
Os alemães pretendem resistir
LONDRES) 20 (U. P.) -- SOUBE ...SE QUE NA CONFERÊNCIA REALIZADA EN
TRE VON ROMMEL E AS AUTORIDADES MILITARES ITALO-ALEMAS FORAM
EXPEDIDASINSTRUÇOES PARA QUE o COMANDANTE DO "AFRIKA KORPS"
RESISTA A TODO o CUSTO, POIS UMA DUNQUERQUE DO "EIXO" NO ME-

DITERRÂNEO É IMPOSSI
........................................e _••••••••••••�
Na�o é pecado'I. InstalBeBo de gasopa

- nlos em carros
particulares

São Paulo, 20 (E,) - O dr. Rui
Fonseca tratou novamente da anun
ciada proibição da instalação de
gasogô nios, em carros partlcuíares,
assunto que está sendo examinado

rlcr ele Ge névc ", no seu número d,' IS ANTIGO DIA-RIO DE SANTA CATARINAO l\fA i
por lima comissão especial nornea-

ho]c. Queixando-se de que o apêlo Preprietârio e Diretor-gerente _ ALTINO FLORES da pelo Conselho Federal de Co-
que fez :lOS jovens católicos a 15 (t,

111<'1'cio Exterior. Ficou deliberado
março foi mnliciosamentc lnterprc-

I
.

I
a respei to, quc seja endereçado um

tado, o cardinl declarou: - "Exis-· XXVIII FloriaJ1ópolis - Terça-feira, 20 de Abril de 1943 H. 8801 lclcgrum« ao ministro Ciro de Frei.j tem pedidos. que exce�cJ11 �$ jimi::s I ! tas Vale, diretor geral daquele Con-

�:;I�:(�i�;�:s(i:���t�ls.i���.;;a��:�neNa.� a-d-m'l·ra'vel façao-ha de um plllloto da F"B ;.I�:!lO;.e�������.:�I�dOdaOSn!���d:ve�!e��:rlrsanll110 e a resrgnaçao 011 consr- II 't
<lere como ato prudente a prática

se cogl a.

de oportunismo inglório". • Hio,20 (ESTADO) _ Ilú doias roi. .
. .

das as medidas que poderiam ser -.
---------------

noticia.da:l atuacão que teve um dant e de uma esquadnlha cI� avi- to!na_das para le\'�l' a bom.termo a Como o dr. Gcebbell
oficial da F A B,··no Yléxico, na re- õcs Faia-ch ilrl , .na re��Il]Jeraçao e!a ':llssao que lhe fora �_onfl�da, re- •

., til Icuperaçâo de uma aeronave .el,n acrona�-e por este l�d.otae�a, apo� tJr�nelo o .n��tor �I�. a\'130; Iazendo- e ln an
viagem para o Brasil e que rcalizú- pouso forçado a que 101,:.e\.�?0 pOI 0.�I�nspol,ta1'p0I \lasq�Jascl�a�es- Zurique, 20 (R.) _ Goebbels es-
1'<1 um pouso forçado num campo pane no· 1110tor, .en� territór io me- S!' eis pai ii ._San Anto,nlO,. 1.exas:
rlc lrigo, cm consequeneia da pane x,lcano n:1S prox i mi dades de Vera �', S. A" af,IO!, (�e .seI lep�lado., crevcu na revista "Das Rcich";
1:0 motor. Esse oficial, ajudado por Cruz.

._ .... . lazen�I()-? \oH�I. da local do .�CI: "Agora contemplamos a guerra
mecânicos nor-te-amer-icanos c por Por essa oc asrao, o al'lldl�l� olIc�. dente, .

rcconclicionand o o. �v�ao, de modo frio e real. Não nos deixe
urna escolta mexicana, conseguiu, ai demonstro.u elevado e�pll'llo 1111- constr�lllldo un�a pls.ta e rctmcran-

�,

I
- .

I I I . 11 ité o H o tr d con a mos guiar por ilusões. Tanto para
após lima série dc peripécias, f'a- ,�.ja�·, in ici ati va .e ca:�aCl( ae e pro- oc

..
a vl��m. '.

.

I_, I o 1,.
zer com que fosse reparado o motor Iissiorial, prov idcnc Jan�t.?, .

com unu rs 11,,01 OS,I "noçao do cumprr- os beligerantes, como para os não
c trazer, depois, o aparelho em acerto e os nuuorcs sncrí ücios, to- mcn!o do dever . beligerantes, esta guerra represen-
vÔo ao seu destino. A f'acanh a, que .._..__........w�_Y'o.·_·_·.,·.,.J· a.........a.·__�...· __..-_·.w.......· ta o maior quebra-cabeças de todos
reuniu numa mesma vontade, fi- b b O

.

t

l�?�\S,� �:��spr���I���,f�i de�5sc:.;tl·I�I��� Na-O vai reunir-se o Reichstag �sq�!�ecl�:�:l��l1�;a:. ela_���� l;��:�e�
contada ao povo dos Estados Cni- I za de caráter e coraçao firme. A
dos. Londres, 20 CC. P.) - Urna ir.. ao Rcichstag por ocasião de seu, história não nos julgará pelo sofri-
Em atencào a êsse fato, o minis- rad inc ão captada da Alomnub.a, 154.0 al.1i\'er�úrio, que transcorre 1

mento, mas sim por nossas vir-
i 1'0 da Aercnáut i ca acaba de louvar )

Idiz o seguinte: hoje, dia 20. tudes",
,) aviador da F A B, que soube cum-

.

_

pr.lr , com sacrificio, a missão de "Os 1'Il1nOl'e5, obviamente ema-

((UC foi incumbido. O louvor assi- nados l:ül' fon.tes. bl'ilÚnicas,_ ref'e- Hitler nao permite an ad o pelo SI'. Salgado Filho, em rentes a urna i ruiu cnl cs scssno do
aviso ao diretor do Pessoal, está i-1S- L d O.im rcdi gido : Re i chstag, f'orruu desmentidos por I on res, 2 (U. P.) - A "B. B. C." informa que Mussolini
"Declaro-vos que resolvo louvar r?nle oficial .:�IlIPften�e, de Ber- pediu a Hitler autorização para retirar as tropas italianas dos Balcãs,

) l° tenente avlador .Jófrc )(e150n de l i m, onele se dIZ ql1e esses rumo- afim de rDf rc r d f d It T t
.. -,

t alo d\lelo e Silva, pela atuação no de- -res não t(-m o mínimo fundamento.
.� o,a a e esa a a la con ra posslvels a aques .Ia os.

,:��ligl�:�:�o p�fo t�.;;���� C�{���1�r�\'��� �o.tieias .U1�Lcriores c�egada.s (�a Acrescenta que o "fuehrer" se recusou a atender o pedido do
'ior Lauro Oriano Fenescal, coman- SUlssa dlZlalll que HItler falana "duce". afirmabdo que não poderia substituir por fôrças alemãs as
........................0•••8 divisões italianas encarregadas da ocupação dos Balcãs.
Penetraram Da área de Túnis

Gellebra, 20 (Reuters) - O car

dial Licnart, bispo de Lille, decla
rou, publicamente que não constitue
pecado para os franceses esquiva
rem-se ao serviço de trabalho dos
alem:ies - diz o jornal suisso "COII

Londres. 20 (Reuters) - AlIan Humphreys. correspondente
especial da Reuters, informou, do quartel general aliado, que as tro
üas aliadas na Tunísia penetraram no "reduto" da área de Túnis e

Bizerta e atacaram fortemente ao norte da estrada de Oued larga
Medjez.
w.-.....-..J-__�._...... ���.-. .,J'V- ""_,._-• ..,......J'I......w.w.�

O Brig, Eduardo Gomes, no Rio
Rio. 20 (A. N.) - Procedente do Recife, chegou a esta ca

pital o brigadeiro Eduardo Gomes. que acaba de fazer uma excur

são à África do Norte, onde esteve em contacto diréto com os exér
citos aliados. O comandante: da zona aérea do nordéste veio trans
mitir às autondades as suas observações.

Os órgãos da Estatística Militai
têm apôío legal, quando intimalll
o produtor e o vendedor a mostrai
., que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.).

Tragédia passional
em São Paulo

Sâo Paulo, 20 - Impressionante
trugédia verificou-se aqui, no bair
ro da Cnramhirú, onde o soldado
Geraldico Frunco Lira, da Fôrça
Policial, assassinou a esposa, Ma
ria Liberato do' Nascimento, com

ouatro tiros de fuzil. Em seguida
volí ando a arma contra o SCI! quei
xo, disparou mais uma vez, com I'

intuito de matar-se, sendo interna
do no hospital em estado gravíssi
mo. A policia apurou que o crimino-
so chegou em casa, entrando no

quarto, pediu a esposa que fechas ..

se a. porta e logo depois matou-a. ü
t ('as:ll lem lima filhinha de

-

quatro
anos, n:1o se sabendo os verdade i-
1'OS motivos da lragédia, devido au

('si aLio do criminoso, que não póc]c>
prestar dedal'ações.

