS, 1'000 )" "

,

. I '. t?- Capital, que se possa dedicar à visita per,ódica a escritó-
acima, as maiores nlinas do Com o mí.nilllo de fOl'lllalillades e IJ

'" jllllC1JlIOS ( e. conleudo Lllll\'er- d d t' d f' Isal (' hun1'Jnos t'IIS COlllO (
" rlO,S, para ven c: � ar IgO e a�i colocação entre profissionais,

Reich estão situadas naquela o múximo de cOJllpelletn�ç�o do mo- pios de Jibel'd"!d� direito)� l:r�Il�,I-1 �l�:lgem-se ..refe�enclQs, Para mais esclarecimentos, dirigir-se a

zona e lIa-o po'delll seI' tl'ansfe- mento que I'II'CIII as AllJerlcas e do�

I'
'l'

-

" 1- Vendedor, caixa postal n' 1.225, Rio de Janeiro. I. seus cleyeres para ('(Im a hlllllanida- vl1:taçao l11eSI11O",
ridas de local. É por êsse moti.:.. de, ,

-

vo que a RAF martela inces- YalllOS COl1\ersnr rlJ1 intilllidade. F.\T,'"� o, ,DESE.:\fBABGADOll ���������������"...--------------
santemente as cOInunicações eOIllO amigos sincl'l'os ligados 1>01' I' ','\F(),�S() r':H[<.J Il�" PHESI))ENTI-:
I

- .

d' intel'esses irleais comuns, Dl} I FUBl NAL DI... APELAÇÃO no
a emas evltan ,o.asslll� o trans- Considero a nOSS<l delcgaçüo das .I5[(! GRANDE DO SUL: - uA COil-
porte das matenas prImas que mais aparelhadas c das Imris inte_llerenclH .lntcr-Allll'rieana de atlv!)
a indústria ger,mâ�ica necessi-, gradas no espírito ela Conferencia. I ,gados alel11, ye, ��r()�i:�l�r, C,11tl:e si
·ta para a fabl'lcaçao de mate-I _ t?��.os 0:' tll�lst<lS dl1lCIICano,s, lel'C'-

,

I d' S' d "1 F< '\J \ () 1)1' 1;"'1'1Ql'1" () J3'1) I.I! d () .I1ll0l dos hOll1ens deste lle-
na e °uerra. egun o os ca - ." ,,_"'. - , ."\. ,- 'sf� " . I" 'I 'I'b '"', , A BOSA DO eH 11 E' __ "Nós os ac]- IlIl. t 110 dO (II elO, a I erda<lc e LI

cul?s COllgl�OS de acordo com \,()o�a,d�s chiil'IJ�)�," esprrm;l;)s' 1;111 1);1:, P�l'l.s tl'SCS Hlllll1ciad�s,. \'eri!'i
as lnfornlaçoes dos. observado- óti7uo rcsultado dessa reulli:io UtIl'

C,lI'Sl'-<I ([lwnto essa tnnOll1la inte
res da RAF, a produção béli- permitir:í conhecermo-nos lllell;or r:s:s�a :��s ,:]L�(', n,(? Brasil e j]o� de

ca nazista diminuiu nos últi- estreitarmos mais os histcíl'icos yín- 1I,aI., y,lISlS ,lIJ,lelle,an,!s, Sl' .d�c1I('alll
. u' I culos que unelll () Chile ao Brasil.

90S :stlldos tld. clcncla J�lr](!Jca l'
mos SeIS meses de 45 %. COnSl-! A '

t r I se b,ltl'm pela Illlplanta,çao de lima

d d b t d "qUI es amos para (Izel' ao 1I1l1l1l () orelem I cr I I' ! "
'

eran o-se a a er ura e n1alS {IUe nosso devcr (' manler entre os e,,<l " I:'re c e pressol'S, c'

um teatro de guerra na Itália I pO\'os da Aml'rica os ideais de li- len(.'o p,or ob.ll'tlYO o bem COlllllll1,
, '" , . HIü (Prcss Pal'''a) V'" �

é facil imaginar-se a aproxi- bcnlarlc de dell]()(TilCla e de 501](la- l'C"
'

() " (',",. '�"I" ,-
1\ Ia-d,e-" 'l' I" "..., '"

a -

, SI, ll'Orge l, aUl'lee dorns
mação do desmoronanlento lni- 11�(R(,e dTlllllCdn.J, l?_Ud quc o IIlUi1· chefc' da <1·1 ",', � I· EF IT"do saiba que a Alllerlca trabalha e ,..,

l e",dçao c os - J. .I,
litar da Alemanha e de seu está dec.iclida a conservar as CC)}l- � Con�er,l'l1ela fntel'-Allleric�na fez
satélite. (C, E, C,), Cjuistas da Ici do direito e da jllsti- � �10sS,I_leJ1l�rtageJjJ, a prop(!slto da

lIlst::l,]aç,al! d�';�sc ·certame hOJe, aquí
no Palaclo 11radentes, a seguinte
deelaração: - "A Conferencia .Iu-.

I ridica Inler-Amcricana está-se de-
Revalidação de registro e aposição do respectivo número SCI1Yo]\'cndo nUllla atmosféra ele-

nos diplomas de contadores guarda-livros e provisionados, con- \'ada o ínwressiorw,�lie, Espiritual-
"

'
, .

I d d b mente lllluto alta Sl"llifica l"'Sierldos e registrados no Ensmo ComercIa, antes e ezem ro ,. , ,'.
' ,

? ',�' o �lln
. . 3 b d> pdSSO d llIaJS no sentIdo da Slmp�llta,de 1941, CUJO prazo termma em 1 de dezem ro '_ 1943, pa- da compreensão e ela unidade dos

ra eleito do Dec, Lei n. 4178, de 13/3/42. Dr. EDMUNDO povos cJ� América", Comunica às distintas f'lmílias que está sempre à
A. BURLE advo. lns, na Ordem, sob n. 1 679 e Cap. da Res. Hio, (Prcss Parga) - Via-aé- disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
do Exército' Nac. AV. TOMÉ DE SOUSA 17 - sob. RIO rea) - "A Ill�ll ,ver, a rellnião de desejem uma "permanente" perfeita, garantl'da ehomens de ])lrelto, para debater
DE JANEIRO. problemas do Direito se aprescnta ao gôsto das clientes (permanente curta, meia

na 1IH1,is brilhante oportunidade cabeleira ou bem comprida, etc).
para elucidação e reafirmação c1a.� Os pre"os ,sa-o sem.pre OS mesmos ..doutrinas e conceitos qlle funda- \IImentam a soberania das nações e a
Igualdaele e a clignifica,ção de todos (r$ 20,00 a eletricidade e 25,00 a óleo
os homcns, S('11I distinção ele raça c .I •• I_...!I!I'I!!II_..de religi:io, V-16
Acho que niio se poderia escolher

séclc ll1elhor para a segunda, Con
ferência Jurídica fnter-Alllerícana,
porqlle o povo do Brasil, sabiamen
Ic conduzido pelos ilustres lllanda
tários que o govêrno está .demons
tra.ndo sell llobre e profundo fervor
pelos ideais eternos de liberdaclr
justiça e honra, alistando-se, seI!;
reservas, e decididamente, entre as

