
o desembarque será
TOllONTO, 22 (UNITED) ... o PRIMEIRO MINISTRO CANADENSE� SR. MACKENZIE KING, DECLAR�U QUE A INVASÃO
DO CONTINENTE EUROPEU "PODERÁ PRODUZIR·SE A QUALQUER MOMENTO", DEIXANDO TRANSPARECER QUE o

_ DESEMBARQUE ALIADO NA EUROPA SERÁ FEITO NA ITÁLIA .

...................�.� ..

o interv6ntor. viaJou Diaristas e menlalll-
para Blumenau - ..

tas nos Estados _

O
XXVIII I Florian6polis - Quinta·feira, 22 de Abril de 1943

feito Itáliana

Rio, 21 ("Estado") - Para coor
denar c desenvolver serviços pertí
ncntes ii ação do Mínistérío da Agri·
cultura, o govêrno federal realíea
acordos com os Estados. Esses ser-

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

I ação da FIU contra os submarinos do «eixo»
Rio, 22 ("Estado") ,- O ministro rns no mesmo local em que, viti-

P. ALEGRE,' 22 _- Aprovei
tando os dias feriados da Sema
na Santa, foi passá-los no con

vivia íntimo da família de sua

esposa, em Blumenau, Santa
Catarina, o interventor federal,
general Cordeiro de Farias. Foi
motivo especial de sua viagem,
o 'fáto dos venerandos progeni
tores de d. Avaní Barcelos Cor
deiro de Farias estarem come

morando as suas bodas de ou

ro.
° casal Cordeiro de Farias

estará de regresso a Porto Ale
are domíngo, também via-aé-lo>

rea.

I H. 8803

viços articulados passaram a selo

exercidos, na sua grande maioria,
por mensalistas e diaristas pagos �
conta da dotação especial constltut
da de uma quota federal correspon
dente a duas terças partes e de uma

quota estadual correspondente a

lima terça parte. Esse pessoal não
t em entretanto direito à aposenta
doria; Por isso mesmo, o DASP, em
exposição ao chefe do govêrno, eu
tendeu que a solução para o caso
sorú estender ao pesoal dos servi
ços articulados o direito a aposen
tadoria mediante contribuição do
mesmo para o Instituto de Aposen
tadoria e Pensões dos Industrtárlos,
devendo figurar na verba própria,
<l taxa de contr-ibuição da União c

cabendo aos Estados a co-ntribuição
de lima taxa na proporção com que
coopera para a manutenção dos ser
viços em apreço.
Aprovando a sugestão do DASP,

o chefe do govêrno encaminhou o

processo ao .Ministério do Trabalho,
a-fim-de que aprecie a víabllidade
�a consubstanciação da medida in
dicada.

Salgado Filho dirigiu ao coronel
uviador Ajalmar :\lascarenhas, di

AmparO, â indústria reto I' do Pessoal do Ministér-io, o

do rádio seguinte aviso: "Declaro-vos que

RIO, 22 (Merid_ional) - Na resolvo louvar o 1° tenente aviador
reunião do Conselho de Comer- Ivo Castaldoni e os membros da
cio' Exterior foi comunicada a equipagem dos aviões "IS-Q-Av."
aprovação, pelo presidente da Angelo Dias Fcrreirn, "2F-Q-RT-VO"
República, da resolução sôbre Raimundo Lopes Sousa, '·S2-Q-IC.
O "amparo à indústria nacional, FI" Armando Freire Argolo c S2-Q
de aparelhos de rádío-comu-] IC-FI" Pascoal Perreira Gomes Mo

meação". [Iínnr! pela oxccpciounl atuação que

mas de perfido torpedeamento, pe
receram numerosos patrícios nos

sos.

O referido oficial no comando da

I aeronave, a par do seu elevado es

pirito militar, demonstrou qualida
des de pronta decisão, coragem e

patriotismo concorrendo para que
uma glória a mais viesse inscrever
se aos [ú brilhantes feitos que tanto
enaltecem a Fôrça Aérea Brasilei
ra".
.�.:-..w....,._._........- ..................,._-_·.·.-........

Casp,_' LOC)ÁU AAJ:U.VI

,2 milhões de judeus massacrados LHOSA!

doGuarda de bens
e 5 milhões em perigo .ei�o.Londres, 20 (Reuters ) -1 zistas e dos restantes uma ter- Aviador Ivo Castaldoni RIO, 22 - Termina no dia 28

Dos 16 münões de judeus que! ça parte corre perigo de vida o prazo fixado pela Comissão
existiam no !nundo antes. da I dia�'i,�men_te, escreve o "Daily ;.stivermn atacandc com ê�ito . �! de Defesa Econômica para que
guerra, mais de uma oiiaua IMall , tioje. o

.

do cOl'l:cnle U111. sU�lI�ar.lI1o .Ill�-I toda autoridade administrati-
parte foi massacrada pelos na- migo em aguas tcrrítorinis In-asilei- va ou particular, que tenha sob
fh, __ - _ • wIVW ,...._.._.-••_ �••_JY't..___...............,.w