C4I)A MISCELANEA. distribui
dorP dos Rkdios R. C. A. Victor
'vAvulaa e Disco., - Rua Traja
10. 12.

Expediente do Banco
do Brasil na Semêilna

Santa
Rio, 20 CE.) - O Banco do Brasil

expcdiu o seguinte aviso: "::"Ia próxi
ma quinhl-feir:l, dia 22, o expedien·
te, ne�le Banco, serú das 9,10 às 10
horas. Nos dias 23 c 24. só haver:'1
expediente das 9,10 ilS 11 horas,
para srrviç'O de cobrança",

Os espiões
.

podem ser condenados à morte
Hio, 20 ("Estado") -O procura-

.

tlor Edllaw]o Jara acaba de apre- zista Kurl Plueffer e o antigo adi- em tempo de gllerra, islo ê, estarào
senlar ao Tribunal de Segurança do naval á embaixada alel1lã, co- sujeitos á pena de morle no grán
�aCionn] denuncia contra o capi- llIandante Herman Benny, acllal1l- luúximo, qltc poderú, no entanto,

, l:io TlIlio Hegis do Nascimento e se classificados como incursos nas ser convertida el1l 30 :lnos de re
�cus eumplices envolvidos na Iru· penas do artigo 21, combinado clusolo. O grútt minimo prevê o pe
ma ele esp'ionagem ú soldo do ini- com o antigo 07, do decrelo,lei I'iodo de oito a vinte anos de re-
migo, recentemente descoberta pe- -1.7Ii(l, (le outubro de 1942, clusão.
la j)olieia carioca. Segundo a ele- Vesta maneira, os espiôes, tanl0 O processo foi distribuido ao

Illúllcia em fI]Jl'CÇ'O, Túlio Hegis rio nacionais como estrangeiros serolo juiz comandante :\liranda Hodri
Nascimento, o ex-embaixador na- julgados pela legislação vigl'nte gues.

o

retirada

- ,

FILHA! MAE! AVO I

(OU REGULADOR VIEIRA;
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa

fa combater a8 Irregularidades
das .rtln�:i)e8 periódicas das se
nhoras. E calmante e regulador
dessa" funções.
FLUXO-SEDA'I'INA, pela SUB

comprovada eficácia, é muito re
ceitada. Deve ser usada com

� confiança.
-j�- fLUXO-SEDA'I'lNA encontra-se
'lMAE em toda parte.

Grande frota de combate japonesaQUARTEL GENERAL ALIADO A SUDOESTE DO·PACIFICO, 20 (R.) -- o COR.
RESPONDENTE ESPECIAL DA REUTERS, ASTLEY HAWKINSf CITANDO UM
PORTA-VOZ OFICIAL, ESCREVE QUE UMA GRANDE FROTA DECOMBATEJA
PONESA ESTÁ SENDO MANTIDA EM PRONTIDÃO A UMA DI S T Â N C I A DE
TRtS DIAS DA GUINÉ. ESSA INFORMAÇÃO CHEGOU AO MESMO TEMPO EM
QUE SE DESENVOLVE A OFENSIVA AÉREA JAPONESA, QUE É INTERPRETA.
DA COMO PRELUDIO DE UMA OFENSIVA GERAL PARAAQUALSEACREDITA
QUE OS JAPONESES JA CONCENTRARAM PELOM�NOS 200.000 HOMENS.

y "'''',-' ", .. ! '<;".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO:'" Terca·'eira, 20 de Abril de 1943

NOSSA SECÇÃO

Sábado, dia 24, Noite de Aleluia, grande soirée com inicio
às 22 horas.-Domingo de Páscoa, matinée oferecida aos
filhos dos sócios, às 15 horas. Servirá de ingresso o talão

de abril.-Podem ser reservadas mesas na JOALHERIA MORITZ_
Lira Tênis Clube

Wushingto n. (Comculúrio especial
da Inter-Americana) - Nâo anda
v-unos enganados ao prever um rei
niclo mais vigoroso ela, ofensiva do
1° Exército Britânico na Tunísia Se
rrntr ionnl. Depois de uma prepara
�':1o de artilharia fortíssima os bri
lânicos atacaram as fôrças dr '"011
AI'J11Ín, conseguindo avançar cerca
(II' 1(; quilôiuetros em um terreno
montanhoso. O ataque foi desfecha
do em um ponto situado a poucas
dezenas de quilômetros a sudoeste
de Tunis c Bizerla, e todos os obic
t ivos assinalados foram plenamente
atingidos. r:: fóra de dúvida que o

general Andersen recebeu recente- Vende. se ou transtere-se um
mente iml?Orta�lte reforços, notada- lote de terreno na nova rua jmente ar+ilharia c tanques, pOIS o! '

vigor do canhoneio e a fúria da transversal ao prolongamento

I
arremetida assim o indicam, A ofen- da Visconde de Ouro Preto. In
siva desenvolveu·se COI11 forte coü- iormações na gerência do

.. Es,peração fia fôrça i).él'ra, A Rádio de tado"Berlim reconhece os êxitos iniciais '

o('ssa ofensiva e já procura prepa- 10 v·8 ..
_

..
_

.._-_-_-,_-__--_-__-_-__-,---rar o espirito de seus ouvintes para

Vendem se por motl'vo dI"notícias desagradáveis, lembrando -

Ifue as fôrças do general Anflerson
,..

transterência
são muito superiores às rle von
Armin.
Ao sul as fôrças norte-alllericanas

c inglesas lançam-se em perseguição
fi Rommel, ([ué se dirige para Sfax
(00111 as suas colunas fortemente
ncossadas pela aviação aliada. O no
túvel botim e o granrle número de
})risioneiros feItos na batalha de
Alwrit, assim como a necessidade
fie efetuar operações de limpeza, e a
"elocidade com que o grosso do
Afl'ika Korps foge para o Norte não
permitem esperar nenhuma batalha
importante nestes próximos dias no ma.

setor sul. Certamente é possivel que 196
choques mais consider:'tveis se veri· ---------------
fiquem a oeste, rle onde colunas nor- Vende sek<ll11ericana8 do gener'al Patton -

:mH'aç:ün () flanco de Rommel na
sua fuga. Os nazistas dispôem ({('
bôas posições nas montanhas ])31'a
ri defesa do, planície eosteira. Tal
vez tentcm operações de retarda
mento, mas nenhuma esper'ança jú
lhes resta de t.ental' \1l11a escaparia
por êsse lado.

Os observadores militares notam
que dois fa.utores principais estão
contribuindo para os brilhantes su
ccssos aliados na Tunisia. O primei
ro é a superioridade aé,'ea, c o se
gundo é 3 superioridade em tan�
ques, Os granrles ('xitos iniciais de
HOJl1llJl"l fo"am oht idos em grande
parte de\'i,jo a.os exceientes tan
ques que êle possui para a luta no
drs('rl0. Os aliados estavam em in
fc·riorirlade nêsse particular, até que
rcceberam da indús! ria americana
os ffl,lllOSOS tanques "General Sher
man". :-lo li\'ro que recentemente
publicou o sr, \Vendell Willkie
pcrmitiram ao 80 Exército Brit�mi
f'O de :\OIontgomery, ({ue vinha so
frendo os mais sérios revezes fren
te ao Afrika Korps, ataear e ohter
a grande vitória de EI A)('mcin.Des
fle' êliSe mom�l'to p"s J;I�rscfll1Íil9s

o ESTADO
Diário Vespertino
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ASSINATURAS
Na Capital.' •

70,00
40,00
20,00
7,00
o.ae

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
i\li's Cr�
Número avulso Cr'

Nn lnterior :
CI'$
Cr$
c-s

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo niio pu-

I
blicados, não serão devolvi-

, dos.

A clirpç'ão não se responsa
biliza prlos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS

Os tanques do
deserto

uma embarcação r;ara esporte
tipo baleeira, com 5 metrQS de
comprimento, em perfeito es

tadn, com todo material ne- Certa organização. inglesa social e econômico que garantacessá rio (2 velas, 3 remos, etc) que investiga a opinião públi� I uma paz duradoura e uma feli
Tratar com Heládio Mário de ca do país, distribuiu um ques� 'I cidade sólida deve ser a pl'eo
Sousa, Agência Chevrolet (S, tionário muito curioso a todo Ç) cupação máxima do futuro.
A, Comercial Moellmann), povo da Inglaterra. Entre as Quanto à punição que Hitler
passaram a Pl'I'seguidores, e Hom.•pergl!ntas figu�ava uma q�e se
mel, C(lIl' cOllla\':!, se apossar do refena ao castIg.o que HItler
Cairo, teve de fazer uma fuga desa- merecería após a guerra. E nas
haliHla pela costa, com o flanco, até
a Tunísia,

.
Os "(;Pllcl'al SherIlHl,n" respostas fica evidenciado o

d.eram aos lllglescs c 1':O,S .nol'Íe-al1l�- alto gráu de cultura e espíritoJ'ICanos que lutam na 1\t !'lca a POSSI- ,.

d b "t" N'bilidade de enfrcntar H.ol1llllel e por CIV:CO O pOVO 11 anlCo.. I_n-
em fuga as suas divisôes blinrladas. guem, pelo menos a malOna,
,Foi, assim, ().esforço. da indús- toma como princípio a vinganIrra norte-amerlCaIl9" .luntamente ca. A conclusão do mencionado com padecimento duro, Enfim,com o t'xeelente comando e o 11C' �

'·t f'
.

