
o Japão se encontra na ofensiva
LUNDRES, 19' (u.r.)- 11 rádio de Tóquio declarou que o Japão se encontra agora na oofensiv8, sendo

que a. pressão mais forte é executada contra a Nova Guiné e contra a própria Austrália·.
A irradia�ão de Tóquio foi captada pelo Ministério de Informações.

Usinas de acucar no
sul do Brasil

Rio, 19 (É.) - Telegrama de
Aracajú, publicado na imprensa des
ta capital, informa que a Associação
elos Plantadores de Cana em Sergi
pe ostú sr movimentando contra u
idé'ia da instalação no sul do pais
de novas usinas c engenhos de açu
car sob a alegação da imposslhlli
d�,(te de consumo do produto do
Nordeste,
Em lclegrnmn dirigido ao Int .. r

vcn I OI" fcdernl, naquele Estado s.õ.
bre o assunto, a referida Associa
\:·;1" rugumenta que a Comissão de
.\Ial'inkl ;\[Pl'c:mte pode o transpor
lp do aludido produto para várlos
mercados nacionais, sem dispêndio
Ol1d'OSO de 1l0',':lS instalacões e ma
<lU i nn rias, solucionando a carência
qu c rxisle do mesmo artigo em cer
Ie" centro<; consumidor-es.

cõnselho Nacional
do Trânsito

ruo, 1!) (E.) - Na sua últí
roa reunião, o Conselho Nado
nal de T'rânaito assentou que
a resolução n. 55 sôbre a per
lnallência de veículos de fr,

etc

I·fóra do município, não abrange
os autos movidos a gasogênio. o MAIS AN1'IGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORESOs órgãos da Estatística Militlu
têm apôio Iegal, Quando intimillll
fi prüdiltor e o vendedor a mostrai
·0 que possuem em seus estabeleci
m .. ntos. (D .. K M.)_ i Florianópolis

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

Segunda"feira, 19 de Abril de 1943 I H. 8800
-_.�----------------'_._------_ ..

XXVIII

alemães para o maros

,

"

Londres, Hl (U. P.) - Lenta o lnoxoravelmcutc as t ropns
l'\lSS,r1S cuipurram para o mal' as tropas alemãs que comba
tem na península de 'Taman. Durante a noite os soviéticos
ocuparam outro importante ponto fortificado e sua artilharia
ínfllgiu graves halxas ao invasor. As colunas no Relch so

treram grandes perdas numa tentativa de reconquistar as

fortificações perdidas para OH russos. Também se anunciou
em Moscou que as tropas nactonnls melhoram suas posições
na frente de Esmolensco.

Convocação fortalezaem
Rio, 19 (C. P.) Vf-- Telegrama transmitido pelo corresponden

te da Agência Nacional em Fortaleza informa que estão sendo con

vocados reservistas de primeira e segunda categorias, da arma de
infantaria, das classes de 1917 a 1922, domiciliados na capital cea
rense, Terezina e S. Luiz.
__ 0 •••

Miaja e Martinez Barrios em MOlltevidéo
Montevidéu, 19 (U. P.) - Procedente de Buenos Aires

chegaram a esta capital Diego Martínez Barros, último presi
dente das Côrtes Republicanas Espanholas, e o general Miaja,
defensor de Madrid durante a guerra civil na Espanha. Os dois

proceres ospanhoís são hospedes oficiais em Montevidéu, Ha
verá, depois de amanhã, um grande "meeting" comemorati
vo do 12° aniversário da Espanha, falando o general Miaja e

Martinez Barrios.

..........................................e� ..

NO INVERNO próximo
A MODELAR

as
apresentará

últimas criações da Moda para
Senhoras, Cavalheiros e Crianças

e por preços
SENSACIONALMENTE BAIXOS!

.................................................... '

Inicia-se a batalha--.
Londres, J9 (IJ. P.) - Dizem os alemães que a verdadeira batalha

pela posse da Tunísia somente a,gora está se iniciando, de acôrdo com

os círculos militares de Berlim, lslo devido às posições í'n.vornvcls de
defesa ocupadas pelas forças do Eixo' e relativamente poderoso eql1iPa-1mento recebido por essas tropas. Um dos maiores pesadelos durante as

batalhas dos meses passados foi supri r as tropas 00 Eixo de comhus-Itiveis.

Intonescu acredita
-

nao

Todo o país comemora hoje, festivamente,
a data natalícia do sr. dr, Getúlio Vargas, presi
dente ela República dos Estados Unidos do Brasil.

O aniversário do chefe do govêrno bresilei
ro, votado tão sómente ao serviço da nação. cons

titue motivo de júbilo para os que, Ielicitaruioo
neste ensejo, oferecem prova de solidariedade ao

seu govêrno, na hora mais sombria da história do
Brasil,

Mais do que em qualquer ou iro perlodo
da história, a Pátria reclama a união, o trabalho
e o esfôrço de todos nós, reunidos agora sob a Ban
rJeira Democrática do Brasil e em tôrno de seu

presidente, contra a tiranía nazi-nipo·fascista.
Saudemos o presidente Getúlio Vargas!

na vitória do
•

nazismo
Berna, 19 cti. P.) - lniormou- chuel, foi [eilo durante lima

re-Illiller, [icando desde logo

('.(IllCe-,
ainda ésie més, Em seu I li {/W'

se, de [onles [idediqna que Hitler
pediu a demissão de Michael An-

ccnl e entrevista enlre An!onescll e lada a viagem de Michael (/ Roma /icaI' o próp/'io "condulo/'''.

��:I'l�;:;�' ;;�/JI;;���:�o� ���II'd�:;��lil�J;�� «LI·vr·o Negro» sobre o terror nazl·sla na Europa FOI-·pre-so .'seucrat Ion Antonescu, do posto di'
.

vice-primeiro ministro do país. lÍi- México, 1!) (U. P.) -

uml
míntstro da República Espa-, weinstein, Anne Seghar, Ge- Rio, 19 (E.) - O juiz da 15a

tte» <lCIISOII Xl ichael, segundo se "Iivro negro", sôbre o terror 11hola, Walter Janka, ex-oficial, nevieve Tabouís Alexis 'I'ols- vara criminal decretou a prisão
diz, de lião ler milito ardente sim- nazista na Europa, foi publi- alemão e que serviu no exér-] toi e outros conhecidos escrí- preventiva a Cândido Alves dj�
palia pelo Bixo e mostrar-se in- cado por um grupo de refugia- cito popular da República Es-. tores mundiais. A publicação Morais, assassino do mílíoná
clincuir, a 'proposta turca de recons- dos, sob O patrocínio dos pre- panhola, na guerra civil, An- I foi custeada pelo movimento rio .João Jacinto VieÍ'l'a.

tituiçào da ententc balcânica. Oti- siclentes do México, Perú e Che- tônio Mije, ex-deputado à Côr-! dos alemães livres e impresso 2· Batalhão da carroscia/mente se onnnciou : em BI/('a- coeslo,'ãquia. Entre os autores te do mesmo país, Pierre van na Imprensa Nacional. de combat.e
--'

resl que o vice-pl"imeiro ministro dos artigos que compõe o li- Passen, Lion Feuchtwangel', Ieslalla doenle, J'ecolllido.no leilo vro figuram Antônio Veláo, ex- Bruno Franlt, Humberto Lo-' As anedot�s e plad_as aparen- Rio, 19 (C. P.) - O 20 Ba-

I temente ingenuRs sao grandes talhão de Carros de Comba�,em SUa casa, tal como se dw com arDias d ]
-

o cond C· l/ 'I' l I D
·

t b
• · •

I
e (esngregaçao IDane- eriado reC€ntemente nesta ca-

'. e. :IGIlO 11(1 a 1.0" fl:' es (('

a 1'10 ura para alxo parecIa um peixe 'adas ela "llinta-colno"".
.

sei demllIClo de s/ws jUlIções de U
J P q A pItal, deverá segUir, por t-stes

..

I R' 19 ( ,(L. D. N.). dias, lmra a sua séde.mln/s ro 1(/0 Exlerior, apesar de 10, C. P.) - Informam de Sôo Paulo, que às 1h horas do dia i _"". �_

se.,. 1]('/11"0 do Dllce, C0l110 Michael 1·1. no local denominado "Chora menino", na casa 13,!, l\laria Evange-! De t I 2 bel·· di·é sobrinho do condulo/" /,//111('/10.1 lilla Silva, de 13 [l.nos, solte.ira, sentiu-se mal a chamanrlo em SegUid'11 lamao, e que va e Iloes e cruze ros
Acrescellla a fOllte inj"ol"ma/lte que! a Assisll;ncia. O médico constatou que era UIll ,caso ue ··delivrance".i Rio, 1U - In("ormam ele Belo Horizonte que foi encontrado DO
MichHel eslá cOlluencido de (/I/e! �::>8Cell. ullla criança que tinha U1I1 corpo esiranho, pois da cintura: ga.rimpo do Rio Abaelé, município de Tiros, um diamante pesando 328
.11ão há mais oporl/lnidade llCllll/l-! para Cilll�l, linha aspecto normal e para baixo tin:ha ("o]"ma oe peixe,! quilales. A pedra tem a mesma água do famoso diamante "Presidente
ma da Alemallha (' S(,/I,� ,.If1/iodos I· d:lI1do perfeita .idt'ia duma sereia: ,Pouco d('Poi��, � .cadúver da p�qu:.' Vargas" e foi balis�do com o nome de Rio :�rnaíba. O diamante foi

Yu;thaJ'em (/ guerra, O jJer/ulo de, nm3 era remOVido para n necroteno, onde serao fel los estudos Clentr-! ,encontrado por Jose Ramos ela Silva e adqUll"ldo pelo capitalista Os-
,HItler, paro o afastament.o de iw,l ficos. A parturiente está passando l:)e)Jl. i vO,ldo Dante dos Reis, que pa{:{Ol1 p;0J" êle dois bil.iõ�,� de �flu:�iros.