': ��•••••

, ! sua guarda quaisquer bens per-

"A segunda frente· e a frente oceaDlca' t�������e�;�;�\��z�Londres 2� (R,.). - No. discurso , de que a ameaça subumrina conti- çõcs _Lnidas. ex�erjll1entou uma .ex-! retamente áquele órgão, a lo
que. proullI.lcIOL) ,-e111':. Bnsto!! Slrj

nua a ser o mruor perigo da guerra, pansao cons�deravel, da mesma

ior'l calizacão
e utilização dos mes-

Staf'Iorrl Cripps, depois de afu:m.al' acr-esccutando : ma que os afundamentos rios suhina- '. .

que "a segunda. frente é a frente Todavia, no decorrer dos últimos rinos inimigos aumentou dc [ormn mos bens, I?formando, �lncla,
ocêanica", advertiu-os seus ouvintes seis meses a tonelagem livre das Na- bastante alentadora". por quem fOI esta determinada.
----�---- -----

Restaurantes
Berlim

em

LONDRES, 22 (United)
Acredita-se que o govêrno ale
mão está requisitando todas as
facas devido à falta. de aço. Os
restaurantes de Berlim, por
sxemplo, pedem a seus tregue
ses que levem consigo aqueles
instrumentos cortantes. Quan
�o às colheres e os garfos de
baquelite ou madeira, ficam
por conta do restaurante, que
Ieles dispõe em abundância .

Depreende-se dessa noticia. que
só os geníos nazistas ainda não
descobriram a faca sintética- e
lue ainda há restaurantes em
Berlim que não obrigam seus
fregueses a levar, além da faca,
a salchicha e o chucro ...

A
•

espionagem nazista
monto ii classificação do delito dos' envio de informações secretas. Inglaterra. e Estados-Unidos.Edward
espiões relacionados no processo Arnold, que é brasileiro nato, rc- foi oficial do exército alemão du
anterior, vem de denunciar mais 13 meteu para a Alemanha, em código rante a grande guerra, pertencendo
acusados, Nessa nova classificação secreto especial, informações sôbrc à arma de infantaria, no posto de
foi arrolado Antônio Gonçalves Bar- a tendência totalitárla, condição 2° tenente sendo excluído do servi- Comprai na Cl'. SA MISCI!
reto, hrnsí lei ro, com quem Josef ço militar, definitivamente, logo '.ÁNEA é saber economizar:
)chmidt, chanceler do consulado ariana, de diversas firmas c campo- que terminou a guerra. Por onde se

"lumes naz'l.stas.rlcrnâo, se entendia, dele recebendo nentes destas radicados em São vê que Edward, já em l018, estava \Ivaliosas informações. À outro trai- Paulo e P?rt� Alegre � quais as que, I (:e .

armas na mão, no exél:ei�o. do LONDRES, 22. (Uníted):101' arrolado, de nome Artur �[i- de pref'erência, negociavam e0111 a Kaiser, combatendo a sua pátr-ia. C)S ciumes entre os lideres na-
.nndacar, pediu o cônsul informa ._. _..... zístas estão causando dírícul-
ções sôhre onde poderia obter Io-

C-- I
A •

d
·

d 1
Jades, no Reich. Foi o que in-

���.�ll��:�:�f����i:!�:����:�
-

00- erenCI3
-

e presl eu es ;���dOe�t��aal���ss�!���
México, 22 (Reuters) - Foi no México. O trem presidencial

sora em apreço que Heinrich
anunciada a chegada de Roose-' chegou a Monterrey sem aviso Himmler, chefe da Gestapo,
velt, ante-ontem ás 16 horas, prévio, tendo Camacho vindo boicotou, há pouco, uma confe

rência que ia ser feita porrrtos ('Olll () alto-comando alemão, á cidade mexicana de Monter- ao seu encontro. Uma grande Goebbels e isto porque o minis-
do qual recebeu instmções sôhr'c o rey, onde conferenciou com o massa popular ovacionou os tro da propaganda germânicapresidente Avila Camacho sô- dois estadistas, quando se tor- se atribuia o papel de ditadorbre a guerra e sôbre o futuro nou conhecido que os dois esta- absoluto do Reich.das duas repúblicas. ° encon- vam reunidos. Após a chegada, _

tro teve lugar no trem especial Roosevelt e Camacho percorre
em que viajou Roosevelt, em ram as instalações de defesa,
cuja comitiva vieram a sra. depois do que deram início á
Roosevelt, Sumner Welles e o conferência, que se prolongou
e_m_b_a_ix_a_d,_o_r__n_o_rt_e_-a_m_e_r1_',c_a_n_o,_p_o_r_v_á_r_ia_s_h_o_r_a_s_. Por nlo ter