I' um castl'g'o que se dar'I'a a umroiSlllo dos soldados ingleses, que �nquen O 01 ��e o. I?oyo .lU ga
salvou o Egito. Agora Ilorte-ameri- ll10portuno e ll1]ustIflcavel per- cão. Isso no entretanto precisa
canos, inglese.s e frallC€ses prepa- der tempo com a pessôa do ría ser resolvido imediatamen
ran\-se para 1!IllJ_1ar cOlll�letamelllc "fuehrer". A reconstrução do te para não tomar tempo. (Ex- Io Norie da Afrtca das for\:ils (lo d'

,.

·t tAl "d d d C E C para O!Eixo e parti!', então, para o rlescm. mun _o e maIS �mpor an �', C USIVl a e o , '. " j
QjNlJ.Ç na Elll'np�,

'

creaçao çt� um slstrr;ma. pohhço, Estado),

Tipo de caminhão
revolucionário

Detroit, Mich igan, abri], - (Ser
viço especial da 1 nter-Amerícana )

- As f'órças urmndas dos Estados
Unidos, em opcruçócs nas vár-ias
frentes de batalha, que se cspa lham
[leio mundo inteiro, cstüo se utili-,zando dr UIl' 1I0VO tipo de camínhão
vcrdadc irumcnto "l'VOIUCiOl1ÚriO,ViS-jto ti sua capacirtudc de adaptar-se.
il�diferent(,I�I�.nI(', a .qualquer situa-Içao Iopogrúficn, seja para vadear i
UITI rio, sein parn nuvcg.u cm um !
lago ou pcrcorrcr um terreno I'il'lne.:
Os engen hei 1'05 da Furei Motor

Company - crcadoru rio novo vei-Iculo - clcscrcvcudo-o. suci ntamcn
te, disseram que é munido de rrua ..

tro rodas e provido de 1I!1l barco
construido cm torno de si. É tal o

aperfeiçoamento do !lOVO caminhào
que, por si nu-sino. ])(),lcn\ galgar ii

margem de 111f1 r-io ou de UIlI lago
cujo acesso sej'" difícil a UlIl ho
mem. Para consegui-lo, prende-se
um cabo que cx iste crn uma espé
cie de cabrcstantc, colocado na par
te anterior do vcicu!o. a UJll ponto
em terra. Em seguida, a máquina l\
impelida para a Ircnte .

Para Iunciono.mcnt.o em terra f i r-
111e, os volantes dêste carro anfíbio
são idênticos aos de UI1l carro co
mum de reconhecimento, Para fun
cionamento na úgua, não hú neces
sidade de altera,' () sistema de di
reção.
I)a mesma mane i ra, que a Ford

an tet-iorrucnto, produzia, aos milha
res, os carros pnra transporte de
passageiros, asxim agora está pro
duzindo êst e novo tipo, A máquina
obedece a um plano tal que torna
possivcl a i nstu luçún de um n ovo
"chassis" .

Conlpanhia Telefô ..

nica Catarinense
Convoearnos os -nrs. Aclo

nh,t�lR oesta companhia para
)1 Asve rn hléia Ge'r�l Or/finá
ria, que se r sa ltsará li ao
deste mes, às 15 horas, na
-éríe d'l. CO:!!jlnnhiB, à Praça
15 de N",vernhrn n° 8, nesta.
�IiPilH I. - Orrll-'Ul do din:
fi) - Leitura e diECU8São

do Relatúrh da Diretorjs;
b) - Dtscmsão e delibe

rpção s"bre () b�lllf)ço e 8

I'
cOllta de lucros e perdas;
c) - Elp:íção do Conselho

, Fiscal e Sfua Suplentes;

t
d) - E outros assuntos,

de interesse da Companhia.
FlorIanópolis, 16 de Abril

• de 19,J�

Exposição Perlllanente t 2_26 A_D_ir_et_or4_ia_v__2Rua Felipe S(hmidt, 2 (sobr.), sah n' 3 I ACACIO MOREIRA
---- ADVOGADO

ESCRITOR lO: rua Deodoro, li' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESiDENCIA: La Porta HoM.

apartamento 112
C, Postal 110 Fone, 1277

'��('f;{�ê{l.�;..:;'

o PENSi\l\[]TIN'J'O DO mA
"Morrerás breve; e não és

ainda simples, nem sereno, nem

estás liberto da concepção erra

da de que as coisas exteriores
te podem ser nocivas, nem ain
da te con venceste de ;qtle a

única sabedoria consiste em

proceder com justiça". - Mar
co Aurélio,

'"

A ANTmo'rA no DIA

Procura-se empregoX'"
Moço com 26 o no s, dacti-

16grafo, com longa prática
de comércio e escritório
procura emprego. Assume
qualquer co rgo de respon
sahilidade. Presto fiança, I
Informo ções nest 1 r e ri o çd o .

223 15 v 4

Terreno
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I\<��t- :� �,� t�;t�%��\:'"SEM c1en.te� limpos niio_ po- >:� o .�

� �!áU'rdom existrr belos 50r1'1SOS. ""mr
K" t f d !:5�,

() )'nos .az esaparecer em se- "�

guida essas manchas amarelas gue
afciarn os dentes, revelando assim
sua natural brancura e beleza.
Além disso, a espuma borbulhanre
e aromática de Kolynos lava toda
a bôca, deixando-a deliciosamente
fresca e perfumada.
Embeleze seu sorriso com

Kolynos=fonre de belos sorrisos!

o senhor quer casar com

minha' tilha? Sabe que ela é
minha única herdeira?

- Então o senhor' acha que
tenho cara de otário?

o PRA'.rO DO DIA
FRITURAS DE COUVE,

FLOR - Cozinhe a couve flor
em raminhos, escorra a água,
passe-as em ovos batidos com

uma colher de chá de farinha
de trigo e uma colher de sopa
de queijo ralado e sal. Passe
em seguida em tarinha de rosca
e frite,

de residência, em João Pessoa,
Estreito, duas casas situadas à
rua Santos Saraiva. Tratar à
rua Almirante Alvim, 21.
219 lo v-7 I

Vende-se pequen.a cosa-

comerC'lol, de
sêcos e molhados, bem a·

freguesada, ii rua Urm
guoi, n 17, Tratar na mes

lHE lONDON IHSURAHeE (o. LTD.

Perca-a Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias,
Um l11eclico cta Calif<lrnia que atende

as Est!'flas de Cincmá de Hollywood
dc:scobri<1 um método seguro e novo
pnra reduzir o excesso de !lordut:<
antiestética. ,Esta descoberta chamada
Forlnod� dissolve a gordura ele um
modo seguro e l'apldo. Comece a per
der peso nél prilneira semana e m�itos
quilOS ao mês. Basta tomar 2 pastIlha�
3 vezes pOI' dia. Formode estimula
R saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de medo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais Jovem.
FOl'mode é um preparado garanti
{lO para remover o excesso de gordU
ra, Peça )!�ornlode. hOJe mesmo, em

qu,�iquer farmácia. A nossa gólrantlil c

a SUQ maior proteç50.
llislr, S. I, P. Caixa Postal 3786 • Ilô

30 v-lI

& LANCASHIRE
Séde LONDRES -, Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200 000.000,00_ Sub-Agente'
L. ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19

Atelier TRAPLE
AULAS DE DESENHO E PINTURA

Diurnas - das, 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - dos 19 às 21 hs.

Qual a
Hitler

. -

punlçao que
:merece?

merece, passa para o róI das
questões meramente de caráter
policial. Não deverá ser morte, ,
pois isso não é castigo, porém,
uma pena durante cujo cum

primento êle sinta o mal que
deu ao mundo. Sinta com dôr,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3011mil franceses para invadir a FranvaArgel, la i.:J, P,) - Giram!

eSP�-i'
.,

e conclnsiva à proposta da Comissão
ra comanda 11m exército ele '" � r,'ovisório, Ncsxa ocasião quarenta. tal' a soberania francesa e salva- manter-se firme, não se vê!' dificul- Nacional Francesa de Londres. pre-
300,()()0 horcJl�, todos fr�és·: na I'lli.lhõcs ele ran�es('s dirão ° qU� de- i gllal'(�ar os, inte�'êss�s f�'anceses 1101 dudes _pelas d:s,or�en.s da retaguar- si(�i�a PO,I: De Gaulle, para a CO?stipróximn uvasão da Europa pelos

