
I[ r ur I[ I ���i,! a iDVI�ão a U� rá iiASHINGTON, 16 (U. P.) .•. CAUSARAM SURPRESA NA CAPITAL NORTE·AMERICANA AS DECLARAÇõES DO GENERAL
AC ARTHUR, EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE INVASÃO DA AUSTRÁLIA PELOS JAPONESES. SALIENTA·SE QUE o
ONTO DE VISTA DO GENERAL MAC ARTHUR É COMPLETAMENTE OPOSTO AO SUSTENTADO RECENTEMENTE PELO
ECRETÁRIO DA MARINHA, SR. FRANK KNOX, QUE DECLAROU NÃO HAVER PERIGO DE UM ATAQUE IMINENTE DO

JAPÃO À AUSTRÁLIA. NOTA·SE QUE O GENERAL MAC ARTHUR AFIRMOU QUE SE OS JAPONESES CONSEGUIREMASU
PREMACIA AÉREA NO SUDESTE DO PACíFICO PODERÃO TENTAR A INVASÃO DA AUSTRÁLIA, POIS SERÁ INSUFICI ..

ENTE A PROTECÃO NAVAL ALIADA PARA DETER O INIMIGO.
��"",,"J'\a......,..,._. ._.��..• _._..� • w ",. -.•.•••.- � �·.,. .- _...- ·..,.".,-... ,.,.�.-..-.,._._ -.·� -...- -_w .....

A morte de um filho I
de Schusehnigg

Berna, lG (L'. P.) - Anuncia-se

a morte, num hosp ií al da Polônia

de um filh-o do antigo chanceler
auslriaco dr. Schuschu igg. O cx t.in
lo ronhlv,a 17 anos e servia num

dos corpos de trabalho fon:a,[lo
criados pelos alemães. A morte

ocorreu hú várias semanas, o que

parece ter concor-r-Ido para a falsa
noticia, procedente de Estocolmo,
de que havia Ialccido aquele ex- XXVIII I Florianópolis Sexte-Ielra, 16 de Abril de 1943 I H. 8799
chanceler austriaco.
-

Amea�a com "cardumes de. submarinos"ZURIQUE, 16 (R.) ..• O COMENTADOR DO RÁDIO GERMÂNICO, LUDWIG SERTORIUS, AMEAÇOU OS ALIADOS COM A

INTENSIFICAÇÃO DA GUERRA SUBMARINA, DIZENDO O SEGUINTE: "DENTRO EM BREVE VEHDADEIROS CARDUMES
DE SUBMARINOS APARECERÃO NOS PONTOS MAIS AFASTADOS DOS GRANDES OCEANOS, ONDE ATÉ AGORA OPE
RARAM APENAS ISOLADAMENTE. ALCANÇÁMOS NOVOS ÊXITOS, ESPECIALMENTE NO DECORRER DA BATALHA TRA..

VADA CONTRA UM COMBOIO ALIADO NO ATLÂNTICO NORTE E TAMBÉM AO LARGO DA COSTA SUL-AFRICANA, NO
MAR DAS CARAIBAS".
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Q. G ..Alíado no Nor�e �a. Arríca, 16 �R.)l
- Oficiais bnta-I Lo nrbrex, lI) (H.) _ Inf'orrnacôes Segundo recentes algarismos, a meio milhão de toneladas da es-

�lC?S eloglar.am O val,:r mdIVl?Ual. -= trípu antes do� �anques parl icularcs riu 1I:'1I1a, ,·ccehidas· via I Itália jil perdeu 4.027.900 toneladas I quadra italiana. Ademais, a prote

lt�llan�s, pOIS seu� veículos tem �Id.O desp�daçad�� �aCIlmente Estocolmo, adiantam que Mussolini de unidades mercanles. Possuia \:10 rios seus navios é uítímamente
pe as granadas aliadas, demonstrando aSSIm O arrojo dos que já iniciou a execução das ordens antes da guerra 3.500.000 toneladas tão preciosa para a Itália que até
deles se servem. J I-1'11 I'· I'
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O feríd fiei 1 'f" . b te _ ol-
(te �I cr sezun: o as quais a esqua- (e navios, acrescu os (epOIS com mesmo nos pequenos com 010S a

I.St rleI' enfl °ds O }CI.lalSlc aSSI I�af'! �m �s comb a es com os �an- �:a italiana devi a aprontar-se ime- os navios apr'ecnd idos nos paises e�colla dos destróier.s é por vezes

�ues. � a os e s .mp es Car�ll.Ic�na que em demonstra a, d
í

atamente para a "Dunquerque da ocupados. I
tao numerosa 011 maior mesmo do

mfelE·10rtIdr.ade dOterqI.U1IPadme�1to..mI�mgo·t t t d Tunísia", afim de retirar dali os Só os Sllb.marinos britânicos C0111 que.a totalidade das unidades mer-

. .

n � O ma e ,a. e gue:_Ia recen e�e� e cap ura o ao exércitos ele von Rommel. base na ilha rle Malta afundaram cantes comboiadas.

miml�'Ó flgll:�am varios canho.es de �8 .mIllmetro� --:- famos�s Assim, consider-ável número de ,••�••••e H �..�••c�nhoes anti �anque? -

q�� amda_trazlam em p�lfeIta� COndI- pequenos navios dirigiram-se para O radiO de Roma e o 8- exercitoço�s a.s suas respectivas �llas..Segundo se acredita, f?I essa a ') sul, ao longo das costas italianas,
pnmeIra vez que as aludidas miras foram capturadas intactas. iara lentar, depois, no momento Genebra, 16 (R.) - O rádio organizada; As unídades blin-

Empurrodos para o mar ��}�r:llno, a travessia do estreito da de Roma prestou hoje, á noite, dadas britânicas podem ser

a. ...& '11�11:l. • A uma homenagem ao VIIlO. incluidas entre as melhores do
Moscou, 16 (R.) _ Descrevendo a luta na península de . _o que se sabe h�Je sobre.a:� con- Exército, numa notícia sôbre mundo. Seus chefes e Estados

Tamã, trampolim alemão para a realização de uma "Dunquer- I:Jço'es_ da navcgaçuo da Italla, .a a batalha na Linha Maret e Maiores são cuidadosamente
que "nazista através da Criméia, a emissora desta capital infor- ,�.lluaçao!l� sua csqna[��',ane os per�- em Acarit. "O VIIlo ExércitO! escolhidos e provaram seu pre
rnou hoje o seguinte: "Somos forçados a marchar por estreitas ".os que all'osta'��l as � iageus mari-

- diz O locutor - representa paro nos campos de batalha.
faixas de terra enxuta, entre enormes estirões de água e panta-

Il11aS nessa. regiao, pi esume-sc �'llf a mais moderna e poderosa O VITro Exército possue cerca

ros. Estamos operando em localidades quase completamente :les;�es movl�11cnt?S � .:frota. f.asclsta fôrça militar que se possa en- de �O.�OO veículos motorizados
inundadas. Entretanto, continuamos a empurrar o inimigo,

era de enf't entai serras díficulda- contrar no taboleiro de xadrez e dispõe tanto de fôrça naval

lentamente, para o mar".
dcs. desta: guerra. Sua infantaria como aérea. A cooperação en

"-.-......'V'...._...- ........-,,._-._..............._........- ..............-_-...._._-.-_...._-.-.......-_•••_............... ÕS
....

··íâ"'nqúé�-iííiifése·s �stá perfeitamente, �reinada e tre a R. A. F. e a� fôrças terres-

Ja' fl-zeram O seu «Dunquerque» são superiores e. grande o seu espmto comba- tres pode serVIr de e�emplo
C .. 16 (R) S b

tIvo. Seus armamentos e seus para quem quer que seJa".
Zurique, 16 (R.) - Segundo informações procedentes de ago�r�ue as iôrç� in�l:;!� equiPa�entos fão mel�ores .do "'-�i�;irt�ê';;jhido,";"'�Er,;i:

Roma e de Marselha, respectivamente, vários contingentes dos na Tunísia passaram a empre- qfuet os. ed qua quder °Au rat.lhm- tistica Militar são absoluta.eM"
..
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1
an ana O mun O. ar 1 a- secretos, p servem sómente a fi.

n a �orps .

c egaram a CaglIan, ar enha, Trapam e Marsala, ?ar }n1ues. ma,�s eves, ou .s�,- ria britânica está bem apare- milit�res. Negar�s! a fornecê-los o.
a bordo oe navIOs transportes e embarcações de menor calado. Jan:� Va.:entmes .e çrusadels 'lhada. Tem excelentes ca- nu;nhr no ministrá-los constltu,

E 'd d d d B' P D' EI
.

L maIS tarde substItUldos pelos h� t' l' crime rigorosamente punido pel••
ssas um a es proce em e Izerta, orto � ermo, oaquma, a- "Sherman" que são mais pode-

n oes e es a esp endldamente leis do Pais. (D. R M.).
marsa e Laboulette.. rosos e vêm sendo usados com

Adiantam ainda as mesmas informações que o porto de Tú- enorme sucesso nas recentes e

nis está completamente inutilizado. severas lutas do Primeiro Exér-
Nas cidades acima mencionadas, as vlzinhancas do cais foram cito.

.. .
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d'd Os pnsIOneIros 1 ahanos nao
as ,ao. acesso � popu açao, o )e.lvan o essa .me I a escon- escondem sua grande amargu-der ao publIco os movimentos de tropas que se relacloham com de- ra quanto à inferioridade de

sembarques ou embarques. . seu próprio equipamento.

o
Suiddou-se e general

Mordaeq
Zur-ique, 16 (R.) - O general

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Raquític8s rece·
berão a tonific8ção geral

do organismo com o

Irnnr õs Mordacq, famoso biógrafo
de Clciucnccau, suicidou-se no dia

13, n ti rn nd o-se ao Sena, informou
umn ngt'ncia noticiosa alemã.

() general :\Iordaeq roi chefe do
gabinetc mil itar de Clemenccau, de
1017 a 10H), c comandou o 20.0 cor

po de exer-ci lo francês que ocupou
() HlI,hr, depois da guerra mundíal

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Direter-gereate - ALTINO FLORES

passada.