NA I
- advinhado •••U ragos que DftO maIs se ESTOCOLMO, 22 (United)

esperam
- O almirante Canaris, chefe
do serviço secreto alemão, foi

Lisboa,22 (U. P.) -

umalo navio, quando torpedeado na afastado do seu cargo, por não
nota oficial, aparecida hoje nos noite de 12 para 13, por um ter descoberto com antecedên
jornais, declara que foram

I
submarino, até agora desco- cia os propósitos aliados de in-

abandonadas todas as esperan- nhecido. vadir a Africa Francesa do
ças de encontrar os tripulan- Norte. Despachos fidedignos
tes do cargueiro português I O "Santa Irene", como já foi salientarem que o almirante
"Santa Irene". Como se sabe dito viajava da Itália para Por- Canaris foi substituído por
apenas um tripulante foi sal- tugual, "conduzindo carga ofi- Ernst Caltenbrunner, candida
vo, admitindo-se que todos os cial para o governo port1t- to de Himmler, chefe da Gest\l.· ,
outros tenham afundado com guês". ,1po.

' .

Rio, 22 (" Estado") - O sr. �In.c
Dowelt da Costa, procurador di)
Tribunal de Segurança, acaba de
requerer a classif'icaçâo de delito de
vários alemães c outros nazistas
conspirarem contra o Brasil a

serviço do "eixo". Requer ainda
aquele magistrado de acôrdo com

, os autos, que não deixem de
ser incJuidos no processo condena
tório daqueles réus os espiões Mar
tin Friedrich Petzold, Friedrich \Vi
lhelm Wilkens c Hans Christian
Brrlran, de quem havia sido requc
rida a exclusão do processo, de
monstrando sohcjnmentc sua gilp:,
hllidade.
Rio, 22 ("Estado") - O �ocnrador Mac Dowell da CosIa, 'do Tri bu

nal de Segul'nnça.Nacionat, em adita-

nold, outro traidor, depois (1(' obter
informações sôbre o Brasil, foi para
Berlim onde teve entendimentos di-

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

Si-\NGTTliJN()LConti� oito elementos tônicos
Fósfc.:>ro, Cálcio, Vanadato e

: Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

-.

CASA MISCELANEA. distribui·
dora dos Rádio. R. C. Ao Victor.
VévuI•• e Disco•. - RIlI Traja
DO. 12.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, (Por avião) por "llvw'o ,110-

11'{'!!rll,
- (Copyright da luler-Ame

ricuiui, especial para és/e iornol),
- Quando Narciso morreu (é urna

pequena hisl ári a que Oscar, lVi/de
.I/os/U[I(/ de contur) - quando ]\'(11'
ciso morreu IIS [Lores dos cam pos
[ic tnam dcsoladas e [o ratn pedir ao
rio fio/as de tutu« ]J(//'(( o chorar, -

Oh! resp ond e u o rio, se lodos as

I
{lolas da minha tiq n« lassem lúari
.nuts não basturiarn paru eu mesmo
chorur ,\'or('iso, Como o amava! -

,Is !101'(,s concotdur-un : - Sim, , ,

d eoius r/lllli-io, 1,'/e era belo! - 'Em
belo? pe rqunlou o rio, - h' (/S //0-
res : _. Quem rnellior do que /IÍ 11(/
uiu de sab er? Deb rncaou-se sôhre
/Í, olhana em li a ,�II(( bele :a. -

Enià» o rio [c: esta coniissão: -

.ll11avo Xor('íso porque, quando se
debrucaoa sobre mim, eu. pia o re

[I exo "das minhas águas /lOS seus
olhos, - Depois de coutar, OS['(I/'
Wilde dizia o título da pequena
histiui«: - Isso se chama "O Dis-

---,------------ .. -----------.- ...---.-�--- 1'Íj)/Ilo".

1---....,,..,
,,_ ..�-----""��,_.���---�

,11I1il((s oe z es Eça de Queira: se
mirou no seu [il lio /lnlonio, Com

I"'ALCADO � ai' Iamsncos --, Chinelos rcrte zu. J� um luib ilo uut iqo dos
'"' tJ ("" S d "" S..! I t pais, UIn inslinlo comUlll, 19/1ó/'o, an ii las -- anua e as ' brurá

,

que aauo« se lem rara aqor« esse

«Renner: Sapatos -- Pantufas . triste rio portuquês de ter nisto re-
.i I [lctidus nos olhos do duel e Narciso,

I
() tnais lindo espírito aberto lá, sô-

TRAJES I de lã e de linho bre Iodos os rios, Sei que Anlonio
Eç« de Queiro:, dcsccnde nte do /10-

R
. -

i
A. -

\ para crisnçes, mcm para quc tn (( liberdade era o
. eSlS eneta ao SOBRETUDOS. SMORINGS . � páo c era vinho, era o U/IIor, era ,(1

I R homens e senhoras t uida, - f'o rmul ou "atroués das ('0-

nazísmo « enner» i lu nus rio órg{íO oficioso "Diá/'io da
� 1·1IUJ/hâ'" unui exortoc ào ao yovél'lw