I
xcjarn. Desde ,pJ declaro de minha i exter-ior. Ficarei s al isfei to em man-: da, Nao permiti rei ditaduras, nem luição "já agora" de um governo

nl indox, Pr-tende também fazer trc- parle que não desejo o ressurgi I' das ler contúcto COlll a. França Metro-I ditadores. Só tenho uma missão: cu- provisório para administrar o Im
mular a In,ndeira tri:olor na cida-, loucuras q�le, Jevnram it

ca.,tást�'('lfe I pOlitan,a : finalmente re:onstruir; Irar vitoriosalll:nte ,na Metz liberta-I pério Fra,�cês. S,aJJe-se que a pr�de de \kz, .vclha capital da Lorena,! de 19"10. Prccisamns rcconstrtun a 1!1l1 cxércil o COIll vontade firme, do- da, Nesse dia. imediatamente, auto- posta de Giraud e de que se ergam
Isto deoaroLl o alto comissório em' França. Quanto a mim, declaro, al·llanelO-O de meios com os quais POS-! mnticnmcnte, passarei das minhas; ze, por enquanto, um conselho de
discur» que proferiu, em Conslar-I to e em b�1ll SO;1l, Ci.llC nào sou chef'e sa lutar. Temos presentemente sob, mãos a outros que o P�\'? france',' Illtr;1l11��1',deixand.o-,se. a constituição
tino, icr.escentou GIram]: "�ess� I rio ]�OVO j,ran(',l��, Sou :1.]lénl1S SPlII nossas �rdclIs ron. O?O homens. Pa�- �s�o.!hel' (� poder l empo rúri o ele (�u,e do go\'el'no prOV1SOl'lO formal par,adia nldicnrei elo poder que me fOI servidor f'ic]. Nào me íntcrcssn D:II'-1 te da minha

í

arefn c armar, ergam- tUI investido. Observadores poli l i- \llI:II1<lo a Fr-ança puder escolher 11-
dado Então a l-rança estar:'! <:'nll ticipar do govêrno prnvixório. Te-! z a r e treinar êsse exército, Ao mes- cos aqui consideram a declaração vi-emente, por si, o regime que pre
ennri�:ões de formal' um govt,rnol nho sómcntc urnu missào : rcprcscn- lllO tempo êsse exército tcrú, pnrn ele Girnud C0l110 urna rcspostu final Ierj r, depois da. derrota do Eixo",

I

h

Gayda tem muita
Nova Iorque. - Robert Nor-

, , ,

ton _ (Exclusividade do C, E, c�a. Êle esta l�tegrado na esco

C, para O Estado) - Um dos na dos assassmos europeus que
homens mais nocivos da Itália provocaram essa cata�trofe
moderna e fascista é sem dú- que faz sofrer, a h1..�mamdade
vida Virginio Gayda, o jorna- nltell:__a, Toq�v�ª.;_l!lt.ll'D9:meI).t�;lista que promoveu a maior sé- Gayda e�creveu um artI�·o, ?Orie de louvores a doutrina mal- qual faZIa ver aos totalltanos
fadada de Mussolini que hoje que uma paz com os aliados se

tão eloquentemente mostra ria a mais sábia medida a to
suas funestas consequências. mar, visto que a situação peio
Assalariado da Alemanha e rava assustadoramente. Os
servo fiél de Mussolini, o in- bombardeios ingleses causa

conciente "homem de letras" ram desastres irremediáveis a

foi Íl'J.strumento da política cor- Itália e tudo indicava que o fu
fupta e sanguinária dos totali- turo iria mostrar outros maio
tários. Representando atual- res desastres, A superioridade
mente a personalidade máxima britânica e aliada era patente,
da intelectualidade italiana, Gayda têm razão. Nada mais é
Gayda não passa de um aven- possíve� deter a vitória .das de
tureiro da imprensa que soube mocraCIaS, Uma paz sena acon

conquistar os seus compal1:hei- selh,ável,., aos t?talit�rios.roo ainda mais avent.ureIros, Porem, as democracIas nao a
As atitudes de Gayda não me· querem sem a capitulação ab
recem perdão em qualquer épo- solllta de todas as fôrças inimi
ca ou' em qualquer circunst.ân- gas.

-

ralao ...

Não tenhas dúvida em de· Ao tentar esquivar-se às determi·

nuncJaf um "qulnta-colulla�\ 1l8CÕeS dos 6rc:ãos de Estatística Mi·
I !ítar, uma pessoa reyela (J que é.

por maIs que pareç,ll teu am -

inimigo do Brasil. E para os inimi.
go; nilo merece tua e!';Uma um '{os do Brasil,!l lei é inflexível
t.raMor da Pát.ria. (IJo Do No), m. R. M.).

CARTAZES o DIA
��CinOCIitJQ:)Coo::!OüUQO�",;_�a.":lo."'��������

HOJE 3a-feira' HOJE
�'�c:x.s..:�""".OODOr' �OOOIJ!a;�:JQ�lO�::::'C-lJ,,:n_U:�'""'Y'Y"'CCr"':l(Y"oOOOO:lO�

-o- I -.-

CINE ODEON llVlPERI t\L
- FONE 1602 -

.

� FONE 1581 -

A's 7 1/2 boras A's 'j, 1/2 horas

Uma ameaç aem cada canto Um drama encantado!'. mara

Um punhal em cada 3011'lbra vilhoso e sublime, � Esposas,
.,.tal é o ambiente do grl'lnde com B:l irmãs Lane Gale Pace·
romance do 8no· Proibidos de Jeffrey Lynn, John Garfield,
amar com George Brent, Mar- Humano !... Real como a pro
tha Scott, No Programa; pria vida. No programa: - 19
PROPRIA' )DFB) BUENOS AI· DE ABRIL --Nacional DFB
RES MODERNO Short. Preços: I CASTIGO DE CONCIENCIA
Cr$ 3,00,2,00 e 1,00 Livre de'De�enho. Preçlj�: Cr$ 2,00 el,50

Censura. I Livre de CensL�ra
ESPETACULAR! UmVilme (m que se reveJ<!m segred( s que
tc>da mulher, semprr, procura guardar no mais intimo de �eu

ser. Gloriosa vitória com Gera�dine FItzgerald e James Ste-
phe-nson. AMANHA no ODEON.

il�l; -3-'---S: --:--11 Agr. eeimente e Missa
; v aO

...

a OCU1 I t
o pni, rn ãe e demais parent e s de MARIO FERREIRA

\ . _ DA CUNHA agradecem, comovidos, às pessoas que en-
I pãrã7;:ê7 gentil leitôfâ" v,iar�m telegramas, cartas � cartões aprese�tando cond�.
I O "h u

' lências e fig que lhes v rsrrararn por motivo do faleci-CO!:811rno ue "yog ur ,. . .

1') MA Ia.

fI' f , l t d menta prematuro de s eu inesquecive fi ho R.,m ue avor-avennen e: no es .a o '.. '.

I d
'

t; té 't· . Convidam, outrossim. a todos os parentes e pessoas arnr-a cu ,s e, a c, evi a as ruga s. , "

(
.

d'E' t i
. gas, para a missa de 7." dia, que ser a rezada quar ta- CU8, Uio qlle f, Irma lima espeCla- . ,

.

I: tIl" i t s I' 21, as 7 horas. no altar de Noss a Senhora das Dores de Igreja
I
,s a em 1t t:Z3 I a uana, que i S F

'

1. 1(e . ranCISCO, V.-observou as CDmponu�as da AI __ '_.
., . _

bania e da Iugc.ealavia, de pele Oter sa e fresca, apesar dos pou-
cos cuida+o- ,.,,,,.. H.,,... ti:g"p.·
sarn. 1

Assuntos culinários
A cebóla é um depurativo e-

í

icsz do sangu e, Contém grano

I de quantidade de sáis minerais,
aos quais deve também a sua

lacil conservação.
- A couve-rlôr pertence ao

númerc das verduras' de mais
simples digestiío, mas não é
m"u tJ nutlitiva.

- Os legumes vêrdes devt'm
ser cosidos em bastante água
quente,

\nfverl'lál'loBt
P8ssa o hoje o aniversario

do sr. dr. Toltntino de Carva·
lho, cbefe do Serviço de Pro
filaxia da Lepra,

I(.
:Fazem anos JlOje: ...�_.r-

�.

sns. C3riótà Urü';ld'�. esposa
do sr, Te'odoro Gründel, cons

trutor; Etelvina Vieira Zommer;
Ade ia Ramos; Z!ca Santos Bar
ger e Bernardina Coelho;
sritas. Olga Lima e. Ida Fi·

lomeno Simone;
jovem: Alírio Alcântara.

presidente
custa nica

Vlajuntos:
Já se encontra nesta cidade,

vindo do Rio de Janeiro acom

panhado de s. exma. esposa,
o sr. dr. Augmto de Paula,
diretor do Hospital de CAridade
e clínico de vasta projeção na
classe médica do Estado.

Fa)eciment,os:
Causou profunda mágu8 no

seio da população florianopo
lhana, a noticia do falecimento
prematuro do jóvem Mario Fer
reira da Cunha, filho do sr

Arão Cunha.
O extinto fazia, em Minas

Gerais, lIm curso de eletricidade,
por conta do governo esradua1.

Camisas, Gravatas, Pijamell
.\ieias das melhores, peloll mC1Jore!

preços .56 na CASA MISCEI.ANEA
-- Rna TrajaDO. n.

VftbeJo� brane.08 t
HARAVIUIOfU 1

..