Ilações lI11e'c1efendem o Díreito con
tra a fôrça.,' a liberdade contra a
opressão, a ci vilização c contra a
barbária" - declarou à nossa repor
tagem, o professo!' Antônio Taboa
da" delegado cio Paraguai ao Segun
do Congresso Inter-Americano dr:!
Advogados.
Rio, '(Prl'ss Parga) - via-aé-

rea - O professor Eduardo Coll,
chefe da delegação argentina à con-

I
i'erência inter-americana de advo
gados, em entrevista concedido, a

..... __ - .._ ",Press Par�a" ��dar()n o segll\ple;

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139
ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
c-s
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25,00

CONTADORES

Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
bilíza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

ALGARISMOS

máquinas de
somar e calcular,

escrever,

A. de Oliv,eira & (ia.
(fundada em 1930)

Representantes de tecidos de algodão,
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. Télegráfico: PAULICO

Florianópolis 8ta. Catarina

NOSSA SECÇÃOA
o PENSAMENTO DO DIA

"Trabalho h-onesto, produz ri
de

A ANEDOTA no lHA

O PRATO DO DIA
GELÉIA DE ABACAXr - Des-

casque o abacaxi, COI'tC em fatias
e retire o miolo,
Pese e corte em ped acinhos.
Faça uma calda com lima chi-

cara d água e nove ch icarus de
açucar.

Á parte esquente o abacaxi em

banho-Ma r ia e com a panela bem
coberta para não perder o cheiro,
Quando levantar fervura junte

a calda e d e ix c f'crver até tomar
ponto.

Aos sofredores

SALAO BRASIL
Praça Quinze, n. 10

GRIPE o TOSSE o BRONOUiTE
FARMACIA ESPERANÇAA SUA FARMÁCIA

.

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1,642
EDtre,a a domic:ílj�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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espreito-vos,
elo poiro pelo oro

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPíRITO SANTO

(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA O ESTADO)
Rio - Os 'fatos ocorridos agora

com a queda de Mussolini, quando
vimos colaboradores dirétos como

Bagdóglio, amigos íntimos e mesmo

parentes como Debono Ciano, vol

tarem-lhe as costas assinando a

sentença condenatória, quando as"

sistimos todo o povo peninsular vi
brar de alegria pela reconquista da
Ilberdade. quando presenciamos
aquele que era ontem o todo pode
roso reduzido à triste situação de
um réprobo, todos êsess fatos agora
ocorridos são comuns e inevitáveis
após o prolongado regime de fôrça.
A queda de todos os ditadores,

seja por meio de revolução, seja em

consequência de morte - natural
ou não - revestem-se dos mesmos

aspectos. Justamente. o contrário
aoritece quando o chefe democrático
etos. Justamente o contrário acon

tece quando o chefe d emocr ático
deixa o poder, Cardenas está aí.

para exemplo, cercado de tôda ad

miração, simpatia e respeito do povo
mexicano. Mas não precisamos sair
do Brasil, para constatar, êsse fato.
O major Juraey Magalhães deixou o

govêrno da Baía, 110 meio das maio

res demonstrações de aprêço já re

cebidas por um ex-governante. O
povo baiano saiu às ruas para for
mar alas em todo o percurso do Pa
lácio governamental até ao aeropor

to, sendo vistos inúmeros anciãos,

jóvens, mulheres e crianças choran
do pela partida inevitável.
Seis anos são passados e Ju racy

têm a imensa satisfação de consta

tar o seu prestígio, longe de decres
cer só fez aumentar, não na Baía,
apenas, mas em todo o Brasil. Sim
ples soldado, sem mais desfrutar o

prestígio do poder, Juracy sente

nessas demonstrações não existir
'I fôrça maior da que aquela que nos

J dá a certeza do dever cumprido.

A�VARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

PREV1;.SE ilIAIOR ESCAS
SEZ DE PAPEL NOS ESTA·

DOS UNIDOS

Nova' Iorque, agosto - (In
ter-Americana) - Com a pro-I
dução de polpa de madeira para I
1944 calculada em 13 milhões
de fardos, a produção de papel Idescerá provavelmente a 13 ou

14 milhões de toneladas, a me

nos que se possa obter maior
"

quantidade de outros materiais
fibrosos - declarou o sr. E. W.

Tinker, secretário executivo da
Associação Americana de Pa

pel e Polpa, em recente entre
vista.

O sr. Tinker acentuou que a

média anual de consumo é de
17 a 18 milhões de toneladas,
acrescentando que "as enco

mendas não atendidas da in
dústria, no fim do ano, alcan
çarão um milhão e meio de to
neladas" .

Esclareceu ainda o entrevis
tado que o consumo de polpa
de madeira durante os cincos
primeiros meses de 1943 foi rt�
6.250.000 toneladas. Durante o

mesmo período a produção de
polpa' foi de 5.465.000 tardes,
bastante inferior à média dos
anos anteriores.
"Tal situação", concluiu o

sr. Tinker, "só póde resultar
numa maior escassez de pa
pel" .

NEM·TODOS
tnr � O VO MEDICA1l1EN'rO
PAnA �OilIBA'rER A EPI·

:LEPSIA

9w'11*.
••_- If?

1 que o tenor cinematográfico
Nelson Eddy já foi repórter

de jornal e agente de publici
dade; e que os três irmãos da
quele conhecido astro são tam
bém todos cantores, atuando
com sucessc nos palcos norte
americanos.

2 que a tradução latina da
, Bíblia, tal como está em uso

ainda hoje pela Igreja Católica
em todo o mundo, foi feita por
São Joaquim.

3 que o célebre conquistador
mongol Gengis Khan possuía

mil elefantes, mil carruagens e

mil mulheres; e que seu neto,
Kublai Khan, dispunha em seu

harêm de seis mil mulheres.

4 que a República do Salvador,
na América Central, é o país

que tem tido mais vulcões em

erupção nos tempos modernos:
e que, também, é o único país
em que uma pessoa, qualquer
que seja o local em que esteja
situada, pode contemplar um
ou mais picos de vulcões.

Nova Iorque" agosto - (In
ter-Americana) - Os médicos
norte-americanos acabam de
descobrir um novo medicamen
to para aliviar os ataques de
epilepsia, sendo as experren-

I
cias, coroadas de pleno êxito,
patrocinadas pelo Instituto,
Neurológico de Manhattan.

O novo remédio é conhecido
como "di" - ácido hídroclori-
dico glutomico.
As estatísticas médicas mais

recentes demonstram que, em

cada 200 pessôas, 1 apresenta
sintomas de epilepsia. No en

tanto, os médicos americanos
observam que duas inverdades
são ditas frequentemente dessa
moléstia. 1 - Os epiléticos
são "retrogados". 2 - Nada se

póde fazer pelos epiléticos. A
verdade, porém, é que a epilep
sia não constitue nenhum im
pedimento para a manifesta

ção dos' genioso São famosos os

casos de vultos históricos ata
cados de epilepsia, entre os

quais se incluem Cesar, Maho
medo Napoleão e Dostoiewsky.
Além disso, cerca de 60 % dos I
casos de epilepsia podem, ser

curados mediante medicamen
tos, cirurgia ou mudança de
hábitos de vida.