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

Rodovia GETULIO
VARGAS

Podn Alegre, 19 (E.) - Proce
d('lll(' do Hio di' Janeiro, chegou, sá
bado, fi esl:1 cnpital, o dr. Yedo F'iuz
zn, diretor do Departamento Na
.ci"ll,il dr Estradas de Rodagem.

Este dcpnrtnmento realiza no mo
iucnto. 110 Estado, a construção da
I 1 10 <I ("l'n;l, rodovia Getúlio Vargas,
j:'l cntreguo ao tráfego até ii cidade
til' Caxias.
As obras desta ampla rodovia

prosseguem, ativamente, em direção
:'1 Vacaria, a-fim-de fazer a llgação
de Caxias àquela cidade. -

Os trabalhos já vão além do Pa.6- -

so do rio das Antas, estando pron
tos 30 quilômetros.
Sábado o dr. Yedo Fiuzza prosse

guiu "in,gem para ali, devendo re
gressar dentro de poucos dias.

CASA MISCELANEA. distribui·
dora dos RAdios R. C. A. Viotor.
Véovulas e Díseos. _. Rua rr.ta·"
110. n.

Curiosidade
burocrétic.

Rio, 19 (E.) - Um vesperti
no divulga êste interessante
noticiário do Ministério da
Agricultura: "No requerímen
to em que a administração dq'
Porto do Rio de Janeiro péde
o pagamento de uma conta de
um cruzeiro e dez centavos, o
diretor da Divisão de Orçamen
to daquele Ministério deu o se
guinte despacho: tratando-se
de conta de 30 de dezembro de
1942, apresente a primeira via
do empenho".

irá

42 p6cos de petr61eo
Rio, 19 - Informam da Baía

que o general Horta Barbosa,
presidente do Conselho Nacío
nal de Petróleo, declarou à im
prensa daquela capital que
existem 42 poços petrolíferos
abertos no .sólo baíano. Sôbre
o material para continuação de
pesquisas a mesma autoridade
adiantou que está esperando a

chegada de novas sondas.

Caspa' LO�.10 JU.BAVI.
rJHOSA I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sãbado, dia 24, Noite de Aleluia, grande soirée com início
às 22 horas.-Domingo de Páscoa, matinée oferecida aos
filhos dos sócios, às 15 horas. Servirá de ingre.sso o talão

de abril.�Podem ser reservadas mesas na JOALHERIA MORITZ.

A falada «muralha ocidental»1 c���fv�!��y� 1Ao ��S��(:NTOS��::O"Não taças o que a tua con.Um pouco ante'} da guerra,
C

�

t d K ttowit d ciência condena nem digas oas or es e a OWl z con e-
�

d
. - que fôr contrário à verdade,naram a um mes e prrsao e.

forte multa o redator respon- Observa êste preceito e terás
,

I d' I "p J
� .... " cumprido. rigorosamente, a tuasave o jorria o orna , que missão na vida". - Marco Aupublicou uma caricatura de

Hitler. rêlio,

Lira Tênis Clube
o ESTADO

Diário Vespertino Madr i, 17 (1'. P.) - Informa- forco não sómcu tc são apl icá vcis
cõcs que chegam da Suissa dizem ás f'or tif icncôcs d a costa merl iter
que, em conscquõncia das C011ve1'- rânea como 'a toda a "muralha oci
sacões mantidas entre os estados- dental", cuia linha (k f'or+if'icrt
maiores do eixo, 30.()()0 trabalha- cõcs se estende da extremidade se
dores i tal ia nos são enviados Ú� i'entrional da Noruega e por Ioda

I
costas do sul da Jlúlia e a Sicilia a cosia do referido país, Holanda.
e Sardenha para que apressem os Bélgica e França.
tr-abalhos ele fortificações. Segundo Tambcm se disse que, p o.r l rús
se disse, () estado-rnnior de enge- desta bar-r-cit-a de Ior

í

iticacões.
I1I18ria, da Alcmnnhu. depois de ex istc ontr a l i n h a dcf'cnsiva

..

que
inspecionar as Ior+ific açõcs exis- corre através da parle oriental da
tentes, qua lifi r ou-ns dr pouco sa- França, Bélgica c Holanda. de mo

lisfatórias, pois, devido aos pro- do que. embora os c xérc itos ger
grcssos registrados "nn urt i lhar i a e mân ic os fosse-m derrotados na li
ao peso dns bombas Ianç.ados pela nh a cns

í ei ru , poder iam refugiar-se
a viaçâo, o que parecia suficiente nesta nova l i nha e m anl cr, assim,
cm 1!J41 deve

ser. conmletamente I
o campo de hatalha distante do

ref'orcado em 1943. Heich.
Êstes trabalhos de revisão e re-

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tcl. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
'"

A ANEDo'rA DO Dl i\
A senhora Le Maure, tendo

cantado nas festas de _ matr i-

I
tr irnônio ele Mme. de Forcal
qui�r, disse lhe: �Terei sempr é;
muito prazer em cantar em

I todos os vossos caaamentos e
,

Na Capital:
Ano CI'$
Semestre Cr$
Trimcstre Cr$
I\ffos C"$
Número avulso Cr$

No Inferior:
Cr$
C"$
CI·.$

70,00
40,00
:W,OO
7,00
O,:lO

Ano 80,00
45,00

•
Semestre o PRATO no nIA

DOCE DE ABOBORA EM
PASTA - Cozinhe dois quilos
de abobora bem enxuta e pes
se-a pela peneira. Pese igual
guantidade de açúcar e leve' ao
fogo com um pouco de canela
em pau e duas colheres de sopa
de farinha de trigo.

Trimestre 25,00

IAnúncios mediante contrato

CALCADOS (
Tamancos -- Chinelos
Sandálias -- Sandaletas,

«Renner» Sapatos ... - Pantufas

TRAJES (
de lã e de linho

SOBRETUDOS, SMOKINGS para crianças,

I
«Renner» homens e senhoras

Rua Padre Miguelinho, 36

--

Os or iaina is, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

A d ir ecúo não se rcsponsa
hllízn pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados 11Iendem se por motivo de

" ,..

transtei ência
de residência, em João Pessoa,
Estreito, duas casas situadas à

Se as outras Côrtes, espa- rua Santos Saraiva. Tratar àlhadas pela terra, aceitassem a
rua Almirante Alvim, 21.

jurisprudência das Côrtes de 219 lo v- 6
Kattowitz , os redatores respon-
sáveis, com certeza, acabariam Vende-se pequen.Q caso

na miséria e emendando ca- cornercfe l, de
dêia com cadêia. Porquê, até sêeos e molhados, bem Q.

em fotográfia, Hitler é uma freguesado, à rua Uru.,.
caricatura. Parece ° lôbo dos guai, n 17. Tratar no rnas

desenhos animados. Parece o ma.

macaco que Voronott operou 196
aquí e deu de presente ao Jar-

--....-------------------------

dim Zoológico. Quando vinha Vende..,..senas reportagens do cinema, A

gente pensava, a ouvir tanto
grito, a olhar tanto sôco , que
era um soldado do Exército de
Salvação, com mania de gran
deza. Néls óperas de Wagner
existem homens no gênero, den
tro de outras fantasias. No
Carnaval, também. E no Hos
picio. Contorme a interpreta
ção. Em suma: um Febrônio

TóPICOS & COMENTARIOS
Â Imprensa é o sustentàculo

da Dem< ( acia
THE LONDON ASSURANCECid Eltnano Cardiin -

(E.relll-Isinlds«!« do C. E. C. para .() ESTA
�)Q) .- A trib nria da coletinidade
e (I unprcnso, () pu/pilo das uspi
"/"(Ições popularcs é a imprensa. A
cated ra do pooo é (I imprensa. O
«briqo da Liberdade, o asilo da
justiça, (l hospedaria do direito é
fi imprensa. Ness« guerra ' temos
constatado nitidamente a verdad� uanobr.::t.s nazí mtenrettstasdessns puluoras que ocorrem (/ 1� II.» ".1 .

r�alidade dessa luta. d':IS democra- Baía, 17 (Agenc.ia Vitor ia ) - () Sccre tú i-io "7la Segurança Públ iea,
cl,as. O eminente minist ro 'bl'itâ-, tendo em vista II co nspi rafa i nt cgru l is la, ulfimamcnt c descoberta na ca-

· ll�CO .Ede.n. que proferiu ta!s re]e- pital do pais, dirigiu aos Delegados de Policia fi sr-guinte circular :
l'CIICl(lS a importância d« I I11pl'en- "Deveis continuar a exercer a múx ima vigil;ll)ci<l no sentido de evitar
.w,. bem traduziu o l/a�ol' dos jor- o possível reinicio da propa.ganda nazista-integralista. Deveis ainda
/W1S lia. deles'f! dos pnnrípios pC- dar conhecilllento no clelegado regional de qualquer ati\'idade extrell1is
./o.ç quuls lodos lutamos ardorosa- la contrúrin ao Estado Nacional, efeluando a prisão (los respolIsúveis,