S, José (Costa nica), abril
(Serviço especial ela Int er-Amcrlcn
na) - O primeiro presidente ela
Costa Bica que visitou, de avião,
nacõcs Irmãs, foi o dr. Hafacl An
gel' Caldcron Guardia, que' dirigiu
se ao México e a Cuba, onde conf'e
renciou com os respeCtivos presi
c!C'lües,
De moclo part iClllar, deve dizer·se

qlle o dr, Calderon Guardia foi o

primeiro chefe elo executivo costa
riqllense qlle visitou o ;\Iéxico, e

quando ali chegou, descendo com
lima comitiva de 20· pessôas, no Aé
roporto Pan-Americ?no" foi saudad?com umn salva de 21 tll'OS de arti
lharia. Dl1rnnte todo o percurso até
() histórico castelo de Chapllltepec,
onde se alojou a eomitivn, presiden
cial, extencliam-se tropas em posi-
çüo de senlido. .. � •• _. v .... ,nl(

FQr,I��;(,1e '{:rí'l 1�li�r.;cinn:- profissão I
que excl'cc com bril hantismo, o pre·!
si dente Caldcron, com 42 anos (le Iidade, milita na política alÍYa, h:í
seis nnos apen88, Durante sna ges-
tão administrativa, tem incentivado
muita legislação ele amparo social,
fundou a universidade com ([ue a
Costa nica conta, atllv,!mente, e as
sinou com o presidente Anitstácio
Somoza, da Nicaragua, um impor
tante acôrelo regulando a navega
ção, no Hio San Juan, entre a,<; duas
repúblicas centro·americanas,

o DR. ANTÔHIO 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
Antônio"), onde conti
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

154 v-23

a.lldo alguém. t&! com. .......
lheiro da ilustraQIIO ..-oim ... o..,_
lhe. em amável ge.sto. um ct.U8e ..

vexcelente &peritivo KNOT.�-
... v"'-'_ ...

:-7-
- ...

�- ...J-iIIInt&r.� .........se V. Sla. de a.chj�u",.!"\. •

� III
.ce, a gentilez.. :ESTEE "lAi,:'
!jEl1 (J l1EU APEOIT/VO .

pnEDIJ.ETO!

Rua VitOl' Meu'rle5, 28
I<'lol'janópnlj�

Dr. Newton L. d'Avila ,I

(/{'1 Pl;oovro DA KI10rf.l.. /IfO. (0/'1. � SElill1lOl
'-- ITJ••'Aí ...

Empregado no Fluml·
nense e arlista no

Bolafogo •••

I

Reassumiu sua clínica
Consultório: rua Vitor

Meirelles, n' 28
Consultas diárias das 4 às 6

horas da tarde
Residência: Rua VidaI

Remos, n. 66
Telefone: 1067

Rio, 19 (E.) - O atacante
gaucho Magnones, que durante
sua atuação nesta capital deu
por várias vezes interessante
matéria à crônica esportiva,
antes de seguir para Santos,
onde vai atuar no clube do
mesmo nome, fez estas declara
cões ao "Diário da Noite": "No
Fluminense fui um empregado,
no Botafogo um artista, mas
no Santos pretendo ser o que
sempre fui no Rio Grande
um jogador de futebo-l".

Novo comandante
Rio, 19 (E.) - o presiden

te da República assinou de·
ereto na pasta da Marinha, no
meando o capitão de fragata
Armando Pinto Lima, coman
dante do Grupo de Patrulha do
Sul e exonerando-o· das fun
ções de comandante do navio
escola "Almirante Saldanha".193 15 vs-12

DR. AGRIPA DE FARIAADVOGADOS
Drs.

Aldo Ávila da Luz
,e

Leoberto Leal

II
Escr. Edifício Amélia

Neto. sala 2.
���..�..���.,�T.-M."�I_l1�W.._

Rua Vítor Meireles n' 26
Telefone n' 1405

CLINICA MEDICA
Homen:;! e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas das 3 às 5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. BEZE,'----
Clínica '!A HITE

Tratamento d!édica

t>ulmo�oença�RAIO' ISCcnsultório-Rê .,1.L L
Angora. __ Arif Bey _ (Ex- tler que jámais recebeu convi-: Telefone: 14 _"into, 7

clusívídade do C. E. C. para ° muitas vezes .despertaram alar-. Praticamente, a Turquia já se! te nesse sentido, não tendo si-! C�::ausltae� ddal'a!�, 11
Estado) -- A neutralidade de- me nas fronteiras do país. per-ti

declarou peremptoriamente à' do poucas as vezes em que êsse I

mocrática da Turquia sempre manecendo neutra para efeitos Alemanha, esta porém, não de-I convite foi provocado ou insi- -======::.:==:=,te

foi um aspecto interessante e diplomáticos, a Turquia real-. sejou criar um caso grave no � nuado. A consagração que o

curioso no quadro ínternacio- mente sempre foi vi��velmente I O!iente e submeteu�se.� situ�-' primei�'o minist.ro .recebeu . n�
nal. As insistências, as imposí- aliada. Diversas ocasioes foram, çao, tolerando a simpatia Turquia constituíu a defini

ções, as ameaças e as tentati- as que Von Papen insinuou e8-1 aberta dos turcos pelos ingle- ção absoluta da nossa política.
vas de conquista da Alemanha sa situação· insustentável ao ses. A visita ultimamente efe- Política inspirada no espírito
foram em vão. ° povo otoma-lchefe da nação, tendo sempre tuada por Churchill à Turquia de união das democracias er de
no sabiamente dirigido não se obtido a resposta de um pátrio- foi uma ocurrêncía que desa- união dos povos anti-totalítá
curvou deante dos perigos que ta independente e soberano. gradou profundamente a Ri- rios.

& a'"

�m8n 8
M�ch8do & (.u..

Agências e

Representacões
C.bea pOli_I - 37

RUI Joio Pinto - ,

flORI,ANÕf'OlfS
------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------�-,---�

A Casa Macedônia
está liquidando Ioda a sua secção de Iazendas !
Abril: O mês das fazendas por preuos convidativos!

Escolha hoje mesmo o seu vestido!'
__

..L I ':i7 � JI' \# �"t.....j'" -

1"'111"' .... •·• - • ._, ... _� t"_.....�"l)1,,1-.' ,. .

_

..

-

_-_
-'

o OUt t' sARATO ACABA DEPRESSA! HAO ESQUEÇA E HEM HESITE!

Examine os nossos 'tecidos, cOlnpare os nossos desenhos
e compre por preço baixo !

A Casa Macedônia está Iiquidaudo.;
Ioda a sua secção de fazendas !

8· ..Rua Trajano ••8

I __

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

M.iséria e desordens

têm o prazer de avisar sua distinta íreguesia que acabam de
transferir. sua casa comercial para a rua Conselheiro Mafra, 1
(Edtficlo La Perta), onde aguardam a continuação de suas

208 prezadas ordens. l5v::j 10

Os elementos colhidos pela Est.
tística Militar são absolutameut
secretos, f' servem sómente a fiJljj
militares. Negar-se a fornecê-los ou

mentir no ministrá-los constltue
crime rigorosamente- punido pela,
leis do PaÍS. (D. E. M.).

Snhnta

Sub-Is.nhtl no. prlnclp_1s a
.__'7_p_.m__u_nc_í_p_IO_,_d_O__E_._tl_d_O_-��I,l� Silva

proprietarios de
.,

A Me
.... ,Irié,m�,�- ...r "íll.\(\"Z\':i....:..... ...� �
__

. __

(a casa do calcado que lhe convém)

.11 tI ,-Ita'll·a'---·���=THE LONDON ASSURANCB

-Nova Iorque, (Serviço Espt:,cial I dc coOr�le!Iaç'ÜO, .Cll1bÚr;l Yl(la gru- mas ngOl'a parece muito satisfeito
da InleT-Al�Ie��ª��'!.l:��'ra:-I'1Jo .'Cf�}}hT}J1!!., li �Ipr p:)r s�: :;efHl,!1flo cm q�le ela se manifeste. Isso prova
do.). ::-:::_.-_.l.di1l . .I�rna.lIsla Ital.la.l1o. I SU�S naturais SlInpatws._&il'S:';:, 1)).:1.- que ele agora só conta com Hitler Innrnnnente refugiado na América, nen-a obtem-se uielhor rcsultudo. j,JIHa' St· 'i)':�o']_I_pr no poder.
I'�c�beu há pouco .u�na carta vi nrla '

ema_grande diricuhlade S'l'I'Ú a, (;!J- \ E!ll Horna e naS' i med iaçócs (Ia
I

Id irétatnente da ltúlla, p01' me i os tenção elas armas. m as ... o ():(lJ0 capital (Albano, Fruscati. Ti vo li ==::::=:::==�==::::====�=�����=�������
secrétos, na ql}a� se faz longa e mi-, aos alemães é geral: Em De,zembro \ (renz<tno) os mclhrn-cs hotcis sà�
nUCJOSH descr-ição do que se pass-a do ano passado. muitos prolessores reservados para os alemães. Perto Ig J" G g O t dnaquele pais, Dêsse documento ex- de Universidades e estudantes 1'0- d e Ronua, um "ranele edifício foi re a re

.

a . r 'o oxa
traímos, o seguinte trecho: I'�m pr�so.s porque fizeram de�'klra- ampliado ainda"'llwis e em sua f'a-
"Aquí o trabalho prossegue va- çoes PUb]JC�lS contra os ulemâes. chad a foi colocada esta inscr ir âo Nt'cola'u)}garosamente. O elemento burquês A ocupação nazista fonIa-se cada

I
em letras enormes: x. S. D. A: P:

e-stá todo em oposiçáo, enquanto vez mais descarada e evidente. Au- Bezi rk Hom (Partido Nacional So
que os operários não dissimulam tes Mussolini procurava ocultá-la c ialista Alemão, distrito de Rorna).
seu rlescontentauiento, apesar dos
r-igores de uma disciplina imposta
pela f'ôrca bruta e da mais desapi e
dade ipei-seguição.
Tudo tem de ser entregue as co

missões de requisiçâo : queijo, ba
nha, cereais, batatas, feijão etc, As
frutas não podem ser transporta
das de uma província para outra,
sem autorização especial.