O comité de guerra subterrá-

I
Rua Padre MiftueHnho. 36 f no scniido de repriinir a periaosa

uea na Bélgica está tomando '::6. i pro ptujan da russ«, que disse>. oeio
. � «uostituir a propaganda cornnnistu,medidas para intensificar a ,_�' ... _ ... , ...�.........."'_,."�_�..".,,__..�_,...,_...___ riqcrosotneule proibida, Baseiou (/

campanha contra as forças na- adnerténcio na g.!'((]ule jJ/'OCI/1'a
zistas de ocupação, Num espa-

T
li> - • ol ua! ria sobras de Tol.�/oi, na ansio-

ço de poucos dias, os patriotas anque� e'· �vlftes movI
S(/ e jubilosa aqlomcraçiu, de peso

iJ Ui U . -I s.'o.os
às (':�(fui/las e pruças públicasbelgas mataram três oficiais /)O/'II II lel/lil'(( dos COilll/III('(/dos I'IIS-

superiores e dois outros milita-

d � " sos, /lO 11('ell/I:':ldo l'OnSIl/l10 de descanse a massa.
res alemães em Bruxelas, As OS ,:) n��nfi�ni ft I "l'orlk({",

bebida !'ussa tr((diciona/, Frite às colheradas em bas-
autoridades ocupantes autori- U !tU�U;:j� i\U e ol/Il'as /or1l7((s de j)roj)a{/o/ldl/ des- t8nte gordura,/inodas (/ geral' a silll]Jali(( ]Jeloszaram a mobilização de tropa!> ' I

'
- A fabricação em larga escala tal poder aniquilado?' e tam- 1'1!.�'(js c ,se//, l'eglllle (e [I?v('!'no,nas provincias,' para que seja ,., 7 ,. •• ,. _'

' .)1'((, ('IS ai o (file, IIU /e(,1I/('a, se
d b d "I" t

ele apalel:ws ele gasogenzo, zm- fiem rbtinca ,pensaram que ,a, rlenomino: Qllinta-r:ol///l(/, Sente-sel'eo dO ra a at v,19l1an�)a em 01,'- cz'ada 'tOa Ale1na1'ha e- o atesta- d t- v v guerra 1lrana 111n empo sutz- bem (i 1I1IÍlfliO rias del'rolas /la::is/lIs,n os qual' eIS a emaesna capl-

f
d·7 t d 'li" ,,' ()' (' / b't I I B'l', lVI'lh d b I
o e oquen e o u zmo reCUt- czente para esgotar todas as re- .1I11l/({- ,o 11/1(1, da óa, ('0111 a ('/C/'-a (a

_

e gwa, 1 ares e e ,- so que tem Hitler de mantêr a eJervas de combustivel feitas 1/(/ ?�('e.sscio do comullismo, /;iol1l-
gas estao' sendo procurados pe-· , t t d'" /Jo fi/ /ao esbur(/('(u!o, ('0/11 a d%-
I Ih'

, , �u a con ra as emocraczas, num pel,'wdo de, quase dez r.os(I perd(l rle ,'os/'á/os n//(' leuo {Ias patrll as ll1ll1ugas que, F' d f' 't' t d l:l l d d
. 'J

1·
,

d'
- l' -·d· zcou e znz zva17wn e prova a anos, 0Je, a rea�· a e e esta: esquec('1' (/ue (/ lilel'o///I'(/ r//ss(/ ('0/1-lOJe em la, sao compe 1 a-s·a· 'b'Z'd d b l t d

.

lt _7 t '1 -, t
- '.

'" I
'

,

. a zmpossz z z a e a so u a e ta a ue pe roueo e ues' nâçao Sf'.lJ1/l1I a I/WIOr VO{lU /lOS lllS � o Sl'-

laa,nsdarrllaCso,mene.lxtvrl�rltnllodecudldoasdol'11·Pees� ser conquistada e utiZisada a das indúst1'Ías, A aplicacão de I CII/O /!) e que, nem paI' /01 da/a, Je�, � . í)I'Oj)(IUllflt!a nu ll1/1nrlo, do reUlI/le
perados ataques que contra area petrolifera ao oriente eu- aparelhos de gasogenios em '1I180/ulis/u", To/s/oi, sl/bpe/'sipo!
elas tem sido efetuados nos r,-opeu, Os campos da Rumania tanques deu certo resultado, O Jfeus J)c//s! Se alé h()(we Ulll conhe- ACACIO MOREIRA'l'lltinlOS IIleSeS, estão qu.ase totalmente cles- 1nesmo não OCOTreu em Telação cír/o lIlel!, pu/rírio do senhor .lnlci-

ADVOGADOf 'd 1
-

d t d
.-

't d Jlio, (fI/e li(/ Tolstoi em /I'ud//nio deEm consequência da larga
d'W os pe a açao evas a aTa