SANGTJENOLContém oito elementos tônicos

Do numeroso -grupo, 3 foram condenados
Rio, 15 (C. M.) - Realizou� 'd H FI' 1 W lt I denaçáo dos réus Walter Frank

se ontem, no Tribunal de Segu� Ql\i;all e'Af ugoD.·
elsc E1erb' t aM

er

I Jordan, a 25 anos de prisão; José
rança o julgamento dos espiões r(0 I' E" ons� �:ser, .r er

H
ax

I
Gneco de Carvalho, a quatro anos IWalter Jordan, José Gneco de Harll' d

rnes

'd
mtersem e ans

e Walter Moll a oito anos, como

C II M d S M h : 1 o, enunCIa os 110 processo n. . .

di' d

I
arva lO, auro e ouza 1 ac a�: I Incursos em artIgos a el e

do, Paul Georg Engan, José Fal- 2.966, desta capital. Depois dos 1 guerra. Os demais acusados fo
cão Teixeira, Jylius Wilhelm, Karl, debates orais, o juiz proferiu sua I ram absolvidos por deficiência de
�r�!-II)1, Edqardo Pacheco de An�

I

sentença, que concluiu rela CQJl� provas.' Ie---Iifii!iIii-lli!'iliiiiiií!li! • ..., ........ -=

Fósforo, Cálcio, Vanadato e
Arseniato de

Sódio, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior;
Ano c-s 80,00
Semestre c-s 45,00
Trimestre c-s 25.00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo riâo pu-

I·
hlicadns, n50 serão devolvi

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emili

I
dos nos artigos assinarias

TÓPICOS & COMENTARIOS

Um encontro bem
festejadO...

Washington. (Comentár-io Espe
cial da Inter-Americana) - Anos
Ioltraz, quando Hitler c Mussolini se
reuniam para lima conferência ha
via uma espcctativn aflita e111 ;llUi
los paises. Sabia-se que se tratava.
de combinar algum assalto - di
plomútico aLI militar. Esperava-se
para pouco tempo depois algum
go lpc tentrnl - a im:a�ão «e algum!pais fraco, a _deposJ(:ao de algum
governo que nao gozasse da simpa
tia dos ditadores. Desenrolarid o os
mapas sôbrc a mesa, os dois h o
mcns estudavam uma ofensiva. E
esl.a vinha mesmo, algum tempo <:1('··
I}()IS, resultando na cscruvisaçâo de
alguns milhões de homens livres c
110 saque das riquezas de algum
terr-itói-io.
Neste mês de abril Hitler e �IlIs

solini, acompanhados de seus mais
altos auxiliares diplomáticos c mi
litares, estiveram reunidos do dia
7 ao dia 10. O mundo, entrelanto
não se impressionou CO'[]1 isso. Ne�
nhuma ofensiva foi estudada. O co

ll1l1l1!cado �)ficial, distr-ibu ido pela
D. N. B. diz, entre outras coisas,
que o "fuehrer" e o ducc" expres
saram sua determinação e a de seus
povos de qualquer ameaça futura
que possa fazer perigar a Europa".
Desta vez, portanto, a ameaca não'
parte dos ditadores. Tudo

o

o que.
eles podem ambicionar 110 momen-
10 é "aniquilar a ameaca",

.

O último dia da conferência que
foi o sábado, dia 10, deve ter' par
ticularmente interessante. Exata
mente nesse dia os ditadores rece
beram algumas notici as muito ex

citantes, C0l110 a quéda de Sf'ax c as
derrotas sucessivas de suas f'ôrcas
na Africa, tanto no centro como 'no
norte da Tunísia. Por outro lado a
Nona Fôrça Aérea Norte-Amor-ícu-
11a, comeruorando, sem saber o en
cerramento da Conferência reali
zou alguns festejos ll1(}Vin1(',�1tados.
A base naval de La Madalena, em

�:lpoles, foi visitada pelas Fortale
zas Voadoras, . que incendiaram
completamente as instalacôes de
terra e afundaram ou da!nificaralll
vár-ios -navios da esquadra italiana.
Entrcns 'afll11dados está o cruzador
]J('8IHlo· "Trieste.", de 10 mil tone
Iadas, -·c - entre os que ficaram ao
menos temporaríamsnto, for; de
combate, esta o "Goriaia", da mes
ma classe. Coube ainda iI aviaeão
norte-amerlcana com base na Afl'i
ca destruir, só nesse sábado, 58
aviôcs inclusive os Junkers-õz
uma bela notícia para o sr. Goe
r ing, que estava presente a confe
rência. Os norte-americanos, em to
da essa "sabathna", perderam uni
camente 3 aparelhos - o que é um

dos. mais brilhantes "reeol'ds" .já
]'eglst�a(�os na h!s�ória da aviação.As llltnnas nooflClas que temos da
Tunísia já anunciam a qneeda ue
Kaironan e de Sousse. Os nazi-fas
rlstas estão reduzidos, atualmente
n uma estreita porção de terra n�
�orte da Tunísia. Ali "om Al'mim
e nOlllmel uni ndo as suas fôrcas
apelarão, talvez, para reforços IÍor
via aérea, mas na melhor hipótese
(para eles) conseguirão resistir
algumas semanas. Norte-america
nos, ingleses e fra,nceses, jllntando-
-IH; t()do� ,Pítl'i! (,) ruilq;uÇI rWmarã9,

FC
o ESTADO:'" Sexta feira, 16 de Abril de 1943
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Povos sem personalidade e

sem vigor político não tiveram
os alemães e os italianos a su

ficiente fibra e energia 'para im
pedir o ingresso no govêrno de
seus países de aventureiros que
hoje os atormentam, os desgra
çam, os abatem tragicamente

mos, que não são escolhidos sob um regime bárbaro e sel

pelo povo, na Alemanha e na vagem.

,

I �f, I�[I UI!

Nova Iorque, abril (Serviço
especial da Inter-Americana)

Encontra-se representado
em ampla variedade de foto
grafias, tiradas de avião, o 'pa�
norama de um vasto contin en
te, em um novo livro que a

Amértcan Geographical Sacie,
tv acaba de publicar, sob (I tí
tulo "The Face of South A.mé-
rica" . Vende-se pequen� casa-

Selecionadas pelo dr. John cornercícrl, de

Lyon Rich , de uma coleção de sêcos e molhados, bem 0-

freguesado, à rua Urumais de 900, por ê1e türadas, guai n 17. Tratar no mes-
esta quantidade constltuí o '

"record " de um vôo res.lizado ma.

por linhas aéreas comnrctais, ..1_9_6 3_0_v__8

em 1939. O autor-fotógrafo é
professor de Geologia 11 a Uni
versidade de Cincinnattir.
A róta do dr. Rich r.compa

nhou a costa leste, de 'frindad
até Buenos Aires, via George
town, Belém, Recife, Rio ele
Janeiro, São Paulo, Curitiba e

Assunção, e daí atravessando
os Pampas e a cordílj.eira dos
Andes, até atingir Sar.tíago, re
gressando pela costa ocidental
até ao Panamá, com uma ex

cursão até Bogotá.
No seu têxto, o dr Rich ex

plica, em resumo, os principais
característicos de CD da gravu
ra, para dar-lhe a conveniente
colocação geográfica, e para
indicar sua mais ampla signifi
cação.
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Itália dispõem discricionaria
mente dos respectivos povos.
A soberania nacional não

existe nos paises totalitários.
Também não existem os direi
tos dos homens e dos cidadãos
nesses Estados. Um povo livre
e soberano elége êle mesmo

seus governantes e represen
tantes. Os totalitários ditam
inapelavelmente o destino- - d'é
povos oprimidos e encarce

rados.

jl[ál'io Pinto Senil. (Exclusi
vidade do C. E. C. para O ES
TADO) - Hitler subiu ao go
vêrno em 1933, ao passo que
Mussolini já estava no poder
desde 1922. onze anos antes. O
exemplo da inexperiência polí
tica italiana agiu sôbre a inex
periência polítiea alemã. Nas
ceu também a Alemanha em
1870 e anteriormente gemeu
sob diversos ditadores que ha
bituaram seu povo ao regime.
da obediência servil.

Os ingleses são um POyO de
. soberanos. Os govêrnos na In
: glaterra são simples prepostos1
da vontade popular.

Sob o fascismo e o nazismo
os alemães e italianos são ou
tros tantos escravos. Não dis
põem de si mesmos, Governan
tes que se escolhem a si 111e8-

Interessante obra sobre a
América do Sul

o DR. ANTÔNIO MUNIZ
DE ARAGÃO

comunica a ·seus clien
tes e amigos que trans·
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
do Farmácia "Santo
Ant8nio"), onde conti
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

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

I

Opéra nos seguintes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI·
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO. POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTE<iRAtMENTE REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00Séde: RIO DE

154

Helena D. VarnasComunica à sua distinta
fregue�ia que, htl.vendo
permanecido 2 meses fóra
da capital em vi8gem de
repouso, encontra se nova·
mente em sua residência,
à disposição de sua se1eta
fregueaia.
Salão Brasil
Praça Quinze, O' 1 OdI 15 •

lsa 30 v- 21

JA NEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S. Paulo, rua Baião Paranapiacaba 24-6" andar

N. LOPES VIANNA

I
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidl. 2 - Caixa Postal. 112
Telegramas - «Vis nna ,

- FOIle., 1102
- FLORUlNOPOLlS -

Sub-agentes nos princlpeis municípios do Estado

--

THE LONDON ASSURANCE
e

CIA SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Re.presen tan te)

L. ALMEIDA - Rua Vidal -Rarnos , 19

-

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

Drogas necionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumaries.--Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no reeenuaríe médico

PREÇOS MODICOS
R. Cons. Mafra 4 CD 5 (edifício do Mercado),.

FONE 1.642
.

DR. AGRIPA DE FARIAADVOGADOS
Drs.