Os preços estabelecidos pelas
autoridades irnpédem que mesmo

os produtos livres cheguem ao

mercado. O mercado negro traba
Iha ativamente e portanto os prod 1I

tos adquiridos por êsse meio ati n
gem preços fabulosos. O azeite
dôce custa até 250 liras por litro,
a banha paga-se a 100 e 120 liras.
O queijo parmesão já não tem pr e
ço porque vai todo para a Alema
nha; os' 'outros queijos desaparece
ram totalmente do mercado. A Ia
t-inha de trigo custa 30 li ras por
quilo e o milho 25 liras. Todos são
forçados a comprar no mercado ne

gro, o que impõe às famílias sacri
fícios incríveis, para não morre

J'{'!11 de fome.
A greve que estalou ultimamente

llíl Fiat, dc Turim eX1)!ica o estado
oe ânimo em que DOS achamos e o

govêruo nos ameaça com pris'Ões,
confinamento e com o Tribu,nal
Especial, que t,rabalha muito mais
1\0 que se diz. Os cúrceres estão
che,ios. O Cas,telo Sforzesco, cm

�lilào foi transformado em uma

simples sucursal de San ViUore.
Nossos amigos procedem com mui
ta cautela. Não ignoras que temos
muitos simpatisantes no Exército e

que rstes elementos estão ind igna
dos com os crimes cio fascismo que
muitos chamam "0 organizador das
derrotas".

. Até agora as iniciativas eram iso
ladas, por gr,upos; sodalistas, li
bCl:·.;J,is, democráticos, católicos, co

muniS'tas, todos trab�lhavam por
sua própria conta.
, .f,o! lllor�_ �nici;tdo lln. tn�,�fll�Q

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons, Mafra 4 e 5 - FONE 1.6"2

Entrega a domicilio

I
o(

r:
�"

r

«São

Levamos 20 conhecimento de todos os Ortodoxos. em
geral, que as solenidades da Semana Santa realiaar-se-ão a co

meçar do dia 18 de Abr il, de acôrdo com o programa seguinte:
Dia 18 de Abril - DOMINGO DE RAMOS - às 8

,

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

Bênção dos Ramos e a distribuição aos fiéis. - A's 7 horas
da noite, Novena' dos Nímfios.

Dia 19 de Abril - SEGUNDA-FEIRA SANTA - às
8 horas da manhã, Missa dos Pressantificados. - A's 7 horas
da noite, Novena dos Nímfios.

Dia 20 de Abril - TERÇA-FEIRA SANTA - .. às 8
horas da manhã. Missa dos Pressantiticados. - A's 1 horas da
noite, a última Novena dos Nímfics.

Dia 21 de Abril - QUARTA,FEIRA SANTA - (Dia
de Confissões) às 8 horas da manhã, a última Missa dos Pres
santificados. - A's 7 horas da noite, a cerimônia da sagração
dos Santos Oleoso

Dia 22 de Abril - QUINTA. FEIRA SANTA - às 8
horas da manhã, Missa solene, comemorativa da instituição da
Sagrada Eucaristia e comunhão geral. - A's 7 horas da noite.
os Doze Evangelhos e o belíssimo e tocante áto da Crucifica
ção de Jesús Cristo, seguido do Sermão de Lágrimas.

Dia 23 de Abril - SEXTA-FEIRA SANTA - (Dia de
luto da Igreja). As 10 horas da msnhã, recitação das QUATRO
HORAS e a DESCIDA DA CRUZ. As 7 horas da noite, CAN·
TO DA PAIXÃO e, em seguida, a Procissão do Entêrro.

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,
Pr0cis�ão e em seguida a magestosa LITURGIA DA PASCOA.
A's 4 horas 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 cái na Sexo
ta·feira Santa. em conforIJlidade 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 Chryssakis

Ch�fe df.\ Igrejl\ Grega Ortodo'ICl'

Ramos, 19

I COmpanhia c Aliança
.

�a 0;-
Fundada em '1870 ,. Séde-: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 1941

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de «$ 59.000.000,00
Responsabilidades assumidas, c $ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834.90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos «$ 7,426.313,52
Bens de raiz, (prédios e terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fran cisco deSá e Anísio Massorra

Agências e sub-agências em lod(; o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
Aqente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & CIA. _. Rua. FeHpe Schmidt, n' 39
C8tl{fl Posts! D. 19 - Telefone 1.083

End. Teiegr. «ALIANÇA»

I
SUB�AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITA,TA!,
BLUMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

.

IrmR 11i';. isr-11_tJ�HiGi'.!Srft��.! r�"""-(iJ!i iii' ?FZZ5t,prF?i3dêit'r

e

CIA, SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

L. ALMEIDA - Rua Vidal

de

SEMANA SANTA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lisar, quando percebí que real
mente a liberdade e a felicida
de estavam entre os aliados e

não entre as ditaduras, confes
sei-me aliado". Os termos usa
dos por êsse original persona
gem demonstraram sincerida
de digna de crédito e as pró
prias autoridades parecem in
clinadas a reconhecer essa ade
são. (Exclusividade do C. E. C.
para O Estado).

Com. êsse título foi publica- Declarou êle: "Estive primeiro êsse domínio moral que os in
do um artigo no "New York Ti-li na Inglaterra. Lá fiquei 5 me- gleses exercem em todos que
mes" que obteve notável sensa- ses. Foi onde começou o abalo com eles convivem. Porém,
ção nos Estados Unidos. Trata-I de minhas convicções. É espa�- quando cheguei aos Estados
va-se de uma entrevista conce-] toso o esforço do povo inglês Unidos, ví que além de mim,
dida por um italiano que viéra para a eonquísta da vitória. havia mais 130 milhões de indi
para a Améric:: afim de c�efiar não há quem .não se ,c�n:ü�'íe �iduos solidários com a ca�sa
uma grande rede de espiona- com o entusiasmo britânico '-'8 Tllp.:1atel'ra que era tambem
gem e que, finalmente ficou ab- junto com o espírito de sacrifi-; a deles e que, ninguém pensava
sorvido pelo movimento de cio dessa nação. Assim mesmo, I em outra coisa senão no tríun
guerra dos americanos e tor- pensei que eu era um simples, fo da liberdade e na derrota do
nou-se inimigo dos totalitários .. influenciado e logo escaparía a! fascismo e nazismo. Para fina-

A Estatística Miliiar, destinada

a,
As autnridadés responsáveis !,C!1.

facilitar li preparução rápjda, e tão fiel execução das Estatíattcas MilI·
das da Naç âo, exige que todos O� 'ares pudem exigir, sempre (pie bOI'
pt'rf�ita quanto possivel . do apare- I ver dúvida Quanto lt veracidade d.
lhament» material das filrças arma, qualquer informaçã«, que �ada ln
b rasi le i ros lhe prestem cooperação, rormante prove o que declarou. ,�
Subtrair-lhe ap

ô

io é trabalhar con má-fé constitue crime contra li Bt'
Irll o flraRíl f"m II"nerrn. t I). R M.) srurslIça naetonal. (1). F� M.),ALERTA

EM FLORIANÓPOLIS nua ______________________ ..... "tiO

uma visitinha à ALFAIA.

fARMACIA ESPERANÇAdo Fcrmuceutíco NILO LAUS
Hoje e amanhA será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.,
Perfumarias.--l�fti905 de borr�ch".

Garante-se a exata observância no recaítuaríe médico

PREÇOS -, MÓDICOS
R. Cons. Mafra 4<D 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

veste com gôsto e arte

quem nfio quer, pois, para

tanto, é bastante fazer

TARIA BRITO que fica

ali na

Rua Tiradentes 0·17
N° 186

I L.

Ir

v -,15

_____,_._. ._ - =_ O cctolícísmo e o futuro
COMPANHIA DE SEGUROS «SAGRES» I do m dSub Agente

_ Roberto Alves de Campos,
un O

ALMEIDA - Rua Vid'al Ramos, 19

I
.

