
200 mil japoneses amea�am a Austrália
Q. G. Aliado na Austrália, 15 de Coral até a do Mar de Bis-

(U. P.) - O gal. Sir Thomas A ataques aéreos japoneses às bases 1

ga escala se não tiverem o con- va Guiné e Mar de Bismarck. O marck sofreram êles contínuas

Blamey declarou, em entrevista à aliada na Ilha de Salomão e Nova trôle aéreo. Em consequência, resultado da luta nas próximas derrotas, graças a seu fracasso em

. Guiné, nos últimos dias, marca- disse o general, os japoneses es- semanas terá para nós grande conseguir superioridade aérea
I'mprensa que os Japoneses con- f'

..

I d 1 d f Dl"
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'200 '1 h deori
ram a ase InICIa a uta em que tão concentran o orças com importância". I

isse o genera que o mum-

centraram mi omens e pn- ... ..

I P d f L
I. h d f o Inimigo procura conseguir igua - agressivas intenções - a ponto assan o em revista o curso go .ez o que se esperava. an-

meira In a e uma grap e orça _1 d
- .

'd d d 200 000 h h b Ih
.

d \ t T- P d na e, senao supenon a e, no ar. e terem . omens em li- das campan as japonesas, o ge- çou-se ao tra a o para organizar
aérea perto a!" us ra Ia. o e-se,

I
Acrescentou o general que o nha de fogo .e poderosa força neral disse que os mporucos, ten- em todo o arquipélago uma for-

DO;::" esperar que retomem a oferr" f d h" f I d I h d d M I I d d
.

d N.' pro un o c oque que so reram aérea - ao argo a in a norte o conquista o a a aia e as n- ça ver a eiramente gran e. e-

siva a qualquer momento. Bla� com as derrotas no mar de Bis- da Austrália, com o fim de reto- dias Orientais Holandesas com re- cessitamos mais aviões, se qui
mey, que é o comandante em che-I marck e outras zonas, mostrou mar a ofensiva interrompida pe- lativa facilidade, tencionavam sermos estar certos de fazer ga

fe das forças terrestres aliadas I aos japoneses que êles não po- las sucessivas vitórias aliadas no realmente invadir a Austrália em rar a tentativa japonesa para ob

nesta área, disse que os pesados derão movimentar forças em lar- Mar de Coral, Ilhas Salomão, No- 1942. Desde a batalha do Mar ter o contrôle aéreo .
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Jacaré morto a tiro O «Poder Soviético» nao seduz
de revólver à Câmara Eclesiástica

"elltll1cio Aires, H. Cf. do Sul, 15

OHiO,
14 (A. N.) - A Câmara Ecle-

(E.) - Xas margens do a rroi o

ii ..

siástica distribuiu aos [ornais cario-
cas a seguinte nota: O PODER SOo'

Chasqueiro em propriedade do 61'. VH-:TlCO. Está sendo anunciado um

Feljci:IIlO Frci tas., foi por êslc livro sôbre o poder soviéti-co, escri-
modo com um tiro de rcvól vcr um lo por um pastor protestante e em

jac.lrc. iJa�tal1'le desenvolvido, (\
má hora prefaciado por um bispo
católico. À admiração do públi-

qual foi exposto no Cafó Húdio, O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA co pelo doloroso contraste, tanto

destn cidade. O Iá lo causou cstra- mais doloroso qU9J1tO é êle focalí-

nhe'za, pois não era conhecida a Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES zado para o reclamo comercial, que-
existl'ncia de jacarés no arroio re-

remos também juntar a nossa estra-

I I
nheza c o protesto da coneiência

ferido, que é dr pequeno volume XXVIII Florianõpolis üuínta-leire, 15 de Abril de 1943 N. 8798 católica, justamente escandalizada

(];íglla. com o fato. Não nos seduz o Poder
Soviético, ainda quando, por qual
quer oculto -motivo, apresentado
por um bispo. Mais do que êsse po-
der e acima da autoridade de quem
() aprcseutu, pregamos o Poder da
Verdade e colocamos a autoridade
da Igi-ein. Esta, aliás, aos bospos
adverte na liturgia da sagração
espiscopal : Nom Iicas bonum nec
malurn bonum ... "

E' um monstro e um cínico ,
A

Ilecife, 15 - As autoridades policiais do municíPiO" de D�aSJ�.�g'IO� 15 �.� p.)an��)1tinho descobriram uma série de crimes revoltantes, de que
, ministrador rIo podprin humano,
e prinCipal acusado José Marinho da Silva, que goza de má

sr. Paul :ilac Nlltt, declarol1 que
reputação, separado, há tempos, da esposa, em virtude de ha- ·'todos os homens cios Estados L'ni-
'Ver esta descoberta que o marido desencaminhára suas duas .

, dos, física!lllente aptos, entre 18 e
Irmãs. Marinho passou a viver marit.almente com ambas as 38 anos de idade, estarão nas fôr-
cunhadas, estando na iminencia de fazê-lo com uma terceira.
Estando as duas mulheres grávidas, Marinho induziu-as a ma- ças UI'madas, antes do dia 31 de de-

t
zembro próximo. Sómente serão

arem os filhos quanelo nascessem, o que aconteceu, sendo as

crianças enterradas numa mata. Todas confessaram esses cri- exc0tua.c1os 3.200.000, que são ne

cessários para a agri cnl.tura e à�;
mes tendo Marinho declarado, cínioan'1ente, ser o autor da
d indústrias vilais.
eshonra de suas duas cunhadas e que pretenelia fazer o mes- . _

mo com terceira p
....

d 2 I
-

yo-.. �";�..................--�---..........Qd"J'._bW.P__-..-.;a� rlsao e a emaes

O TerrltorlO do Rito adelra de�e��I�����?ll� �?�s�·: ��g���i�!il!:�:�II mamco hurt h.raclller, que estava

Rio, 1'5 (E,) - Falando à imprensa, o governador do Acre, cm :'Ia.nit'lls. Igualmente foi orele'na

dep,ois de aludir à fabulosa mobilização de braços para explorar os da a prisão de outro súdiot germâ-
.

d b nico, Ernesto l\.ellrl". As aulorida-
sermgals a acia amazônica, declarou que a população do Altc·
M

- eles, de há muilo, vinham deligrn-
adeira acredita na próxima criação do novo território do Alto ciando, a[i1l11 ,dce esclarecer as ati-

M.�deira, form�do com pedaços de Mato Grosso e Amazonas. vidades dos rcCel;irlos e.lell1cntos.

j

o desocupar prédio
de- três meses

prazo para
deverá ser

l+io, lG (E.) - o juiz Hugo AlI- d ad c com o artigo 1.209 do Código
ler, ti lulur êÍa n.« V�lra Cível d ee- Ci vi I. Esta Iaculclad c i ncrun te ao

la capital, proferiu importante eles- cxcrcic io do direito de propr i er!a
pacho num pcd id o de notif icaçâo, de, foi revogada pelo arl i go 4° Ie
declarando que somente no prazo Ira "c ", do Decreto-Lei n" 4.;)98,
de lrês meses podcrú o locador no- de 20 de agosto dr HJ42, que est a

tificar o locatário para desocupar bcleccu a regra, segundo a qual, 10-
o imóvel. A íntegr-a desse despacho cad o r ou sub-locador sórncntc p o
é a seguinte: - "Indefiro "in li-Idcrú uotil icur para que desocupe
mine" a pclic:.ão inicial C�1:1 !'unela-I

() imóvel no ]1raZO de 11'[':' meses

rncn lo no urI i go 180 cio Córl igo do e desde que dele n cccsxi t.c para
Processo Civil. E assim decido, ocupação pessoal, Nestas condi

por que no estado atual de nossa �'i)es, a presenle norif'icação jurl i
Lrg'islação nâo é licito ao locador cial, como defiue dos própri os ler
notificar o lôcatárro para que no mos, constitue uma lesão em poten

prazn ele trinta dias desocupe o c inl ao nrt igo 5° do c ita.dn d ip loma
imóvel, porque não lhe convcnhn legal. que não pó de subsistir em

simpl i cnr a Iocnr-âo , _de confor rni- face ela lei cm vigor".

NO INVERNO próximo

A MODELAR apresentará
as últimas criações da Moda

Senhoras, Cavalheiros e Crianças
e por preços

SENSACIOHAlMHHE BAIXOS!

para

A tripulação da jangada perdida
Rio, 14 (A. N.) _. o general Mendes ele Morais, coman

dante do Destacamento ele Fernando de Noronha, comunicou
ao Ministro da Aeronáutica, que, tendo-se perdido uma jan ..

gada do serviço ele pesca daquela Base, os aviões ela FAB,
após longa busca pelos mares adjacentes, encontraram nos

rochedos das Ilhas Rocas, a 80 milhas do arquipélago, a tripu
lação ela dita jangaela, composta de três homens, a qual foi
abastecida de gêneros, lançados dos aviões, sendo mais tarele
recolhida por um caça-submarinos.

t
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Ciência

Ruas «Polônia. e
"Grécia.

popularA e acrenca,
RIO, - (Do Cor

respondente Especial
Amorim Parga, por
via aérea) - Como
noticiámos, foi en

contrado, num cerni-
tério baiano, em per
feíto es tedo de con-

BRASILEIRO! - Telegrafa ao
Presidente Getúlio Vargas na data
do seu natalício. A tua mensagem,
unida ao de todos os demais patrí
cios, será um elo a, mais formado
na imensa e indestrutivel cadeia da
unidade nacional, que ostentará ao

mundo o Brasil Unido em tôrno do
seu grande Chefe!

�;;r

,.·�.>.·:..i_.:!..:•.i..!,.:/..:·.i.:·:•.:·:i:·.:;.·.'..:1.:..:'./. 'i; I/q/,,::·;· j :�r;:�ã��pqu��!r;e����
�'.,__ ;;.!! !;.·.JI;!!!i.i/I��!�I�li:.I>;;;il:II!!:�1.W';;::·· :���:�;:€�n�::€:���

causou grande sensação em todo o país, sendo logo con

siderado milagre. Agora no entanto, a ciéncia cluuruide
a opinar sobre o caso, esclareceu, por intermédio do cien
tista brasileiro 'professor João Garcês Fróis, que tão longa
conservação do corpo é devida a um método de embeleerne
menta italiano dos professores Maggia e Rivolta, conser

vado em segredo e que consiste em injectar determinada
substância na região toráxica ou abdominal. O fato de
haver a menor falecido a bordo de um navio italiano. o

"Oceania", acentua o professor, robustece essa suposição,
única lógica e racional para o caso. - .Â gravura acima
fixa o corpo da menina Elsa Klandine, quando era reti
rado da sepultura, na caixa fúnebre, já aberta.