O novo medicamento recen

temente descoberto têm a vir
tude de acidular o sangue -

efeito antigamente só conse

guido depois de uma demorada
e desagradável dieta.

WASHINGTON, julho - (Inter-

5 que dois sons podem ser pro-
duzidos de tal maneira que

um neutraliza o outro, dando
em resultado o silêncio; e que o

mesmo pode acontecer com dois
raios de luz, dando em resul
tado a escuridão.

6 que o beijo, quer como pro-
va de respeito, quer como

manifestação de amor, é com

pletamente desconhecido entre
as raças negra e amarela, nas

quais êsse ato é substituido pelo
esfregar de narizes. Ripas de Imbúia

(para cêrccs)
Tratar no escritório da

SOCIEDADE EXPORTADORA
(ATARIHEHSE

Rua F. Schmidt, 52

30 v.-7
LíDER DOS PILOTOS FEMININOS

DOS ESTADOS UNIDOS

..........................................-- ..
clonais e 17 nacionais.

Quando alguém, tal comoo_
lheiro da. ilustração a-címa, oferecer
lhe. em amável gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade
cer a gentiJeza:E$TEE 1AH.
BEI'1 o NEY APEIUTIVO

1'i1ED/!.ETlJ!

DO DIA

Power e Gene Tierney num filme de
nantes e que faz lembrar "Capitão

Odio no

PASTILHAS

VALDA

Preservai-vos
com uso habitual das

Mas exigi sempre as

VERDADEIRAS
Vendidas só em caixas
com O nome VA lDA

"'o Llcenço do D. N. S. P. N° 186 ,.
rr" • de 26 de Fevereiro 9C>�.

.\,f.nl de 1935 000<' Q'
hOI 0.002, EUCCllyplOI O,

Vida Social

VALDA

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

� �
� PARA vocã E SUA �� FAMILIA

� Sabonete e Pasta dentifrícia

.. ARAXÁ�..

<AJt'FÕnes 1587 CfN·
...

Eoo...",._,.O,.."""'D"""""E
.....

O"U"NO<1U&JmD<OSêSSõ;S"�e 1602 17 e 19,30

(//"1PIlOOfJTO DA KhOTfA.//lIJ._cOI1. é SEGUROS
� IT.I••'AI �

CARTAZES

Tyrone

•

Transcorre hoje o aniversário do
-Americana) - Jacqueline Cochran, jovem Alfredo Zimmer.
famosa aviadora amer icana, foi no- e

meada diretora do Departamento O jovem Abelardo Andrade, Eurv-
Feminino da Fôrça Aérea America- cionarlO do Banco Nacional do

na e assistente fio major-general Comércio, vê passar no dia de ho-
je o seu aniversário de nascimento.

Barncv 31. Giles, assistente do Esta-
do Maior Aeronáutico.
No seu novo posto, Miss Cochran

trabalhará com os altos oficiais 110

desenvolvimento do programa para
o adextramento de um maior nú
mero possível ele novas aviadoras.
Miss Cochran, que foi diretora do
Comando de Treinamento Aéreo,
foi a primeira mulher a pilotar um

bombardeiro através do Atlântico e

é detentora de 54 recórdes interna-

aventuras
Blood":

aluei-

-

coracao,

ATUALIDADES ATLANTICAS N 8 (DFB)
ESTORVO E E_SPANTA CORVO (Desenho)

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: 3.00, 2,00 e 1,00. Impr. até 14 anos

Talco e Pó de Arroz

•

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
U'Jtima com

CURIOSIDADES
Nas estradas de ferro britanicas,

quem fuma num carro onde é
proibido faze-lo, paga duas libras
de multa. embora não haj,a no

mesmo passageiro algum.
*

O nome mais comum entre os

cristãos é o de Maria. E' usado
por 64 .1' das mulheres.

e
,

O romcméista inglês Hervey Allen
autor de célebre livre "Anthony

I
Adverse" vendeu em seis meses

400.000 exemplares dessa obra. Se
gundo os cálculos da imprensa
britânico, Allen ganhou com êsse
livro, inclurridc direitos autorais e

adaptações ao cinema. a importan
cio de 25.000 libras esterlinas.

! n I"\'er�árlotll
Festeja seu natalício hoje a ex

ma. sra. d. Filó Di Bernrrdi, espo
sa do farmacêntico sr. João Di
Bernardi.

*
Passou ontem a data aniversarla

do, sr. Israel Gomes Caldeira, ze·

loso funcionário da Diretoria Re
gionol dos Correios e Telégrafos.

*
Fazem anos hoje as meninas

Zélia dos Reis Cunha, filha do sr.

Dario Cunha, e lolanda, filha do
sr. Argemiro Gandra.

MALVA
Produtos da

PERFUMARIA
MARÇOLLA

e

Por motivo de seu ncrtul ício , que
hoje transcorre, receberá rrrurtns
felicitações dos amigos e colegas
de classe, o sr. José Camilo das
Silva, chéfe das oficina. do nosso

brilhante confrade "Diário da
Tarde" .

e

A srita. Maria do Carmo Costa
festeja hoje seu aniversário nata
lício.

e

Assinala-se nesta data o

sário do sr, Bento Carioni.
!I!'

Falecimentos:
Faleceu, sexta-feira passada., na

cidade de São Francisco, a srita.
Alida Cordeiro, filha do sr. Teófi
lo João Cordeiro.

aniver ..

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró]
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

ÚlimÍ20 do Brasil (D. E. M_).

·FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeíras - Homeopatias - Perfumarfas
artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS MÓDICOS.
Roa Conselbetro &lafl'a, 4 e 5 (edifício do Mercado) - FONE 1.6U

•

-.-.-_-..-_-_- -.-.w_-_-_-_,._-_-..-.-_-_-_-_..-.14

"A Bandeira Nacional quando hasteá
da em janela, porta, sacada ou balcão, fi
cará: ao centro, se isolada; à direita, se
houver bandeira de outra nação; ao cen

tro, se figurarem diversas bandeiras,
perfazendo número Impar; em posição
que mais se aproxime do centro e à di
reita deste. se figurando diversas bano
deiras, a soma delas formar número par.
As presentes disposições .são tambem
apllcaveis quando figurem. ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de instituições, corporações ou as

sociações". (Decreto-lel n, 4.545, de 31 de
Julho de 1942: - Art. 18. N. O.

MACHADO & CIA.
AG1i:NClb..S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 31. Rua Jol1o Pinto - $.
Florianópolis

Sub-agentes nos principais municípios do

ESTADO

exibição da deslumbrante parada de elegância.
Rosalina Russell e Fred Me Murray:

Ela e o secretário
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

Preços: 2,00 e 1,50. Irnp , até 18 anos

5a. feira: Judy Garland, em:

amor de pequenaUm

Faça isto
para rápido
alívio do

. ,narIz ••••

Pingue umas gotas
de Vick Va-tro-nol
em cada narina.
Rapidamente, sua estimulante me

dicação desprende a estorvante mu

cosidade, alivia a irritação, contrai
as membranas inchadas. Nuns se

gundos.V. S. pode respirar outra vez!