I
os aVl.Oes que peTaem o a a Usboa e in/ormava os amigos: - ESCRITOR lO: rua Deodoro. n' 23divulgação de cartazes e pan-

dos ataques ingleses que não, eficiência em rapidez, mobili- .trulo às volt(/S ('om /llll romance do Atende das 9 às 12 e das 2 às 5fletos pelas ruas das cidades tem poupado dias e noites pa-I dade, peso e resistência, Isso tu- (I.1'wldc esc/'ilol' lmllcês Tolsloi -

RESIDENCIA: La Porta Hotel.belgas, as forças de ocupação Ta a destnlição da força

totali-1do
é invenção das horas de N "vodka"!. Al[lll'ém adololl o regi- aputamento 112� t 'O 't'

,

"l t' t d me in[llês por gostar de "wisku?adotaram a metlida de revistar ,ana, s nazzs as Jamazs ]U ga- amargura e pressen zmen o e QlIem beber água de FieM vai (lde- C. Postal 110 Fone. 1277
todos os homens suspeitos. tam possivel que os bTitânícos derrota, .. (Exclusividade do rir a Pé/aill? :Vin[luém (oi j)((J'(I o pnum' esforço . por descobrir nas lograssem

.

efetuaT pianos de C, E, C, para o ESTAD!)) ('onvento pelo láto de sentir o in/i- rocura-se emprego
�- uilo num ('álice de "Clwr(rellse" 011 Moço com 26 anos, doeU.dobras de suas calcas materi - - - - -

<. � "

aI de' pro·pag··a·nda a�lltl"-nazl'sta, I - -

J
de "}felletlic!i-JH-'-:_OU rle "Pére /{er- lógrofo com longa nráticamail" 011 de qllalijae-f:.. outro dos /i- d ',. -

. ,

Segundo·inform.ações recente- Atela-er a�e P.-ntura ('oresdeqlleapenaso7;-·TffÕ1ilês'ft-m e comerCIO e escrltorio
mente chegàdas a Londres, os

.

(.J se,(jJ'ec!o. POI' que me en/erneco proCul'a emprego. Assume
� tUl/I o vinho de Oruie/o precisu /lle qualq\.�,.ler cargo de respon-próprios. soldados alemães es- f

-

tão sendo observados pelos Professor EstanisJau Traple l
PllleJ'necer com ,l'I,lIss?/illi? D_escal. sabilidade. Presta fiança.

AULA.S DE Dt:'SENHO I TU t') i'l: f pe, senhor AlIlomo, .{ ansIOsa (' I f
"

-

t d-agentes da Gestapo, os quais .u E P N h�""1 (t. jllbilosa aglomel'(/çcio de pcssoas às n ormoçces nes a ,re açaa,
já tiveram oportunidade de I ('squinas e praças públi('us fJara 11 223 "

w "'�: -- 15 v -- 1
D 1 o, [ /ei/lI/'a dos (,Ol1Hl'l1icor!os I'I/S80S"comj)rovar que militares ger- iurnos - das 4,3 as 17 hs,; f 11011

..
1'(( P01'lI/,{fO!., Com as vitórias in- l'eurielH se por mo,!:ivo>demanicos estão. sendo portado- Noturnos - dos 19 às 21 hs, i {lle,�as I' OI1l('z'zc((])as, éslti se pro- " II".... transferênciares de folhetos de propaganda A'S TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS : f'lU:(/]!do, pura ri hllmanidade ,o in- de residênet, J ão Pessoaco t 'o S b E

· -

P
. /ellgeJl('/o (/lIe o sell ]Jai pOSSl/ill al- . a, em o, :n ra O naZlsm, a e-se que

xpOSlça.O ermoa... '.nente
.

!issima, e a inrlenpcndé/lrla n/l(' o Estrelto, duas casas Sltuadlls �lgrande quantidade de panfIe- . 'J

S t l T
-

I
se// rei, q,l/e {oi ll.osifo imperar/o r, rua an ,os 'paraiva; ratar atos foi di�tribuida entre as tro- Rua Felipe S<hmidt, 2 (sobr.), sal3 n· 3 F,edro, pI"J?1el.r� a(jlll, e (�z)((l'[o {ú, rua Almtrantte Alvim, 21.pas de ocüpação, 'entre as quais /1:1:,0/1 /la 11lS{OI'l,(l do RN/Sll e CIIIll- 219 � lo v.gdomina certa agitação e intran- __ .. _ �' , .. _.
pl'IU e/11 Portl/gal cOIl/dl o MI/era-

'

�--

·l'd d t t'
w 4l w ...... _. ........ ,--- -..... - no ollles de lfifler, --- Miguel: V'ende-st\' pequen�. casa.qlll 1 a e, an e a perspec lva

l,\7DEPENDENCIA. OU .l/ORTF:!" 5de seg'uirem para a frenteorien- FARMACIA ESPERANÇA I comerCIal, de
tal.