LarápiO singular
Rio, 15 - A polícia prendeu o

mais singular larápio carioca. Tra
ta-se de Mário Oliveira, cuja espe
cialidade consistia em desmontar
as fechaduras das restdências e

vendê-las por preços i-rrisórios,
MárIo furtou mais de mil fechadu
ras, entre as quais algumas no va

lor de 300 e 400 cruzeiros, venden
do-as por dez cruzeiros.

Violenta explosãoParlo Alegre, 15 (E.) - Na ci
dade de Fnrroupi lha verificou-se
uma violenta explosão, no cortu
me dia firma Paulo Bt-nilo.

O fato registrou-se cerca das
16 horas, quando diversos operá
rios estavam trabalhando nas ime
cliações de uma caldeira, a qual,
subi.tame.nle explodiu, causando a

morte do operário Gabriel Valeu
tini, cu.io corpo, foi estraça.lhado c

jogado a grande dislftncia.
Os denlais operárips que se en

co·ntravam no interior do estabe
lecimento, na·da sofreram.
A explosã.o foi ouvida em toda

a cidade, alarmando os habitan
tes, qne acorreram ao local cio
s�nistro.

Registrados milhares
de rádios

B('lo Horizonte, 15 (A. �.)

Todas devem usar a

Atinge a 11.382 o total ele apare
lhos rádio-receptores até agora re- Rio, 15 - Informa-se' da Baía
gistrados na capital pelo respecti- que atendendo a uma sugestão da
vo serviço ele contr-ole, afeto à Di- Associação Comercial, 'Ü prcfeito
retoria Regional tios Correios e Te- de Salvador baixou portaria, dono
lógrnf'os. O total de 1942 foi de .... mirrando "Polônia" e "Grécia" as

8.728, aCllsanct.o o aumento exrpres- nws "Alelluuuha" e "Itália", -'siluu�
sivo í.ndice de desenvolvimento da das no bairr,o comercial, cujas pla
rede de rúc1io-ouvintes não só 10- cas 1'o1'all11 arra·nca!das pelo povo
cais como de todo o Eslado, onde I após os primeiros ataques dos pira�
o número de receptores excede de

I
tas nazistas contra a nossa marinha

25.000. meroante.

Compriu na Ci'. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

,

FILHA! MAE! AVO!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diário

ASSINflTURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ , 40,00
Trimcstre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso c-s 0,30

No Interior:
c-s 80,00
Cr$ ,t5,00
Cr� 25,00

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

( Os originais, mesmo não pu
blicanos, não serão devolvi-

I
dos.

A d ir ecâo não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

l..::nos
artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS

Ofensiva na Africa
Washington, abril (comentário es·

peci a I da Inter·Americana)-Depois
do relativo repouso que concedeu
às suas f'ôrcas, Montgomery reini
ciou sua ofensiva contra ° Afrika
Kurps. Ao mesmo tern p o que o gros
so do 80 Exército se lança para o

norte, contra as linhas defensivas
de Rommel, todas as o u

í

ras fôrças
dos diver-sos setores recebem a mes
ma palavra de ordem: atacar. Esta
mos n o limiar d e acontecimentos
decisivos. Iniciando-se a situação do
Protetorado.
Encontra-se o Af rika Kor ps a

cerca de 32 quiiômetros ao norte de
Gabes, e desde já se sabe que as trn
pus inglesás, na arrancada inicial,
ucuparam OS primeiros objetivos vi
sados. Um pOUCo a noroeste regis
ta-se simultaneamente uma vitória
dos norte-americanos que avançam
a leste de El-Guettar em direcão à
costa. As tropas do general p'atton
conseguiram abrir caminho através
de 8 quilômetros, apesar da forte
resistência do inimigo excelente
mente colocado nas montanhas. O
ímpeto da ofensiva no rte-amei-icana
neste setor torna-se irresistivel.Elas
estão executando uma dificil tarefa
para unir-se ao 8° Exército que
avanca sôbr e Mahares. Com o flan
·co r�demente fustig·ado por duas
('.ohinas norte-americanas, Rommel
dificilmente poderá manter-se na.
atuais posição. O mais provável é
que êle deixe atrás de si, nas pas
sagens mais dificeis, alguns bata
lhões suicidas, semeie pela estrada
suas minas, e continue a fugir para
n norte. O que, afinal, quer fugir
do fogo para o fogo.
Marchando para o norte, Rom

mel terá de vencer cerca de 130 mi
"lllas da planicie costeira com o flan
co esquerdo constantemente amea
<;ado pelas fôr<;as norte-americanas,
que na parte da frente central avan
çam em direçâo a Susa. Deixando as

tropas norte-americanas de Patton
'uilit-se às do general MQntgomery,
Rommel terá no seu rasto uma colu-
11a à CJual não poderá tentar opôr<se
antes de chegar ao norte. Si conse

guir fazer essa viagem encontrará
seu colega von Armin em situação
precária. As trol>as nlarroqllinas
lançam-se pela costa para leste do
cabo Serrat, CJue conquistaram há
dias. O Primeiro Exército ameaca

Mateur, entre Tunis e Rizerta, e ;'S
colunas francesas avançam para
Pont du Falis.

Os aviadores aliados dão a notí
cia de que provavelme.nte Rommel
ainda tem esperança de res;stir al
gum tempo, pois navios e aviões de
transporte do Eixo ainda procuram
lel'ar suprimentos I>ara a Tunísia,
1!:sses mesmos aviadores garantem.
Jlorém, a inutiJidale de tais esfor
ços. Nestas últimas vinte e quatro
horas os bombardeiros aliados fi
zeram verdadeira devastação "'In

pontos compreendidos em· um cír
culo que abarca desde a própria es
h'ada por ond.:> Rommel se retira
até o estreito da Sicília. os portos
C aeródromos sicilianos. Nal>oles, a

Sardenha, Bizerta e Tunis, 48 aviões
eíxistas foram derrubados, um des
tróier foi afundado ao largo do
cabo Boh, dois transportes ficaram
t"m chamas, hangal's e dócas' foram
destruidos, tanques desmantelados e

colunas de nazistas destroçadas. A
8Yiação eixista, já inf�Iior, reduz-se
",(UI\ 1l �ia, S'T8ÇUI:\\ 1l-911 ataqU�j; que ll"

o que seria a Europa
sem o Papa

Roberto Alves de Campos -

(Exclusividade do C. E. C. para
O Estado) - A notícia da pró
xima vinda do Papa para o
Brasil causou sensação em to
dos os meios religiosos não só
mente daquí como de todo o
mundo. A saída do Sumo Pon-Itiiice da Itália teria uma signi-Ificação monstruosa para a Eu
ropa inteira que, afinal, estaria
a mercê unicamente de seus ini
migos, sem contar com qual
quer outra fôrça que detivesse
o totalitarismo na marcha de
sua [uria. As tentativas para
que Pio XII sáia do Vaticano

I
certamente se prendem às pos
sibilidades de ser bombanietuia
a cidade de Roma pelos aliados,
o que não foi jeitô somente em,

respeito ao Santo Padre. Apesar
das circunstâncias, os ingleses
pouparam a capital da Itália
em reverência ao Vaticano. Isso
têm serviço para que nazistas
concentrem numeroso contin
gente de soldados em. Roma e
instalem. aí as principais reser
vas de material bélico. Parece
que o próprio Papa âeseiou
partir da Europa por êsse e ou
tros motivos. O Continente
sem dúvida irromperia na re
uolucão contra o nazismo c
sem 'dúvida, isso abreviaria ')
fim da guerra.

IA
I

TODA MULHER SERIA FELIZ TENDO UM CiRANDE AMOR ...
ltDIA TEVE QUATRO E NUNCA FOI FELIZ !

Alexander Korda, Julien Duvivier e Merle Oberon
realizO'm juntos o maior espetáculo cinematográfico
dos últimos tempos, repartindo entre si o grande
triunfo de Lídia.

Êsse trio de excepção está monopol'zando as a

tenções do mundo, graças à surpreendente e estranha
produção que a United Artists apresentará na tela
do cinema RITZ, hojt:l,

Em «LíGlia», vamos encontrar quatro galãs dife
rentes e apaixonados com a mesma intensidade pela
fascinante criatura que Merle Oberon interpreta:
Alam Marshall, Joseph Cotten, George Reeves e Hans
Ya:r:ay - animando os quatro amantes que, quarenta
'=1nos depois, se jun tam para saber por que Lídia não
casou com qualquer um dê les. Outras figura coma
Edna May Oliver, Soro Algood, John Hollyday e Franck
Colan têm ótim as oportunidades nessa história.

O PENSAMENTO DO DIA
cNinguem se enfastia do que

é útil; ser útil é ação conforme
à natureza. Não te' canses, pois,
de ser útil a ti, sendo-o ao
mesmo tempo aos outros,

Marco Aurélio.
'"

A ANEDOTA ])0 DIA
Os alemães exibem muito",

filmes -docurnentários. As l!Jai
sagens alemãs, os costumes ale
mães, a ciência alemã são ob-

li
ietos de muitas fitas alemãs ro

manceadas.
Certo dia era projetado em

Paris um filme sobre a batata
alemã, sua cultura e colheita e

sobre os inauditos recursos que
a ciência alemã sabe tirar de s-

I se tubérculo: roupas, matérias
plásticas, vidro, explosivos e

muito mais coisas ainda,
Um burguês parisiense se ex

tasiava:
- E' prodigioso. Viste o que

êles fazem com as batatas? Tu
do! fazem tudo!

- Menos batata frita - res-

3vs.3 pendeu, pouco distante, uma
vo« feminina.

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

..

JUdO Rit:ardo Mayr e
Juvelina Martins Mayr

•

)::31 t iciparn a seus p ar eutes e pessoas de suas relações o

nascimen t o de sua pr irnogênita
HELOISA-MARIA.

Florianópolis, 8 de Abril de 1943.
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Fermaeia Esperanra LOI\�B�Ri��O V���)J�NRO_� LADO - Corte o lombo de
A SUA FARMACIA vaca em t iras, bata um pouco,

Rua Censo Moira 4 e 5 - FONE 1.612 tempere com sal, alho, pimenta

E d I e um pouco de mangerona.
ntrega 8 omici ;0 Esquente bem a gordura, jun-

Empreqcrdo -

te o lombo, isto é, as tiras

Precisa-se de uma, de 14 H Liiiaheróicâ entre um navio nlercante j,áBaecn;�};d:Spr�:a� c;�d=litb�:17 anos, para serviços domés- e aeroplanos torpedeiro.S. camadas de toucinho, cebolas eticos. Rua Vidal Ramos, 19. pimentões. Abafe bem a panela,N°. 220 3 v. 2 Washingtol], abri] - (Serviço Es-jpejuva ru 11!�1<l, e{)rll�la de logOI de-
deixe dourar. Em seguida jun-pcc iul da Iu tcr-Amc r lcana, por vastarlor. Era Ião int en sa a Hl1Ta-
te bastantes tomates sem péles,Vendem se por mctivo d- aviáo ) O fogo mortifcro munl i- gCI1l anti-aérea, que os nazistas Sl'

..:J
• •�" a'sa f', pouco nepois, sirva.