Dr. Agripa Faria
Rua João Pinto, rr' 7

reabriu seu ccnsulterle

SiI.3

\
,

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gmrino, O mais fracassado dos pro feias I Companhia Naçional de. Papel:vrAl'RICE CHANDLEH -_ (EX- de junho deste ;1110 nada menos de Burm a 4,042, nos países cscand ina- II Celulose (f�n organlzaçao)CJXSIVIDADE DO C. E. C. PAHA 118.031 uviõt-s, cx clu in d o-xr- os

aV,'a-
ves 5(j t' na Hússi« contra a llAF II I I !

"O ESTADO") -- A mais triste das r iados ou dt'slruidos no só lo. Só_II:") aviões. Por esses dados vemos
desilusões d? povo alemão é.a de!mente nos, ('É'o:> briji\nieo� o "eixo" :q�le niío ('�;t�o i n cl ui das as .perdas Rua III1!lrcoDI- 124 -_ '3° andar __ "al-xoahaver acreditado nas PI'Of("C1GlS de I perdeu ate hoje 4.201 unidades. As aercus nuz isí as nos campos da lllu ') V
Goer i.ng, "de qI�e n,enhUlIl aVià01del,l1aiS

baixes estúo ass im distri-:Hússin qlll',ahalaram pr�fllndallH'I�- Postal 183-1\- TE'L «CELplA»murugo ac ossarra o povo da nobre ,bll1das: na Europa 2.814 contra te o porler io da arma aer ca alernâ. ,--. li �
e grande Alemanha". Pelos 1Il1111e-ja liAF c 1.172 contra as Iôrr-as aé- Por sua vez a �Iarinha de Guerru '

'

�)
ros abaixes pôde-se avaliar o que: rcas n ortc-amcrí canas. no :\i�diter- i britânica dcrrubou ainda 9S5 �a-O Paulofoi o efé.mero dominio aéreo da I rünco e Or icntc Próximo 3.500, na aviões que somados aquele total _

Luftwaffe. O "eixo perdeu até Iins I Tunísia 2.231, no Pacifico, India e 'perfazelll 19.01(j aviões,

SE1)AS
padrões mcrqvilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábric"s do país, são encontradas nos balcões da

Casa Il T4 OS&
Diariamente recebemos novidaaes

aUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

COXHUESSO AIUERICANO
UE JIOTORIS'!'AS

Montevidéu, agosto - (In
ter-Americana) - Com a coo

peração e o apoio da União Pan
Americana, reuniu-se recente
mente nesta capital o Segundo
Congresso Americano de Mo
i crista. De particular in teres
se para o Hemisfério Ocidental
foi a resolução aprovada pelo
Congresso, recomendando que
a construção dos trechos ainda.
não terminados da Rodovia
Pan Americana será facilitada
tanto quanto possível.
Entre as mais importantes

resoluções do Congresso se in
clue a recomendação de que os
diversos trechos da Rodovia
Pan Americana sejam batiza
dos com os nomes dos herois
nacionais do país por onde pas
sa a rodovia.
Além disso, outra importan

te resolução recomenda que a
Argentina e o Uruguai adotem
o sistema de mão e contra-mão
existente em todos os outros
paises do Hemisfério Ociden

---------------------........ tal, afim de reduzir a um míní-: THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY mo as probabilidades de ací-
LIl\HTED dentes, quando os cidadãos des-

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

I
ses países transpuzerem as

J
c-s 1.200.000.000,00. suas fronteiras.

Suh-Agen te: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19 ; :�-, I REQUEIUIIIENTOS, sôbre qualquer as.
sunto público? Procure a "l!l'Pnpl'êsa In.

"t..--,..------------.......!I!!'I!I!I','�,"""'!I!-.i!6!"!�!'!".""f,.(l!'Iç,!,!,:Q�,,i!!I'W"!I!4S;p��,$..,,---, terlllediárja", __ _ _
_-#

também ri El(ATO
cortartdo ou cosendo.'

W. M. DIA��(la(.:(i,te,rR. (}mse/ht'iro /1at'ra. 8
O.K.STuDro

A falta de êxito de muitos homens, tanto nos

nezócios como na vida social é, muitas vezes,b
� _

uma consequência de sua má aprésentaçao:
o desleixo no barbear impressiona desfavora
velmente, chegando a desmerecer a capacidade
profissional e a dedicação ao trabalho. No en

tanto, quando se usa Gillette, fazer a barba
diariamente torna-se tão fácil que constitue
um verdadeiro prazer! Adquira ainda hoje o

novo aparelho Gil!ette Tech e passe a barbear
se todos os dias por este processo higiênico,
prático e econômico!

o NOVO
APARELHO GILLETTE TECH
• Dotado de eficientes B.perfel
çoarrreri tos zios pon tos essenciais
ao confôrto do barbear, Gillette
T'ecn é o aparelho tecnÍcamente
periei to: Use sempre Gillette
Tech com as insuperáveis lêmi
nas Gillette Az u 1, leiSitima..

MEU CASO LIÇÃO RafETE
OVé APROVEITA A MUITA 6EIIfl
SEM O AUXILIO DA GILLflTf
EU NÃO SERIA GERfNTf! ,-J

! y�U PÕ.� A euutte À PROVA

L_CO�lÇAR VIDA NOVA.'

Gillette

-

ri:SeRITORIOS: Rio de Janeiro, Belo Horizon
te, Recife, Baia e Porto Alegre

Escritório em Florianópolis
Rua Jerônimo Coelho, 2 Sobrado. Caixa Postal, 41. Tel.: Viribus
CAPITAL: - Cr$ 300,000.000,00 (Trezentos Milhões

.

de
Cruzeiros) em ações de Cr$ 1,000,00 (MIL
CRUZEIROS), pagaveis à vista, ou 20% à
vista e lt quotas trimestrais de 20% ca
da uma.

A «COMPANHIA NACIONAL DE PAPEL E CELULOSE» é o maior
empreendimento particular até hoje lançado no Brasil.

Mais de quatrocentas pessôos , entre banqueiros, industriais, fa
zendeiros, comerciantes e personalidades de al:a representação e acata
mento assinaram o MANIFESTO de apresentação da COMPANHIA,subscrevendo quantia superior a C�$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE
CRUZEIROS).

Diversas fábricas de Papel e Celulose, sí tuc.dus em SANTA CATA
RINA, PARANA' e SÃO PAULO, e imensas áreas de pinheirais e de
outras materias primas, cuja relação já foi amplamente noticiada
assinaram compromissos de 1NCQ_RPORAÇÃO num montante superio;a Cr$ 100.000.000,00 (CEM MILHOES DE CRUZEIROS).Mais de 140 jornais, revistas e estações de radio, incluidos os
grandes jornais das capitais brasileiras, inscreverarn-se como acionis
tas fundadores, cuja quota minima foi de CI'$ 10.000,00 (DEZ MIL
CRUZEIROS).