- (Exclusividade do C. E. C. conforme a altura de uma civi-
--.._j.....------------------....."....-..---........

para O Estado) - O grande lízação, a atuação dos católicos
• ...I!IIl*II"Il·_'P'_IIiII'II!IMt!_''Wi!''�''IIi!l-_''rril.,.l!II&MiBiQiml<ill._&'ílP�&;m:�·!i�·ii!:l·. suporte dos povos é a religião deverà ser destacada para cor-

e a grande religião dos povos é responder a sua posição na hís
a católica que têm no seu pas- tóría da humanidade. Hinsley,
sado um patrimônio opulento o grande e ilustre prelado brí
de serviços prestados â civiliza- táníco que faleceu recentemen
ção. Como responsável pela ma- te, pregou em altas vozes o pro

Medicina de I nutenção moral do passado .de cedímento designado para os
lutas sociais de enormes propor cristãos. E numa de suas últi
çôes de gravidade. A missão dos mas eloquentes orações, acen
cristãos é séria e pesada. Tanto tuou "a importância que a In
na batalha do presente como glaterra dava à contribuição
na de amanhã em que teremos católica que, moralmente, bem

(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho») I de estabelecer as bases de uma se equiparava aos esforços pre-
na I_ti bliíi"W&5liii!,ª,jUf�J�� I ordem política e social bem sentes no campo militar".

(jABINETE DENTARIO -

DE
ALVARO RAMOS

fir.ul'giõ.o Dentista pela Faculdade de
Porto Alegre

Cl-inica Dentária de Crianças e Adultos
Horário: Di!s 8 as II e das 14 ás 18 horas

Rua Vitor MeheleJ,. 18

,

S a nu DBnol
CONTEM

OITO ELBMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA·
TO, FOSFOROS.CALCIO

ETC,
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. O,plup."doa,
EI,:!ot.do., Anêmlcol, Mãe,
qu. erlem Mlsro.. C,llnçl'
uquitie.. , receberio I tonl·
fjc.çio 9.,.1 do orSlnlsmo

com o

SanguenolLle. D.N.S.P. rr 199, de J92J

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
[ Saltará da CaRIl Dlspo,t. JIII" lHe

Seu fíi:ado deve produzir diariamente
\'111 litro de bílis. Se a bílis não corre li
vrcmenre, os alimentos não são digeridUl
e .11'"dreCêll1. Os gases incham o escôma
li,O. Sobrevém a prisão de ventre. Você
,e,ne-se abatido e corno que envenenado.
Tudo {: amargo e a vida é um martírio.

Um.i simples evacuação não tocará a

causa, Neste caso, as Pílulas Carter iã�
extr .iord inariamenre eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bílis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilii
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: c-. S 3,00.

LEI A IST,O
os GArrOS

Ninguem sabe, ao certo, se
os antigos fizeram pacto de
amísade com os gatos. Sabe
se que uma monografia do es

publicada em 189, na qual,
sem ir ao dilúvio, desperta o

gato que dorme na hístóría do
Egfto, onde se encontra o seu
rastro entre os vestígios de
um túmulo de. Tebas, conser
vado no museu britânico. Tem
se como certo que o gato não
inspirou aos gregos nem aos
romanos. Na Idade Média era
visto como animal diabólico.
Durante muito tempo os cam
poneses foram inimigos dos
gatos. Acusavam-nos de des
truidores de caramujos, lebres,
perdizes e coelhos. Hoje, os

gatos gosam da simpatia dos
literatos, são os companheiros
dos velhos, dos celibatários e
dos que trabalham à luz das
lâmpadas. O gato é, enfim, um
animal cheio de mistérios e
parece um tanto psicólogo ...

·x· * J!I!c

DEFINIÇÃO E CUSTO DA LUZ
Se ao comum das pessoas se per

guntar que é a luz, responderá, sem
dúvida, C0111 o auxílio do dicionário.
que é o ccntrár-lo da obscuridade .. �
l' nada mais. Os físicos modernos
l' os óticos, porém, podem descre
ver a luz como uma série índestru
f ivel de raios eletromagnéticos
transmítída pelo movimento ondu
latório c vibratório do éter, percor
rendo o espaço em todas as dire
ções ii razão de 300.000 quilômetro"
por segundo. Todos êsses raios obe
decem às mesmas leis naturais
mas diferem em dois aspectos prin�cipais: na frequência ou número de
vibrações emitidas em certa unida
de de tempo e em extensão de onda.
e �o ráio de cada uma, das, quaisvai desde as que têm milhares de
qnílômetros de extensão até aque-:las tão inconcebivelmente peque
nas, que milhões delas cabem num
centímetro. O homem só póde ver
cerca de urna sexta parte dos raios
eletromagnéticos que a ciência até
agora explorou. Chamamos luz a es
sa pequena quantidade; e a parte
que corr-esponde à Terra da luz emí
lida pelo Sol é calculada em mais
de dois btlhões. Se a pagássemos na
base de um centavo o quilowate, es
sa lu? nos custaria 500 milhões <ttaQól:rres p._oJ' �(l�ln.!lQ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e por preços
SEHSA(IOHAlMEHTE BAIXOS f

Nos céus da Africa trava-se a maior batalha aérea
Cairo, 20 (R.) _ Informou·se agora, oficialmente, que grande comboio aéreo alemão

foi destr�ado quando voava na direção de oeste, por esquadrilhas de caças norte-amerl-
(anos. Dos 74 aparelhos destruidos, 58 eram

1/Juhkers" de transporte.
Forçada a retirada alemã
Moscou, 15 (R.) - O exército russo está forcando os alemães

a se retirarem da península de Tamã, na direção do estreito de
Querch,

As tropas russas aproximam-se cada vez mais de Novorossisc.

Quartel General Aliado no Norte da África, 20 (R.) - Acaba
de ser anunciado neste quartel general que chegaram ao Norte da
África navios aliados com uma arqueação total de 10 e meio mi
Ihões de toneladas, perdendo-se apenas meio por cento da tonela
gem mencionada,

enérgica de Eisenhower Ecos
Q I G I AI' d

-

�' d N • 20 (U P)
o DASP assim se rnc ní-

uarte enera la o na AdICa o orle, ,,- Ao. festou sobre urna consulta
responder qual será o ato final da batalha da Tunísia, atendendo a I a respeito de contagem de
uma pergunta, o general Eisenhower afirmou: "Comparável ao dé! tempo de serviço: "O artigo
Estalingrado, onde o exército alemão foi varrido, pois cada soldado 451 do regulamento a que

ou cada comandante - tanto inglês como francês ou norte-arneri- se alude, aprovado, pelo de
,

f' d 'd 'd "1
-'

I
- ereto 16.300. de 3J de de.

cano - esta rrrnemente eci I o a aruqui ar o exercito a ernao na b ' 19�3 d i
-

" " r ze rn ro o e L, rspo e queTunisia , I .. os pessoas afetadas de do,

"1ãriíapaçaõãiíVa-dã"ÕüiiárTã ;2;:��� '::::l:�:::::::i?�
I contato com os doente!', de-

Estocolmo, 20 (R.) - A Bulgária enviou 50 mil homens para verão ser excluidas das es-

a Grécia e J 00 mil para a Servia, afim de serem utilizados pelo cO-I colas públicas ou particula
mando alemão no caso de uma invasão aliada através dos Balcãs __ i r es , colégios. liceus ou es t o-

informa o jornal sueco "Ny Da ". belecimentos p:nalogos. a�é
______________g_____ que, pela outor id c de so ru-

T t I d "h d
'

A f' tária, seja dada permissão,
O a os navIos c ega os a fIca p oasodo o periodo de con to-

q io , E evidente a finalidade
dessa medida proHlatica :

I

"A saúde visando os supe
riores interesses da c o le t i
vidade, irnj; õe deveres a que
não pode Iur t c r-se acida
dão, Assim, no entender do
DAcP, os dias em que o

Iun ci oncir io , por tal motivo,
eat ive r afastado do se rv iç o ,

devem ser considerados co

mo de efetivo exercicio, err.

face mesmo do própria' dis
positivo regulamentar trc ns
cr ito' ,

Resposta e Notícias

............................................� .
Reinjncia�am.se) há dias

em Fortaleza, as aulas do
Escola Preparatória de Ca
detes, '-c:om o efetivo de alu
nos completo,
Da mesma fôrma que su

cede com as Escales Pre
p-arc tí.vos Jre São Paulo e

Porto Alegre, a de Farta
Jeza já tem seus quadros
Io to.dos, não'!terfdo po ss ivel ,

assim, atender se a qual
quer novo pedido de matrí
cula para a mesma,

.