-

transf -r ência do pl'l;1 gll"n,l'niç:1o de UIl1 navio ,11'- vi rum forçados a af'asl nr-se. .
. __ .

niado por ocnsiào dc um cnconu:o Hcpetirlas vezes, voltaram ú carga, Caspa' I,OÇAO liIABAVI.
COIll ncroplnuos torpedeiros, pôs cm i porem, cada vez que o faziam, (l LHOSA!
de!J:lIHI"da um utuquc contra, lllllj fogo anl i-aérco os. rechaçava. ',' -===============,_navio I1H'I'C'<1ntl', no qual SCI'\'la :1 Perruunccendo ao lado de SIl.IS

rcf'c ridu tripulaçâo, obrigando os: peças, a despeito do cncarniçamcu-
,',eroj)lal1os a ,bater ('111 r:lirada, ell·, i to ,da 'I,ula,. os artil�leir�,s f�r�ar�11l
uuuuto o navio prosscgma, a salvo, i o mnrngo a rnant e r-se .I distância,
rumo a seu destino.

'. .: I �I,ei�anclo cair a esmo os seus pro
A uu idarlc mcrcantr. vrujuva

])IO-I.ll'tels.x íma a 1!11l

tcrl'iiúri.o ocupado v.elu Finalmente, depois de

uma.
séri"

inimigo quando surgiram sele apu- de seí e assaltos, os atacantes se rc

rc lh os "l-leinkel", .Iulgan do-sc

se-l'ir:trall1.
Nenhum dos acropl a nos30 v --7

nhores d:1, s il uuçâo, devido ii ausé n- in i minos �: retirou il,eso, c, cm sua

cia de escolta, que tornava o n a vio I 111,1I0rl<1, f icarum soruuncnte nva

umn prcxa sr-guru. os aeroplanos, jl'iadus. Enlrelanto,. os danos sofri
SUb-.gUltCt no. pri"clp.hnlllilo :\ sua \·ontad.e, rodear:ll1l-110, I' dos pelo n:l\'io eram ele pequcllfl I � dmuncípio� co 1:,1,; o.c\'oluiram \':If(UI'OSamente, dando

I
monta.

t7P.iníeio a, um ataque servindo-sl' de Em uma onlelll do elia, o Ch:]'" .. .. =::� _

lorpedos. do Pessoal Xaval citOll a gllarnlça�,
Ao Pl'illleiro alarme, a gual'niç':jn I"por ha\·er dado lllost�'as de, C,VI- Jdos canhões havia tOlilado })osiç:io.! dentl' coragcm e agressIvo csplnto

,.c, ii IlIc:lida que os bon.1bardeiros Il.le, COIIl��t�": rcve);](los no decoro
se aproxImavam 1)<1I'a o alaque, <]c's- I ri da J efl eJ'iJ,.

����..�;;�-�;;;;;;;;;;;;;;

de residência, em João Pessoa,
Estreito, duas casas situadas à
rua Santos Sa raiv a . Tratar à
rua Almirante Alvim, 21.
219 10 v-2

Machado & Cia.'Tende-se pequen.a co so-

II co rn erc-io l , de
sêcos e molhndos. be:n a

freguesadfl, à rua Uru'
guai, n 17, Tratar na mes
ma.

196

Agências e
Representações

C.lx. pOlt.1 - 37
RUI Joio Pinto - 5

Vende-se FlORIANÚPOllS
uma embarcação r.ara esporte,
tipo baleeira, com 5 metros de
comprimento, em perfeito es

tado, com todo material ne

cessário (2 velas, 3 r emas, etc)
Tratar com Heládio Mário de
Sousa, Agência Chevrolet (S,
A. Comercial Moellmann).

o DR. Ai'HÔHIO MUNIZ
DE ARA<iÃO Icomunica a seus clien·

tes e amigos que trans
feriu seu consultório
para a rua João Pinto.
7 (sobrado, em cima
do Farmácia "Santo
Antônio"), onde conti·
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

Terreno Ilot�e��\��r�:a,tr::st��e�:e �l: II Livraria e Papelaria NOVBtransversal ao prolongamento I
Jda Visconde de Ouro Preto. In-

i Iformações na gerência do .,Es· « e
tado".

10 v 4
. Espindola & Silveira

M-- d M d" � Casa fundada para, com os menores preços da praça,

assa e !!ia,' e, Ira I servir }lOS alunos da, nossas escolas, em particular, e' ao
II

i público, em geral.
Compram se as maiores

.

quantidades de Massa de
Madeira. Intermediários se

rão remunerados, Ofertas pa
ra Caixa n' 139 na Admi- I

nistracão deste Jornal.
,.n...-_"_�.....·�.w...""""'''''_''�.J6J
<ir e em tena desfecham as fôrças
aéreas aliadas. SÚ um aviadol' nor
ie-americano, o co_ronel William

W.'jj\fomyer, dest.·uiu 4 "Stul,as" e G
"Messerschmitt 109". Outro

oficial.,norte-americano, o major Levier
Chase, acaba de a bater dois "jVles
serschmitt", elevando assim a 8 o

tnúmero de aparelhos inimigos des
truidos. Sâo êsscs os "recordistas"
da luta aérea da Tunísia. A aviação il!orte-americana e a RAF afirmam f
a sua supremácia e trabalham em $ ... """"''',......_.........".,..........._..... ..... ..... _

estreita coordenação com o coman-

��::le�e;;:â :��I�r:l�U;�i�ão nsÓm��� ! I--------�(
...

O-M""P-A-·;;",.I��
..

-D-E"'''''-��EGURO
...

S..-(
...

S
...

A-{j-R
...

E
...

S-»-...-----IIIIte à derrota como também ao

dile-ll Jma - rendição ou extermínio -! Sub Agentepoi? a fuga pe!o ll1a� seria uma 1 -

AL·,REIDA _ Rua Vidal Ramos, 19 � � -!catastrofe, e pao maIS uma Dun-, L, lv�

193 'IS Vil 8 9'que.r:qtl�. i
,..lIi.,-�(-'·r,1fjjõjnrf-Q a,----e;" '-S" 11 _a.LP ç--)jR

-

ar :-m.,._=T.....

154 v-21
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-

A Ora., JOSEPHIHAArtigos para escciares e es.critérioRoman(�s modernos e livros
ciefiIUico:5. Livros em branco.

S(HWEIDSON

avisa aos clientes que es

tará ausente até princípios
de AbrilElegantes artigos pal'8 presentes, etc.Tem anexa u,ma

25v·23
Seccão de Eletricidade..

. � .

Lâmpadas. lustres, abat·lours, acesso riOS, etc.

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

IDr. Newton L. d'Avila
Reassumiu sua clínica

Consultório: rua Vitor
Meirelles, n' 28

Consultas diárias das 4 às 6
horas da tarde

Residência: Rua Vidal
Ramos, n. 66
Telefone: 1067

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SESSÕES
A'S 2. 4, 7 e
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PROGRAMA

Com Merle Oberon
(Livre de Censura)

Preço Cr. $ 3,00
Imposto a cargo do Público:

Cr. $ 0,30
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o [ím do marechal
de Víchi

e Fra í.crnidarlc.
Essa política, insl il.uida em coni

vência com os alemães por um

francês, um soldado francês, pelo
.,Herói de Vctdun ", deve ter ferido
mais o povo ele França do que as

{lerrOlas militares. A França já cs
tivera ocupada antes e tudo aparen
temente perdido, "menos a honra",
mas Pétain arrastou a honra nacio
nal na lama. O astuto Laval sabia
o que estava fazendo quando com
binou Ulll encontro entrc Hitler l'
Pét ain. Ness« encontro evidenciou
se a total ignorância de Pétain a

respeito da psicologia do povo [de
l:r,ão e do próprio Hitler. Quando
Pétain nproximou-sc (10 vencedor
alemão, Hit ler se levantou de sua
cadeira. Ao contarem essa história
os [ornn.is a serviço do nazismo
acentuaram que em 1918, quando
os generais alemães derrotados vie
ram falar com Foch, o marcchul
francês permaneceu sentado. me
sabia que o alemão, quando lhe
dão um dedo, quer logo a, mão in
teira. Pétaí n, entretanto, ficou co
movido com o "cavalheirismo" de
Hitler e achou que podia falar-lhe
"(lI' soldado para soldado". Pobre
coitado! O que fez foi entregar n

França e o povo f'rancês a, Hitler
de ]){'5 e mãos atados.

'

Que pensamento lerá Pcl ain no

partir para o exilio ? Pensará êle
nos l cr riveis sofrimentos que a sua
falta de decisão trouxe ao povo
francês, não sómente oprimido c
torturado pelos alemães, como pelo
seu próprio "govêrno" ? Pétain de
ve snber que é odiado e desprezado
pelo seu povo, e deve esperar ta111-
bém todos os insultos dos seus
"nllligos alemães". Talvez êlc des
confie agora que se o govêrno
francês e os grandes remanescentes
cio Exército tivessem escapado pa
I'n a, Algeria e a Tunísia, como o
Exército britânico escapou em Dt1l1-
querque, e se a }Iarinha Francesa
se houvesse reunido à inglesa no
:Vleditcrrâneo, a França nunca te·
ria precisado apelar pnra os Esta
dos t:nidos, e a, Inglaterra par�
<-alvar o Império Francês na Áfri
cn, c, com o dominio do .Mcditer-
1':ll1eo a segun(la frente já poderin
ler sido aberta hà muito tempo.