. DR. AUGUSTO DE PAULA sêcos e molt.�ndos, bem 0-
As autoridades alemães na do Farmaceutico NILO LAUS Cirurgião - Diretor do Hos- freg�esodlIl7' ;�à rua Uru':'

__Bélgica ocupada detiveram H .

h f d nital de Carl'dade gual, n .."Tratar n<:,__w.!'''·ele e aman ã será a sua pre eria'" �m.ais de seissentas pessoas em Doenças de senhoras - Ope- ma.
várias partes do país, nos últi- Drogas nacienaij e estrangeiras.'--Homeopatias. rações -- Diatermia Infra' _19_6__�__mos dias,

Perfumariu.--Artigos de borrachd. Ru�e�;���d�-deu��rr� pVt!eOtloet,3s1 LEONOR ,'-·O-[-U-C-O'7·-:::E=-R=-A Estatística Mm�ar, destinada a -

facilitar a preparação rápida. e tão Garante-se a exata observflncia no receituáric médico Telefone: 1644 .
fiM da Nação, exige que todos 08 PREÇOS MÓDI('_OS CONSULTAS às 11,30 e das ,Enre�meira o\l;>stétric6 (paf""erCeita ,quanto possível, do apare- 3 às 6 horas telrll dlplomadtlA Atende nalhamento material das fôrças arma- R C M f 4 5 ( dOf'· d M d) .... ,..

brasileiros lhe prestem cooperação, • ons. a ra (]) e 1 leIO o arca o, .I. ratarncnto das dores e infla- CliS8 oe Sllúde "S, S6basttão,Subtrair-lhe npôio é trahalhar (:on· FONE 1.642 mações nas senhoras para elas 10 hs 12 fi fi'flS 1� às 17'ra o nra/dl em ,,1l�fr3. (J), R M,), ".�, .� ""·!",""�'''·'",,",,oI·'e •• ' ,,. ....9 ·.; ....... • .. ··"..·;01... ' ... ·"-.10' .......01;0;-·' _.. evit�r pperi'lç&e:1'I hOI'fUI .

.

�,.:. �,

Sâbado, 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 ingresso o talao

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

O 1
' Hereditariedade IAa·V8'�pes- i d

o PENSAMENTO DO IHA
. ,8

�_. racassa a '»: religião guarda e justifica
o coração. e dá gôzo e alegr ia
à alma". - Eclesiastes,

Lira· Tênis Clube

7,00
0,::10

NOSSA
O'ESTADO

Diário Vespertino

Semestre Cr$
Trimestre Cr$
l\fês Cr$
Número avulso Cr$

No Inferior:

70,00
40,00
20,00

,)L'SlIS: - se li 1Lw (',,-('eisa IIl1IJl<lllid"dl'
QlIiz. ,I,() do homem. ler igllftl destino
Foi !l,\l'a (JIiC de um l)eu;; l'no (' Trino
O Fíl[lO Iossc () Verbo. Auior, l'il'dil(]e I

A ANEDOTA DO DIA
Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

DELMINDA SILVEIRA

Ano
Na Capital:

Cr$

Oh ! por tculoso cXC'IlI]Jlo (]'llui'llild:\fÍc
Liç.io sub l iuu- de prof'unrlo ensino !. "

::-Ião ])')dc o ser humano oh. ser divino
:\Iislél'jos prcscrutar d<\ Divinrlndc I" ,

,:..

ASSINATURAS

Os originais, mesmo niio pu-

I
hlicados, não serão devolvi

dos.

A rfircc:ão nào se rcsponsa
,biliz:l pelos conceitos emiti

I. dos nos artigos assinados

I':lsmnlll ox Céus os :1I1,ÍllS! () t"lli\'('rso
Sente-se aniquilar." sellte-sl' ojn-csxo,
ConfllStl, () homcrn de :I(llllirêl�':-IO

Ano 80,00
45,00
2;'),00

IAnúncios mediante conl rú!o

Cr!5 Elll nn-io dos d ixcipulos, curvado
- l�lt, -- o Di viuo :\[CSli'C, a.i(l�lhad()
Os pés lhns banha com piedoxa unção

Semestr-e
1't'il�cslrc

Cr$
Cr�

=

Disseram 80 Policarpo
que as mulheres gostam' dos
homens valentes; ele se armou
de um revólver e,' na presença
da pequena, deu cinco tires
para o ar !

E daí?! ...
Foi preso ...

TÓPICOS & COMENTÁRiaS O PRATO DO niA
SONHOS DE BATATAS

Cozinhe três batatas grandes e

passe pejo exprernedor.
A' parte ferva um copo de

leite com uma colher de sopa
de man teiga , s al e noz-moscada. I

Junte de uma só vez,. um copo
raso de farinha de trigo e co
zinhe a Iar inh a r junte um a um
cinco ovos e por último adi
cione as batatas e queijo rala-'
do a vontade, Bata muito e

Terreno
Vende· se ou trans[ere-&e um

lote de terreno, na nova rua

transversal ao prolongamento
da Visconde de Ouro 'Preto, In
tormações, na gerên_cia do "Es
tad0" .