Aldo Ávila da Luz
Rua Vílor Meireles n' 26

Telefone n' 1I:t05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas das 3 às 5

e
leoberto Leal

II
Escr. Edifício Amélia

Neto, sala 2.

lIlI1a fÔI:ÇH irrcssistível que lançará IlEONOR DEUe Eao Illar o Afrika Korj)s e os cami-
sas-prelas. Nen,hulll milagl'e )?od.l'I:ú H Rsalvar por mUito tempo fI ] 1111lSla

par.a o Eixo. E C0ll10 _u Europa têm Enfermeira obstétrica (psr
nUllt<_>s portos e Pl:UlU�, aclwlllos teii'a diplomada) Atende Da
prov.wel que os dOIS dtladores. (le- Cas d S' d S S·1 ,'

pois dessa bela conferência, fiquem 11 e au e . t )llstIao,
algulll tempo sem sllhel' para onde das 10 às 12 e oaB 15 às 17
VQlt�l' o� olh<;li , • !

J hora ..

NOSSA SECÇÃO
o PENSA�IENTO DO nra
"Os tempos modernos não

admitem mais o tipo resignado
de um São Sebastião, recebendo
sem queixas nem protestos as

mil flechas que se lhes enter
ram no corpo manietado e san

gren to. Isto de martírios exi

gidos para uns, enquanto ou

tros folgam e g »zam no apice
de todas as liberdades e regalias
- isto não! Alto lá!". - Car
men Dolores.

*

A ANEDOTA no DL'\
._ Parece que dei grande

prejuízo ao dono da confeif ar ia:
comi uma empada por 40 cen

tavos .

- E não era seu preço?
- Sim, mas havia no seu

interior um camarão, duas a

zeitonas e u rn pedaço de pal
mito.

•

O PRATO no nIA
BATATAS ESTUFADAS

Cozinbe com casca, meio quilo
de batatas pequeninas.
Descasque-as em seguida e

deite-as em caçarola funda
com baatarite banha.
Frite-as até corar bem
Polvilhe-as levemente com sal

e sirva com a carne.

11endem se por motivo de
ti ,..

transferência
de residência, em João Pessoa,
Estreito, duas casas situadas à
rua Santos Saraiva. Tratar à
rua Almirante Alvim, 21.
219 10v3

Vende-se
uma embarcação para "espor te ,

tipo baleeira, com 5 metros de
comprimento, em perfeito es

tado, com todo material ne

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

Terreno
Vende-se ou transfere-se um

lote de terreno. na nova rua

transversal ao prolongamento
da Visconde de Ouro Preto. In
formações na gerência do

.•Es·
tado" .

10 v 5

Mensagem-apêloRio, 14 (A. N,) - A Associação Bra-
Ieira de Imprensa, a propósito do aní
versár io natalício do Presidetne Getúlio
Vargas, Juncou a segu inte mensagem de

apêlo:
"A Associação Brasileira de Imprensa

apreciou, comov ídamen te. como todo o

país. o gesto elo Presidente ela Repúbl i
ca eleterm inando reverta em benefício do
fundo ela Ct-uzada Nae.ion a l de Educa

cão, o custo gara l da trnnsmissão rins

mensagens telegráficas c1il'igirl;;ts a Sua

Excelência, com felicitações pela sua ela
la an íver-súiia. Assim. considerando a

Assoctaçáo Brasíteu:a ele Impt-en sa que
na falta cle autoridade para enrtorccar
um apêlo ao púbtico à margem daquela
data elo seu Presidente ele Honra, sócio
benemérito e benfeitor N, L vem sol ir-i
lar a toelos os nacionais e ssu-angetros
que- dirijam naquele dia ao Chefe da Na

ção, significando os seus senrímentos ou

traduz indo seus votos ele felicidades, 110

maior número de palavras, para que
mais apreciáve l se torne ainda· o fundo
ela Cruzada Nacional de Eelucação e mai�

)Jen1fa�e.ia na sua eficiência prática, a

delicada resolução de Sua Excelência.
Está certa a Associação Bl':lsileil'u ele
Imprensá ele que ês,e apêlo será recebi
llo C0111 pl'ofunda simpatia, tanto mais

ex,plicáyel quândo sendo os mais inti
mos motivos que levam Sua Excelência

•
a comemorar neste ano a sua data na·

talícia no silêncio cio lal', são razões (JUGl
lornam neste instante, quando nos acho
mOS em guerra, sobremodo precioRa 3

existência desse preclaro brosileil'O t!lo
indissoluvelmente ligado ao aprêço na·

C'Íonal co",:; ao reconl}eclrnento Ol! toda
a Classe jor:nali$ticíl. (a.) RQ�'b"'l'i �fp�I!�",

v-22
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�()F/S RjlillilU{E1'�
hi da Inler-Al1lerzcwlII,
P(I/'(I êsle jOJ'/1II1) O
Rlli Barbosa está ligado

;l dos Es/ar/os, Unidos,
s, urinai r/e, CO/lWS, fllle

,II la/erra, E há de ser esse
"

'V' '/0 contraditório, na apo-
�� a vida desse homem que.1",' I'

'I Gil os seus (IS'CU/'SOS e suas

'fi cas pela 1I0ga dos Esta-
, í. i/únicos,

.l;r, )1' da lei, �/a liberdade e

I\l, cl'acia, 17lIl Borbosa me-
,

'lava República

,leder((liS-1os capítulus il« obra 111-
ingles Bruce, tjue , CO!!
rpuill e unali.aura o SIS

governo (lInerica�w, Toda,
sse esp(/n/oso baiano, (]_ue i
sérlllo o papel politi co ;

lo iliissir o de alqtnn no- i
110 romano, [oi aplicada,
1(1 análise 11a II/!u pelos i
s de Lincoln em Pilts-:'
slalislldos ntteriormente :

/'/Ili('íio cunericono e na'
, . erguia :J. v itima do só lo. todo cheio ele

fi dos direito» do c ido-
ademancs, e o convidava a ir tomnr um

�:��:l,:J/�::f������l��(�:���a��;� Churchl'"II aVI·ador )8ngleAs �;�;::;;,li�O' e::: St(�i:,�s::,�::�e'cae::I:�::o�'e,::C 1 todos OS qran
' acepçao do ermo. "Cismasse" êle de

'/ �i':'��, d�l vida 'n(l(:ional �I, , ,- "mandar bater um penalli elo meio do
c )1blO, I" 'C de "e/II Londres, (Vi a aérea) - As auto- se r-esolveu co n ícr ir-Ihc as asas campo, ou désse como tento uma bola"1 IIlU com a OI a" "

.

, ]1a maâuresa.' com o ridudcs das Hc-ais Fôrças Aéreas hnnorúr i as ". COIDO prcm i o de sua

I
que passara longe das traves. ninguem

quasi religioso de sua
I conccdcreun as i nxi gn i as de avia- i n te rvonr ão nos acontecimentos d lzla nada,

I I A.s pessoas que assistiam aos nrél íosa aboliçõo (,OS escravos, dA" '1 Wi n sl o n Ch urc h il l, embora () (!UC d cl crminaram a cri acâo da Ar-
.

d I I t
" futebolísticos, nada entendiam das re-'(I rio te era Ismo-" na '! 1/: nri mci ro m in isl ro iámais tivesse ma Aérea e também 1)01' haver pe r- d" 't'''!\. t d omstu, e nas muni]estações ,l ,

,'_ >A
g ras o aSSOCla ion , - cos uma os c

'ado ele sítio, ésie esplên-I felio Ulll curso uc aviaçao Ol1 tosse corrido 30 mil milhas de viagem a "barra manteiga", julgavam que o ven

vmplar caboclo de poIUi-: aprovado no rigoroso exame a que a(.!'cH em cumprimento de suas Iun- ccctor era aquele que, com a bola nos
, I j' I 'II' i pés, entrava pela méta, Outros, pensa-ii '(mo (e enaeii em II una suo xubm el i d o s os p ilotos. Chur- (:iJcs, dl�rallLe a guerra alu::t1, Diz

�, s próprios prinrípios bá- \ 8m CJue quem jogasse a bola mais alto
,

I 't I 11'deIl chill, que 10m o gn111 de "Comodo- a (,;Iria que os dois ridos eonsti- ou mais_longe ganhàva um ponto, e( emoc l'aC ll.l es a( iiI -

p ,Ie se imbzríra em medila- 1'0" das Hrais Forças Aéreas, I'ece- IUCIll qnalirla,c1es únicas, c que I quem fizesse penetrar no retangulo ga,

d ') JI',(lela, bcu hoje Ullla carta cio Conselh,o "tu'lo eOllsiderado, é singnJar- nha\'a dois, :V[uilos retirava-se dos

! inda a ligá-l� a vida P?l!" de Aviação, cOlllunicando-lhe qne, Illpnlc indicado que v, excia .. reC'e- gl'ol1lados espantados, faz:ndo sinais da

E t I U I e cruz, e rogando pragas aqueles punha-')i S ae OS, ,me, os o jJISO" com a 1 icenca e aprovacão do Hei ba esta recompensa",, lia conlel'er:�ra aos ,es,tll-I
'" , dos ele loucos!",

; e fllienos Aires, pagina �a�___'- O capitão do quadl'o era outro elemen-
'{U,Js proj'ética em qlie se le I to ele respeito, O que êle decidisse, esta-

, no (;o11reilo de nelil.raUda-1 'O EPHluA I ,'a certo, mesmo que I'esolvesse substi-
,

')'(" (//Ite de se saber de alllo- A Dra. J 5 11 I tuil' o arqueiro, em plena luta, pelo es-

',' um liberal, mas que traía ;,'ema esquerda que além ele só possuir,
/" '11 sensível às variações ,SCHWEIDSOH um metro e meio ele altura, nunca estio

, elerminanles da elabora- \'éra �oh às tl'aves elo goal", Era (1),0

1" i 'ica, Não é possível a nel1-

I
g",mde o seu prestígio, que 111esmo fóra

';/' ,,'�, ante o crime, o ,perigo to- avisa aos clientes que es- (lo gr::nnaelo acatavam as sua; l'esolu-
,[ V!dfencia qlle nas conseqllen- tará ausente até princípios çóes, e, não raro, os seus comandados

'1rli� nos atingiram .Iambéll�, àe Abril pediam-lhe conselhos em casos absolu'
,

'" :U'O momento desse pen- tamente ínt.imos,
�, t:'alirlar!e es/rlria rompida, ,_.,' A luta maior que existia para um di-
.,,:)/1 então o mestre, E o éco 2Sv.24 rigente, era organizar o quadro, Embo-

ên, ministrada num vel'bo '..�" ra desejosos ele prestar o seu auxílio, os

J. ( proj'éta bíblico a (/ll II 11- "'>.;;H7",, ,)� l;abelo!l bran{�Os t L�Ç.10 jogadOl'es sofriam a influência da cam·

O 1ndio e (/ perdição geral, ,: ��� tIARA ViLHOSA 1 panha ele descrédito que se queria votar

/,·o�l",·a .• , /M'''!'''' 00

,,"y��;�:
'

ao futehóL Quantas vezes, dez minutdo,srnel'lCallO as ra:oes 1'0- I' I i/'�P« , antes da peleja, surgia um garoto e 1-

'�:'o�e';lll�/�lg�'t.enrão no t�'J I Dr. Newton l. d'Avila ��t��i�)",������i���ll��o �;����: �u� J��� �:
'1uedsebl!le(I!i�1 c1 se pral!- �1', 4 Reassumiu sua clínica elem vir jogar, porque o "velho" tran'

,;, ,'(I (1 Oa-VlzlllWllC,a, pO- JIIlSI� u'1)f-<;>.