Por W. Evans. Copvright da Inter
Americana para O ESTADO)
Correm insistentes rumores de que
o marechal Pétain vai abandonar o

posto e retirar-se para o estrangci
roo O mundo espera fervorosamente
que isto seja verdade.
Talvez não haja na história fi

gura tão pa lética quanto a de Pé
í ain. me foi sempre reacionário, e

il proporção que envelhecia o seu

rcuclonarismo se tornava uma ma

nia. Mesmo nos seus verdes anos

ele não gostava de avançar, prefe
rindo permanecer na defensiva.
Lembrando recentemente alguns
episódios da, primeira Guerra Mun
dial, Llovd George narrou uma en
lrevista que teve com o cabo de
guerra:

..Pétain por-gunton-rnc com raiva:
"Então o senhor acha que eu não
posso Inlar"! Ao que respondi:
"Conhecendo sua carreira como co

nheço, general, seria incapaz de di
zer isso. O que cu digo é que o se
nhor não .quer lutar" !
Esta foi a ralha Fundamental do

caráter de Pétain. me foi o herói
de Verrlun, mas na Batalha de Vcr
dnn não teve outra alternativa. Viu"
se obrigado a lutar. Quando, em

1\).10, os exércitos franceses foram
derrotados mas não destruidos, êlc
teve a alternnliva de escolher cn-
11'(' a continuação da luta ao lado
da Grã-Br-etanha e a Capitulação.
Escolheu a última. Isso não foi de
vido apenas ao seu natural pessi
mismo. f:le orliava a República
ainda mais que aos alemães. Tinha
forte antipatia pelo caráter intensa
mente republicano do povo fran
cês. Ülrúter êsse que se desenvol
vera gl-aclllalmente atr:.wés dos sé·
culos, até amadurecer e desabro·
char. Pétain delcstava o amor inato
dr, povo pela liberdade, tanto in
llividulJ,1 como sobretudo intelectual
lllc\nte. A da,pilulação qUJe Pétain
concebeu era uma oportunidade
.lH�ravilhosa para liquidar a Repú
blIca c instituir o scu regime cadu·
co. O povo voltaria à terra, tornnr
se-ia doci] e resignado .. teria fé em

Papai Pétain que arranjaria as
COllsas com os alemães. Os france
se� sl'l'iam hOl1s meninos pa,ra sem
pre, e para sempre ficaria suprimirio o lema de Liberda,de, Igualdade

CARTAZES O DIA-�
.
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CINE ÕDEON I IMPER.I A.L- FONE 1602 - I - FONE 1587 -

A's 5, 7 e 8 3/4 A's 7 1/2 horas
O filme <iJ.ue t ará muito bem O mais enternecedor romance

ao coração: que o cinema já apresentou:

fosse eu... 3 camaradasCom Gloria Jean, Bing Crosby,
Charles Winninger. EI BrendelJ,
Claire Dodd e Allyn Joslin

\ Re�antos da Tijuca (DJ.B.)
\ Vistas de Hova Brunswick

(Viagem (olorid�)" VOZ do mundo. Atualidades DOMINGC; NO ODEON E

p I IMPERIAL:

reçoLi��' �;,�Oe��;!O�o 1,00 I «Proibidos de Amar»

Se
Com Robert Taylor. Robert
Young, Franchot Tone e

Margaret Sullavan
Nã região do Tapajós (D.F.B.)

Preços: Cf. $2.20 e 1,50
Livre de Censura

t ciouamcnto das mcrcadorías neces-

sárias.
. lterinlll de abandonar grande parte cm contacto com suas fôrças a 40

::\:io há dúvida que êsscs sustos de seu equipamento como também, I quílôruclros ao norte de Gabes; os

fascistas são justificados. Si pres-] em virtude da, superioridade naval i amcricunos do general Patton avan

ta atenção ú Rússia, o fascista vê
I e aérea dos aliados, o Eixo se arrls- ça111 para léste de El Guettar e IUl

que ::IS Iôrças aéreas italianas sofre- caria assim a perder não sómente direção de Mahares já passaram 60
rum perdas tão importantes que es- seus exércitos como parte de sua' quilômetros além da Gafsa, Ao nor

til reduzida agora a grupos coman- esquadra. De Tunis ou Bizerta a ! te o general Anderson, tendo coo

dados pelos nazistas. Quanto às Sicília há pelo menos uns 144 qui-I quistado El Auana, defronta as co

tropas enviadas para aquela frente, Iômetros, e essa' travessia, mesmo si Ilinas que estão apenas a 3.5 qui.
[oram praticamente dizimadas, mes- puder ser feita, custará demasiado I lômetros de Bizet-ta Os êxitos nor-

1110 porque o comando nazista sem- caro, Sabe-se agora que durante o te-americanos, ingleses e franceses
pre teve o cuidado de deixar os I mês de março as fôrças navais alia- a.í irrnam-se diariamente.
italianos incumbidos das missões I das sob o comando do almirante Está-se aproximando, portanto, a

menos convidativas. As notícias da I Andrew Cunningham, afundaram nu hora da Itália. Uma Itália escraví
Croácia e da Albânia já não são· Mediter-râneo 25 navios, avariando sadn a Mussolini e a Hitler; ocupa
apenas murmúrios de esquinas. E I gravemente outros 32. Foi grande da pelos nazistas, sacrificada em

n, própria rádio de Roma que se o número de navios tanques condu- seu potencial humano pelas avan

vê obrigada a confessar que a si- zindo petróleo, alguns de grande turas estúpidas a que foi .urrastsda.
tuação nesses pulses está se tornan- capacidade, postos a pique, o que Essa Itália não está invadida pelos
do cada vez mais grave. Os pátrio- certamente agravou a, inferioridade inimigos: será libertada pelas fôr
tas guerrilheiros atacam a todo 1110- aérea cios nazistas na África. ças democráticas, que contarão com

mente as fôrças regulares italianas, Tenha ou não Rommel consegui- a ajuda de uni. povo oprimido e

causando elevado numero de mortes do pela rapidez da fuga, juntar suas violentado por chefes criminosos.
e retirando-se em seguida para as fôrças it de von Armim, sua situa- Não é a Itália que está em perí
montanhas, de onde desfecham no- ção é desespero/ela, e seus dias h- go: é a miséria moral do Fascismo
varncnte ataques de surpresa sôbr c tão contados. O 80 Exército entrou que se aproxima do fim.
outras posições. A rádio de Roma
nssinala que essa guerr-a "sem linha
de frente" produz uma grande
"tensão nervosa". As tropas ita
l ianas ele ocupação vivem sob a

constante ameaça das incursões dos
guerrilheiros que agora já dis
põem de armamento moderno toma
do :1,05 próprios italianos.
Para entristecer ainda os fascis-

IA, Aflicões fascistas
Washington. (Comentár-io especial

da Inter-Americana) - As noticias
da Itália dão conta da aflição que
anda pela península em vista dos
acontecimentos da Ãfrica do Norte.
A rádio de Roma dirige aos seus

ouvintes apelos patéticos, a.firman
do que "a Pátria está em perigo"
- naturalmente entendendo por
Patr-in o sr. Mussolini e sua quadri
lha de camisas-negras. O govêrno
trata da "rui litarisaçâo dos civis",
muda o comando da esquadra do
;v{erlitelTill1eo, manda cercar todas
as praias com arame farpado e cs

brave]a COII tra o mercado negro
que impossibilita o contrôle c ra-

guerra dia a dia•

I: - BRASIL LUTARÁ I DOMINGO 'àe 4, 1 e 9 hOfa.
Complemento Nacional (D.F.B.) Robert Taylor e Lana Turner

2' - TRAILER em ESTRADA PROIBIDA
3' - OLIMPIC JORNAL n' 105

LY DI A SABADO às 5 e 8 heras Ses
sões populares. PROGRAMA
DUPLO. Preço único c-. $ 1.50

DOMINGO às 13 horas elegan
te rnatinêe com dois ótimos

filmes

& Silva

QUAndo .. lguêm. tol oomo I> oa..,..
Ih.iro da i1ustl'aQi!.O ..·ehn", Of9recM'
lhe, em amável Il·esto. um cãlioo do
excelente IIperiti\"o KNOT. lembJ'e
oe V. Si .... de a.cre!lcent ... r, ao ag-rnde.
oe... gentileza:EfT.EÉ 1A/1-
SEl1 tJ I1EU APEbITIV(J

PfJEDILETfJ!

Sabota
proprietarios de

..A Metrópole"
(a casa do calcado que '"e convém)

f ""rJI'''t:nHfJIJ.,nQlhorahtdfft/rJ
ro O.K.51"",,'C
mC?lhora a.

{""\JfJ�tJ/J�IJ"
1\ff LE FONE: 160.,

Rua Vitor lUeÜ'ele!i. 28
Florianópolill

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

As autoridades reaponaiveJ. ,.fiel execução das Estatflltlc.. MID.
tares podem e:dgir, sempre que Ilow
ver dúvida quanto à nracldad•••
qualquer tnformaçio, que cada ta.
formante prove o qlle dedar... ..
má-fé constitue crime eootra a ...
{(uranea naclona). (D.· E. M.).

M4qulnas de calcular I M6·
qUinas d. escrevlr

Para enlrega Imediata:
MACHADO & CIA.
Rua Joio PInto. 5

Florlan6polls

tas os aviões norte-americanos e in
gleses não se esquecem de visitar têm o prazer de avisar sua distinta treguesia que acabam de
centros industriais e portos, espa- transferir sua casa comercial para a rua Conselheiro Malra, tlhando a destruição e a morte. O CEdtficio La Porta), onde aguardam a continuação de sua!
último raid f�i feito sôbre Cagliari, 208 prezadas ordens. 15v:s 8
no sul da Sardenha, e caracter-izou
se pela extrema violência,- tendo
destruido uma parte do- porto c

afundado várias embarcações.
Há quem afirme que êsse raid te

ve como objetivo evitar que aquele
porto se concentrem as embarca
ções C0111 ([ue seria ten,tada a DUll
querque africana. Somos dos qne
acham pouco provável que os exér
citos nazistas da Africa do Norte
tentem fugir pelo mar. Não s{nnentc

U/'f PI{O/)uro IJAKI1lJTiA./IfO. ((/tI, f SE�lIllO$
••

< ITA.J"í ..J

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

GABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina d.

Porto AlegreClínica Dentária de Crianças e AdultosRorérlo: Das 8 às II e das 1ft 6s J8 horas

Rua Vitor Meireles. 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho.)

Clínica médíoo-otrârgtca do IDR. SAULO R_"-MOS
Iilspeclall8ta em moléstJlllI d.

eenhorllll - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: eIJo

I
tôruago. veslcnlll, "tero, ovãrlOll.
apêndice, tnnlores, etc. - CmURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
bi«lrocele, varlcocele. Tratamento &em
dor e operação de Hemorroldes e vari·
zes - Fracturas: aparelbos de glls80.
Opéra D08 H8pltata de Florlanópolla.
Praça Pereira e Oliveira. 10 -

IFone, 1·009
HorArJo: Dal 14 às 16 boru. dlma·

mente.
Q!&iW4!

-----...

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutalllent
secretos, fi' servem sómente a fim
militares_ Negar-se a fornecê-loB 011
mentir

.

no ministrá-loB constituI
crime rigorosamente punido pela
leis do País_ (D. E. M.).

/

Vichí sob as ordens
alemãs

Madri, 14 (U. P.) - Despachos
de Vichi informam que a invasão
constitue o tema forçado das con
versações particulares na Itália e
na França. Segundo essas noticias,
LavaI e o marechal von Rundstedt
chegaram a completo acôrdo sô
bre o suposto caso de invasão da
França. O governo francês conti
nuaria em Vichí, mas, sob 3 ctire,.
ção administrativa dos alemães.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o QUE E' BARATO ACABA DEPRESSA! HÃO ESQUEÇA E NEM HESITE!