30 v -13
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o ESTADO-Quinta·'eira, 22 de Abril de 1943

o Brit3nia virá a esta (idade Muito embora os que

i dros em aprêço possam con

Está definitivamente assenta-',
tar com o concurso de qua

a vinda do 'Britânia F. C», se tôdos os. elementos da
de Curitiba, que, nesta capital temporada Eí ndo , surgem

disputará duas partidas. possibilidades na aquisição
A primeira. em homenagem de novos" players" que,

í

ne

ao sr , dr. Interventor Federal. gavelmente. reforçarão as

no próximo dia l' de maio vin- suas fileircs.
doro. tendo como antagonista () Por exemplo, o esquadrão
homogêneo conjunto do AVAl. de aço se interessa vívcrnen.

que vem treinando no sentido te pelo atacante Dirceu,
de apresentar expressiva técnica que integrou a n?s�� seleção
oesse jôgo. em 1940. Sem duvlca algu

O outro encontro será reali ma. obterá excelente infil·
zado no dia 2. cabendo ao va- trador. que contribuirá po
lorosO "Figueirense

....
as honras ra o alevantan'\ento dos pos

de representar, condignamente. sibilidades do alvi negro.
o [I-lteból citadino. 08 azurras estão na imi·
Aliás, ambos encontros teu- nência de firmar co�pro

nem predicados que atrairão os' misso com um back eHei
aficionados do esporte bretão ente, afim de preencher. o

ao estadio Adolfo Konder. por lacuna aberta com o {ale
se tratar de conjuntos que se cimento de Djalma Pinhei
encontram em excelentes condi- 1'0. Outros elementos estão
cães tísicas e técnicas. na espectativa de serem in-

• cluidos no
• 'soccer" ilhéo,

Os diretores dos quadros lo- trazidos do interior do:Es
cais, especialmente os do .,Avaí" tado.
e "Figueirense", iniciaram de
elementos para a contituição de
seus elevens na temporada vi
gente.

Felix Maglio
Finalmente, a dir€-ção do

Avaí, conseguiu solucionar.

VIDA SOCIAL
P E QUE H A S H·O TAS
Musset e <ieorge Sand
-Como quer você que me Q.

cupe de literatura ou de outra
coisa qualquer. neste momen
to ? Apenas sei que me restam
60 francos por única fortuna.
que vamos gastar enormemen
te em t armácia , em enfermei
Ta; em médico, e que vivemos
em um apartamento muito ca

ro.

Se Deus permitir que Alfrê
do (Musset) se restabeleça, não
sei com que pagaremos as des
pesas da sua doença e do seu

"

regresso...
(Fragmento de uma carta

dirigida por George Sand 8

Buloz , diretor da "Revue des
Deux Mondes").•

AulnraArlo81
Transcorre hoje o aniversario

natalício da exma. sra. d, Ire
ne dAquino, esposa do sr. dr.
Ivo d'Aquino, Secretario de
Justiça, Educação e Saúde.
A aniversariante, flue é peso

soa estimada pelos predicados
de coração, será, certamente,
muito felicitada.

'*
O sr, Euclides Cunha, digo

no Secretário do Tribunal de
Apelação do Estado, festeja
hoje seu aniversário natalício.
Inumeras serão, por certo,

as provas de estima que rece

berá por motivo dessa data.
•

Fazem anos Jloje:
era. viuvtl. Elza Mancelos

Moura;
sr!! José Boiteux Piazza, Ar·

tur Olímpio Livramento"
•

Amanhã transcorre o aniver-
sário natalício do Cônego Tomás
Fontei residente no Rio de Ja·
neiro.

nna Vito!' 1\(l'il'I'I"". 2!1
Flori:mópolig

!(f ""(JPflt:fJfltJfJIrora O
,.

<:mel n trt'drJt/rJ
It) O.K.5'rUTUO
'melhora (l

l�"lJfJ�tJtJ!rlJt)
�J"E lE FC)NE: 160õ

(!a!lpa' LOÇl.O M.,ARAVJ·
(,ROSA I

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
, COMPANY LIMITED

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
era. SEG.UROS "CRUZEIRO DO SUL"

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEID.\ Rua Vidal Ramos, 19

CARTAZES DO DIA
.......WIlC�����1XXIOOOQQ .............................

HOJE
. 5a-feira HOJE

--'-�---I
--.....;::"""'--

CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1602 - - FONE-1581 -

A's 5, 7 e 8 3/4 A's 7 1/2 horas
Um conjunto de inebriantes me

lodias, encaixado nUI1l romance

sedutor e envolvente. Sinfonia
barbara, com Bing Crosby , Ma
ry Mar tn , Rochester Br ian ,

Donlevy e Jack Teagarden e

sua o questra. No programa: -

A SERICULTURA NO, E. S.
PAULO (DFB), - 2 - TO
MANDO FERIAS (Short Es
pecial) - 3 -- A VOZ DO
MUNDO (Atualidade). Preços:
Cr$ 3,00, 2.00 e 1,00. Livre

de Censura

Domingo -." ODEON. Um filme tão forte quonto o rugir do
Esta mulher me pertence, com Franchot Tone, Carole Bru·

ce e Walter Brenamm.