· mente. Gomo sllsten/riculo da dc- 'ficando turJo cOlllprovarlo dentro da lIlaior pruelência e serenicla(le. De
mocracia os jornais .dl'sempcnIwm veis dar conhecimento d�ste ,10 Prefeito lo�al".
relevante papel nesse lempo de Aos Delegados Hegionais foi enviada esta outra: "Deveis l11:1ntel' ,1
C01WIllsão universal em que a.� li· múxima vigilância pl-esumiyeis reinicios da propaganda nazistn·inlegl'aber(/ades populares estão scriamen. lista em faee dos últimos acontecimentos cio sul do país. AC:J,bo rle tele·

_ t� ,(IJ.lleaç�d[(s p'elo monstro to ta- 'grafar a todos os delegados municipais. devendo essa Dc}egacia Regional
�t/([I'lO cUJa maIOr cl1biça é despo- .fiscalizar o cumprimento de tal determinação". As ordens acima deyeriir-,

Im' a s.oberallia âe lodos os povos, ser cumpridas ii risca, niio pOdenrJo havcr nenhuma tibieza no cllmpri
escra�lsalldo-os e aniquilando-o. Imento das mesmas, bem como ficar informada sempre csla Sccrelarin
atraves dos seus processos de bar- das medidas e suas causas".
bari.çmo. , ....-------.....--------------- ----

e

era SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

30 v-lOL. ALMEIDA 19- Rua Vida l Ramos,

urna embarcação rara esporte,
tipo baleei! a, com 5 metros de
comprimento, em perfeito es

tado, com todo material ne

cessário (2 velas. 3 remos, etc.)
Tratar com Heládio Mãrio de
Sousa. Agência Chcvrolet (S.
A. COlnFrr.:ial Moellmann).

Terreno
ariano,..

I
Vende· se ou transfere·se um

Nos desenhos do povo, que lote de te�reno, na nova rua
se mu:tiplicaram, em pedaços transversaÍ ao prol�ngamento
- vivos, fúrmidáveis documen- da Visconde de Ouro Preto. In
tos, - pelas parêdes, pelos po�- formações na gerência do "Es
ce" desabafados do Rio, Hi- tado".
t!er veio de todos os id.
tos, igual infinitamente, com
o resto de bigode roubatlo
de Carlitos, os olhos de tu
barão estéril, os braços pre
iudiciais mas inúteis, o corpo
inteiro sem ao menos a noção
de possuir uma alma ...

cario]catura !
Declive do homem para o

I3ub·anima1, Hitler conseguiu en· --------------

�:�� �o mínimo, metade do LEONOR DEUeHER'Que mundo êste 1».
Eu tenho pena é dCls anjos

da guarda ...

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã sera 8 sua preferida

Drogas nacionai, e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumariu.--Artigos de borrachd.

Garante-se a exala observância no· receituáric médico·

PREÇOS MODiCaS
R. Conse Mafra 4(1) 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

-Companhia Telefô
nica ,Catarinense
Convocamos 08 SD!'? Acio

nistss desta companhia para·
a Assembléia Ger�l Ordiná·
ria, que se relllissrá a Rfl
deste mes, às 15 horas, D8
séde da Companhia, à Praça
15 de Novembro DO 8, nesta
Capital. - Ordem do dia:

.

8) - Leitura e dh;cussão
do Relatório da Diretoria;
h) - Discussão e delibe

ração sobre o balaDCo e 8
conta de lucro€ e perdas;
c) - EIAição do Conselho

Fiscal e seus Suplente�;
d) - E outr08 8ssuntofl,·

de interesse da Companhia.
PloriaD6polis, 16 de Abril

·de 1941!

10 v· 7

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITOR lO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Poria HOhtl.

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 1277

Enfermeira obslét.rica (par
teira diplomad8) Atende 'Da
Casa de Saúde S. Sf;bastião.
das 10 às 12 e das 15 às 17
horaa

Não tenbas dúvida em de- Ao tentar esquivar-se às determi
nunciar um "quiJlta-coluna��, �acões dos órg-ãos de Estatística M!
Por maIs que pareça teu am}- !lt�r,. uma pes8o.a revela o �u� �

_ llumlgo do BraSIl. E para os Imml
go; nao merece tua estima um

I gos do Brasil a lei é infIexivel
traidor da Pátria. (L. D. N.). (D. E. M.).

' Cabelos brane.08 1 L{H).lO
MARAVILHOSA 1

o que dizem os prisiouei ros da TuuÍsiaA Diretoria
4 v-I Argel, 1!1 (H,) -- Ava.nçando

I
dc .infnl1tnriu ;1.klnàes Oll italianas; A 11lUiOl' purte de5ses ,�oltlado.� que entre iI. illlelll1aÇÚO num c'um-

COlll a (] la esqul'rda li!) Oitavo se lhes rondem sem rrsistl'ncill.. I alc'lI1ih's, capturados, agol'u, na TIl-
J
po de ('ol1een tração, "011 de nfi.o se

Exército, as fÔ),{,'fls frnnc·esas cotn- As rle('lnl';lç6es dos soldados ale. nisin, pl'oc�del11 rIa Rússia, EnIrí'; vi"e J11f1i·s de ires l11�St�S", e fi sua

I)atentes c�lptl1r'a�am vúrias ccntc- mães e :IS illdieaçiies contidas nas eles havia alguns poloneses, ehe- incorporação no exercito germânio
!ln de inil1Ji,,'o� isohlrlos do ,,"rosso cHI'las (IUC I'cceberÚI1l recenlcl1len- cos e "-lxembul'!4ueses, Os oficiais,' I'" - ro, 'esco bera ;l segllllcla solução.das fôrças gCrlllflllicas dCl'I-o'ladas, te da Alelllanha C'onstitnclll il1for- utili1.nndo os únicos veículos dis- ACI'eSce.ntOH que os seus bens fo'
CJue def�.J1<1ianl um desfiladeiro 11:1 maç'ües íntcrC'ssantes. pOl1ív<>is, tinham partido na véspe- ram confiscados pelos alcmães co.
estrada que vai de Gabés a EI Gue- 'i'ilrias d(,SSH.� carIas falalll nas

rn, e as tropas que !)el"maneceram mo .() de todos os sell.� camaradaS
I�r Os s(}ldados inilllio'os I'ende· rlificllld:Jdes do reab;Jstecln.cnt·) e 1'. .. ., to . eram cOllland_adas por Illll ajll( al1-
ram·se ao primeiro firo de canhflO Illcneíollam os efeitos devastadores le. proceden-tes, Iambém, de um pais
disparado pOl' um can'o hlindado dos reidcs da li. A. F. Outros nl1UI1- ocupado. Disse ôsse soldado que o

francês. O avanç.o das tropas frall- ciam a morle de um parente Oll de Cm polonês., intel'l'ogado cm sun ti Lulo de cidadão a·lemão pôde ser
cesas combatentes estú pl'o-sseguin- UII1 amigo que se encontrava Jin Jingufl l11aLE'rna, pelo capitão de nm adquírido sómentc após 10 anos de
(lo na regiiío ar,j.d(\l1ladrt e g)'npos J'rpntc orjcI1t::Il. I'rgimenfo çle "sPllh'�"1 dec.larou srt'viço no exét'cHq. .-
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d'AvllaDr. Newton.l,
Reassumiu SU9 clínica

Consultório: rua Vitor
Meirelles, n' 28

Consultas diárias das 4 às 6
horas da tarde

Residência: Rua Vida1
Ramos, n. 66
Telefooe: 1067

I
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��r���,��QII8I Haverá s�lução para a. fome na Europa 1
��:::J����:::J.:Jt:jtJ�;J! Londres. - Charles Sismondi - seus iniuterruptos bombardeios

(Exclusividade do C. E. C. para O mão, há pessôas que plantam bala- contra os pr incipuis centros estrn
Estado) - Segundo todos os cstu- ta e cenoura, sempre há UI1l meio tégicos de produção bélica ela Ale
cios anteriores ao presente inverno de se produzi r o essencial para manha, E o problema da fome ruar

europeu, o "eixo" nâo logrará su- vencer a escassez alimentar. Esses cba .aceleradamente sem solução.
portar a fome que se espalharia meios empregados provisór iamente Os campos agrícolas, as colheitas e

pela Europa intc ira. Atualmente, não conseguem manter um eqllili-I:lS reservas restantes de Hitler, são
estamos vendo que foi exagerada brio orgânico por muito tempo, e, enviados para os soldados. Hoje, :1

lal previ sâo, pois, os povos dcsgra- quando descon trolar-se a ordem própria Alemanha que sempre foi
çados do Velho Mundo resistiram f'isica dos povos, a revolta surgirú' privil cgiada na distribuição de Ti
até hoje a miséria imposta pelo na- n-rcpr-ímí vcl. Nâo haverá fôrça su- veres, está sof'rendo uma carência
zisrno. Quanto tempo ainda pode- f'icientc para detê-Ia. irelll�'l1da, Eis o motivo que conven

Ri l le r prctcnd e vencer <I gucrr" cc ,[I todos que o "eixo" será ven
antes ele cst ourur essa si tuacúo de ciclo, senão pela fôrça dos aliados,
desespero. Ao mesmo- tempo, a In- pelo menos pela sua própr-ia Irn
glater ra impede essa vi lóri a , com queza c impotência de suster-se,