EXtunine OS nossos tecidos, cOlnpare os nossos desenhos
e compre por preço baixo!

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g��:ra��o �:�� li l\ Casa IVlacedônia está liquídando.;de Medicina da Universidade da Brasíll '�1
.�ua secçao d � d'! ",.,h:.fnlerno do Serviço de Clínica Médica un Prü;f.S$(.:1' üsvstdc {Hivilira I foua a o !. e lazen as �

médico do lJapartaU'lento de SaúuiJ

I' ICLíNICA MÉDICf\ S·"Rua Trajano· ..a
Motéstlas internas rlt� adultos e r.rh 1l(;!H�. I ---' ----,--,---''--------- --- .. ----------------,-- ------------------------------- ,-----

He8�g���!��r�1;8 ��:C����cdesg't�;;-ltp;1�tl;8n�7;rei.T�>i�'�5231Para li vida Duplicada a produção em 1943Rorario - Das 15 às 18 horas - FLOr�IAi\OPOLlS. I '.. 'I 'I'_ ' lUO JJOI' IlLIII10, -- ,\ varo �I orui- \Vashington, 15 (n.) - Os Iilstados Unidos chegarão, êste

D AU��(jUSTO DE P Ui � Diretor !lo tlospilaí 1';1 IC/;p.l/,rirllll,dO In!er-:lmc/'il'(/n,a, ano, a duplicar sua produção de guerra - declarou o sr. "ViI-
I A L''! (}" f'arl''!'''lo de [l(frn O J:8111(/ul -- -'\pesal' (,(IS tl is- l' C• ;" ç" lit,,"� , _

I
" ,,'

I iam lreeu presidente da Federação Norte-Americana do Tra-
,

. �

,,

','
•

Florianópolis PUSIÇ(!I!S rIH l'OJl )'(/1'10, ,/(( (' o Oi! 0-

HeSldench e Cousulrõr!o: Rua Visconde de Our» 1'1<'[0 511il(J,
,\(10 P,o,s,�o, e,n/I'elanlo, perma- balho, numa Irradiação comemorativa do primeiro aníversá-

(próximo ao
�-

atr )
nc c er naqucla inc crtc:a ele Jean rio do programa denominado "trabalho para a vtória". O co-

,. .', , t,', 1 e,:c: ,0, "', ,_'
Ttolrnís : "Tenho perdido muit o h '1 I'd t b II' t"

. "

Cirurgls gel fil e !)(;f,�[]Ç6.H de S,>cho, '1". l/einPo, inus 11(10 se: exatamente
11 eCIC o 1 er ra a 1IS a ursse mais que, dentro em' pouco,

F'
.

t
.

[)' I
• '< 11

',

1 os Estados Unidos terão realizado sua promessa de se torna-
tsro er apta: lfl.erm18, lnlra-ve rnnlh.. e t.1I'I!-Vi:.lctf1. qual", IIIL sei, O l em po (/1Ir' te n !O

CONSULTAS: Diariamente!'! às 11.30 e na l'j às Li) huras I JlC,/'dilii) I; o tein po que tenho dor- ren: O arsenal d<�s d�rnocracias. EI:1 pouco tempo, o� Estados

Fone 1.6 '4 1/1111/0, ]J_u/'(/ deSCUl!S(ll: o corpo, Or«. Unidos quadruplicarão sua produção de armas vítaís para a

_____________ _

<t

.l
o uue liHPO!'/1I nau e () cO/'po,,, qnc guerra. Mas, ainda mais encorajador que isso é que o rítmo

Cllnicâ médico.drúrgiC3 e,spedalizada de i �;/J'�,�;:!�'��:;';;�I::,�(i;�I:;;:��/)�;��::ll;;n�C;)I'I;;;�;� iJda p,rodução ,contin�la a Cl'es_cer e1r: vigor. A, cada mês os res-

OLHOS, OUVIDOS, NARII e GfU�GIaNTA I as ul cia« que os lif'scell,�/el�/e8_ hiio! p�ctJYOS totais �e ,elevam, Ainda nao, co;neçamos nem a apre-

D SAVA S
",,- , I ri(' c luunur de "cspu'/l?s, . [,1:/«0, s�: XImar-nos do limite da nossa capacidade de produção. O go-

r. 'L�,r � kD ,A 'I (I1/)1�1I se IISII/' I1lUIIOP(J!IO, 1I(/(J SI:/'(1 vêrno nortc-amertcan o perguntou se a produção poderia ser
•

' .....t,_. ' nelliWIIHI,jJuT(Il'J'II, sl.'j'a de oulros , q: Iíoad 1949 1\1' I . , t
'

.
' .

Rx-Interno do Serv1t? do Professor Le�nidas Ferreira.. e e]{-í.lstQg�iÍriO deli 'I' prcdulo« dll mclutlsic« IInipersa/,: ',' ,_,.up"war
a em u. j in la 1 espos a constste num enfático

SlIrvlCos d� dr, Gabriel de Andrade (RIO) e dr. Perelra Gomes (S, Paulo) I OjJOI'IWUSlllO, perd« de los/alas, pSI- sim ,

Chefe do Serviço de Oftalmologi,'l do Departamento tacos«. Por C,l'c('çõo, desde or/OI'U, o [ ,..:;..-_-_;;.;;;;-;;;,:;;.;.-;;;.-;;;.-;;..-_--_---:.::.�::.�;:.::.::.=�::.::.::.;;;;.:;.::.:;.:: _

de Sdude e Hospital de Caridade monopolio ,da, 1(l'lllOC/,(ICI11 pc{'/('n-!
Cons, [{oa Fellp« xehmídt 8 fOI' 1259 ,'e ()?S (/I('/(�n(l!'lIJ:�,. Quando se C8-

. _. " .e ('rePIU, os diciotuirios eram couhc-
Consultas: das !0.30 ás I� horas, _ , , cid o« por "pois lias b urros": Desde

Residencia: Con� .. lhelr" Ml:!frli. 77-!'U1t(lA!\()POLlS. Ilfue,s� fazem :�i1�!lis: !.QIlOI'O qual �I
/)OSII'(/O rios d/c'lo/IO/'Ios na IOllll-

" 1r.�il1·UTU ut O hNIIJ(j�TIt'tl l/ia, Qucm ,wbe-se,([ lias lios uc/lIos, II CLINiCO I qlle nã.o l'I/IIS(//,(11JJ e insistem em
, c01I11I1' hislúrias da ;uventlide? Per· 1

I
Dr. Djaimõ Mreflmann 1 {/!Il�/ei aos (/1/1' mOI:�llll comigo, nO-I":�=:":;=<:"':;'-;:':::=========:-:======1;' .'.; .lu';v � l'I('[as d�[ rlemocr(lcw, "

1
I Ofl1,a"O �ll::" L�I,:_el!lld8dl' d!" 1 Jl!OI'(/{S I'espondeu: Fo/'mll de {l0-!

I ' • G,nehr� \�I,jÇ�) 1 urr/lO /lU (/lIal o SI/1I10 Império, 011 t CALCADOS (
Tamancos --

l,�� pr&.l,,! nos I)I'Spltl1..s eUi(\peU� o, S J)ireiios

MaleSl,lÍticoS residelllJ'C'.().CR méulca PlIJ gora!. petllntrlt', I ufllalmenle 110 povo, e sc10 por rle ' Sandill:as --

: doença! do Ill"temli nervOA", apilfe· : c,'re/'cidos". R Sapatos, lho geultc.url,r,;arIO de homelL RCSPOIUlcl/ Frei, DOmingOS,' Vieira:1 {(I enner»
I � da U1ulb�r , "Fôl'ma de (JII/);!,mo e111 qlle o /)()vO
I ASSistente Tectllco r.t'('r('e II so{Jel'(llli,!I. - E�/([(lo de TRAJES! Dr Paulo Tavares sociedllde !fue exc/I/e Ioda 1/ (lris-
i Curso d� Radln!ngl.a Clinica com () ioc/'a('ill cO/lSlitl/ida,' mas ,11(10 U

dr, Manoel de I\tJrflU l:alliDanhl'!O 71J.OI1Ill'(JllW" - :C:;�(',led({de iIu/'" "

I
I São Paulo). EBpcnllli!�l\do em fil-! sobre/Ilda l(lll(tlllal'l�( na, ql:,:1 .')

I36 eidlide do Río di) Janeiro. preponderanle, - Regime POIU'�")
O'abin' d D' X lia qllal se /(/l}orece ou prelend� ,1<:-

_, e,e, e nalO vorcl'er os inlerêsses das' m(lssn�
ElectrocardlOgrafia clínica popll'lares. - IJi:-se da parle rlem,,-

;,..______________ Metabolismo basal crútica da nacão". E CitOIl !1m

,��;3����=��������;:���;;;�;;;;�;;;;;;�I 5'ondagem Dl.lodenal i �xem]Jlo, de /873: "A clemOCí·aél
Cabelos branr.os i----

---

Dr. Rem ;g,·o' Oe binete de lisloteraoia I' ll1glesa /a::. ]Jl'ogl'es,!os, ,
ao passo

M.A.R.A.VILHO�.A. 1
L{)Ç10 '

J L b tó i d'
, qlle em Portugal 11ao ]1(( demO('l';l- � ADVOG !I. DOSa .ora 10 e mIcroscopia t' leia". '"

análi5e clínica I Respondeu Cândido de FiglleiJ'P- "''"''.watner ilI·IliI''.7 t� Drs.
RUI! l'ernlludo Macb8do,' 1 do: "Soberania poplllal'; gOV(';'i!f; I ),i Ai.UOI-'E -l Aldo Ávila da LuzTel6fone 1.105 I do ]Java; inflllencia do povo 1W (10-

lIel'J)([cão pública; classe sacio!, T� 5 e
fi i O R I A N O P O L i R comp/'eendendo o o]J�/'(lri.rtdo e (I leoberto lealI pO]J11/açã.0 ín{inw".

.---,----- I Lal'ollsse e Littré não aCI'esi'tn-

I
Escr. Edifício Amélia

, "d' l O D AJUDA A COMBATER A

I/al'am nOZlI ar; es" icionál'io f',')- TOSSi E RESFRIADOS Neto, sala 2.
I lítico, dr' Po,l'ís" 18'18, infol'lIlolI
'1llue se Il'olllpa dr' uma idéia llOI.',!, *
11m (.;10 1/OlJO. "Os republicanos dI{ TOSS sO POt)E fAZrR BrM

I iJllli[lllid,ade Hão e,ram demol'l'ul(!s,
!.tl democr(/I'ia é o Ir[II'/llo ('omp/ch

Ido prinl'Ípio de irjllaldade; é a i'('a

li:::ação de/'inilil'{/ da nossa éi'il, {/

ll'eali::o('tlO
do {1/1/1l'o", E o de :11111/-

1277
l'ice Rloe};, vin/e e cinco a/lO" mais
moço, expas o� ,(1('onlecimeli/o.'; re

motos, na Grécia onde Plut<io (

INDICADOR, MED'ICO
----------------�------------------------------ .....