,,1'.
Consultório: rua Vitor COll os dois no quarto",lembra]' qlle niúgliém D",,�! E era uma cotTeria tremenda para

eloqlleIl,te I>rl ,Sllrl pI'Oprl-...... Meirelles. n' 28 ,

E f' f"" • c' c' conseguir substItutos, 'n Im, 'armava-se
( Sita rleles,(I do' qlZe Ru'i, Consultas diárIas das 4 às 6 o quadro, e clava-se início às solenidades
I da lei, o ministro do di- Iheiro da ilustraçi10 a,cima, oferecer' horas da tarde preparatórias, Ainda no "galinheiro",íslico da dignidade hd"- lhe, em n.rnó,vel gesto, um càlice do i Residência: Rua Vida! que servia cle vestiário, ouviam-se dis-
liberdade, o j'análico (l

I', 66 cm'sos incitando os jogadores à vitória,
mdo se complel,am vinte excelente aperitivo KNOT, lembre· RAmOS, n.

PBe v. Sia. de acrescentar, ao agrade- 1 7 Isso durava l11eia hora ou nlais. Q!'
a mar/e desse grande • Te.efone: 106 1'1'1", a tlu'ma rumava para o gramad'o,ce, " gentileza: �.!/�E_:: 1:.AM• Ide se ler 11m pensamell- - ,'/

� """__=-__",,,__...__� Si um jogador cle hoje, envergando�íl(igem ús suas gmlldes BEl'1 (J I1EU APEi'UTIVO 193 15 vs-lO essas tangas a que chamam cal,ão, en-
'e são aqllelas que ainda l'»ED/!.ET('J.J tl'assem num campo de futeból claquelaf'�' OS tl'avand o. As Rlledotas e pla(tas aparen· époco, neln 11avia düvida: ia parar na ca-

'SCELANEA. distribui, Ii&��(\ll temente ingênuas são grandes deia",

", tAdl·O. R C A Victor - - --- - - armas (le desagregação mane. o futebolista daquela éra lIsava eal-
a .. • •• ,

(//,I!JIloouro DA KIYOTSA.lIIO,.(OtT.ê SEGUROS " pões que mais pareciam calças, Eram de
Disco.. - Rua rraja. aTI••U.. ,judas pela "quinta-coluna. Íinho engomado, e batiam-lhe pouco;

(L. D. N.).
.

abaixo dos joelhos, Além disso, eram

passaelos a ferro, para dar o vinco, Na·
da de joelheit'as, nem tornozeleiras, nem

de pulseiras de couro, Cinto, não havia,

Elástico, muito menos, Os calções-- eram
amarrados com fitas largas que termina,
vam em laços que tombavam sobre o

flanco esquerdo do furebólista, Dos 11

jogadores, 8, pelo menos, traziam far
tos bigodes,
MuI entravam no campo, o "esqua

drão" evoluia em marcha cadenciada e

discreta, indo parar no centro, onde er·

guia demorados "hurrahs".
Antes do bate·bola enteava o fo�gra

fo, com a sua máquina de U';pé, Não
vinha s6: acompanhavam-no dois garo
tos, carregando bancos, Di�pt1l1ha-se o

primeiro banco na frente, e o outro,
que era menor, pouco atrás, No prilnei·
1'0 sentava,se o quinteto, cada um dos
homens guardando as posições em que
iriam atual', No outro banco, de pés
mais longos, sentava-se a linha média,
No fim de todos, com os braços cruza

dos, ficava o triangulo final. Junto ao

zagueiro esquerdo, ficava o juiz de li
nha, Ao lado elo 7.aglleiro di'relto, forma
va um diretor,
Na frente do centro·avante, estava a

bola, onde havia sido desenhada com al

vaiade, a data do encontro, precedida
por um enorme SALVE, e findava por
um indispensável ponto de exclamação,
O fotógrafo mergulhava a cabeça no pa·
no preto, e pedia atenção, 9- juiz de li·

nha desenrolava a bandeirinha do clu·

be, e tooQs fiçaV!\tn firmes dllrante OS ,2,Q

} Barbosa e os,� .

(lilflais americanos

. ,

."

Casa Macedônia1.,

liquidando toda a sua secção de fazendas!
O mês das fazendas por pre�os convidativos!

Escolha hoje mesmo o seu vestido!

"

-,

: 1;_:'�1·" .

o QUE E' BARATO ACABA DEPRESSA! HÃO ESQUEÇA E NEM HESITE!

"S '� nine os 1108808 tecidos, compare os nossos desenllos
e compre por preço baixo !

Macedônia está liquidando�#_
Ioda a sua seccão de fazendas !,

S·.Rua Trajano ...a

Crônica da Saudade•••
o ESTADO Esportivo i

I
Quem já não assistiu, pelo menos na té-

(.<\0 esporrtsta da velha "gual' dn" Rober-to !\10I'I!Z).

quesegundos durava a impressão ola

guras bízurras. do campo, haviam dois ou três díscur-
Bizarr-o ser-nos-Ia, se rlzcsscmos r-ea- sos. Trocavam-se bronzes e corbelhas de

l ízar em uma elas nossas praçus de es- I flores, Neste instante, a banda de múst-

la de um cinema, uma revista teatral an-

tlga? Aquelas vestimentas jocosas, aque
las músicas maviosissimas dansadas en

ti 'e milhares de plumas e babados, apa-
iecern aos nossos olhos, agora, corno f'l-

por-tes. um encontro de futeból ele há 40

Tudo a l
í '

era solene. Desde o jogo, on

de a bola obedecia ao iítmo das cama-

l'a:-) lentas, até aos uancos dados ('0111

absoluto respeito. E s i, às vezes, na d is-
puta do couro, um empur-rão menos n-an-

chapa,
Quando o conjunto se desfazia, a as

sistência, que estivera suspensa, pro,
rompia crn aplausos .

Antes de tirar a sorte para a escolha

cu rompia um af'inadísstruo "dobrado"
militar que era respeitosamente ouvido
pelo público,
Pouco depois a peleja tinha início, e

ia se desemolnndo sempre envolta na'

qucle mesmo ambiente de solene rlgo,
j'jS1110.

FOSSCJ11 passados êsses trechos no ej·
ncrua, e 11"0 haver-Iam de raltar risos ele
mó í'a e frases de menosprezo, Mas a ver,
rtnd e é que só foi desses cotejos (]IH'
vetu evoluir' o f'uteból.
Cada encontro que se disputava, re

gistava um recorde de assístêncta. Cada
jogo que se ia efetuando, fazia crescer
a fama do í'uteból, O esporte bretão dei,
xava de ser uma ten tat iva, para ser urna
i-ealtdade.
A MmInha e o Exército aderiram ao

futeb6L Os colégios transformaram seus

paleos de recr-eios em campos mteborís
ticos.
Homens de talento, tais como Coelho

Neto, Artur Neiva, Antônio Prado Jü
n lor. Olavo Bilac e tantos outros cerra,
vam fileira em torno da boa causa, ela
causa que o povo tomára para si, tal a

de transformar a mocidade intoxicad�
pelos versos, em homens robustos, dI'!
ombros largos, carregando sobre @les a

imagem da Pátria,
E o futeból foi progredindo até che,

gal' a ser o que hOje é: o esporte predi'
leto da mocidade brasileira,

co se f'azla seru ir, er-a geral o desapon
tament.o E essa im pressáo só í'mdava
quando o causado,' daquele a turd imen to.,

Hoje, quando milhares e milhares de
pessoas enchem as dependêneia-s de um

estádio, nem siquer existe uma só reco!'

da,'flo para aqueles que há varia! deze,
nas de anos come�at'am a árdua turefa
ele vencer D índole do nosso povo, Nin
guem pensa, por um instante ao menos,
que aqueles rapazes de bigodes fartos,
de calções compridissimos, fotografados
por máquinas de focalização lenta, que
escreviam datas em alvaiade por sôbre
as bolas nem sempre totalmente esféri,
cas, que iam construindo abnegadamen,
te o futuro dos esportes brasileiros, que
lutavam desassombl'osamente contr:j. os

poderes públicos, contra as crenças, con,

tra uma sél'ie infindável de obstáculos
de toda a ordem; que sem contar com
o mínimo apoio, davam o máximo ele
suas energias, n1\o poupando sacrifícios
de ordem moral ou material; l1inguem
deles hoje em dia se, recorda, No entan'
to - é forçoso dizer aqui - é a êles
que se devem, apenas a êles, o prestígiO
e a consolidação do futeb61 nacional.
Entretanto, t)ota·se-lhes profundo es,

quecimento, coloeando·os à margem, dei,
xando o1ue o tempo, em sua marcha va'

;rarosa, mas destruidora, ltpague par:l
sempre que elas estiverem ligadas ao fu,
rest<lm de seus enormes vultos,
Nesta modesta crônica, presto um Bin,

cera preito de homenagem àquele pugi"
lo de idealistas, que, se morreram para
o público de hoje, vivem e viverllo por
todo o sempre, unidos, estreitamento
unidos a todas as conquistas brasllelra�,
sempre os traços imprecisos que amo a
tehól em nosso país,

NELSON !\lAI,'- 1\fACHA.DO

,I

Rua Vltol' l\lelreles, 28
Florianépolls

VIDA SOCIAL
Fazem anos hoje:,
Sra. vtuva Enedina Formiga;

Nair Ribas Zimmer; Edite Ga
ma Ramos, esposa do sr; Cel
so Ramos; e AdeJina Machado
Gruner;
menino: Taltibio. filho do sr.

cap. Joeé ROláriQ de AralJiQi
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INDICADOR MEDICO Auto .de vist�ria do SOCIEDADE AN��!���oS?��������L MOELLM
------------------------ Cinema Rltz �1���1���01�S�:��er legal de vos apresentar o balanço e Contas desta so�ca.Aos doze dias do mês de abri I de I'elativos ao exercício de 1D42, • 'io

Dr ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS mil novecentos e quarenta e tl't�S, As contas abaixo dizem' ela rnancn-a satisfu tói-la que coirerem nossos 11 �,
• NARIZ, GARGANTA nesta cidade de Florianópolis, Ca- nesse ano e melhores esctarecírneutos vos serão prestados na próxima assem ""

pital do Estado de Santa Catarí nn c.u,.,\\'"('o GBHAL
no prédio onde vai funcionar o Ci- A TI\' OEspecialista; assistente do Professor Sanson nema Hitz, situado à rua Arcipreste Imobíttzndo

do Rio de Janeiro. Paiva número seis (6), onde foi v i n- Imóveis "",.",

do O senhor Tenente João :\IIendes, Garuge .,,",,,,.