Direção de Percival Callado Flores

"MORRER POI� ELA" - Romance - CHARLES DlCKENS - Coleção

"AS OBRAS ETERNAS" - Editora Vecchi - Rio, 1943_

Quundo o a11101- só aspira a recompen

S:J e p�rH substsur precisa necessár-Ia

mente ser cor-respondido pelo ser ama

do, � um amor sem asas, que nunca po

ncrá nl('anelo;'al'·se no mais alto elmo

passional que é o sublime.

podm existe outro amor que " pró
ptIa satl!'lfação antepõe a fcllc ídade (lo

ente amado, E quando aquele que assim

arnu sabe que não póde l'UZC1' a feltci

d�r1e do ser quctirlo, renuncia a tôd�

:1

t'onespolldéncia e abraça-se ao

cio, que é sua cruz e sua glória de aman

le abnegado,
AssIm ama Cartono o protagonista ele

"�lORRER POR ELA", à belís�ima filha

quando por ela se apaixonou 01e cra um râo aguentar, é uma incognita di
dissoluto e,., a ('i'tndicla jóvcrn puseru ricil ele ser r-espondida, Conforme
seu cor-ação em outro, U111 jóvcm S('111 um f'orugi.do da costa f'runcesa q'l1emácula. Desde êsse (lia Ca rton, que ,.,üo, " _"

... _

quer nem póc1e esquecer Lucie e

mlln'llllC
dlsse ([Ue ate nas)��m::1a\'ar

térn-se firme em sua f C' ele amante, in1
,lõc-se u'a mis,',1O her-óica que leva até VIDA SOCIAL.) cxti-emo Irm íte: assegur-ar a vcruur..
lo anjo Int ang íve! ... porqu« 012. o se\!

.dolo, converteu-se na c:-;PÚ�:;l do outro ...

]�. corno ObSC1''.':l Chester-ton. O gl'�:n
te crít tco ing1ê:,:, Cn r ton n 1l.I1C·,:1 é tüo f'e
.lz como quando. pOI' <1n101' :1 mulher

do dr', �!anette, adot-a-a. masCmton

sei' cortartn
)f�la guilhot in a.

"MOnfU�n POR ELA", o mais belo c

.nt cnso l'Om'1l1CC ele amai' que brotou da

.iena imortal ele Char-les Dír-kuns.
lQr cenár-io o grarlclioso e sugest

í

vo rca
.ro ela revolução rrancosa. em seus dia,
nais trügieos. C0111 seus ünmlnnrtos c·

• cus verdugos.
ltste famoso romance foi f itrrmdo rc

·en temente,
.

com êle nlcnuçando ietum

'�:lnte trlunf'o na tela os art lstas Ronald
.oiman, Eliz?beth Allen. TIcgin31d Owen
" Basil Rnt hbono. que en("al'11:11'a111 genial
.nente seus principais protagontxtas.
"�lORHER POR ELA" foi objeto C'(

-uidarlosa tradução direta, da lavr-a do
11', Enéias Marzano, e figura na coleção
'AS OBRAS ETERNAS", uotâvel em

preendimento ela Editoru Vccchi, const i
.uida por romances do mais alto "alo!'
'itertirio de '[lutada mund lalmen ts cousa

'jraelos, de toelos os tempos e países,
O livro mereceu excelente apresenta

::10 e sua capa) ele Unclns c·ôres. rep)�e
,enta uma das cenas culminantcs dr·
'MORRER POR ELA",

Junior e
o VERMELHO E O NEGRO -- Stendhal -' Tradu{ão de De Sousa

dii UVBla'riaCasemiro Fernandes • Edi�ão·
do Globo, Porto Alegre

H� rJOUCO ina;s de (,cm ar10S que mor'

relr Henry Mar'ie Beyle, mais conhecido
j)<Jl' Stencihnl. Poucos escritores fl'anc'e
ses conheceranl, ('onl0 êle, l11aior glóricl
)_lús(uma, consagTàç[1O que a indiJerenç�
dos seus contemporâneos n30 deixava
adivinhar, Balzac: foi um dos pri111eiJ'os
a apontar a qualidade do espírito de

Beyle chegando a qualificá-lo de "gên!o
imenso" cujos escritores só poderiam sel'

apreciados em seu justo valor pelas
mais altas inteligências,

"1!:ssc h0111enl curioso, precursor, êsse
epicurista admirável. êsse homem C0111

pontos de interrogação, que foi o último
'dos psicólogos franceses" _ no dizer ele
?<ietzsche _ acaba de ter o seu melhor
trabalho Incluido na Bibliotecà dos Sé
culos, tia Livl'aria do Globo, de Pôrto
Alegre, Trata-se dêste extraol'(\inál"io "o.
"\'ermelho e o Negro", o romance de Ju
lien Sórel _ um jóvem que era filho do
�éculo e da derroM.
Nesta obra, que lhe valei.t notoriedade

ulliversal pelo refinamento ela análise
psicológica e pela pintura de heróis fora
!lo comum, Stendhal faz, pela primeira
"ez, uma análise da pSicologia amorosa

(Ientro elo quadro elo romance político e

�ocial. tomando-se um legítimo precm'·
�or do romance contemporâneo. Grande

lpaixor1ado do amOI', StCl1dltal lhe dedi.
'ou um lugar importante em

..O' Verme.
110 e o Negl'o", Julien SOI'e] realiza no
'omancc as grandes aventuras que o seu
illtOr não conseguiu viver. Acima ela
_lOesia, da arte, da diplomacia, Slendhal
!esejou ::;er lU11 grullde �edutQr. E :l in·
'apacldadc de conseguir os triunfos que
.Iesejava foi que o levou ii obsel"':lC"ão
)�icológi('a, e à criação elas figuras

�

de
Mme, de Hênal e de Mathilde, encarna

�'óes rnáxilnas da psicelogia fCl11irlina.
Hefel"inclo-;e a e,la oura-pri,na, Goethe

::>,sC'reveu a .D;ckernlann: "Considel'o "O
ver'melho e o l\'egro" como a melhOJ
"Dl'a de Stendhal. "fio nego que êle te·
nha tratado de uma forma um pouco
Jll'evictn alguns de seus caracteres de
Illulheres; mas todos êles testell1unhal;am
Llm tal espírito ele obse,'vaç'ão, uma pe-
'letra,üo tão pl'ofunda, que se tem for-

Içosamente que perdoar' ao autol" suas

invenlaeles de detalhes". Basta o teste·
ll1unho elo gênio fle \Veimal' para apre·
,ent3r ao público esta autêntil'a jóia ela
I itera turn.
A tracluçiío brasileira de "O' Vermelho

e o Negr'o" 'foi realizada com r(1ra feli
('idade pelos escritol'es Dc Sousa Júnior
e Casemiro Fer'nundes,

"VIAGEM ATHAVÊS DO BRASIL" - Vol. VI - "Edições
Mdhoramentos"

O 1',J'ásileil"o viflja pOuco, Dificttld(jde� 1101'H illf::ll1til eh 'PnF 4 Rádio Jornal cio

fIe todll a ordem _ mesmo :lnt",s da Brasil, um prog'l'am<J fjl,le SQ tor11ou fa

nossa ('rise rle transporteB Ol'::t�ion�r13 I}e· rnoso, "Vj,�gem Através r16 Dr:lsil" era

la Gttel·t'a _ tOl'no.l'iHl1 as vIagens tnn o t(Lulo desse progl'anltl radiot'ônico, ago·

J;lJ'ivlhigio de algul'l';; hOll1Ms de neg6c.ios 1":1 editado l1\una série de linoA, pela,
e uma pequenina classe ele cr'iatul'as "8diç6os J>Ielhoral11cntos",
nhasladas e ct>m lazeres, E todos nós O úl{Íl11o volume daelo ::t públi{'o é o

gost:lrJ10S de viajm', sonhamos conhecer, que se refere ao Estado de Santa Cata
RO menoiO. determinados recantos .le ,'ina, Ii; o relato de uma viagem ele avião

nosso imenso país, E isto é llllJ elos fa· ;, tetTa de Cruz e Sousa li' Anita Gad,

tores ele sucesso dos livros de viagens baldio Um relato de todas as cousas da·

entJ'C nós,
O llJ'ofessor Al'iosto Espinheira, um

dos nossos grandes técnicos em educa·
,no. c-oon1enador da Ráelio-Escola· da Se·
cretar'ia ele Edura�ão e Cultura do Dis
trito lo'ederal, e p;'ofessor da Escola
'J'écn ic:a Secundá'ria, criou, há lempos, na

quela unidade da Federação: agricultu·
ra, ind(tstj'i�, comércio, aspéctos de pai·
sagens e ('aractet'í�tico.s pl'iocipais dos
seus n1l1nicipios.
Um livro ele viagens, educativo, exato,

real, mas que se lê como uma bôa no

vela, um bom romance,

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 - PONE 1_6!t2

Entrega a domicilio
----------------��--

[€'11'

4DVERTEHOAS
Exercer vingança cont ra um

-uper ior é uma loucura; contra
um igual é um perigo; contra
um inferior é uma covardia. -

METASTASIO.
E' por cansa dos homens que

is mulheres não se e st imarn
uma às outras, - LA BRUYE
RE .

A ociosidade caminha com

tal lentidão que todos os

Vici·1ns a alçançam. _: FRANKLIN
A mu her necessita de um

.uia que a exima da responsa-Í
bilidade de seus ates. -

GOD-'jWIN.
Eu cito os outros para me

conhecer melhor. - MONTAI
GNE.

,nJTenàs'loA;
O dr. Manúel Nóbrega, resi�

lente no Rio de Janeiro, rece

berá hoje, por ct:rto, devido ao

transcurso de sua dat,a natalí
cia, inúmeras provas de esti
ma.