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

E'specialista; assistente do Professor Sanson
•

do Rio de Janeiro.
C It PeJa manhã. das 10 às 12
onlu 85 = A' tarde. das 3 às 6

AUSENTE--------------------------- ------------------------�

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista

DOENÇAS DOS OLHOS I
Corso de Aperfeíeoamento e Longa Prátíca no Rio de .lanetro !

Consultes Pela mAnhã: às terças. quintas e saímdos. das 10 ás 121horas: � tarde. diariamente. das 15 às 18 nerss I

Consultório: Rua -Ioão Pinto n. 7, sobrado - Fo no: 14G7
Residência: Rua Presidente Cominho, 2:'i,

CLINICA -MEDiCA

A Casa Macedônia
está liquidando ioda a sua secção de fazendas !
Abril: O nlês das fazendas por preços convidativos!

Escotna hoje mesmo o seu vestido!

Moleslia3 internas, de
SenhoraS e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schmidl-Edifi
cio AmélIa Neto--rone 1592
gás 12e14 ás 17 noras

RESIDENCIA'
.... v. Uercillo Luz, 186
-- Pilone: t 392 -

ACAcao MOREUUà
ADVOGADO

ESCRlfORIO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
R.ESlDENGIA: La Porta Hotel.

apartamento !I2
C. Postal 110 Fone.

THE LONDON ASSURANCE
e

era SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Represen tan te)

L. ALMEIDA - Rua Vida] 19:Ramos,

Chinelos
San�aletas

-- Pantufas

de lã e de linho

SOBRETUDOS. SMOKINGS

«Renner»
para" (rianças,

homens e senhoras

Rua Padre Miguelinho, 36

Aristóteles eram conira (( den'ocrd
cia (fI/e enviara Sócrates ao SllJl:;�
tio, e em ROlllfl, onde a "eTltlllllc'Li,)
da bai:re::a se tonlDlI ,(I único ,'.';,

co/a dos caracteres", E rle:1 1/1/1

('I'!lsólo aos que acreditam Ipe U

Ill"lhor da {esta <' espe,ral' po!.' da,

I J)c:,cartes reclamava, pal'.(( ,) IH' /l
samcnto ]Jllro, (l liberdade . .1!OIl/' ��

'flri!'1I introdll::.ill (/ liberdade' /.(/

f'ilosoj'ia polUica. Vol/aire defen-
deu a liberdade (/a infeli.Q':lll'ia
contr.rt lodos as {fl'ades, proc/ullwn-
do a inviolabilidade da pés.':Oa lJii
mana. lassem qllais {assem (1 s/la

raça, I( sua cór, a sua a.piniiio.
Des('artes, Jlontesquiell, "oll(li

I'e ...

Pétain, [,(lval, Déa! ...•Vil1(11I1:!ll
l'Ía. Nin[]uém desespere, rollal'elllos
1/ beber o /laSSO bom vinllo da
França . .4, água de Vichi /'icará
para os que vão morrer'. Nós vamos
!)(l}'a ,(1 vida, com a11101' e con!'iallça,

1 T tllitslh, L [" # in. J6 .&!'l ,,,..,. •.., jI(I) fk!Q p.''QlQ'W·'KWi'-jtt.��liiiIN r:Ct.·.�=·" Se/H de,9preZOJ SCll1 I'alva. , t

CASA MISCELANEA. distribui'
dora dos Rádios R. C. A, Victor .

Vitvulas e Discos. - Rua Traja'
110. ,U.

... -
DR, AGRIPA DE FARlA

SE�AS
Rua Vilor Meireles u' 26

Telefone n' lft05
CLINICA MEDICA

HomenR e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
COllsuUas das 3 às 5

padrões maravílhesos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANI BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMiDT, S4 - FONE 1514
,

] PiZ'aa" PWI
_.

-P1EfItiMJi--.!W pU

LEONOR ÕEUCHEREnfermeira obstétrica (par
teira diplomada) Atende 08
Casa fie Saúde S, Sbbaslião,
das 10 às 12 e dlls 15 às ,l�
hora.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nações unidas e o desalojamento dos japonesesSidney. - Edward O'Neil .. - r [ôrc tts imperiais que a G,l'ã·Breta-
(Exclusividade do C. E. C. pttr« O

I
"lodo" lu/ando conlro ont :» ·'to· diaio, VeJ.lcidos os. l}(/�islas, �crã� tiha Ião bem soube articular e en

Eslado) - São muitos o,s.•iu e !'."n- do". O fr�c(lsso de uma su /)lIr':I:W logo ven�zdos o? tuporucos, Nao"ha qrandecer, e.staremos sequros can

sam que a guerl'a_ellro,peza esta ab- do "lodo c ompromet.e 0 S!U'('SSO autonomia de [ôrçus dentro do elo tra as ieniatiuas que porventura os

�Ollll(lmente separada da_ l ttl ct do das outras, E para c_011lpr�)p(/l' ('8S(l �·o". E a.�s!m, oeiamos que o PI:O- amarelos, no auge rio desespero,
Pací{ico. E cOl1cllÍe1l1, nao poucas verdade de obseruaçiio, ve./W1WS qtre qrcsso militar dos aliados também. pretetuiam desencadear para tnuo

vezes que, [indaudo a pe'<.« rio Ve- (ll1�lJ�d? tiveram. i!licio o;;. 1_I;i[[J1,.(I;� cresce!1 conjuntamente. I dir a nação. Se os ?-�lstraliano� têm
lho Mundo, a do Extretuo (rrt cnl« úl'ltaIHc?s na A.tl'lrc�, os {'.t'lJ'; ue- Os ,1l1[Jleses começm'am a obter i atilado com maqnifico entusiasmo
Jel'rlul'ará, mesmo porque I1s. J!flS. I'OS rios 1I1r;leses lZlJ Europrt r {/;S der- urunaes :wcessos e (Ia msmo tempo e. heroismo .na rlefe.�a da demo��a-�essões cOllquist([da� .pe!os iupon:- rotos nazistas no Europu uricata], os r;m�l'lCOllOS alcanç arum lo liras ! cui nas .l1lms lonqitiquas ['eglpes
('os parecem mais dl/IceiS il> serem o mesmo sucedeu na :::O!?lI .l» jJr/CI' noiúucis 11(/ zona que combalem .. A ! onde a Liberdade e aqredida, loqicu
I'e/o'l;odas do que os invud,idlls pe- fico e do Extremo Ol'ien_t,;. i=«. (; r��ls/J'(ília �:;Ic/)(' cm sério

. perig!}.: n�eIlle, em seu país, entreqoriio glo
los lo/ali/árias europeus. Esse mo- demonslruçao do eqnilib rio aus .i.irula est« ameuçudu, porem, niio ' riosamenle seu sangue, SllCl alma e

lo de pensaI' é tão iqnorrnd « (O,flO [ôrças. Qllando desequilibra 11m se- esmorecemos e, com os uurcili os dos lodos os seus sacriilcias para lHan

�lbsllJ'rlO. A guerJ'a presenle I: lim lo)' () 011{,]'0 senle seu rl'/[e,l'(I ;11)('- Rs/mias Unidos li lorlas lI8 nossas /el' soberollCl (/ pátria!

I ��: - C��j����"'�!��? Sã��••�?.��!dO D'

II
Paculdude de fill!dicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de T;3c.11!:il eirúrgÍca re!Jida pelo Prof. EdmundO Vas
eoncelos. Ex·· assísiente d:) Prof. Benedito Montenegro. Com prática de

II msís de "I anos na Clínica Cirúrl1icil, do Prof. Alípio Correia Neto. Com
e3íágio de e3gecialização UI) Hesnítal Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clínicas dos Pruís. Konietzny. de Hamburgo. e Schmleden.
de Franltínrl. Cil'ul"yia da Tjróid�. estômago. intestino delgado e grosso,
Íi!l'i!do e vias biliares. selos, útero. ovários. rins. prostata e bexiga.
hérnias, htãrocele. varlcocele li varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
t enccntrede diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na Casa do Como vive na Alrica
S�úde São Sebastião. tel. U53 Das 15 às la da tarde. ii Rua Fernande gral E1s h

I miÍc����_._!��.�95:�:.sirle��_�__ �_U_i!_ Duarte Schutel na 2 Tel. 1?59 °WaShington. _·?Ser�i:e��:Pr;.apa��:�da em ôiemão significa mentira pecial da Inter-Americana, via
Londrc-: -- Herbert Liudsay Mac Grove - (Exdllsidrlade do C. E. aérea) - O general Dwight D:

C. para "O "Estado") - Os comunicados, as noticias, as informações Eisenhower está se tornando
e telegramas emitidos pelos alemães, são de tal maneira desprovidos conhecido como um "general
de verdade e tão usados para fins de propaganda que, hoje, o 'f'ocábulo da Linha de Frente", a-pesar-de

(_ "propaganda" tornou-se, cm alemão, sinonimo de mcn tira. Cada vez se ver obrigado a passar gran
mais, verificamos que a base da propaganda é a verdade. A divulga- de parte do seu tempo, no gabi
Ç'80 de assuntos pol l licos e a difusão ele noticias militares devem nete, em virtude dos deveres
sempre obedecer a realidade. A decepção da opinião pública quando que lhe incumbem na qualída
observa que as lnf'orrnaçõcs elo seu govêrno ou do govôrrio de países de de general em chefe das fôr-

.______________________________ amigos, são falsas, é tão grande que, o efeito é geralmente desastroso. ças aliadas, no norte da Africa.
J� dif'icil rchabi litar o n0111e de uma, fonte de Inf'orrnações c quando esta Servindo-se ora do "JEEP"
exager-a e mente ao PO\'o. Qual a idoneidade que póde ter o govêrno ora do avião, Eisenhower fa�
alemão para () seu prúpl'io pOI'O ? Qual o respeito? - Nenhum! Nun- frequentes viagens de inspeção
ca a pl'Opaganda nazisln. confessa suas (icr)'otas. NUllca esclarece seus às linhas de frente. Por ocasião

. erros. No ('ntl'ctanto, o pOI'O alemão começa a sentir as durezas' dos de uma recente visita ao setor
i franceses. A firmeza moral e a elevação da honrã elos ingleses está Kasserine Pass, ficou com as
I exainmcnte deposiíada na \'enlade que é sempre rigosalllente obsel'va- costas machucadas, por haver
da na emissão de noticias. A Inglaterra. conta suas derrotas C0111 os sido O veículo impelido para
llleSnlOS terlllOS que anullcia seus t1'iunfos. Eis porque faz. j,ús ao re5- dentro de um fôsso, ao tentar
peito, a admiração e Ú cOllfiança rIo seu povo e de todos os povos romper caminho, entre dois
aliH(los. comboios, em um "black-out".