Jornalista Olívio Hov�es ÚLTIMA HORAAcompanhado do Jorna-I
lis!_a Osv�lldo M�lo e �r,1 O Pessimismo de Ci bb IJoao Marla FerreIra da S11- \

oe e s

VO, es teve em visita à noa-. Londres, 20 (R) - Ontem,
50 redação, o jornalista Olí,lanteciPando-se ,a0 aniversãr�o
vio Novo es que aqui se do sr. Adolfo Hitler, que ho ie
encontra de' passagem para

i transcorre, Goebbels pronunciou
Porto Alegre. um ,discurso pelo, rádio de

O jornalista Olívio Novaes Berlim. De�te discurso, de
é redator-secretário da re- tom, peils;n�lsta, destaca-se o

vis to "H t
'

T'" segumt e tOpICO: «A guerra che-o eIS e urlsmo,
de São Paulo, e locutor da i g?U ao _:eu 4' 8,no, e� apesar
radio emissora paulista "Pi, i d,ISW. na� se pode vislumbrar
ra tininga ". I

ainda o j .m nem a ,�órrna de
ANr d b'l' acabar com as penunas e só-
,. a ecemos a orna 1 1- , '"

dad d isit d
'

d
! Irimentos que provoca ,

e a VIS1 a, esej c rt o'

lhe feli� viagem, 'A' ã- .

h'mvers no, ere
Londres, 20 (R) Escre-

vendo sôbre o aniversário de
Adolfo Hitler, refere o "Dayli

! Express": «Numa década este

I
homem pôs a Europa sob o do
mínio da Alemanha, afirmando

I que seu império duraria 1000
anos, Faltam apenas 990 e êle

C-AS·A8·----·-·--------
iá se desmorona sob os seusALUGA-SE uma olhos atormentados».

com 10 quartos"
2 salas, 3 instalações sani,I'

-

<iraI. Catrouxtários e grande quintal. A o' I I (·R) "PR�CTSA SE d
- r",e, 9 ,- Chegou on-

,

t,;
1- d

e umto, nao '/ tem a esta cidade o gral. Ca-multo ong7 o cTen ro , e
I troux, que, parece traz propos-com pouco s pecas, ratar na I t d I P 'G 11"A SERVIDORA" I a, ,0 gra , e au e para

_ , uniticar todos os franceses quI'!Rua Joao PInto, 4. Fone:

Ilutam
contra o totalitarismo,775 c • '

I'I'J'u '227 5 v, _ I
numa cont er encia a -ser rea IZ�-

______________
l da, br evemente, com o gral, Gl-
r s.ud e outras oer sonalidades,

.

Na Igreja Presbiteriana Tropas alemães entraram naOntem, à noite, com o

comparecimento de nume- Hungria
rosas pesao ns , r eo li aou-se, na Londres, 20 (R,) --- Anunciaram,

ontem, as ro.d io emissoras do "e�o",Igreja Presbiteriana. à rua que tropas alemã.es haviam o.tra-
Visconde de Ouro Preto, vessado a fronteira da Hungria,
culto de ação de graças pelo sendo logo em seguida alojadas,
transcurso da data natalícia I -

.

do sr, dr, presidente Getúlio i Recrudesce a luta na Russla
Vargas. I ,Moscou, ,�o ,(R,) --- O último cornu-

" I rrico.do scvret íco des :aca que a luta
O revdo. pastor Alcan tara

I'
recrudesceu em todos os setores do

esteve presente, acompanha- vasto campo de batalha. da Rússia,
do pelo sr. dr, Rogério Viei A

•

_

ra, Prefeito Municipal, e dr'l' Acordo turee-elemãe em Angóra
Eliezer dos Santos Saraiva Berna, 20 (R,) --- Ontem, em An

presidenté da Cruzada Na', gora,_foi firn:ado ,;m ?,côrdo tur,co-
, _ S'! alemao de irrtercô.rnbio cornercío.l ,

cíorml de Educaçao de

an-I
no valor de 120 milhões de rncrrcos ,

ta Catarina. o qual entrará em. vigor em janeiro
_.

. I do ano próximo,
Comprai na Cl SA MISCE .•

L.ÁNEA é saber economizar' Mais bombas sobre o território
do ReichDR. AUGUSTO DE PAULA Londres, 20 (R,) --- Simultllnea-

Cirurgião - Diretor d'o

HOS-l
mente com a notícia da última

pital de Caridade incurs�o aérea contra a Alema�ha,
, anunciou-se que, nas derradturas

Doenças de senhoras - Ope. I
semanas, os aviadores russos e an-

- " glo-americanos despejaram sobre o
raçoes - Diatermia _. Iofra

I território do Reich, aproxirr'l'tld.a-Vermelho - Ultra Violeta mente, 45 mil toneladas de bom-
Rua Visconde de Ouro Preto, 51 bas de alto poder explosivo,

Telefone: 1644
CONSUúTAS às 11,30 e das

3 às 6 horas
Tratamento das dores e infla·

fRACOS.
AN�MlCO$

�o V. �lt. 8

TOh-'.EM

�Hbl CrelSlui
"sn.VEfRA"

GrAnd. Tónic.
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N'Ú INVERNO próximo

A MODELAR
as

c present c rd
últimas criações da Moda para
Senhoras, Cavalheiros e Crianças

Pa-ra restaurar as rapinagens
de Hitler

Londres, 20 (Reuters) -- Hitler planejou uma guerra basea
da na rapina absoluta ou esgotamento de todos os países europeus

ocupados - declarou lord Maughan, na Câmara dos Lordes, A reu

nião foi principalmente dedicada à discussão em torno da rapina
feita pelo "eixo", Iniciando, o visconde de Maughan procurou sa�

ber se o govêrno, conjuntamente com os aliados, estava dando os

passos necessários para assegurar que o espólio voltasse aos países
espoliados ou um mínimo equivalente às perdas que sofreram,
...........................................�o ..

Quinhentos submarinos lançados
na batalha do Atlântico

Guerra aos preços altos

Há poucas semanas, n o s

zonas produ toras do Rio
G_ do Sul, foi ericerrc do o

vindima, sequ í.ndo-se os de,
talhes de fabricação de vi
nho,
Seg.ndo cálculos feitos, a

produção de vinho, no Rio
Grande do Sul, êste ano,
será de meio - milhão de
hectolitros, que & inferior
às dos anos anteriores, po
rém superior em qualidade,
devido ao bom tempo rei
nante durante o amadure
cimento dos uvas,

Entre os munlClplOS que
figuram como grandes pro'
dutores, estão l!axias, For·
roupilha, Garibaldi, Ben to
Gonçalves, Alfredo Chaves,
Antônio Prado e Florea da
Cunha,

Houston (Tex as-Eli. VU,), 20 tâo sólida que as cargas de profun-
(United) - Serão necessários mui- d idnd e, para destrui-los, não de
la tempo e muita habilidade para \'em cair a uma disláncia maior
valTer a praga submarina, seglln- de sele metros; em e,ISO eontrÚI'io,
do a opinião do capitão Lo1'eUc, o submarino n:1o scnlirú seus efei
di.l'clor tias relações unidas do De- tos, "Apesar de IndLl - continuou
p_artamcnto da l\farinh:r, Disse o o capitão Lovcl1e - os Estados
técnico naval norte-americano que Unidos accitam o d('�afi() do almi·
os n)emiies destinaram :'t hQtalha

Irante
Doenilz, qllando êsl!' afirmou

do Atl:mtieo cêrca (Ie 500 snbma- que os submarinos nlell1ães ganhn
dnns, Salientou a.inda que êssps

,.
r50 a guerra pal'a o "Eixo",

.�nhmersivcjs são de conslruç'50

CASA NATAL
Von Keitel no

comando
.:\'o":! Torquc. 20 (l', P,) - o Scr-

viço dc Inl'ormaçõps Norle-nnH:rica
no anullcia que' ,I agência a)émn
·-n, N, n,", numa 1ransmissão

ríl-IdiO.-IC]e.gritfie::lS dirigida :105 jo!'na,is
alemães, ordenava a êsles Clll.C elimi
nassem n J'cf'el'l'lleia a Hitler corno

suprelllo ('omand:Ulle das fôrçns ar,· I -

Ilwdas, referência essa, conslante de I As anedotas e I,la(}as aparen
um despacho cl1viarlo anleriormen'l temente ingênuas são grande!
te,

OUII'::1S. II'anSll1iSS.
ões se

referiramj
armas de desagregação mane·

a VOlt Keitel C0l110 chefe supl'emn jaf)as pela "qlllntll�(lOlllnl\".
elas fôrças do ",Reich", (L. D. N.). _

Rita_

.. _.,_".,,__
a

.
- _'_ 7jl

.

mações nas senhoras para
evitar operações

Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços altos
cuia resistência é assim desfeita, a

sempre triunfante, oferece à sua distinta frequesia
a oportunidade de COMPRAR BARATO tod;s 05

artigos a preços remarcados em bases
nunca vistas! Aproveitem!

Máquinas de calcular e Má
quinas de escrever

Para enlrega imediata:
MACHADO & CIA.
Rua João Pinlo, 5

flol'ianópolis

HOJE 20-443, A's 7 horas
Programa «Metro)) com dois
ótimes lilmes, l' - Reportcr na

téla n 70, 2-lnimigos do Bate.iUe
com Ruth Hussey, 3' - Estra
da Proibida com Robert TailOr
e Lona Turner, Impróprio até
14 an,os, Preço: único Cr$ 3;30
imposto incluso. Amanhã 4a-f'eira
às 2 horas, grandiosa vesperal
com dois ótimos filmes e, às 7

horas, programA ,dupl{),

Rua Felipe Schmidt, 20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