•

Faz anos hoje a exma. sra. d.
Fany Wanderley Espirita Santo,
esposa do sr. Humberto Espiri,
to Santo

II

Transcorre ne!'ta data o ani
versário da srita. Adelaide, fi·
lha do sr. prof. Luiz Trindade,

•

A data de hoje marca o ani-
versário natalício do sr. Alei.
des Per.eirr.

ADVOGADOS
Drs.

Aldo Ávila da Luz
e

Leoberto Leal
Escr. Edifício Amélia

Neto, sala 2.

Iheiro da i1ustraQI!.O a,cima. oferecer
lhe. em amÁvel gesto. um c:lJice do
noalente aperitiVO KNOT, lembre
De V. Sia, de &cresoenta.r, a.o agra-de
ce, • gentiJ6Ea:ESTEETAl1..

BFl1lJ I1EU APERITIVO
PREDlf.ETa!

V/Y PfX}()flTO /)� /(/forIA,/lfb.pK'1.(SfIiVI/{)$
___�IT.I.,'AI_",,_,__

I Livraria e Papelari� NOVa
de

Espindola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da pra!;8,
servir aos alunos das nossas escolas. em particular, e ao

público, em geral.

Artigos para escolares· e escritório
Roma.nces modernos e livros
cientificos. Livros em branco.

Elegantes 811tigOS para presentes, etc.Tem anexa lima.

I Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessórios" etc.

IRua Felipe Schmidt, 38 (esquina Je!"ônimo Coelho)
Fone _. 1595.

----

iiele�;-D. Va;�ll;'1Comunica à sua distinta
freguesia quP, bllVendo
permanecido 2 meses fóra
da capital em viagem de
repouso, encontra"se'nova.
mente em sua residência,
à disposição de sua seleta
freguesia.
·Salão Bràsil
Praçft. Quinze, O' lO Rua VítOl' l\feil'eltlll, 28

Florlanópolls
183 30 V - 22

Clínica médico-cirêrgica do IDR. SAULO RAMOS
lIi:speclalfsta em moléstiaa d. '

Benhorll8 - Partoll.
Ar/I'A CIRURGIA ABDOI\IINAL: _

. tllmago, vesfcuJa, útero, ov4írta.,
apêndice, tumores, etc. - CffiUBGU'
PLASTICA DO PER1NEO - HérBt..,
hidl.'ol'ele, varfcocele. Tratamentp Rm
dor e operaçáo de"HemolToldes e varl-
7.t'!B -- Fracturas: aparelhos de C_o.
Opera Doa Hspltafli de Flortan6poU..
Praça Pereil'a e O'liveira, 10 _

Fone, 1009
�orArlo: Das 14 li 16 hora.. 41arta.

m$Jlte.

A Dra. JOSEPHINA

SCHWEIDSOH

avisa a03 clientes que es- I
tará. ausente até princípios Ide Abril

,

2Svâ4 ,.,.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A col.boração científica anglo-russa!Londres, 17 (Hcuters ) - Falan- Sir Cr-ipps pr-osseguiu dizendo ('i{',ntifico de que as fôrças arma- i
(70 perante a Heal Sociedade de que essa ligação c icntifica L' lima !das russas di spuseram nesta

gut.r-jArte, na Inst ituiçâo de Engcnhcí- das poderosas rôrças no acôrrlo r a. Essa roi urna das mué l.as coi-
ros Eletricistas, Sir Staí'Iord Cr ipps in+cruacional, e sugeriu que os sas menosprnsndns, e ugora com c- I

disse' hoje: ciêntistas são urcl horr-s embai XH- \,'''IlOS a ver os r csultud os do de-III"Hoje, nossos interesses c o i nci- dores que os pot i ti co s. A seguir senvolvirnento da ciência, h:'t tem-
d em ('0:111 as da Russi a, com a Ii- dcc larou : "A ci

ê

n c ia é Ulll dos p os pl.an ejado, e do surto que se,

nulidade destrutiva. Estamos alia- muitos axpc ctos de que podemos processou na Russía". :\rfais adiante IIdos para destr ui rtuos li inimigo tir ar ensinamentos da Hussiu. De Sir Cr ipps dcclarou :

no mnis hrev« prazo, )iI<ls espera- nossa Ilex ibi+idade mental. nesse "Temos de aplí cnr lima tócn ica l
Jli,O'S que haver:'. de chegar um km- grande prnb lem a cI(J desenvolvi- nova al'i m de quc_ os (.Iivel'sos :1S- iuo em que o mesmo esforço ('0- me nto cic ntif'ico, dE'pel1(J,eI';I, em pcctos da prod uçúo SC'Flm mebhor r__.....--.....--����������.��������������
Il11Ull possa ser desviado para C'::1- gral1(h� medida, () f'ul uro de nosso coorrlenados e dcsompcnhem um

riais consrrutivos. nos quais ::1 c iên- pais". papel maior no rOl'necimento da
cia poderá ser mutuamente eTIlPl'c-1 O ui i n is lrn da Prnduçào Acro- que lcs recursos que S:10 csscn c iais
�ad.a nos dois países, e em todo o náutica p ros segui u : "F'i q nc i im- p ar-a uma alta erlucaç ào l ócn

í

c a.

mundo, para beneficio rIa hU'I11ani-1 prcssionndo - ('01110 quas« todo qll€ Sel':'l CHIa voz mais ncc cssá-
rlade ". ,0 mundo - pelo alto grúu de npui o ria".
---�--------_.

Igreja Grega Ortodoxa
Nicoláu»

de «São!
•

SEMANA SANTA

Levamos 80 conhecimento de todos os Ortodoxos, em

[lf.rlll, que as solenidades da Semana Santa realizar se-ão a co

rne.çar do dia 18 de Abril, de acôrdo com o programa seguinte:
Dia 18 de Abril - DOMINGO DE RAMOS -_ às 8

horas da manhã tera início a Missa solene, e, em seguida, a

Bênção dos Ramos e a distribuição :lOS fiéis. - A's 7 hor a s
da noite, Novena dos Nímfíos.

Dia 19 de Abril - SEGUNDA-FEIRA SANTA - as

8 horas da manhã. Missa dos Pressantificados. - A's 7 horas
da noite, Novena dos Nímfíos. D AGRIP Dor. FAR !.Dia 20 dê' Abril - TERÇA-FEIRA SANTA _.- às 8 R. A" IA

thoras da manhã, Missa dos Pressantiticados, - A's 7 horas da Rua Vitor Mei;'ules n' 26 Inoite, a última Novena dos Nímtios. Telefone 11' 1405 I
Dia 2l de Abril - QUARTA·FEIRA SANTA - (Dia CLINICA MEDICA I

de Confissões) às 8 horas da manhã, a última Missa dos Pres- Homens e Senhoras - Mo-,
santificados, - A'g 7 horas da noite, a cerimônia da sagração l êst ias Nervosas - Moléstias i
dos Santos O'ecs. Mentais i

Dia 22 de Abril - QUINTA-FEIRA SANTA - às 81.
Consuitas das 3 às 5 !horas da manhã, Missa sole ne , comemorativa da inst ituição da

Sagrada Eucaristia e comunhão geral. - A's 7 horas da noite, Prestígfa o Govêrno e lU
os Doze Evangelhos e o be íssimo e tocante áto da Crucifica- classes armadas, - ou será�
cão de Jesús Cristo, seguido do Sermão de Lágrimas. um "quinta. eolnnlsta", (L..

Dia 23 de Abril - SEXTA-FEIRA SANTA - (Dia de D. N.).
luto da Igreja). As 1'0 horas da manhã, recitação das QUATRO -------------��------------------�

HORAS e a DESCIDA DA CRUZ. As 7 horas da noite, CAN·
TO DA PAIXÃO e. em seguida, a Procissão do Errtêrro,

Dia 24 de Abril - SABADO SANTO - As 10 horas
da manhã, Missa solene,

Dia 25 de Abril - DOMINGO DA RESSURREIÇÃO
-- À 1 hora da madrugada, CANTO DA RESSURREIÇÃO,
Procissão e em seguida a magestosa LITURGIA DA PASCOA.
A's 4 heras da tarde, a grande Novena da Ressurreição.

Pedimos a todos os fiéis a maior ordem, respeito e 'si
lêncio, durante as solenidades da Semana Santa.

NOTA - A festa de "SÃO JORGE", que câi na Sex- I

ta-feira Santa.; em conformidade com os Cânones da Igreja,
será celebrada no' dia 26 de Abril, segunda-feira da Semana da
Páscoa.