C It Pela manhã, das 10 8.S 12 Delegado Adjunto da Ordem Polili- .vlóveis e Utensíliosonsu 85: A' tarde. das 3 às 6 C2, e Social, comigo, escrivâo de seu �1{J(Juinas

AUSENTE cargo, ao final nomeado, as teste- Veiculas '.,.

_____________ munhas abaixo assinadas e os pe ri-

O MADEIRA NEVES I
los senhores engenheiro civil j)o Ilisponín'l

r. -médico espécie ista em Jlliugos Eruer ich Bezerr-a da Trin· Caixa e Bancos " .. ",,"

<fade c Eugênio Vccch ictti, Juncio- U('ali�"lv,,1 ('111'10 J>l"'lZO
n ário da Diretoria de Obras Públi- _VrCl'CaclOl'ias Gera.is
C�18 rio Estado a quem a referida Tj tulo s Municipais;ôuioridade deferiu a promessa legal, Apótír-es K,tRdllais
que aceitaram, de bem e Iiclmcntc Part ici pações .. '

desempenhar sua missão cncar-r o- Coru as COITent0sgancio-os de vistoriar o rcfer'ido
prédio l' de responderem aos qui"
xil ox scgllinles: PHnIE1HO, a ccns
trucão do prédio onde J'l1nCiOJ1�, I',:; A,',ie, Caucíonurtn s .", "

"
P A S S 1 \. O

D MARIO WENOHAUSEN (diplomada pela () cinema (' fcila de Iórrua que gu- .C\,;o ",,1;:-;\"('1, r. --

Faculdade Nac, run l c a scgurr.uça .dos fl:eCjllenl:1 ('"pit�1de Medicina da Universidade do Brasil) I dores, �en;jo-,s� ,cl;l vista o fW1 a qur l1escl'\"I.' ,,'

E'x-fulemo do Serviço de Clínica Médica (to Professor Osvaldo Oli�ira ! se deslll1_a! SJ',(,�;ND(), ,cm caso dI'
Amol't<7.<1<,i'CSmédico do Dellartam,ento de Saúd" �lgUlll si nisl rn e prová vel que I)

_ j rcqucntadorcs se ponham a salvo

CLINICA MEDI rA em tempo rel al ivamcu t o curto? 'E"ig'i\'el
\.. 'l'ERCEIHO, há necessidade de se Con"IS ('OtTeJ1le,

razer modif'icaçôcs na construção de Di\'i(lenr]os ".""

í'orrna que garanta a segurança do,'
l'reCjuen tador cs ? Quais? QUARTO, H,' CI\l1l!l('lls:1Ç,10
n recinto oferece comodidade aos ('�II,·�O d'l Dhe tori.: " ,,, .' """"'"

Ir'cquontadorr-s ? QUINTO, qual a lo
tnção ? - Em consequência passa-
1';1111 os peritos a fazer a vistoria 01'
denuda c, concluída, declararam que
respondiam aos quesitos do morlo
seguinte: AO PHTMEIHO, sim; AO Despesas Ocr-ais " ..

SEGCNDO, sim; AO TERCEIRO, .Iuros e Descontos, ."""."" ",.",.,.",., .. , .. ",.

não; AO QUARTO, sim ; AO QlJIN- Despesas ele \'iagcil.s ,
TO, 1100 plr.tói a qni nhcnt as c noven- Impostos "",." '., "'.""",, .. ,'.',,' ..

Ia e três pessoas (593), c no balcão Ordenados """"""
duzentas e sessenta e nove (269), Prôm los ele seguros.",
num lotal de oitocentas e sessenta Dtversas Contas
e duas pessoas (862).
E por nada mais haver, deu-se Amoruzaçõcs ',."."" .. ,.""".",. _ , ... ', .. ,, ... , .

por conclui do o presente auto, que Di v lde nrlo
va i assinado c rubricado na Iorma GI'atificaç'óes
da Lei. (as.) Godof'redo Marques Contas Corrente-, """""" .. , ... ",.,., .. ",.".",

Filho, Escrivão. F'i l ial cl� Btumenau .,.,

Delegado-Adjunto: (as.) Jo;i,) �[el-cmlol'ias """"""""""'"."." .. " ..... ".

Elói i\Iel1des·-Perito: (as.) Dorni n- Automóveis " ... ,. """"""""""""""'" "

gos Emer Ich Bezerra da TrinrJacle- Alugue ls """"""""" ,,,,,',,,, . '

Perito: (as.) ElJIgenio Veeehietti
.

_, Dtvcrsas Crm tas
Testemunha: (as.) Zélio Martins --,

Testemunha: (as.) Ncry Hegis.

985,100,20
;)-1.183,08

.. ', ..

,
20.4,')6,] ,)
]7.!J;)6.1(}
12.4;;7,00 l.O!JO,1.'5!J,l�

1.j"Ü.::í4:J.15

DOENÇAS DOS
corsc de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas Pela mclnhã: às terças. quintas e sahndcs, das 10 ás 12
horas: à tarde, diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: l467
Residência: Rua Presidente Couttnho. 2:.. l_

OLHOS lJiSlA:i-l.::!o
8,]1)8,00
18,870,00
��.OOO,oo

1,OfÍ4.,.'5,).3.H 2,(;:17.0:1·1.04

] 00,000.00

2.23,),000,00
:H2,OGO,1!'i

Moléstias internas de adultos e er ís ncas.
Consultório: Rua Felipe Schmídt n. 38 - 'I'el. 1426

Restdenc!a: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 -- Tel. 1523
Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

110.]�OJ]7 2.707.2:1

,, " 1.04·1.] !lO ,ao
1:33.300.0() 1.17!).1D

Dr AUeu STO DE PAULA DJ�eto�a11����S��:1. • PleríanànolisResidência e Consultõrto: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro),

Cirurgla geral e Doenças de SenQ.orae.
FIsioterapia: Diatermia. infra-vermelho e Ultra-Vluleta,
CONSULTAS: Dlartamentes ih 11.30 e da .. 15 às 18 horas

FODe 1.644

('0\"'1'.-\ lllo) !'{"("HOS R Pl<"UlO,\S
Dt'hilo
'JD,D74,Oo
18.243,84
13.105,00

{23.886,30
!l,}.480,00
7.1DO,4.n

Reservas ...

1.363,60
201.929,52
48.100,00(IInlca médico-cirúrgica especializada de

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Dr. SAVAS LACERDA

1:1;).300.00
Do.OOO,O()
1G.40:1.,38

Ex·lnlerno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário do�
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamentode Sdúde e Hospital de Caridade

Cons, RIJa Felipe Sehmidt, 8, Foue 1259
Consultas: das 15,30 às 18 horas

Rssidencia: Conselbeir,' Mutra. 77 --t< LORJA N()POLlS.

I IIM8TITUTO
D� O'lHiNUS'fICO Anedota de guerra

o A t...· M .

CLI�ICO Foi condenado à morte o au-I. n 0010 onrz

O O tor da piada escrita recente-
de Aragão r. jalma M�Umann mente nas paredes do Palácio

MÉDICO I
F'ormaoo pela Unl,"er@idade de ,de Veneza. Em forma de comu·

, •
Gf'oebi'!1 (8ulça) nicados o italiano humorista no.

Cirurgia e Ortopedia. Gom pré.lca n08 bnSp!tllls europeu! 'f'CUnica e Cirurgia do .OHules médica em geral, pedlatrJp, ti ICOU ao povo que por um

P d I doeDçal do elstema D6r\"o�o, aplHe- áto de sabotagem os; carros de
torax. arlos e oenças , lho genlte-urlnarlo do bomelL assaltos da Itália na Afdea,de senhoras. � da mulher

. tinham sido equipados com

CONSllLTORIO: Asslstente Trrnlco pneumáticos ingleses nas rorlas IRua João pinto 7 sobrado Dr. Paulo. Tavares tr,;seiras e pneumáticos italia-
Diariamente dll'B 15 às

(U1"80 de RadIologIa 'Clínlca com o nos na frente O resultado fatal,'Jr. Manoel de A[)!'eu c!!mpanarlo. '.

I·
17 horas.

I
S.ão Paulo). EBpec;allzsdo em Hl- fc:.1 que os carro� dls�araróm.eHESID"t;;NCIA: �lene e Saúde PÚbllcll, pel3 Un:v(ll'. nao pararum smao mUlto depOIS ........-....... ,....�.. �_�_�__:."'.. ���_�·_��������������������...I

Almirante Alvim. 36 lidade do RIo de Janeiro. � das linhas de combate dos in-
Telefone n, 151. Gabinete de Raio X gleses. Pudéra! Vendo inglês

Electrocardi.ografia clínica pela frente ou por trás, quem
:-----.-...-----..-!' Metabolismo basal péga italiano? Essa anedota

I Sondagem Duodenal I custou a vida ao seu audacio·

Dr. R�migio O�binete de fisloteraoia 150 divulgador descoberto pela
Laborat6ri? de m�c�oscopia e II polícia fascista. Porém, o efeito

analise chmca . em toda a cidade foi extraor-Rua Pernando Machado,' I dinário havendo mesmo umaTelefone 1.195 , ' 'd
.