Com a garantia de um imenso lastro, a idoneidade de sua dire
to r io , o apôio da quasi totalidade da imprensa, os favores quêl a lei
outorga à industria do papee e as imensas possibilidades que o ne
gocio oferece em todo o território sulamericano, a COMPANHIA NA
CIONAL DE PAPEL E CELULOSE resolverá mais um importante 'pro'blema brasileiro e proporcionará aos seus acionistas ampla. compensação e o emprego seguro dos seus capitais.

).
J

Para mais informações e aquisição' de ações, queiram
dirigir-se a

VICTOR BUSCH «: elA.
Rua Jerônimo Coelho, 2 -- sobrado. ,Caixa Postal, 41

Flori.anóp6lis
LIVROS A<iRICOLAS

Pelo reembolso atendemos prontamente das edições AgroPecuaria da Chacaras e Quintaes. Os mesmos preços da casa
editora. Solicitem nossas listas em geral. F. Petroni & Cia.,Ltda. - Rua S. Caetano, 72 - S. Psulo.
CASA MISCELANEA,

distt'i-I
Prestigia o Govêrno /e as

buidora dos Rádios R. C. A classes armadas, - ou seris
Victor, Vávulas e Dsiccs, - um "quinta· colunista". (��ua Trajano , 12, .p. LV.l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor ,tyIeireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperreíeoamento e Longa Prática no Rio de Thneiro
ques à capital italiana atingem pro
fundamente a todo o mundo cató li

(jONSUIJl'AS - l'ela manhã: dlal'lamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos co e a todos os povos civilizados.
Bâbados; das 16,30 às 18 horas - CONSUI,TóRIO: nua João Pinto li. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

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

Ex·interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CI,tNICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua Peltpe Schmidt n, 38 - Tel. 1426 - nESIDf:NCIA: nua Vi!';conde de Ouro

]"'('(0 11. 7() - '1'.. 1. 152:1 - HORA RIO - nas 16 às 18 - Fl,OHL'\XúI'OJ,IS,

As maiores precauções foram to- cial e de elevado alcance religioso
madas para que os templos, con- e traduz-se em autentica batalha de
ventos, catedrais, mosteiros e mo- salvação do cristianismo. O intuito
numentos históricos fossem po u- principal é a rendição dessa polí
pados da destruição. Atitude evi- tica de monstruosidades e de san

dente do respeito que os aliados de- guinolências inaugurada pelos tota
votam à grandeza de Roma. Os fas- litários. O prõprio Papa compreen
cistas não podem queixar-se dos deu essas circunstâncias. ChurchilI
aviões democráticos. Eles não tem advertiu a Itália a respeito do que
idoneidade e, nem credenciais para está sucedendo e Mussolini ocultou
protestos. Não é o fascismo com se nos edifícios sagrados de Roma
sua· séde em Roma, em cujo per i- para fugir ª sua inevitável quéda.
metro está o Vaticano, o maior sa- A presença do "duce" é macula à
crilégio, a maior heresia e o maior cidade de Roma. As bombas alia

Especialista em moléstias de senhoras - desrespeito à religião católica? das são salvação. A tristeza que
Partos. Não é o fascismo a anti tese do ca- se apodera de todos nós, ao ver-

ALTA CIRURGIA ABDO.MINAI,: estô-
tolicismo, a mais antagonica de to- mos os ataques contra a capital ita-
das as doutrinas perante Cristo ? liana, se reverte em suprema ale
Não é Q fascismo o simbolo da dis- gria quando contemplamos a futu

ricocele, Tratamento sem dOI' e operação solução cristã? Não foi O fascismo ra paz que elas trarão à humanida-
que proclamou a necessidade de ser de católica.

DR. SAVAS LACERDA
Ex.u1tel'no do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagtárto elos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr, Per-eira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departameuto de Saúde e Hospital de Caridade

Cli'nica médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nari,,! e Garganta
CONSULTóRIO: RDa Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

•• 18 horas - RESID:ll:NCIA: Couselneíro .Maf,:", 77 - FLORIANóI'OLIS.

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
cmuaGIA.O - :DIRETOR DO HOS

'PITAL DE CARIDADE
Doenças d-e senhoras - Operações -

Diatermia - Infra-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua Visco de Ouro Preto, 51. TEOl. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 noras
Tratamento das dores e Inflamações nas

senhoras para evitar operaçOes

DR.
DR. ROLDÃO CONSONI

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJ-ALMA
MOELLMANN

Formado pela Untversídadê de Genebra
Com prática nos hosptta is europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

AsMste. 1:'écnico: DR. PAUJ,O TAVARES
Curso de Radiologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau-

10'). Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

cartiiogr�fia clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, S, Fone 1.195. - FlorianópoliB.

r DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

,

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, ulceras gástricas e duo
denais" câncer d? estôrnago, af'e
ções das vras biliares, nus, 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 Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Conshltório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

I

I
l
r

�Iédico - Cirurgião - Parteiro
For-mado pela Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, Onde foi
Assistente por vários anos do Serwiço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Cljnica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila 0, Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof, Domingos Delascio no

"Hospttul Leão XIII".
Círurgíão do estômago e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
prõseata e bexiga. \.Iaricocele, hidrocele,
varizes e hérnia, Doenças de Senhor-as f;
partos.
Consultas: Das 9 às 12 horas na Casa

• d'e Saúde São Sebastião, e das 3 às 5 à
Rua Fer-nando Machado n. 6 (andar ter
reo) , '1'eL: 1.19:5,

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

DR. SAULO RAMOS

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLAS'l'ICA
00 PERtNEO - Hérnias, hidrocele, ve-

de Hemorroides e varizes - Fraeturas:
aparelhos de �êsso. Opéra nos 'Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.()()9,
HOI'árlo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

ROIDa, séde do grande
sacrilégio fascistaPAULO DE CAMPOS

MOURAj
destruida a cidade de Londres

- (PRESIDENTE DO CENTRO assim como toda a Inglaterra? Não
DE EXPANSÃO CULTURAL). foi o fascismo que se aliou ao mons

A grande repercussão que causou truoso nazismo que destruiu 13.395
o bombardeio contra a Cidade San- templos religiosos e monumentos
ta deu origem a muitos comentá- históricos da Inglaterra? Não foi o

rios de todas as espécies. Os ata- fascismo que deu início à presente
conflagração universal?
A ação rigorosa dos aliados cons

titue uma verdadeira repetição das
Cruzadas que tinham como objetivo
máximo a restituição ao mundo ci
vilizado da religião de Cristo. O
aniquilamento dos sustentáculos fas
cistas é medida de alta nobreza so-

Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
ClA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regtsr.)

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.
Vi as u rinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone': 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA lUÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cr í

ancas em GeraL CONSULTóRI(!): Rua
F'elipe Schmidt - Ed íffcíe Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-
3ID:Il:NCIA: Av. H, Luz, lS6, Fone 1392,

Serviram no entretanto, para alega
ções da propaganda inimiga que re

correu ao sentimento religioso afim
de comprometer a dignidade dos
aliados.