Florianópolis, 15 de Abril 1943.
t Monsenhor João Chryssakls

Chefe da Igrej a Grega Ortodoxa

o PREÇO UE u:iUA ORELHA Dr_ AU<iUSTO DE PAULA Diretor do Hospital
O agente de negócios de do Caridade de

Florianópolis
llmá "mis8" norte-americana, Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
que, há pouco tempo, teve a (próximo ao Teatro).
infelicidade ·de perder a ore- Cirurgia geral e DOenç&8 de Senhoras.
Iha esquerda, em consequên- Fisioterapia: Diatermia, iDlr8-verm�)ho e Ul!.ra-Vloleta.
cia de um acidente de automo- CONsULTAS: Diariamentes à� 11.30 e da;;: 15 às 18 horas
vel, recebeu numerosas pro- Fone 1.644
postas ao anúncio que mandou - ...-.-----�.--------

publicar nos jornais de Chica- I Clínica médico-cirúrgica especializada de
go. Um homem e uma dúzia de OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
mulheres ofereceram-se para Dr. SAVAS LAC"'tRD�Asofrer o corte da orelha es- F'
querda e cedê-la em plena pro
priedade por preços diferen
tes. A primeira que se apre
sentou foi uma excelente mãe
de família que chegou à casa
do advogado da "miss", acom
panhada de um dos seus filhos,
um menino de poucos anos. I ,Pediu quatro mil dólares pelo'
sacrifício de sua orelha, Ne
cessitava dessa quantia para
dedicá-la ao pagamento de to
das as suas dívidas, algumas
das quais começavam a impor
tuná-la seriamente. Fosse por
simpatia, ou porque a sua ore
lha fosse a mais bonita das

As autoridades responsáveia peb
fiel execuçiio das Estatísticas Mili propostas, ou a que melhor fi-
�ares podem exigir. sempre que hOJ> %esse "pendant" COIll a que
ver dúvida quanto à veracidade d. restava à c.ompradora, o certo
qualquer informação, que cada 111 é que o 'negócio foi fec.hado,
�,�r::n:tí�:: :ri��e e����a;o.u·l: recebendo a mãe de família os

(!mHI.�. "lldltPIl.J, (Pi lt M,), J CJ.uat�(,) mil dólal:es almejadOs.

GRIPE o TOSSE o BRONQU'íTE
A fumaça como invento de guerra
Estunalltes da ES('r}cia (,OrJ1f'ltti-' a illvellcã,o ao Illte) C0111:111<.lo mlli·

l'IJnl l'ecent.el11ente um esludo muito I tal' da Grã.Bretanha, nào Illeret'eu

elll-io�o sôbl'e a fumaça para ser imediata :\oolhi<la porque muitas

aplicada ('OIno arma de gl1.erl'a.! \'eril'icnções precisam ser efetuadas
ConsegltÍralll f'abricar uma espécie afim de ficar pr.ovarla a sua ne

de neblina Jl1uito (le11sa que lança- nhulll:l atuação na saúdE' dos ata
da em larga eS�'ala sôbre o territó-
rio inimigo não causa a morte e cados. Afi'l-ma a notícia da lngla
l)elll aféta a saúde do povo, porém lerra que tal invenção não rccebe
estahelece a c·onfusão, o púnico e rú apI-,ova<;'ão, pOJ'ém é lima das
� ahatimento mOI'al das populações. llIuitas demcmstr3(.'ões da ancieda
As E'xpel'jên<'Ías foram as melhores de e trabalho cios ingleses e.lll (alio/'
possíveis. Deram. perfeitamente os

I d:1
vitória .. �Exclllsividade do C. E.

I'esnltados esperac!{)s. Apresentada ( .. pal'a Obstado).

A Estatística Miniar, destinada a

facilitar a preparação rápida, ti tio
das da Nação, exige que todos OI!

perfeita quanto possivel. do apare·
Ihamento material das fôrças arma·
hrasileiros .lhe prel!tem cooperação.
Subtrair-lhe Ilpôi., é trabalbar con·

!r. II Pl��, elll ,Ierr.. (D, R. )1')1

"-" � a__·c

v-23

TRAPLE I

Machado & (ia.
AçJências e

Reoresen tacões

Atelier

C.lxa pOltel - 37
RUI João Pinto - 5

FlORI.ANOPOlIS
S..,b-Is"-n!u r;t')J !Plincip.1:

roUllcípio. do fitado.
17P

__.... '-"0 &:li

AULAS DE, DESENHO E PINTURA
Diurnas - das 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - das· 19 às 21 hs.

o DR. ANTÔNIO MUNIZ
DE ARAGÃO

comunica 0- seus cl ien
tes e amigos que trans·
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrada, em cima
do Farmácia "Santo
AntônIO"), onde conh
nuarcí a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

Exposição Permanente
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sels n' 3 6aS o

verdade,
, e terás

Cruzada Naclenel de Educaçã'tte, a tua

Comunicado de Diretoria Regional de Santa' (atsrine
.

arco Au.

A todos os membros da Diretoria Regional de
Santa Catarina da Cruzada Nacional de Educação, aos

I
profesaor-es de !'luas Escolas, aos s6cios

.e
cooperadores

de sua Obra de Construção Nqcí onc l pelo Combate à
incultura, dirigimos um apêlo, para que cada um, In d i

: viduolmente, teleç.,rafe 80 Exrn=. Snr. Dr. Getúlio Val'gas,
j o grande amigo e máximo cooperador do. CNE, felici-
tando o pelo seu aniversário natalício, que hoje t r orrs-
curso.

As formulas telegrcíficQs pc ro êsse fim poderão ser

I procuradas na r-epo r tiç do dos Telegrófos a Cr $ 3,00.

I
I
!

lHE LOHDON & lAHCASHIRE IHSURAHCE Co. LTO.

1154

Sêde: LONDRES - F';.)IHio de reserva: superior
a CR. s 1. 200.000.000.00. Sub-Agente'

L, ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19

LEI A ISTO

INDICADOR MEDICO��------------------------------�------------.....

Dr ARAUJO-oLHos. OUVIDOS
__-___ NARIZ. GARGANTA
Fspecialistar assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I PeJa manhã, das 10 As J2
onsu taJ: A' tarde. das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialiste em

OLHOSDOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lonaa Prática no Rio de Janeiro

I Consultes PelahO���b{t:r�:�r8�sri:����� �a:ar:d::'l�atolr�si\112
Consultório: Rua João Pinto u, 7, sobrado - .FODO: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho. 23.i

I D MARIO WENOHAUSEN (diplomado pela
! r.

-

Faculdade Nac.
I de

.
Medicina da Universidade dei Brasil)

1 !1X-lnterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Ollvf:lra
I médico do Deaartemente..de SaMa

I CLINICA MEDICA
Moléstias internes d� adultos e crtancas.

Cousultórlo: Ruti. Fpltpe 5cbm!dt n, 38 - Tel. 1.426
Je8idench: Rua ViFcoIHle de Ouro Preto n. 70 .- Te!. 1523

HOl'ilI'iO - Das 15 às 18 horas - FLOI{IANOPOL1S.

Bx-lnterno do Serviço do Professor Loõnldas Ferreira e ex-estaglario dOIi
ServicoB do dr. Gabriel de Andrade UUo} a dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Sdúde e Hospital de Caridade

CODS. Roa FelIpe :-';chmidt, 8, Fune 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Residencia: CODselheiril MsfrH. 77·-1' LORIA N()POLIS.
O NíVEL J)E Ullr LAGO
Realiza-se atualmente umtt

notável obra de rebaixamento
do nível da água no distrito
mineiro do centro da Suécja.
Baibaichar-se-á, ali, o nível de

I um lago em três metros, fazen
! j do-se uma represa em seu fun�

I do. E isto por haverem desco-
berto canais dos quais a água

-------

chega às minas próximas, cau
sando desmoronamentos de ter
ra. As autoridades resolveram
que se repoJ?ha o lago em seu

I estado primitivo antes de agos ..

I to de ;l.94t!, '- ..._..J

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

ConsLlltório·R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Camisas, GravaUts, Pijamea
Meiu das melhol'e!!, pelo:! met}ort'�

preços Ilb n8 CASA MISCELA N�;A
- RHi TrajII JUJ, 111.

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fazer a barba diariamenre ê um dever sodai!
Apresentar-se, de quando em quando, com a barba por fa
zer, é uma falta grave, que contribue para o insucesso - na

vida social ou nos negócios. Fazer a barba todos os dias
� uma regra de "bom tom", absolutamente indispensável. Por
isso, barbeie-se em casa, todas as manhãs, com

-

Gillette.
Gillette faz uma barba rápida, confortável e econômica,
evitando infecções no rosto.

G
1$

�ICompre um aparelho GilIette �

�

I' I e· tweJTech e use-o sempre com as _. ti; -

lâminas Gillette Azul, legítimas. c. Posta11797 - Rio de Janeiro

f

a luta entre. os sérvios e as tropas de ocupaçãoCairo, 16 (R.) - As últimas
notícias chegadas do quartel I Não podendo perseguir os los alemães a aldeia de Dra- Morava, na Servia central, os

general de Mihailovitch reve-I "chetniks" nas montanhas, os gatchevo, e parcialmente arra-' bulgaros queimaram 62 habi
lam que o inimigo iniciou uma I alemães realizam uma ação zada a aldeia de Gouverevets.] tações, massacraram 18 pes
ofensiva de grande envergadu- punitiva contra a população Em Doubtse, 7 homens foram! soas e deportaram outras 68.
ra contra aquelas tropas, com suspeita de ajudar o general fuzilados. Os bulgaros devastaram
o objetivo de destruí-las. Parti- Míhailovitch. Assim é que uma Perseguindo o exército de igualmente o distrito de Bolie
cipam destas operações tropas unidade búlgara destruiu com- Mihailovitch, os bulgaros entre- vats. Em Velaconia, mataram
alemãs e bulgaras. No decorrer pletamente a pequena cidade garam á pilhagem o célebre 4 habitantes, incendiaram 20
dos combates havidos foram de Miocoltsi, incendiando a mosteiro de Stomdentse, onde casas e pilharam as demais.
pesadas as perdas de parte a maior parte das casas. Os ha- desde a idade média foram co- Desta tórma o inimigo tenta

AD· I.dparte, porém, segundo as últi-I bitantes que não conseguiram roados os reis servias. Os mon- prevenir o perigo sempre cres-: smo ISSO VI Omas informações, o inimigo

I
fugir para as montanhas to- jes foram torturados e espan-I cente representado pelo exér-

não conseguiu o resultado de- ram massacrados. Tambem foi cados com barras de ferro. I cito iugoslavo e pelos guerri- R
·

d
r

t:e.iad';:' !lll!l4Wl!il1!l.ífii:ges::elos :1�-
Na localidade de Sement- 'lheiros de Mihailovitch. O p10men e
Sahot '1 & S-

......�

leIVa Os ataques desesperadores .e violeuto. {Ia

�
. asma e bronquite envenenam o organlSDlO.
( J ,( minam a energia, arruínam a saúde e de-

• bllítarn o coração. Em 3 minutos, "'.ndaeo.
nova íórmula médica, começa a eíreular

proprietar.·os de
no sangue, dominando rapidamente 08 ata
ques. Desde o primeiro dia CODleç. • de.-

"1If parecer a dit'iculdade em respirar , 't'Oft&

1 F 1 d d d IIIA M I ó I " O sono ·reparador. Tudo o que se taz ae-

Cirurgiõo Dentista pe a acu da e de lVIe icina e
. e r po e cessario é tomar 2 pastllhas de "'.ntlae.