.

especle e mOVimento para que
F l O R I A N O P O l I 8 Mussolini perdoasse o «crimi,

noso'll que havia praticado a·
'---� !quele áto apenas Como expan-II são ao espirita humorista e

simples do italiano. E a sur
dez do "duce" perante o apelo
do povo causou revolta que
se junta a tantas outras que,

I afinal explodirão contra o seu

I
governo prestes a cair deante
da avalanche democrática dos
italianos, '

0, ;,hai,,() asxinados. membr-os rlo Conselho F'I-ca l da Socledade Anônima
mercial �rOI';I_L�I.\:\'.'. tendo exarn inarlo lodos os li\'I:03 c documentos de contai
lidaclc (la }·cl'cl'i·t1a Socledudc. rclut ívos ao ano de 1942. dcclarnrn tê-los encontra
pel"f'citamcHlC exatos e esci+uuaüos nas condi,Oe" ex ig írlns pelas leis vig'f'ntes,_t�'ando, n01' i.r;�o, c1e\'am sel' aproyadc.:;;.

Flo:'ian(Jpolis, 23 (le março ele ][)·18.
Luiz <Ia Cosi" �l�lo
.los· l"'aneiscó (;Iavan
'Pl'ill'o 1',(';'0· Co('lho

COMPANHIA DE SECiUROS «SAGRES»
Sub Agente

L. ALMEIDA -- Rua Vidal Ramos, 19

Sociedade Cooperativa de Responsabilldad
Limitada

Banco de Crédito PopUlar e Agricol
de Santa (atarlna
Rua TraJano n.o 16 - Sêde própria

Registrado no Ministério da Agricultura peJo Ct»rtlffca
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdipos usados: MASCOTTE la. e 28. ediçio JtFLORIANOPOLIS

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
Tem correspondente em todos os Munlclpio8 do Estado.
Representante da Caixa Economica Federal para • vend

d6.8 Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga Iodos os COUPODS das apólices Federais e dos Estad
de Slo Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédiO
Recebe dinheiro em depósito pelasmelhores taxas :
C/C à dispo.içilo (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A.i80 Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procurácl1o para receber vencimentos ero I
188 88 ReDsrtlcôe8 Federais, EstaduaJl!I e Municipal'

CLlNICA -MEDICA
Moléstià8 Internas, de

Senhoras e Críanças em

Oeral

ICONSULTORtO:
Rua Felipe Schmidt--Edili
cio Amélia Neto··Füne 1;;9�
9 ás 12 e 14 as 17 horaS

RESIDENCIA'
Av. llercilio Luz, 186

- PilOne: 1392 -

SE�AS

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITORIO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Poria Hotel.

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 1277

padrões maravílho�os, !,iníssimo acabamento d<!s melhores
fábricas do paIS, sao encontradas nos halcaes da

Oasa SANTA BOS4 Não tenhas dúvida em de· Ao tentar esquivar-se às dete
ouneJar um "qulnta.coluna�. nacôes dos órl!'âos de EstatístÍl:a

Diariamente recebemos novidades por mais que parc"a teu amJ� ��t�r •. uma pesso.a revela o �U!
1M:; inimigo do BraSIl. E para os mlIL

RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 15 4 go; nao merece tua estima. u.mi gos do' Brasil, a lei é infles'"
������������������������������� kaMordftPMrlL(L���. (a&M*

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IPropagandas sem realidadeI/Ia. propa{Jandas (fIte, /1a. ap,a· .Olllra propaganda, que qlla.
l'encza capf!zes de prodllZl/' re· SI sempre vem à baila, é a rete.18 de Abril ,wlt(!dos, sao, entr,ela!l/o, c.on- rente às prescrições higienicns

MaIs um formidável sorteio rf:'8lízará 8 Crédito Mú. dtral'lildaS'dPela lt1rOpll'l((Urealld.da- gllardadas pelas mães para com

P e «,(/ VI a ma e1'la, ma e· os lillzos, Estes não devem do]'-tuo redisl, no dia 18 de Abrii (2a.feira), las - sôbre a qual 11m orgão mil' na mesma cama onde secom prêmios no valor de da imprensa da melrópole l1a· deita a adllUa .. , Não resta dÚ.
r �6 250 00 danai acaba de fecei' comenlá- vida de que, do pon/o-de-vista",r. �. , ,rios - é a (fIle recomenda co- da bô,l saúde da crianca a l'e-

Nilo vacile. Adquira J'á 8 sua caderneta na séde da mel' mai� fmta,s, po�'qlle �s.tas comendação é apropriad;t, de-
são ,m�/lto nWlS alllnenLtcws, vendo sçr aceita e cumprida porCrédito Mútuo Predial à rua Visconde SllbStltyll1do out!'OS elen,lentos quem tem responsabilidadesde Ouro Preto n° 13. que tem

,
sells InCOIWen!entes, }lInto ao flltllro da prole. Exce-------------------------- por noclVns em dele1'mlnados lente, sim, mas no caso em qlleConsultas médicas grátis casos,
,",' se possa contar com mais de

Contribui"ãO mensal apenas Cr $200 0, �onselho se/,ca admll a,vel um leilo para ,(l necessária se·

;���-��ii���v������iiiii���·�iii·��ii�ii�l
e lacll (�e ser se[jllldo se as /1'11'- paração. No caso em gll'e, devi.-- Ias " eslIVessem ao , r!lconee d� do ás más condicões econômi-
qllwsql1er bolsas, � nno exclllsl' cas da grande maioria dos pai,ç,vOlllente das classes '1�{Istadas. não há possibilidade de aten-Para qlle a recomenc/açao venha ,

(l dar frulos - já ql1e de frll' der (l pl'opaganda, o (,o!ls�lho
tas se trata - é mister lima sin- passa ,(I se),' me,mlO sarcasllc?,
dicânda minuciosa, de modo _ El�lre � Ideal � o real as_ dls-
(fue, postos 08 pôdres de j'óra, tanelas dwmell'lllS post,as. sao, d,e
se chegue à desejada conclu- palo a p,olo. E.n.tr� o 1l1C!IS f{lcIl
sã.o: a de poderem todos, indis· e o, lllCIlS dl/ICII a dlfe]',enç�
linfamente, come-Ias (/ ,preços esla em se aconselhar lello a

módicos. Por ora, isto ainda parte para os menOl'es, em vez'
Hão passa de uma lltopia, com. de se abril' lima sllbscrição ge·
pJ'opaganda inoeua, Por em. 1'(11 pal'Cl (f obtenção de ião pl'e-
qll:!lnto, o reClll'SO se restringe ciosa e, ao mesmo lempo, tão
ii bananrl qlle, mesmo; aqllí esquiva peça mobiliária.
não é Ião bw'ala como nOIl,t1'OS ("Correio do POYO", ele Porto
pontos, onde ela slIperabunda. Alegre).

perdas
,

navios mercanteslde
do

As
•

«eixo»
EUl'opean Correspondents - os- rios terriiorios oc upudos em poder

mald Dutcll. -,. A propoçarulo da:\ Ia rvlemanlia e da Itália como sen

potências do, EIXO -tem [eiio 111.'1, 'ia cêrc a de 3,000.000.
.' UlTllente 1l11/lto barulho a respeito A.s duas sócias do Eixo na Euro-

;��s perdas de_ navios me�'eantes 'la tem necessidade das suas [rolas,
dos Aliados. Nao dIZ" porem, elo ')[/1'(1 manterem o Irá/ego no Medi

, ada sôbre IIS suas proprtos perdas. 'erráneo, no Báltico, no Mal' do
Uma revisla da� perdas .de JWVIOS VarIe, 110 Adriático e ao longo de
merc(lIlle,ç a/emae;; e II_all(l/1os Jl�os· otla (I costa [ranr esa. A ionelaaem
tra bem ql�e LI ,slllwçao . sob est e 'alai disponível pora êsles [ins é

ponto de vis/a � aD_om basl:lllle sé- le 8.000.000 contornie já dilo, e,
ria para as Poténcias do EIXO: ,.

tlém disso, é preciso contar os 11(1·

Segundo os cottutnicados O_/IClazS »io« quee se tenluun c onslruid o no

britânicos, desde ° pruicipto d« 'lontinenl e desde 1.9039.
qllerra até luilio de trJ!r2 /0/'(1111 Nos anos de produção lIlá:rilll(l
inelidos a pique, apresados "": aua- »odiam-se consiruir na Alemanha
riados navios mercatnes aiemàes ( í10.000 toncladns de navios, 1/0 nas-
italianos com um total de , ;0 qtt e nu Itália o máximo el'u .,

fi,l8U,000 toncladas, ils perdas ale- )20,000 toneladas. Porém, os diltues'
meles e ttntiatuis 110 seqiuulo semes- demões e italianos, bem como os
tre de 1,942 toram calcnladus em los territorí os ocu pados, estria aqo
mais 1 . .'i00.000 {aneladas. As perdas "a qiuisi fados ocupados I/(/ CO/lS'
110 stediterràneo [oram especial- ruçiio de s ubnuuiuas f nus rC/)III'(I
mrnl c elevarias; ° Almirantado -ões dos q n« uilo sendo «oariudos.
�l'itciIlico anunciou

.

que só lá li- l cupacicttlde total dos di que» e es

'!]WIl1 sido atllndados por s ubnutri- 'aleil'os do Conlinente pOI'(I a COIIS

�lOs mais de 11m tnilhúo de tonela- '/'I/cao de novos nauios tuercantes
das de navios mercantes das Po- ')(/I;'e('e ser de c êrc a de 500,000 lo
tê1lcias tio Eixo. E assim, sequtul o -ieltuias, Por c onsequén cia, o 1/11-

€sla ionte de intormação, (/S perdas neut o má:rimo de tonlaqem de nn

talais do Eixo 11a Eiiropa ctenam- rios mercantes que podcm ser re
se já a cêrcu de 7.500.000 toneladas. tistrado nos últimos três anos (IS