"EM BUSCA
OOCARATER
INTEGRAL"

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

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

Consultas diárias dali 5
horas em diante

ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirnrgia e Ortopedia. Clínica e Cirnrgla
do toeax, Par-tos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO! R. João Pinto 7 Díd
riamente das 15 às 17 horas. RESID:Il:N·
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENACHAVES SOUSA

Leia no nevo número de SELE

ÇÕES o resumo completo de um

recente livro de êxito de um famoso

psicólogo, Assunto de grande
atualidade em plena época da
psicanálise. E mais:
Quanto vale o poder de
concentração. Cultivando-o e

aperfeiçoando-o, vemos aumentar
nossa capacidade de criar e a

alegria do trabalho... Pág. 20.

Cuidado com o cancer! Co
mo reconhecer os primeiros sin
tomas, e obter pronta e eficaz
atenção médica para, com toda
a segurança, por-se a salvo dêste
terrivel maL.. Pág. 83.
Maternidade sem dor nem
perigo? Eis uma notícia agra
dável para as mãezinhas e ... para
os papais nervosos... Um novo

processo de anestesia que, ainda na
sua fase experimental, já regista
muitos êxitos notáveis.,. Pág. 2S.

Ianques em terra de in
fiéis. Curiosos e extranhos hábi
tos que explicam plenamente por
que razão ver o rosto de uma

muçulmana é tão perigoso corno

levar um tiro... Pág. 23.
Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para JUNHO
AcabCl de sair
Apenas Cr.$2.00

ENFERMEIRA OBSTJi:TRICA
(Parteira)

DIplomada pela Maternidade
de Florianópolis

Atende chamados a qualquas
hora

Praça da BaJldelra, 53 - sob.
(Antilro Larll'o 13 de Maio)

CrediloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sortetos nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
NOT' BEM todas estas vantagens por apenas

n , Cr s 1,00. Tudo que promete cum
nre Incontinente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha cotíança, que, quando menos esperar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

o

-----

•

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

ReJ)1'eBentante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Roeário, 55-A - 2.° andar - ]fie

RADIO
Vende-se um, RCA Victor, 5 val

vulas. Preço Cr$ 1.200,00. Tratar à.
Praça da Bandeira 37, depois das
17 horas.

"LUDA SE a casa n' 37,
li -

sita à rua Jo-
inville. Tratar na residência n

'

9, à mesma rua, ou n' 50 à
rua Blumenau. v-B

Moradia nos Coqueiros
Vende-se uma. Tratar na

Farmácia Moderna. Praça 15
de Novembro, 27. 6v·5

Máquina a vapor
Máquina com caldeira, de 10

H.P .• em bom estado de conser
vação e funcionamento e tubula
ção perfeita. Vende-se uma. Infor.
mações, dirijir-se à Caixa Postal
n. 113. ou telefone 1329, em Flo
rianópolis. 3 V. - 3

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços, só na CASA MIS ..

CELANEA - Rua Traiano, I:::!

S a RU DBROI
CONTEM

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

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O, Pálido,. DePluperldo"
Esgotldo" Anêmico" Miei
que cri.m MlgroJ, Crl.nçl'
raquític•• , receberio I toni-
fic.çio ger.1 do orglnilmo

com o

Sa RUUe R DI
Llc. D.N,S.P. o· 199, de 1921

,

I ,

c:,��Ã� ylROêJ.t-- .....

Esp [CfALI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os alemães abandonal11 Sicília

AHGEL, 15 (U. P.) - As forças
aliadas em Sicília, num avanço de
10 krns., tomaram mais 5 Iocalida-

Todas as fábricas de Hitler podem ser alcançadasLONDRES, 14 (D.P.) - Os bom- I Neustudt demonstr-a (fue Hitler não
bardeiros pesados noi-te-americanos Iechucní os lndustriais de Wiencr- tCJ1l uma única Iálnica situada Ióru
:dacaralll, pela primeira vez, a Aus- Ncustnd}, situados ao sul de \1ien-1 do ulcunce da arma aérea ... aliada,Iria, durante a, atual guerra. Infor- na .. Os observadores aliados sal icn- mesmo nas zonas consideradas

í

n a

mações oficiais indicam que os Iam que a incu rxâo foi muito inten- ccssivcis aos aviões elas Nações
aparelhos aliados l ivcrum de voar sa, roprcscntundo outro rude golpe Unidas. l icvc-sc acrescentar que
quatro mil e cem quilômetros para desfechado pelas forças aéreas nor- com a ocupaç.io de Sicllin os alia
efetuar o audacioso "raid". O ata- te- mucr icanas contra as castigadas dos poderão r-edobrar a intensidade

Por falta de papel Hio, 15 (E.) - ll a lres anos, ros de caca, Antônio Isidoro foi
'/' 1- (l' P) \T' S'('I' mais ou menos, vi via refugiado !preso, POI: uma turma de quinze/Alrlljue,�) . .

- ,li

ARGEL, 15 (U. P.) - As fôrças aliadas ocuparam o im- susp cnsu a puh l i cação do Fr-an k- nHS matas dr) município flumi nen- homens a rmarhos. numa gro la de
portante porto ele Riposta, cidade de Giarre, a localidade ele Iur lcr Zei tuug

" devido it falia de se de Hcz en dc, alimc n íunrl o-sc de; prop ri cd ad c na Light, naquela 10-
Milo e a povoação de Floresta. durante o dia de 6a.-feira. In- papel para jo rn ai s. Inforll1<l(:()'('s cuç a e coberto apenas por um cou- i calidade do Estado do Hio. Apesar
formações oficiais salientam que o avanço das fôrças brttâní- fidedignas adiantam que lodos os r o de cabra, Antônio Isidoro, que da snperioridadc numerrca ,le
cas e uorte-amertcanas aumentou de intensidade em todos os l'lllpreg<ldos do referido úrgáo se- acaba, afinal, de ser preso pela p o- seus d ctcntmes, Antônio Isidoro
setores ele batalha, apesar da obstinada resistência oposta pe- râo aproveitados pelos outros jo r- Iicia. Espadaudo, forle, com a bar- lutou tenazmente, até que foi .sub-
los eixistas. Com a ocupação de Milo, na parte oriental do nu is existentes na Alemanha. ha crescida, aquele indivíduo [ugarlo, send,o conduzido amarra-
monte Etna, os aliados resolveram a seu favor a 'batalha pela criou uma lenda de m isté ri o e, do para a cadeia pública de Re-
posse da 'I'aorrnina, que é a última .posição externa da defesa At

- I A despesa com o quando aparecia, furtivamente, na ze nd o. Inter-rogado pelas autoridu-
M· 1 1 t

.

t 1 d S' '1' ençao . cinema póde ser ti cidade d e ·]'ezell(le, e I ",I Iouo I 1'·1 1
-de essma ao cngo c a cos a onen a e lCI la. , _ "e5- o es, recusou-se a az er uec araçoesrada com a venda de papel velho.