Porto Alegre ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é m,pt(}

CIl'Dl'Ca Ilentáría de Crl'anças e Adulto" rápida mesmo que se trate de casos rebel-
�

(a casa do cale d Ih
.

) I
des e antigos. "'endaeo tem tido tanto

Horàrio: Das 8 às li e das 1ft às 18 horaS' a o que e convem êxito que se olerece com a garantia de

R V
.

M I 18
dar ao paciente respiração livre e facU ra-

U.l.ll ito r '" ". re � <t têm o prazer d
'. •. ti t trecuesi p!damente e completo alivio do sofrimento

� oe 'L;;:t,
. - e avisar sua a IS 10 a regues la que acabam de

j
da asma em poucos dias. Peça "'andaee.

(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho») transferir sua casa comercial para a rua Conselheiro Mafra 1 hoje ll!esmo, em qualquer Iarmàeía. A 11085.

CEdlU'LP' garantia é a sua maior proteção.

·•__••if &IIIB'.......IlITIlX__4!1ié!i@_lIiltlBr;.s'Il'II"'!I'ilmrmnii!!I"'Ii__CIOaOrla),ondeaguardam a continuação de suas

1 M d A 0.4 b com
. 208 prezadas ordens. l5v::! 10 ena.. . :I#.:m•.

.----------------------

Procura-se emprego
Moço com 26 anos, dacti

lógrofo, cam longa prática
de comércio e escrit6rio
procura emprego. Assume
qualquer cargo de respon
sabilidade. Presta fiança.
Informações nesta redaçao.
223 Is v -- 4

o Mucusda

GABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS

A Casa Macedônia
está liquidando Ioda à sua secção de fazendas !
Abril: O mês das fazendas ·por preços convidativos!
'Escolha hoje mesmo o seu vestido!

COMPANHIA DE SEGUROS «SAGRES»
Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Vida! Ramos, 19

fazer frente à
.suhmarina

Para ameaça
Washington (Serviço ��pecínll�a G�':'\-Bretanhl1, n-ncsar-de todas

da l nter-Americana, por aviâo) - as dif'i cul d adcs, a construção de
O� jorn{\isl�es1In cup üaJ 'feproduzem bn rcos faz-se em l'i tm o tüo ace lera
um artigo sôbre a guerra submart- do que atualmente se lançam it água
na do reputado comentarlsta ingliis três navios 110 tempo em que antes
de assuntos navais sr. A ..I. ;\Ic sr conslruiutu dois. E cada uma

Whinnio ao qual pertence o seguiu- dessas três unidades é de tipo mais O QUE E' BAR T Ãte trccho : O tempo eslá contra o rúIPi(!,o que a outra. Nos estaleiros A O ACABA DEPRESSA! N O ESQUEÇA E tUM HESITE I
sr. Hitler. Este têm que exigir o má- de Ante, 110 Canadá, operúr.ios C5-

Xil�lO esforço às tsipulaçõcs de SllHS l?ecializ.a,do-s ?stão construindo urna Examl·ue OS nossos tecledos, "ompare os nossos desAJnhos·.unH!ndes de guerra até ao fim do Irotn de I1HVlOS mercantes para, se \J fi
. verão. Entrc as notícias das capi- unirem aos comboios. Por seu tur- .

b. "tais aliadas que foram registradas no, fi Grã-Bretanha, concentra seu e compre por pre�o alxocllidadoS'amentc em Berlim SOhl'CS- esforço na construcüo de unidades
.

\I •

sai o seguinte: nos primeiros dois anti-submarf nns. Para fazer frente

C Mmeses de 1943, os Estados Unidos a 600 submarinos aproxímadamen- A asa" I acedênía esta' líquídandncontribuiram 2.033 navios mcrca n- te, existem .iú mais ele 300 "destro- . 'li li
res, I1lUU total de 2.247.000 tonela- ícrs" -- 185 em 1939 - e cor\'etas., d fdas. Isto representa um aumento O preço pago pelo Almirantado foi

I to a a sua secçã de azendas ,eo�sideráyel em relaçâo aos pri- e�evndo .. Os britânicos perderam O fi
melros seis meses de 1942. Sómcn- 4/0 llnVJOS de guerra, mas seu po- •

te em fevereiro, os estaleiros inglc- derio nuval é maior elo que em II 1··Rua TraJano .. ·1
ses lançaram ti água 130 un.idades qualquer outro momento anterior,

.

Ilum total de 1.2:19.000 �onüJarlfl�. desck o i.nício da gUCI'\·;t", . .

.____",.�_.�=����"�. �",�...."_� _ _'���""_""__,���,_",,,���
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Notas Religiosas:
IA igreja ·.univer-sal celebrou, on

tem, e mais uma vez como de I
vinte séculos, a entrada festiva e

rumorosa de N. S. Jesús Cl'isto em

Jerusalém. Vinha o Senhor de per
correr a Judêío., espalhando bene
fícios, curando enfermos, cégos,
po.ro.líticos e leprosos, ressuscitando
rnortos e praticando, largamente,
uma co iso até então desconhecida:
a caridade.
É, pois, com esta festa litúrgica

que a igreja universal dá início à9
comemorações da Semana Santa,
ou seja da Paixão, Morte e Ressur
reição de Jesús Cristo Nosso Senhor.

Faz anos hoje o presidente Getúlio Vargasi:::.: .. ··.··:·

:' <J�f �:�: "
.

um "sstlHlwiCh", e, nova-
mente, como um hom ehe- "a"ados em Per,·cóIe-de-Inmilja e grnnde nml- U \I, ,
go das crianças, posando 3 guaráspara fi ohjetha [uuto fi um
menino louro e, em segui- Iriformaram-rtos de que, no

I
da, ncarlclaurlo três outros lugar Per icó (Município de São
pequenos hrnsllch-o s, fHhos Joaquim), caçararn-se 3 guar ás.
fie um IIlodesto operár!«, A pe ssôa que nos forneceu a

. . . __
.. __�----

------_ notícia diz que numerosas ove.

() "ESTA !U_," ES I){) I: 'r1\7 t) ;;�'��;::;;:!���:�':�':�:�:��em tr ês dias. '10 delas pereceram,
Em Perta Alegre o Internacional. de Pe t r ô r ecen t eme-n t e ,

0, a Internacional venceu o polis, por 4 a 4 Entret.anto, observações mais
No c ion o l por 5 a 2, Rendo: Em Pernambuco acuradas deram como resultado
Cr $ 5.58400. RECIFE. 18 (E.) -- Faleceu a descoberta de que as ovelhas

Em Pelotas nesta cidade o co nhec ido I eram mortas por 3 daqueles
Farroupilha 2, Pelo t o s 1. jogador Zezé Carvalheira, mamíferos carniceiros, 2 dos

Em Rio Grande I que fez parte do selecionado quais foram abatidos. O outro,
São Paulo 1, Riograndense! pernambucano de,;de 1933 a por érn, imobiizado por um cão,

1. ! 1941 e pertencia ao quadro foi, logo em seguida, domina-
Em São Leopoldo ,do Náutico. do pelos caçadores do Pericó.

Leopoldense 4, Nacional 2. Este guara. belo espécime da
Em Bagá Como ú

n ico partida do família dos canídeos, foi expos-
O Guarani, de- Bagé, der- c o rnpe o n o t o , e nco n t r c ra rri- to no prédio n

'

36 da rua João
rotou o Bancdrío, de Peio se, no Recife I as representa Pinto pelo comerciante sr. Ma-
tas, por 4 a 1. cões do Náutico e América. no e l Negrin Pereira.

Em Rio Parüe �endo este vencido por 3 a Consta que no Ja�dim Zoo-
Riopardense 2, Fortaleza 1; lúgico ?O Rio de Janeiro ainda

União 4, Couto Magalhães Em Digue: ssú nac existe exemplar daqutla es-

1; Ontem, em Biguassú, em pêcie , convindo, por isso, a

Em Santa Anil do Livramento encontro amistoso, o Atlé quem rle direito, averiguar se

O 14 de Julho, de Sta. Ana tico Juventus venceu ao U a alegação é verídíca.
do Livramento, venceu o

ruao Esparta Clube, dali,
Grêmio, de Bagé, por 2 a 1. por lxO, tento de Hilvon.