Em outra ocasião, seu g-rupo
foi alvejado por intenso fogode metralhadoras.

S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063 Nessas inspeções, que se
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa tornaram comuns, não raro o
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça general percorre, diariamente,
catálogo enviando 400 réis em sêlos. umas 200 milhas, viajando em

_.---,. - ._- um "Jeep", num terreno irie�Não tenbas dúvida em de- As anedotas e piadas aparen· guIar. Por ocasião de uma via-
Séde: LONDRES - F:.mdo de reserva: superior Hundar um "quintu·coluna��, temente ing'ênu8s são grande!! gem aérea, recentemente, del-

a CR, $ 1.200.000.000.00. Sub�Agente' por mais que pareça teu aml· armas (le desngreg'ação mane· xou seu quartel general às 3
L. ALMEIDA R Vidal Ramos, 19 g'o; não merece tua estima um jadas pela "quinta-coluna". da manhã, encontrou s�us co-

.... .......""""......_.__.���"""''''''''''''''''''''''''"'''''' traidor lIa Plitria. (L. D. N.). (L. n. N.). mandantes, durante o percur-

... i�m;;r,.; ;ii_��;.&=�=ula; !t�{;�;���i�� �� ��?b� \% f,:il. �� if.?J. .� �� � @L ;,@ ���§�Ui����U=!�ii�!�==�GmI�ia;m! 30, viajou até à meia noite, dor-

•UH _=ftlu.,..,�w�w:=m��=_����;l��-.<o.;�� � 'UI - ....., <$< '6 '<f#l """ <:W '$' :w fi-_",. 'P.!J<' "Y7 '- vWIll_>_ .....�.""".ru=ilIlllíifB;J.um�__.a;.�;; miu três horas, partindo nova-
.Ift mente. Por volta do meio dia

I Z· � havia terminado sua inspeção;II regressando ao quartel general,
• UI onde continuou em conferên-

•. E II cias, durante a tarde. Termina-

•.
do o jantar, entreg'ou-se ao es-

•11 II
tudo de mapas e relatórios até

N às 23 horas.
• " Quando viaja, Eisenhower
• • serve-se nas rações regulares
• I •

do exército: biscoutos duros
chocolate hostaliças em conser:• • va e carne guisada. Toma seus

• T .' • alimentos, sem os aquecer, por
• • lhe faltar o tempo necessário
• • para esperar,. Pelo mesmo mo-

H tivo, serve-se da água da can-• fi tina, ao invés de café, com suas
• • refeições, quando se encontra
• • ausente do seu quartel general.
• •
• 1 •
• •
• •
• 9 •
• •
• 4 •
• •
· -

• I •

I ,I
I

O Rádio de qramie akti�ee. - Faixa ampiiada em aparelho da baIXO preço. I. �iilPllrllallÍlç.a.Q-u.in.z.elÍ••D.·.l0.._SONÜfnDJU)E--E��U;�U'. -DURABILIDADE _ lIIi1 �

VENDAS A LONGO PRAl()""",,�ü$tlr�b�.ddor�$: JOAO GOMES & eia. t_8_3 3_O_v_-_20
• C·A.tf� �\. '1 r'L' R. TrlA.j�N.0-6 II o d tJ• '1,,jlk ;;; 1"1!�"J . FWHIANopaLi� .. ..

erro smo., o pessimismo

••••••••••••••1111••••i fI••�•••••• 1\ (t� �i�i.da "qulnta.�oJu"".

As

EM FLORIANÓPOLIS não

veste gôsto artecom

quem não quer, pois, paro

tonto, é bastante fazer

uma visitinha à ALFAIA-

TARIA BRITO ficaque

ali na

Rua Tiradentes 0'17
N° 186 v -13

Inaugura-se

Um cinema

Iloje

para

Lle. D.N.S.P. n' 199, de 1921

S 8 OU Denol
CONTEM

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

ETC�'
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido., DIP'up."dol,
E''1otldo.. Anêmico., Mil.
que erlsm Migro.. CrilnCl1
raquític•• , rtc.b.,io • tonl·
ficlção g.r.1 do orgl"ltmo

com o

Sanguenol

Importadora Ava - Rádios

& lANCASHIRElHE LOHDOH mSURANCE (o. lTO.

Helena D. VargasComunica à sua distinta
freguesia. que, havendo
permaneCIdo 2 meses róra
da capital em viagem de
repouso, encontra-se nova
mente em sua residência.
à disposição de sua seleta
freguesia.
Salão Brasil
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1 tasame n to esp i ritua I, mas de litmrso! 'I) {lese 1'1 aca'�O'. Hio, Li (D. 1\.) - Foi enviado
•

'

1.1 .

(' I' 1 J'
. , f"_ .-.- _._._._ ...,._. - -_.

- '.
.

./ • :t .o rrcger or i a (e .Iuxl i çu , () nique-
• ••

_.
:. _,. 1'1.10 i nxtuurrul o n a Delegacia do 23° A morte do capitao
• A Sociedade Cinematográfica Brasileira Ltda . tem : disl r i t o policial, afim de .apurur Gibbons: a honra de apresentar 80 distinto úblico desta cidade o

• um 1,1'10 dell.llIoso que se leria ."e�l-
Transcarre hoje o aniversário • RITo;;!'�' ,p : 111cado

no Centro de lrrad i açâo Londres, 15 (C. P.)-Annncia-se

de riascimento do nessa distin.: OJ, um, t..:nema para voce. • :\1enl:1I Nos�a Senhora Aparecida, que () capitâo Edgal'd Lec Gibbons

to conterrâneo sr. Ar
í

Lentz ,
• O maxirno do s nossos esforços, dentro das possibilida : :'� rn�l da Abnl i çúo n. 502, fllll(1?s� pereceu em combale na Afri cn Se-

alto funcionário da Preteitui.. 'a' 0. des d.o momento,. foram empenhados 110 sentido de pro- e I,IC,l. L,I.lg('nho. d?, De.ntr,o, onde.
.. I(.�I

..

i 8 porcionar ao púb li co Por' n p li t
. .8 ,cdIIZ,]c!O uni casamcn lo espur-

Ir-n l r i o na l. Hcc ordn-s e que o avô do

do Município. 1- I ant f'".
. la io 9.1 an no um ClIlClD8 chie,,, i u al ". cx

í i nt o, sr. Charles Lee, havia of'e-

II_
e egoDA e e CCD or t àvel. C () delegado Severi.no de Araujo rc cid o UIl1:1 gratificação de 10 mil

Faz anos nesta data o sr. 1 � .
Esse obje.tivo foi colimaào e a Sociedade Cinerna to- : Silva, em sC;.u relató rio escreveu o libras esterlinas ao batalhão de seu

I J
'

B baid d 18 gráfica Br asi leir a Ltdc .. com a r efcrma que ernpreendcu, (ii 'ieglllllle: ,·l)eP.lls.·el'<111l mumcras

(Ir. osef o_a l:11 , que

esenpe-I: sente-se satisfeita por tornar o Y!T? um ("'1'" d ;, d et : \Jes�oas, �O(I()S SOCIOS dc� Ccnn:o. as 1�:,e(}lloll'll1ce·.als,o\'.I.e\.�llPolll]lr:ll.lsl·s(·)el'I().o marechal

n la a unçao de Inspetor Es.. '. .

UI Jl.
.

.1, - 1",1.0 e s a fi ([1:;)1'; uf'i rm am que, cfct i varne n tc -

.

'colar, com séde em Florianô- tt culta �ldade e. mere.,er .a Justa pret êrencia da Pé pulação . � l'O�:1 Ioda !l0ll111:l,. foi li,'i efetuad�
lis I: E, pn r a bem servr la, tem o grato prazer de anunciar : :1 casamcn l o csp iril ual

" ele Jorac A Estntjstica l\fiJiillr, destinada a

O' .

t t I- que realizcu contrato com as n'.,3iores fábricas arner icana s (l de. Caslro (;crairio e Na ir COIT('ia facilitar II preparação rápida, e tio
antversnnan e, por cer o, • cuias m' a' � h 'b .

'.a
_

-- .

,

' ti' Leite. J\ cerimônia roi rcaliznrln, das da Nação, exige Ilue todos 011

será muito cumprimentado , u.!: _, . 8",<;S,lOS<lS, s<;._ er as : afamadas prod;lçoe3, desfila- : sob a (],il'eçüo do. prus i d cnl c do perfeita quanto possível, do apare

ma vez que são inúmeras as su-I: rao pela tela do RliZ um Cinema para voce , : Cr-nu-o, Claudiol1ol'y.errcil'a Di as, Ihamento material das fôrças arma-

as relações de amiúde. ,..••• ,�!�®�!l_!_��_:?et..ê.3eGg���O!!34$eIlUt!@I!eê�6�O?&e.éiÍ �(�:�;�;;)l�I�Ll d{ia�.�f�·:iW�I(:�ir'���o��:lc l�ll: ��t�i�=::��lelhaep:i:es�e�a��f:::";(�:=
.

.

. . T � OI vro u a ala, assinada por inúmeros tra o Brasil em mrerra. (D. E. M.) •
.

' FAZE)[ ANO.S HOJ�: rocaram a mercccíoría. SÚc�(�� dO"Ccnll'o. Esse "cnsan.le.nlo
sra. Maura Regis Horn, Car.l

. .Jl.. ......� \'.Gh i I espll i1unl, sal\'o melhor JUIZO. Alcl-des U

men Leal de Sousa; Zilda Ra- . Ih e'
.

1];]:1IS parece Uln� comédia realiza- r··.Iaya
� por pa a �e' lVotag'em

da no l'elel'ldo Cenlro, para assim gr"vemente enfermo
�os, esposa do sr. Cap. Erme-

."

to-\''' �ll.lr cunho de Illorali.clade ii união
C

!tado Ramos; e Clotilde Tau- Porto Alegre, Ll (I�.) - A Com· I Clll "ez de produtos químico.'i, ('xis. !lIcita de Jorgc e Nair, pel'anle os I\io, 15 (C. P.) - Gravemente

lois, espos� do finado graI. Pe- .p,�n h� a .de AJ�i I

..i,n:�s. P.roe� \1 t.os ,.0. ui· II
I i:1 (' iJ1ll,n lo, palh,� .c' serr.agem..

d

:1.�1a.i,S assr�l' i_,.. td.Ü'S' . nal�ll.�.t1Il;,en
te l'n rermo, l'ccolhell-sc, no Hospital

dro Taulols;
.ItIICOS .. eOIl: s()dc ,I IlId, Ce.l. \Icen- ,() pCl'llo da poliCia, sr. Aligusllll l).lClll<l.nles lld 'llJaralosa üusa.. ";,Iigucl Cou.lo", na Gúvea, o escri-

.