Compramos a Cr$ 0.40 o quilo. corraçado, COJllO uma Iéra. Todos sôbre os seus antecedentes, l im i-
Rua Francisco Tolentino, 3. o temiam e fugiam dele, cmp e- Ia n d o-se a dizer que se embr-enha

;����[;';s"'-:ii7��·l; Ilhando-se junlo Ús autoridades ra na mata por espontânea vo nta
para a sua captura. Agora, obtida de, convcnoido de que, longe daela costa nordeste de Sicília e as
a sua localização nas matas de civilização, em pleno contato com

Hez cnd c, com o auxílio de cachor- a natureza, seria mais feliz.

AHGEL, 15 (L'. l'.) - Enquanto I AHCEL, Li u. P.) - As forças
na zona de Mcssi nu prossegue <I alcnuics que abandonaram a cabe
evacuação iniciada há dias pelo ça-de-pon

í

o de :\[essina rogem al ru

"eixo", as restantes forças alemãs. vós do c sl rci!o desse nome em dir'c-
S '1'

-

t 'I'· '1 I' b;) Iunchas-torpcdcirus hrilân icas eh e-
que ainda operam em 'jcI Ia rc .. çao ao

.

CITl orro I li !ano, so. _ ganllll até o rorto de Mcsslna e
cuam aceleradamente para norrlés- inccssuntc bombardeio da aviaçao I'

1
3. f' I' I I' I'

.

d I
li I atncararu a mercantes.

te, no desesperado esforço de ugir a w( a, apesar (a vro cncia a uc-:

ao cerco uniuente. fesa an li-aé rca do "eixo". As LIl- r AHGEL, li) «(�.) _ Os ex
é

rei
limas notic ias chegadas da í'ren!e Itos brí táu ieo l' norte-americano do

a�lunciaval�l que essa e,:cuuçiio 11a ..

, minam toda él zona do Etna e cou
VLa atingido proporçccs de Iugu tinuam em movimento convergente
em massa.

!para nordeste. Acredita-se que tro-
pas "cixistas" ficaram cercadas nas

AH(;EL, 1:> (C. P.) Os aviões imcdiaçóes do vulcão.
eles, tendo jú prat icnmcu l c em seu

poder o monte yulcânieo do Etna.

Pódem abrigar-se no Vaticano
ARGEL, 15 (U, P.) A emissora do Vaticano anunciou on-

tem que, com autorização do Papa, se havia resolvido que, quando
houvesse alarme anti-aéreo noturno em Roma, o clero e os fiéis. po
deriam refugiar-se na Cidade do Vaticano, para o que, apenas re

comendava precedência e moderação aos interessados quando fi
zessem uso dessa perrmssao.

CACADO-' COMO FERA

4 ..100 quilômetros

o ESTADO Esportivo Medalha entregue
HECTFE, 15 (A. N.) - O almi

rante Ingrum, comandante das for
ças na va'is norte-americanas do
Atlântico Sul fez entrega, ontem,
ao almirante Dutra, comandante das
forças navais brasileiras do N()I'
deste, ela medalha de serviços pres
tados, com que o Governo dos Es
tados L'nidos distinguiu aquela alta
patente da nossa Armada.

"FOGO SIMBóLICO"
S. PACLO, Hi (A. N.) - A gran

de maratona do "Fogo Simbólico"
continua a despertar invulgar infe
rêxsc nesta .capi tal, não só entre ,I

populução C0ll10 nos círculos espor
tivos, autoridades admin istrutivas,
mi I i ta re5, ec I esiásti cas, i ll1prensa e
ródio. Toelos êsses elelllenlos estã,)
prestando apóio ii inieiativa da Li
ga de Defesa :\'acioJ1aJ do Hio Gran
de elo Sul.

parada aos mais sangrentos comba
tes travados entre russos e alemães Voaram

Errol Flynn casouAniquiladOS os defensores de Spas-Demiansk;VIOSCOC, 15 (l'. P.) - Podero- mãs e esl,lbdeccrHi1l contacto �lr) lienta-sl', além disso, que com a

sos fOl'maçôes hlindadas e molo-: oesle da cidade. Os defensores ele !1o"a acometida russa sobre Pollo
rizadas russas, apoiadas por gran-I Spas-Dellliansk fOJ'alll [otalmenle va, as forças sOl'iétic::IS estão pl'C
des forças ela aviação e da i),rtilha-I aniquilados. Outras nolícias oficia,is parando o 1('ITeno para lIllIa ofen
ria. estão abrindo passagelll na zo-I soviélicas assinlllam que os rllssos sil'a sobre Slllolensk, o objetivo mú
na de Spa:deIUia�1sk l.la (.l.il'eção de estão às Jlodas de Khara.cheY e (he; I ximo dos, russos na frente celllr,l]
noslav. Jn!orlllaçoes fidedIgnas re-I defesas exlernas de Bl'Iansk. Sa- ao oes'le (le :\Ioscou.
velaJll (ltle se estú travando violen-I '.J .

�"""'''-'__.''''-_._''_._''_'.-.-_-.-_-.-.-.-.........__.r."",�."_......._.....w_.._.._-_�.,,._�__-_-..._..
tÍssimél, batalha, que pode selO COI11-

durante toda a glle 1'J'1l. Os despa- LONDRES, 15 (U. P.) _ A aviação norte-americana perchos procedentes da fren1e de ba- correu quatro mil e cem quilômetros ele ida e volta, partindotalha indicam que os a.]elllàes li- ele suas bases no Oriente Próximo, para bombardear a Austl'ia
nham estabelecido na zona de Spas- rela primeira vez depois do início da guerra, e assestol1 formi
�cll1iansl� um sólido sis,te.ma def:]1- dável golpe numa das fábricas ele aviões mais importantes do
SlVO, apalado em uma sene de tnn- .. eixo". O comunicado da RAF diz que o ataque se realizou no
cheiras unidas e protegidas por lJa-, dia 13, à luz do sol, lançando-se explosivos sôbre as principais
ses semi-permanentes de artilharb. !fábricas de Wiener Neustadt, situada ao sul de Viena, num golEntre as linhas de lrü�cheiras (']l-Ipe paralisante contra a já debilitada indústria aeronáutica do
eontraval1l-se campos mInados e de-I" eixo". Os avi ões voaram 240 1\:ms. mais do que no ataque a
fendi.dos por densas redes ele arame Ploesti e concentraram seu ataque nas fábricas que constl'ócm
farpado. As forças soviéticas domi-! os "Messerschmidt". ;\Tuitas bombas cairam entre os edifkios
naram :lS posiçõ>2s alemãs l11l'lliante! das fábricas e oficinas que produzem, pelo menos, 30 aviões
yiolenta acometida em fórma de te- por semana, Anteriormente, julgava-se que êsses estabeleci
naz e intenso bombardeio e canilo- mentos estavam a salvo elos bombardeios britânicos; mas a il1-
neio. Depois ele longas horas de cm'são de sexta-feira demonstrou que a indústria do suéste do
sangrentos cOlllbates, os russos abri- Reich também é acessível aos aliados. A fábrica de Wieller-
1'a111 ampla brécha nas linhas ale-! -Neustadt fica a 45 kms. de Viena.