Em Taquaras Nas equipes secundárias
O Taquarense, de Taque tombem venceu o primeiro

ras, obo teu o de amadores, por 6 a O.
do Cruzeiro, de Porto Ale- Automobilismo
gre, por 4 a 1. Rio, 18 (Especial) - Reo-

Em Joinville lizou-se ontem, na Quinta
O Afonso Pena derrotou da Boa Vista, a corrí do de

o Atlético São Luiz por 2 carros movidos a gasogênio,
a 1. na qual saiu vencedor Vos

Em Curitiba co Sameiro, que fez o per·
Brasil 6, Atlético 2; Fel' curso de 30 Kms em 1 hOr

roviário 1, Britânia 1. ra, 25 minutos e 3 segun
Em Campinas dos. Em 20 e 3° lugares, res

Guaraní 5, Guanabara 2. pectivarnente, colocar am-se
Em Fortaleza Nascimento Junior e Fran

Maguari 1, Ceará O. cisco Londi.
Em Petrópolis . Em Montevidéo

o quadro de amadores Nacionall, Central 1 j WQn;
do América empatou com ders 3, Defensor 1; Liverpool

2, Ramplo Junior 1.��""_"'_'.�.-w

Em Buenos Aires
Boca Junior 3, Racing 1;

San Lorenzo 4, Indepedien.
te 2; Rosário Central 2. A
tlanta 1; Ginasia y Esgrima
3, Lanus 1; Banfield 5, Es
tudiante 2.

Na Inglaterra
a selecionado da lngla

terra venceu a seleção da
Eac6cio POt' 4 n 2.

DOMINGO DE RAMOS

Uma Escola para o marujo
catarinense

Hoje, às 16 horas, será lançada
Ct pedra fundamental da nova

escola de Aprendizes Marinheiro,.
O edifício magnifico, que vai ser

EH'guido na Ponta do Leal, de onde
se dercortina majestosa praia, aga
salhará o catarinense que quer ve

le.; pela. vastidão dos nossos rno.res.

e pela integridade da soberania
bI·o.sileira.
O empreendimento é de grande

!Significação, pois Santa Catarina
Ivui contar com urna das mais

modernas e confortáveis escolas de
rno.rujos até hoje existentes.

Campeonato pau'tste
Palmeiras I, Ipironga

tedo de Lima. Renda: ,

RECORTE
ESTE AVISO

ANTIGO PHEPARADO INGL:eS
PARA ATURDIMENTO E ZUM

m DOS DOS OUVIDOS estam
do nosso

J� specíal
no Río de

Se V. S. conhece alguma pessôa que soo

fl'a de congestão catarral ou aturdlmen
f o. rer-oite este aviso e leve-Jho.

O catarro, o aturdimento e a d lficul
dade de ouvir são provocados por uma

enrer-mídade constitucional. Por essa ra-

7,;;0, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com

bater 08 males causados pela afecção ca

t a rra l. J� êsse remédio, cuja fórmula está
plenamente vitoriosa e tem proporcionu
cio alívio a muitos sofredores, é conhecl
do sob o nome de PARMIN'l' e está �
venda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas prtmeíras doses, Pat-mínt ali

v ia a cabeça, a congestão e o at'prdimen.
to catarrais, enquanto o ouvido se r-esta
belece prontamente, A perda de olfato e

a descida do catarro para a garganta são
outros sintomas da afecção catarral que Cr. $ 123. 480,00.
se combate com Parmint. ,Corintians 2. Santos 1,Sendo muitos os males do ouvido pro- t t d H r u l s Gera 1vocados diretamente pelo catarro, pode- en os e f: c e ,

se evitá-lo com Parmint. dino e Rui. Renda:
Cr. $ 63.825,00.
São Paulo I, Portuguesa

de Esportes 1, .tentos de
Leonidas e Antoninho. Ren
da: c- $ 129. 846,00.
Juventus 3, Portuguesa

Sentista O. tentos de
Paulo (2) e Ferrari, Renda:
Cr $ 9.160,00.

- A tabéla do campeonato
bandeirante marca para o

próximo domingo os seguin
tes jogos: Ipiranga x Jaba
quara, Palmeiras x Portu
guesa de Esportes, Corrier
eial x Portuguesa San tista e

S P. R. x Juventus.

cujo nni-

Bombas sobreTóquiO
Fez ontem um ano que as for

talezas voadoras "yo.nkees" des
�jaram. pela primeira vez, bombas
da América sobre Tóquio, no mais
surpreendente ataque aéreo desta
guerra.
Como se sabe, em 18 de abril de

1942, partindo de bases cuja iden
tificação até hoje não foi revelada,
um qrupo de aviadores voluntários
norte-americanos, chefiados pelo
gral. Doolitle, despejaram bombas
sobre a capital e �outras cidades
japonesas, vingando no próprio co

ração do império niponico, a trai
ção bárbara de Pearl Harbour.

Os elementos colhidos pela Esta
tistica Militar são absolutareeuj
secretos, ... servem sómente a fin:
militares. Negar-se a fornecê-los Ol
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pela,
leis do País. (D. E. M.).

Campeonato carioca
Flamengo 2, Botafogo 2,
tentos de Vevé (2), Gonza
lez e Heleno. Ren.:la:
c- $ 37.667/0.

FJ uminense 6, Bangú 1
ten tas de Maracaí (2), Pedro

j
Nunes (2), Anito, NOI'Íval e

Moacir. Renda:
Cr $ 3.870.00.
São Cristovão 2, Vasco 0,

tentos de Magalhães e Nes
tor. Renda: Cr $ 36.230,70.

HOJE 19-4·43. A's 7'1/2 Canto do Rio 3, Bonsu-
PROGRAMA cesso o, tentos de arlandi

Roporter na tela n' 70 (Com nho. Noronha e Zé Luiz.
plemento nacional). Trailer mi· Renda: Cr $ 820,00,
lagre do som. Olimpic Jornal n' América 3, Madureira 1,
104. ESTRADA PROIBIDA i tentos de Esquerd'nha (2),
com Robert Taylor e Lana Esteves (contra) e Murilo,
Turner. Proibido atê 14 anos Renda: Cr $ 11.290, 40.
Preço Cr$ 3,30 Imposto incluso. - A tabéla do campeona
A's 2 horas matinée colossal em to guanabarino marca pa·
homenagem à data natalícia do ra o próximo don1.ingo, os

sr. dr. Getúlio Vargas. Jar- seguintes prélios: Flamengo
díns de Belo Horizonte INI x Canto do Rio, Bonsucesso
MIGOS DO BATENTE e LY- x Botafogo, São Cristovão
DIA. Censura Livre. Prl'!;o úni- x Bangú, Fluminense x Ma
'S;g Cr$ l,SO dureira, e América � VO!õco.

'ÚLTIMA HORA
Sublevação em Pari�

Londres, 19 (R.) --- Três mil mem •

. bras da Fulcmqe Africana subleva
,ram-se e intrincheiraram-se nos

: seus próprios quarteis. Diz-se que
i LavaI chegou a París com uma
i mensagem especial do Marechal

'I P�tain aos sublevados, uma vez

,que a situação parece ser delicada.
•

Argél bombardeada
Argel, 19 (R.) --- Esta cidade foi

1 atacada, ontem, intensamente, por
i bombardeadores alemães. os qua.is

!. atingiI'arn um convento, onde pere
ceram. 15 freiras e rurmerosos ou

tras ficaram graven1"nte feridas.
*

Palermo, Catanea e Siracusa
Cairo, 19 (R.) --- Bornbc.rdetros

I aliados atacaram objetivo .. !:litua.do!õ
,em Siracusa, Palermo e Cotoneo..

•

Refor�os
Londres, 19 (R.) --- Despachos cori

i Hdenciais vindos dos Balcãs, o.nun

i dom que Hitter está rncmdundo
! conatori ternerrte , podurosos ]·cfol'(;o.ii
I para u Itcl.lia.

I •

i
' Preces pela Paz!
Londres, 19 (R.) --- A emissora 40

'Vaticano noticiou que S.S. o Papa
havia ordenado fO:ôli>ém feitas prftces
pelo. paz durante todo o mês da

\.

rnoio próximo.
•

Rumo a Argei
A"ael, 19 (E.) --- NoticioU a rudto

desta cidade que os aliados SI; en-

I contram longe dI! AI'gel üpenas 35
quilomeb'os.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró}
de país inimigo. E, "nesse caso,
será julgado, militarmente, como
inimil!'o do Brasil (D. E. M.).

CAmZES
..

DO
.

DiA
Cine ODEON: A's 5, 7 e'8 3/4,

4 ESPOSAS, com as irmãs La
ne, Gale Page e John Garfíeld
-DFB- Desenho e Jornal das
é'itualidades. Preços = 2,20, 1,50
e 1,00. Censura livre. - A's 2
horas, grandioso matinée, com
o pregrama: O aniversário do
preso Vargas (DFB) - Buenes
Aires Moderno (short) -' Cas
tigo de conciência (des) _. Glo
ria Jean, em SE FOSSE EU,
com Bing Crosby, e BATISMO
DE FOGO, com Russell Hay-

•

den e Jean Parker. Preços;
2,00, 1,50 e 1,00. - ImprópriQ
até 10 anos.

Cine IMPERIAL: Programa
duplo. às 19,30 horas"BATIS
MO DE FOGO, e IRMÃS, êt!
te último com Errol Flynn e
Bette Davis, e, ainda. VAR_
GAS, O HOMEM PROVIDE.
CIAL (DFB;. Preços: 2,00 �
1,50 lmprÓJ!lri� �tê 10 �Qfjl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