Est«: nlÍmero é aproximudomente 'Jotências do Ei.ro li de lllllas ....

igllal li touelaçem talai das [rolas 1,500,000 toneltulas. Se njnntarmos
mercantes alemã e italiana no prin- 'I ês!e total os 03.000,000 de ionela
cipio da glle/'ra. Naquela ocasião -Ias tun-eendidas (Ias poises 0('11/)(1-
a fllemanlw posstiia cêrc a de .... 'los, cheijamos ao laia/ final de,.
{J,ooo,ooo de toneladas de espaço í·.500.000 {aneladas de nauios mel'

para transporte (com exceção dos 'antes atuolmente ri dis posi ciio das
navios de cobotaçem interna) e o Poténcias do Rixo - o que deve
lIália 3,448.000 tonledas, É certo »er 11m ctilculo iulue: exagerado a

que a Alemanha se apoderou. de par- iaoor rio Eixo.
te das traias da Norueqa, Holanda, Não é esta a única diiicnldode
França, Dinamarca, Grécia e Yu- que as Potências do Eixo tem a

gosLúlJia. As trotas mercantes dês- oencer no que diz respeito li Ina
tes seis Estados compreendiam pri- rinlia mercante. ris perdas mais
mitinomenie cerca de 1Ii.170.000 auultad.as iioeram lll.gar no Medi
toneladas. Segundo dec[orações dos terl'âneo. li, porém, impossivel Sll
Governos Aliados, exclllindo as: bslituir navios perdidos enviando
{rolas do Império Brilânico e dos I olllros' do norte e do ocidente da
Eslados Unidos, depois de conta- I Earopa, vislo que o Eslreilo de Gi
das todas as perd,as, ticam ao ser- bra/lar apresenta Illll obsláculo in
vico da Grã-Bretanha e dos Estndos sllperável. Esle problema dos n(/
UÍlidos cêrca de 7,350,000 tonela- vias mercantes tem, pois, dois as
das. Cêpca de li.OOO.OOO de tone/a- peclos dilerentes, e se (IS Potências
das toram avariadas OL! metid,ls Cl do Ei:ro pOIlCO 011 nada têm dito (/

pique duranle as batalhas para ês- êste 'respeito, isso não qller dízer
les territórios alI noutras ocasiões qlle os Aliados tenham dilicllldo
�l!J'í1nle a gllerra. Um cálclllo cll'i- des maiores a vencer qlle os sells

---;; ç;r/oso dá, pois, a lonelagem lotai I inimigos.'" �

-

Crédito Mútuo Predi'al
Proprietários: J. Moreira & Cia.

28 de Marco
Foi entregue aos ;>restamist8s Otávio SuluschiwBkf,residentes em HaDsa Humboldt,'possuldor
da caderneta n. 9.272, contempladas DO sorteio de 18
de Ma.rço de 19.t3, com o prõmio maior, em merca.

dorias. DO valor de Crs. $6.250,00.

'\ GABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clinica Dentària de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às II e das 1ft as 18 hOfas

Rua Vitor Meirele�, 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

ALERTAEM FLORIANÓPOLIS não

gôstoveste e artecom

quem não quer, pois, para
é bastante fazertanto,

visitinha à ALFAIA-uma

TARIA BRITO que fica
ali na

Rua Tiradentes u· 17
186 v -14

�----- --�--�--------..------------ .. -------------------

Livraria e Papelaria HOVa
de

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

público, -em geral.

Artigos para escolares e escritório
Romances modernos e livros
cientificos. Livros em branco.

Elegantes 31'tigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de EleJricidade

..mm�__=L.â..m_p-a_dMa_s�,=_I_u_s�tr-e-s-.--a-b-a-t--�jO-U-r_s.,..a_c_es_s_ó_r_ioms�,__e_t_c_· .1
�

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

THE lOHDOH & LAHCASHIRE IHSURAHCE CO. LTD.
Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente'
L, ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19

Lavando�se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
C. A. WE'rZEI.4 INDus'rltIAL-JOINVILLE (MarcéI regiST.)

tempo e dinheiroI>

economIza-se
Mf!I'l lU "VI m_

"
•

r'

o hitlerismo e a
igreja cristã

Washington, abril «Serviço
especial da Inter-Americana)
- Há pouco tempo, um porta-
-voz dos católicos alemães, re-
ferindo-se ao regime naztsta,
classificou-o de "Revolta Satâ
nica Contra a Vontade Divi
na", e os chefes nazistas são,
segundo sua opinião, "uns ho
mens que voluntariamente, re
pelem as leis de Deus e impõem
as leis do mal".
Analisando, um por um, os

dez mandamentos, uma irra
diação católica alemã afirmou
que todos êles têm sido viola
dos por Hitler e seus asséclas.
A referida emissora que tem a
deuorní nação de "Católica Ale
mã" , funciona, clandestina
mente, na própria Alemanha, ê

nos últimos tempos tem en
carecido a necessidade de uma
maior resistência ao hítle
rísmo .

"Ao invés de crêr em um
Deus" - dizia a emissora -

"as crianças aprendem a crer
que a vontade do Fuehrer é di
vina. Como que lançando um
desafio a outro mandamento,
os festivais da Juventude na
zista realizam-se na época em
que se realizam os serviços re

ligiosos, o que tem como obje
tivo afastar o povo da Ingreja.
É grande o número de paró
quias que estão acéfalas, por
que "os atêos prenderam e ma
taram os resJ)€ctivos párocos".
Terminando, disse a irradia

ção que a luta contra o Nazis
mo é áspera, cabendo, entre
tanto, ao povo, a última de
cisão,

Mechado & (ia.
Agências e

Representações
Caixa pOltal - 31

Rua Joio Pinto - 5
FLORIANOPOLlS
Sub-agente. nOI prlnclp."
muncíplof do E.tado.

17P.

(:88p8 I
LHOSA. !

LOÇÃO MABA.VI.

S a ng oenalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALClO

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D.PIUP"ldo.,
E.qot.do., Anêmico., Mie.
que cri.m Magrol, Cri.n,..
raquítica., reclberio I toni-
fic.çõo ge,,1 do oJg.nllllto

com o

SanguenolLle. D.N.S.P. n' 199, da 192J

J!b j $4 1_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«daqueles» • • o busto de Ghurchill U LTIM A H O R A

Máquinas de calcular e Má" Iquinas de escrever I
PROGRAMA

Para'

MW�:�J�e:i�\�'1
I

l' _ BRASIL LUTARÁ Rua João Pinto, 5
FlorianópolisComplemento Nacional (D.F.B.)

2' - TRAILER I��������-�",_.
3' -

OL1Mtvór;NAL n'1051 Estão abarrotadasl
Com Merle Oberon Cairo, 16 (U. P.) - As cida-
(Livre de Censura) des de Roma, Florença, Pistoia,

Preço Cr. $ 3,00 Zara, Livorno, Ferrara e Ber�
Imposto a cargo do Público; gamo, segundo dizem os jor-

Cr. $ 0,30 nais fascistas, não podem mais As perdas sofrt"das pelos italianosAMANHÃ SABADO Ireceber fugitivos italianos das
A's 5 e 8 horas i cidades bombardeadas pelos Estocolmo, 16 (R.) -- Durante os três últimos meses, as

PROGRAMA DUPLO COM aliados. perdas italianas atingiram a 110.359 homens, sendo 102.447
OS FILMS S. O. S. na onda 'BRA"ILPIRO .' l' 1 f

em janeiro e fevereiro - informa o correspondente em Roma
'" � - e egra a ::lO t

'

Tida) e o Presidente Gcfúlio Yargas na data do, j.ornal "Goteborg Tidningen". Duyan e o mes. d� março, a

PROMOTOR ACUSA cio seu l1atalÍC'io. A lua mensagem, Italla perdeu 3.461 homens, dos quaiS 1.140 na Afnea.
Preço único Cr. $ 1,50 ll.nina aO,de lodos os df'!lla�S paIJ:i. O correspondente assinala que os algarismos em questão

DOMINGO à� 4, 7 e 9 horas !'1O�, sel'a 1111? elo ;1, �wus íOl'l.1lano abrangem certo número de soldados desaparecidos nos Balcãs,na Imensa e 1l1desll'IltlYel cadeJa ctn num t t 1 d 1 862' lu'd t mb' t ," é' .

Robert Taylor e Lana Turner lInidade nacional, ql1e ostentarú

aol'
O .a e. ,me 1 os � em os mor os _e pI_lsIon .1I0�.

em ESTRADA PROIBIDA mllndo o Brasil Unido cnl tôrno do ,As �mp.orta.ntes perdas assmaladas nos .Balcas sao atnbm-
,.,...'('..............,.......�.",........... seu gl'flndc Chrfr! I das a ofensiva desencadeada contra os patnotas croatas.

Biumenau.de
RIO, 15 (A. N.) - o procurador Gilberto de An·

drade apresentou ao ministro Barros Barreto, presidente
do Tribunal de Segurança, denuncia contra Ralf Hein
rinch Otto, por ter ês+e dito, em setembro do ano pas
sado, que Hitler era o homem talhado para dirigir os

destinos do Brasil.
O acusado, apesar de ser brasileiro noto, segundo Ireferem as testemunhas ouvidas no inquérito, sempre

se mostrou máu patriota, brasileiro repulsivo pelas afron
tas constantes assacadas à nossa nacionalidade. tendo
sido esbofeteado. em certa ocasião, por uma senhorita,
em revide aos insultos proferidos contra os br asileiros.

O processo. que tem o n° 3.246, é o r
í

q t rto.r io de
Blumersou, Santo Catarina, e foi distribuido, par. o jul
gamento, ao jui:?: Eronides de Carvalho.

Os marinbeiros italianos agora se Vingam
Londres, 16 (R.) - São ex" mem.

clusivamente constituidas de ita- Revelam as mesmas informa-l]. t d .. ·.. - .

I
- Londres 16 fR) -OSrianos as ropas o eixo que, se- çoes que tanto as tnpu açoes na-I M .