o domingo esportivo
No Rio

Vasco e Fluminense empata
ram por 2 a 2, tentos de Admir,
-2-, Carreiro e Pedro Amorim. O
árbitro da peleia, sr. Aroldo Dro
lhe da Costa, anulou um tento
legitimo, assinalado pelo meia vas

caíno Lelé. Renda: 102.671 cruzei
ros.
-- O São Cristóvão venceu o

Bonsucesso por 3 a O. tentos de
Alfredo -2- e Santo Cristo. Renda:
7.559 cruzeiros.
-- Flamengo e Madureira empa

taram por O a O. Renda: 24.490
cruzeiros.
-- O Bangú derrotou o América

por 4 a 3, tentos de Moacir -2-,
Boleiro e Otácilio, para o vence

dor, e Jorginho, Esquerdinha e Li
ma, para o vencido. Renda: 13.859
cruzeiros.
-- O Botafogo abateu o Canto

do Rio por 4 a 3, tentos de Hele
na -3- e Bazzoni, para o vencedor,
e Fantoni ·2- e Danilo paTa o ven'

cido. Re"da: 12.062 cruzeiros.
Em São Paulo

o São Paulo "esmagou" a Por
tuguesa Santista por 9 a O, tentos
de Sastre -6-, Teixeirinha ·2- e

Luizinho. Renda: 34.720� cruzeiros.
-- Palmeiras e Juventus empata

ram por 2 a 2. Marcaram os ten
tos: Og e Caxambú, osdo Palestra;
e Juan Carlos e Zalli, os do Juven
tus. O juiz do prélio, sr. Carlos
Montei'ro, invalidou um ponto le·
gitimo do Juventus. Renda: 76.358
cruzeiros.
-- O Corinthians abateu o Co

mercial por 4 a 2, tentos de Hér
cules, Milani, Eduardinho e Ser
vilio, para o vencedor, e Parisi,
para o vencido. Renda: 24.176 cru

zeiros.
-- O Ipiranga venceu o S, P. R.

por 2 a I, tentos de Plácido, Fo'
gueira e Dedão. Renda: 4,220 cru
zeiros.

HoJ.ly",ood, 15 (l'. P.) - O ator
cinematogrúfico El'rol Flynn ea
SOthse eOI1l �ora Eddington, de 10
unos de idadc', em Acapulco, no ':\1l'
xico. Nora Eddingtol1 é descelHlen
te de indios.

f,

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU�

LAR DEPURATIVo

Av. Getúlio Vargas
ruo, Hi (A. :\'.) - Vai seI' ime

diatamente pavimentada u maior e
mais bela lIJ·téria do Brasil a'
Avenida Getúlio Vargas. Para isso,�lcaba de seI' aberta a nec.essúria
conClllTl'l1cia.

É UlIA. DOENÇAMUITO PERIGOSA
:PARA A F.lllÍLlA
li: Pil.A. A lUÇA-

DO SANGUE

noite,

MARGA REGISTRADA

,I
.�

A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO
ü Fl�IiOL. " Baçu, o coração o Estômago, os

Pmmões 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
·nos OeSOR, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz 08 individios idiotas.
Inofensivo 80 organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D, N. S. P.
como auxiliar no tratomcnto da Sífilis e Reu-
matismo da mesmA origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91CJ», dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa.

Lu.uosa data
ouve bém

do
INão Entre 15 e 17 do corrente

faz um ano que os covardes
submarinos do "eixo", pre
valecendo se da escuridão da
noite, meteram a pique. em

águas brasileiras, cinco navi- ,
os da nossa frota mercante: Y
Baependi, Anibal Benévolo,
Araraquara, Arara e Itagib�.
Agora, de armas na mão,

ao lado das Nações Unidas,
c Brasil há de vingar a san

guinolenta afronta.
Amanhã publicaremos a

entrevista que tivemos com
um dos via;antes do "Bae
pendi" e o qual milagrosa
mente escapou ao torpedea
mento .

por causa
catarro?

EXPERIMENTE ESTE REMÉDIO
Se V. S. sofre de aturdimento catarral

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca

tarro obstroe a parte posterIor da sua

garganta, certamente se alegrará ao sa

ber que essa tão aborrecida afecção de

saparece prontamente com o simples tra

tamento, durante alguns dias, de PAR

I\IINT, o qual poderá adquirir em qual
quer farmácia ou drogaria.
Nota-se uma grande melhora logo no

primeiro dia. A respiraç!lo se torna mais

I facil e desaparecem, gradualmente, os

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça,
=< sonolênoia e a obstrução nasal.
A perda do olfato e do paladar, a difi

culdade de ouvir e o desprendimento do
muco nasal na gal'ganta são outros sinto
mas que indicam a preSet1ça de catarro,
o qual deve-se combater com o tratamen-
to de Parmlnt. \

Em Santos
o Santos derrotou a PortuSl'uesa

de Esportes por 2 a 1, tentos de
Motinha, Gabardo e Xavier. Ren'
da � 16.200 cruzeiros.

Em Belo Horizonte
Atlético 4, Siderúrgica 1; Améri

ca 2, Vila Nova 1.
Em Joinville

Caxias 5, Ipiranga O.
Em Rio Negro

o Comercial, de COritiba, ven
ceu ao Cremio Rio Negro por 5a4.

Em Buenos Aires
Estudiante 2, River Plate 1; San

Lorenzo 1. Huracan 1; Racing I,
Atlanta I; Platense 4, Gi.násia 2;
Banfield 2, Lanus I; Boca Junior Argel, 16 CU.P.)-O 80 Exéra
2, Ferrocarril O; Old Boy 0, Rosário cito Britânico ocupou as cida
O: lndependiente 2, Chacarita Ju- des de Castiglioni e Taormina 1nlOr O. S' '1'Em Curitiba em ICI la.

I _

O Avaí impôs severo revés ao

\
Ar I 16 (U P) O ,.

Brit&nia" vencendo' o pela conta- ge , . .
- exerCita

gem de 4 a 1. norte-americano, avançando ao-/.Em Laguna longo do litoral norte de Sicí..
-

Tnmemddré 4, B,uri�C1 Verde 4, lia, chegou perLO de MiluZQ.

RIO, 16 (A. N.) - Foi reza
da, hoje, a última missa na

igreja de São Pedro. A seguir,
cómeçou a desocupação de to�
do templo para que seja efe
tuada a sua sensacional remo�
oão, como se fosse removidú,

I u.-ma mercadoria, ou coisa pa-
:.._--------------------.----.... recida"

Atesto que ilpliquei muitas
vezes o ElJXIR «91CJ» obtendo
sempre os melhores resultados
no tri::tamento da Sifilis.

Ca) Dr. Rafael Dartolelil

IIA Londres, 16 (U.P.)-A
ção aliada 'atacou, esta
a zona de Berlim.derradeira missa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