" .!e n. 230,,l,cdl.u lJrOvl<lenl'las a De- I·CI'1l8IH!.eS Peíia cs·leve!lo IO{'al O proce.'·so vai ser dlstl'lbulclo AI
.

I U '1
sritas D_y, ftlh� do sr.. dr., legaC]�l l�sJ)cclêll de Alenlados ú 'fazenclo () eXH!I1e de \'el'ificaeão de pnl':1 11l11a das Vnl'as Criminais, on.

101' . CI,( es "y,aY8, mem )ro da Aea-

Abel AI�ares_ Cabral; Mana. �a I Pr()PI'I�'c!ll�le,.c 1'(':el:�llle ii \',ioln_ção I \'iolt!)cia na c:lixn (Jara ,�pres('nlal'. de prosseguirão os tl'ftllliles da lei. delllia de Lelrns.

Graça, hlha do sr. dr. Dmlz I de lI111,] edlX,t pi o(cdcnte ue San· OpOrtllllalllçnle, () scu laudo. .&••- ......�------.-_...........- ••�........_..._........... ·,..__..._·............·_-_w ·,.,.......· .....· .....

Junior; e Idalina, filha do sr.! l?s: a (j:�al ,.d.l.vel'Ja e(�n:er \',iI:te ,.
:\'i'io l' esta a j)rill1cin1 vez qUl

José Trilha' I q:lIlo.'i �I.. p: :ldulc�s (jllll101COS, ,na· OCOl'l'1.'111 talelS
.
d('s.<;:1 nalul'cza u

.

"
. jllddos em (,I'i 0.(J()O.OII.

.

hordo do l'elel'i(lll \'�lpor, pois l1ú
menmo�:

_ Alí'�S ?a Fonseca I c· O r�le,r�:I�). \':()ll�:l1e ,\'cio a bordo I bell,l l)(llIC(�. aqul'la delegacia de
Costa e Joao NIcolau Spyrldes, ,,10 va1:o1 .

(.ax,<lS e. dO ser liberto,. I PO.IIC·I'! ese!areceu Ulll caso de lIl11

R.:��:�:ag-�mà
I ,,,q,,··Ü;;� c;�ih�;"ce'''4'OO'''h�c�;;�

Belém, 14 (A.N,) - Chegou équÍ uma turrra de 400
homens cearenses, riograndenses e cariocas, chefiada pela senha
fita Estelr:; Vilá Pitaluga, de 26 8nos de idade, nat�rai do Es
tado de Mato Grosso. A discíp ina e as condições físicas dos
trabalhadores são as melhores p0ssíveis A senhorita Pit.duO'a é
um tipo masculinizado, viajando sem armas e conseo'uindo<> im,
pôr-s{' admiravelmente, mantendo o respeito, a orden'; e a con·

tiança em todos. A s�nhorita Pltaluga, que é a única mulher
que faz parte da tUima, seguirá com a expedição para Tapajós.

JVida Social
•

Anl-versárlo8 :

No «anel de aço)) jor e dois sargentos), que

ARGEL, IS (R,) - Infor- tomaram parte num ata--.
ma se queàs forças aliada. que a Tudm e foram der••

já atingirarn o "anel de, ribados, salvando·se em pa·'
aço" disposto 00 redor de

I raquedos e sendo interna.

Túnis e Bi�ertc pelos rema· I dos em um campo de con·

nascentes das forças do
..

ei· I centração .perto de Roma,
xo" na Tunísia. I acabam de fugir dali, bus�

, cando asilo no Vaticano.

3 aeródromos A rádio alemã não sabe ex-

ARGEL, 15 (R) _ Acabei plicar como é que os re·

FRACOS li 1 de ser anunciado que só. feridos aviadores consegui-
ANtMICOS mente 3 aeródromos da Tu- ram obter fardamentos cá-

Por telegrama H'clbido do TOMEM I nísia se encontram em po qui igual ao dos aviadore.

Rio, do snr. Presidente, o snr Iii '" r � d der' das forças do "eixo". olemã.e�, o que fez com que

O caso Carlos Steiner Gerson Gome5 LUStoS8, o Ban- ,!nUV j,IUS�lal& não fo"sem incomodados pe·

co Agrícola foi intol mado de "SlLVElRA'� I
-'.' tos italianos.

No ano passado, tendo haverem sido llltimada� as ne-
Para a revolução *

sido verificado que Carlos gociações que ;;e estavam rea
Gr.nd� Tóni� WASHINGTON, 15 (R.) Está n� Alemanha

Steiner entrara para o quo lizando com importante con, J_ Na' Teste dos Quatro IJi- Berna, 15 (R.) - Noticia-
dro dos' funcionár'os do sórcio B�n�á"io da�u�l C

.

j O d"
'T €i berdades", ont9-ontem reo· se que o mare�hal Rom.mel,

Tesouro Estadual (de q-ue tal, para" �
t

transf�r�:ção a��
..

preço os tosloros lizado, foram dados porme' que fôra visto na Sicília,
era 2< escriturário), graças refendo Banco em sociedade NoticIámos, há dias, haver

nores sobre os planos a se· partiu de avião para a Ale
a concurso para o qual 0- anônima, filiada ao aludido a Comissão de Abastecimen rem postos em prática na manha. Igualmente se no

presentara documentos fal� consó�cio. to Público, de Porto Alegre, invasão do continente, e tida que outro avião, ten

aos, �oi �le afastado das AssIm, podemos esperar que atendido os reclamos dos capaz:_s de fom�ntar a. su do pintados as insígnias:
suas funções pelo sr. dr. in- essa transformação será de reais fornecedores daquela capi- blevaçao das forças faSCIstas italianas voou dali para o

terventor federal, que, em vantagens para Florianópolis, tal e feito baixar a 20 cen.
e dominar a Mussolini -- o I Japão.

'

seguida, de acôrdo com a que poderá contar com um tavos o preço por que esta-
tirano que vendeu a Itália *

lei que rege o assunto. so, Banco próprio, amp:uado finan- va sendo vendida alí a caixi a seus opres:::ores. I Fracassou I
licitou do Govêrno Federal ceiramente por uma grande or· nha de fosforos (30 cents).

<.

Moscou, 15 (R.) - Foi L

permissão para demití lo. ganizaçi,io e que muito influirá Agora, porém, como a As Navio espanhol afundado completamente desbaratado

Agora, segundo o "Diário no seu progresso, sociação'-Comercial dos Vc.. LONDRES, 15 (R ) .- Anun· o ata que frontal nazista à

Oficial", do Rio, o sr. pre·
-

re�istas dalí não poude cio-se que o navio espanhol cidade de Leningrado.
·d dR' bl

J "
"M AI 'flU ente a epu ico., em atender a distribuição de

I
ante egro' oi posto

despacho, aprovou a resti- fósforos aos seus associados, ao fundo,. por um submari

tu-ição do processo à. Int"'l' visto o única fábrica exis. no alemao, no lHlântico,
ventaria Federal catarinen- tente no Estado (em São em pleno dia;
se, afim de que seja, ime- Leopoldo) ter declarado que
diatamenl!e, revogado o ato de a sua produção é insuficien-
nomeação de Carlos Steiner te para atender todos os pe
e �nstaurado, contra �le e didos recGbidos, a Comissão
demais respqnsáveis, o pro· de Abastecimento resolveu
cesS'O criminal que se impõe, o impasse surgido, Íixando
sem prejuizo das providên- a seguin te nova tabslo poro
cios cabíveis pl;llos fatos re· Escaparam' os fósforos de madeira:
ferentes aos interesses do .. Caixa com 1.200 ca.ixinhas
B'l " São FrRneisco. J;') CC. r.)roei na guerra. - no atacado Cr $ 248,00',Quatro prisioneiros fugiram ria

P
. Pacote de 10 caixinhas -

rocura-se emprego ilha,prjsão Alcalraz, conhecida eo-

Moço com 26 anos,Zdacti. mo a "rocha-prisão", si tuada na
no varejo Cr $ 2.30;
Urna caixinha no va·

16grofo, com longa prática baia de São Franeiseo e cOllside·

de comércio e escrit6rio I'ada viliualmenle ii pro\'a de fuga, rejo Cr $ 0,25.

procura emprego. :Assume graças it sua locali�açãl) e severa

qualquer cargo de respon· "igíHt,neia, Entre os mais famosos

sabilidade. Presta fiança. erinü!1oso,s que ali são hÓS]1Cdcs,
Infqrmagões nesta redação. I contn·se Ai Capol1c, eherc do�

22� JS v - � I "gímgs!ers" de Chi(,�lb.10'

l'l'ug'uaiana, 15 (E.) - O sr. Eu
rico Castilho Dania, .illiz Itlunici

pai; 1.° suplente em exercício, bai
xou Ullla portaria declarando que
serào detidos e ��presentados ao jui·
zo que tomará as providências exi·
gida.s. os mcnores entregues iI va·

rliag'ctm' nas ruas, esmolando. lo
lÍ1ando n trazeira de yeículos ou

l)ra,lic:111Hlo o fluteból na via públi,
C<'l. P::ifa fosse fim aquela nutorida·
f]e sOlieitou :1 colnboraçllo da Dele-
gacia de Polícia.

Banco de Crédito Popular �
Agrícola de Sania Catarina

Discursará o presidente
Rio 15 (E.) - No "Dia do

Trabalho", gue transcor-

Schmeling está preso rerá a lo de- maio vindou-

LONDRES, 15 (R.) _ UmA 1:'0, o sr. dr. Getúlio Vargas
emissora rus�\a noticiou que

vai fal�r. a todo o Brasil,
o antigo "boxeuT" alemão pelo l'adto, do. sacada do
Max Schmeling se encontra! Palácio do Tr,;"balho.
preS9 num campo de cano

cel'(·tração soviético, ao qual
foi recolhido, recentemente,
com ferimentos g.raves.
Schmeling pertencia às

forças paraguedistas alamãs
e tomára parte no assalto
à ilha de Creta,

Fala ({nox
Washington, JS (R,) -:- O

sr. Fla�·k Knox. secretário
da Marinha, dec;.larou que
.ta vitória da Arrica não
constituirá o fim da cam

panha do Mediterrâneo". "

�

Sobre Estugarda
Estão no Vaticano I Londres, 15 (U.P.) .- A RAF

Bel'na, 15 (R.) - A amig· atacou pesadamente Stuttgard
soro alem� noticióu que 3 i (Estugarda), na Alemanha, per�
aviadores lngleses (um :r:J:\a \ dendo 23 bombardeiros.

Prestigia o Govêrno e IHI
classes armadas, - ou serás
um "quinta· c61unfstJl". (L.
O. N.).
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