.

de A
\

- b
.

d d h
.

d
.. .

d'
tr n rz e ragao, em 01

gun o espac os am a sujeitos a vais como as os navios mercan- xo dcr d B '1 f• •
,/I, • () reSl, o ereceu

confirmáção, estão sendo evacua- tes italianos se recusam a conce- ontem ao sr. Winston Chur
das da Tunísia. Essas informa- der prioridade alguma aos ale- ch:Wi, acompanhado de tz rn o

çôes
' procedem exatamente da mães que tentam fugir, não per- corto, o busto do l: rn iri is

IÚília. mitindo o seu embarque em quais- tro inglês, :r�ba\ho do. e s-
A ferid d d id d d f

.

l' cultc.r b rrrs íle iro Mcdestlno. s re en as tropas estão sen o quer as um a es a rota ita la- K' , ,. drruí d bd S 1 A
. .

h
. . ari to a qU1l:'l o, por su s-

transporta as para a ici ia, a na. sSlm,. os mann erros pe�m- crição popular, no Rio de
Sardenha e Grécia, enquanto, apa- sulares vingam-se dos alemães, Janeiro. O sr , Churchill
rentemente, os alemães de Rom- que se habituaram a abandonar ficou muito comovido pelo
mel permanecein na Tunísia, com os italianos no campo de luta, nos oferecimento.

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

instruções para defender a sua ca- últimos combates travados no solo Ecosbeça de ponte até ao últim� ho-] tunisisiano. e Notícias
Tristes cobrem Itália!

-

rumas Realizou·se no dia 10, às
j 1 hora.s, na so lo de pregão
da Bolsa de Mercadorias de
São Paulo, a SOlenidade de
venaa do primeiro so.co dt.
cacáu produzido em c::.. Pau
10. Trota-se de produto co

lhido na fazenda "Sant:l
na", de propriedade do sr.

Manuel Hipólito do Rego,
que ofereceu " resultado
alcançado pela venda à
Santa Casa de Miser-ícór dí c
de São Sebastião.
Em subscei cdo potro in 1..

da pela Bolsa de Mercado
rias para a aquisição do

a
LONDRES, 16 (U. P.) "Milhares de casas da

Itália estão destruidas. Os belíssimos portos de Gênova e

Nápoles não passam de simples recordação. Messina, ho je .
apresenta o mesmo aspecto que tinha .logo após aterre
moto, há trinta anos passados. Em Palerrno, a mesma

sensação de ruina e desolação. O melhor da frota italiana
jaz no fundo do mar A Sicília e a Sardenha estão. dia
e noite, sob as explosões das bombas aliadas. Metade dos
exérciios italianos que foram à Rússia iá não existe". Esse
foi O depoimento feito por um cidadão italiano ao "News
Chronicle". Disse, ainda, o súdito de Vitória Emanuelle:
"Estou certo de que a 1 tália ofereceria o paz aos aliados
se os alemães não estivessem na península tão numerosos
como cogumeios".
Convocando mais reservistas
Rio, 16 (A. N.) - Oves

pertino "O Globo" publica
um despacho de Salvador,
segun.io o qual o Circuns
criçãC) do Recrutamento pu
blicou um edital de convoca

�eservistas de segunda
categoria dos classes de .

1915 a 1922 e terceir.a certe
goria de 1916 a 1920.

Transmissões da «BBCJ> para o primeiro 80<:0 àe cacáu
Brasil paulista, foi c lconçodo o

importância de 25 mil cru
zeiros, cujo entrega foi etc
tuada ao sr·' Hipó lito do
Rego para ssr encaminhada
ao estabelecimento hospi
talar a que se destino.

:]f

A "BBC", de Londres, infor
ma que amanhã, às 21 horas
e 15, o general De Gaulle fa
lar

á

na transmissão ao Brasil,
pouco antes do noticiário habi
tual.

- No dia 19, das 21 e 15
às 21 horas' e 20 (do Rio de
Janeiro), será irradiada na

transmissão ao Brasil uma sau

dação ao sr. Presidente Getúlio
Vargas, pela passagem de seu

aniversário natalício.

O Tribunal Marítimo, jul
gando o processo em torno
do encolhe do navio "Tibagi"
na barra de Paranaguá,
considerou responsável o

seu comandante, Francisco
Nigro Pita, condenando-o à
multa de 250 cruzeiros e

custas do processo.

"..,... ",

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLlA.
E PARA A RAÇA

Mais 4 navios tau o lei marcial nos es-

Buenos Aires, 16 (R) - A .tradas de ferro russas, sendo
Agência Nacional, do Rio de considerados rnobtltaudos até
Janeiro, acaba de informar que o fim da guerra todo pes
toram lançados ao mar, nos sonl ferroviário.
Estados Unidos, mais 4 naviosl II

•

".
da «Frota da Liberdade", dois Carta da Europa ...

dos quais receberam os nomes Londres. 16 (R) - Anun-
de • José Boniiácio s e "Simon ciam as emissoras do "eiX'o"
Bol ívar ", uma re un io o , brevemente,

* presidida pelo sr. Adolfo
Spelmsnn em Malta Hitler. na qual êste troça-

La Valet la, 16 (R.) - Pas- rá os planos a serem ob-
servados paro o "Carta do _':..

sou por e sts cidade, sendo hós
pede de honr a do governador Europa".
Lorde Gort, o arcebispo Spel
mann , de Nova Iorque, para
onde se dirige.

*'

Perdas na Nova Guiné
Washington, 16 (R) A-

nuncia se que as tropas austra
lic-arnericanas sofreram, duran
te o mês de março último,
10531 baixas. 130 passo que se

contam as japonesas em 38.000,
nas operações de guerra da No
va Guiné.

•

O sr. Stimson disse
Washington, 16 (R) --- O sr.

Stimson declarou que os aliados
estão a caminho da vitória na

Tunísia, porém, não se deve esque
cer que os inimigos dispõem ainda'
de 2 bons portos e 12 aeródromos.
Na verdade, os aliados dispõem de
superioridade, em geral.

*

Os «yankees» em armas
Washington, 16 (R) --- Acaba ds

noticiar-se que nos vários teatroe
de guerra há 2.100.000 soldados
norte-americanos.. No país e!ltão
em armas outros 4 milhões de
homens.

>li<

O «lady Ne!son))
Ottawa, 16 (R.) -- O vapor

canadense «Lady Nelson s , que
há mais de 2 anos foi afunda
do, na baía de Santa Lucia,
por um submarino alemão que
rompêra a r êde protetora do p�lrte na. batalha.. Breve será exi-

.

. I bido aqul e nas ; lmhas de frente
porto com um torpedo, fOI pos- o filme inglês "Vitória do Deserto".
to 1:1 flutuar. Breve será r e- *

incorporado às trotas aliadas, Hora e meia a passar!como navio-hospital. Londres, 16 (R.) --- Os habitante'(h�'lO do litoral inglês da Mancha ccrc fJ_'
Mais bombas ditam quo o bornbordeío' Q�reo ie-

..

vado a efeito contra EStugardaLONDRES, 16 (R.) As (Stuttgart) deve ter sido de enormes

forças aéreas aliadas leva- proporções, pois os aviões em ondas
ram II afeito poderosos ata- sucessivas, levaram 1 hora e meio.

- a cruzar o Canal. Colculo.-se que,ques contra as
í

riat o lo çõee 00 todo, passaram cerca de 500
inimiqas em Dantzig e Ko e- bombardeiros.
nisberg.

A «Batalha de Estalingrado)
Estalingrado, 16 (R) --- Nos cine

mas de3ta cidade foi pcsscdo o

filme "A Batalha de Estalinqrado".
Muitos dos espectodores to�àram

O que resta da FIAT
lei Marcial. Londres, 16 (R.) --- NotíciCl.$ da

LONDRES, 16 (R.) � No I Irorrteiro, sUiç?- dizem que o que
t i

.

i d t' d restou das Fabricas FIAT. de Tu-
lCl�-se que o pr�Sl_ en e os

rim, depois dos bombardeios da
Sovletetll, sr. Kahnln, dacr'e- R.A.F., foi trarsportado para um

ponto ignorado do interior da Ale
manha.
�-.......,._...--._�

Não ouve bem
por causa do,

catarro?

Aumento -do pre(o
dos cigarros

Rio, 16 - Os fumantes de
São Paulo estão protestando,
através a imprensa, contra o
aumento do preço dos cigarros,
projetados pelos industriais da
manufatura do fumo, após a

abolição dos chéques.
_----------------- ou de zumbidos nos ouvidos, ou se oca-

Grupo Escolar "Mauá" carro obstroe a parte posterior da sua

garganta, certamente se alegrará ao sa-
Com o presença do sr. dr. ber que essa tão' aborrecida afecção de

Nerêu Ramos, Interventor saparece prontamente com o simples tra

Federal, inauqura-se hoje, tarnento, durante alguns dias, de PA:R

na cidade do Tubarão, o ;l1:INT, o qual poderá adqutrIr em qual-
E 1 "M' quer farmácia ou drogaria.Grupo seo ar aua", em Nota-se uma grande melhora logo 110

homenagem à data natalí- primeiro dia. A respíracão se torna maia
cio do sr. presidente dr. Iacll e desaparecem, gradualmente, os

Getúlio Vargas. zumhidos dos ouvidos, a dor de cabegoo.
a sonolênt'ia e a obstrução nasal.
A per:da elo olfato e do paladar, 11 dIfi·

culdade ele ouvir e o desprendimento do
muco nasal na garganta sllo outros sinto
mas que indicam a presença de catarro,
o qual deve-se combater com o tratamen
'o de Parmint.

EXPERII\IENTE ESTE REI\I�DlO
Se V. S. sofre de aturdimento catarrat

o Vaticano falará
em russo

Londres, 16 (United) '-- A
partir do dia 19 do corrente,
a emissora do Vaticano come

çará a transmitir, diariamen
te, um programa em idioma
russo. Agora os búlgaros ...Zurique, 16 (R.) - Anun�

cia-se que a BUlgária. será en

carregada de organizar um

';orpo expedicionário para a
defesa da Itália, recebendo em
troca compensações territó-
riais.

-- J_
A Estatística MilHar, destinada a

facilitar a pre'paração rápida. e tão
las da Nação, exige que todos 08
!,erfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma
l}rasileiros lhe prestem cooperaçio.
,u htrair·Jhe 8pôio é trabalhar con
\rª o Jlr3�jJ em rtlllrr., (J), E. M.),

. ;
-_.
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