.' SEXTA FEIRA
O aniversaritonte, fi�ura de SIM U L T A N E A M E N T E

destaque do clero e letras bra· Cine ODEON e Cine IMPERIAL
sileiros, ,dirige com proficiência I A's 2 1/2 5, 7 e 83/4 A's 2, 4 1/2, 6 1/2 e 8
B -Revista de Cultura .. , que O G�ANDIOSO 'FILME SACRO, INÉDITO NESTA CAPI.
se edita no Rio de Janeiro. TAL, CRISTUS, gran<!_e metrsgem. COMPLETO. No programa:• 1 RECONSTRUÇAO DA ESTRADA RIO PETROPOLIS

amanhã o sr. Jor· (DFB) 2' - A VOZ DO MUNDO. Atualidadés. 3' - AO
Coelho. diligente REDOR DO MUNDO N' 92. Natural. PREÇOS POPULARES

da lm!lfcnsa Oficial ODEON. Cr$ 2,00, 1,50 e 1,00. IMPERIAL Cr$ 1,50 e 1,00.
Livre d� CensUfli

Fa<'i anos

ge PcUbio
tuocionário
clQ EI.I�acl(.l,

•

o problema dificilíssimo. que
ainda retinha o nosso fute
b61 no ambiente primitivo,
contratando FeUx Magno
para encarregado técnico do
conjunto.
O técnico recemvindo foi

brilhante jogador interna·
cional, sagrando-s6 compeão
uruguaio em varios certa
mas. disputando copas sul
americanos.
Vindo ')0 Brasil, integrou

a equipe do "Internacio
nal", de Porto Alegre, 50

grando·se campeão gaúcho.
Em 1931, foi incluido no

represen tação dos pampas
que abateu a "carioca" ,

perdendo. em seguida, para
os paulistas. por 2 a 1.
Desta época em diante,

passou a dirigir tecnica
mente o esquadrão gaúcho,
entre os quais o "Cruzeiro"
e "Fôrça e Luz", da capital
qaucha.
'Agora, que assumiu a in
cumbência de ot'ientar os

azurras, acreditamos no

êxito do futeb61 local.

Ministério da Agricultura
Departamento Nacional da

Produção Mineral
Edital de notificaçio

VAD

Pelo presente edital ficam notificados os senhores
Concessionários do Direito de lavra de jazidas minerais.
por decreto de autorização conferido pelo Govêrno ou

amparados pelo § 4° do Art. 134 da Constituição (re
gistrantes de minas), de que deverão apresentar o rela
tório anual dos trabalhos realizados durante o ano de
1942. até o dia 30 de maio corrente. nos termos do in
ciso XIII do Art. 34 e bem assim dos Art. 54 e 69 do
Decreto-Lei n- 1995 de 29/1/40 (Código de Minas), de
vendo o referido relatório conter esclarecimentos sobre
os seguintes itens:

1 "1 ,_ Trabalhos executados durante o ano anterior.
2°) - Produção de minérios e seus teôres médios.
3°) - Custo de extração.
4°) - Meios de transporte até o ponto de consumo

ou de embarque, e seu custo.

SO) - Mercado consumidor e cotação durante o ano

em relato. _

6°) - Assinatura do engenheiro de mina responsável.

Rio de .Taneiro , 9 de Abril de 1943
(a.) Antonio José Alves de Souza

Diretor Geral

Publicado no Diário Oficial de 12/4/43 _ .. pago 5524
---_..

Um exército de Desmentidoadvogados Washington, 21 (R.) - Re-
Londres, 21 (R.) - Anun-I ferindo-se às informações pro

cia-se nesta capital que está ,. cedent�s de Londres, segundo
sendo recrutado um exército as quais os srs. Roosevelt e

de advogados, contadores e de-! Edenl haviam concord�do em

tetioes, afim de, sob a direção promo.ver a rest�m:açao das
de um corpo de justiça inter- í'ronteíras da Polônia de antes

nacional, que possuirá Cortes da gu�r�'a, o sr. Cordell Hull,
de Apelação, obterem justiça e SeCl'etl�.rIO de :r:sta�o, decla:_ou
a restituição dos bens de todos q:le nao possuia íntormações
aqueles que tiveram suas pro- sobre o ass�nto e ac�escentolt
prieâaâes e bens pilhados pelos que sem duvida .as tería recebi
nazistas. do, se fossem dignas de maior
Essa pilhagem colossal enrí- crédito.

,.

queceu de vários biliões de li- O s�cretano d� Es.tado �lecla�
bras esterlinas os cofres ale- rou ainda que nao tinha igual
mães. mente informação alguma sô�

bre a notícia de uma proposta
espanhola, para a criação da
Sociedade das Nações Neutras,
para cuidar dos interesses dos
neutros, agora e depois da.
guerra.

LlDER BÚL<iARO ASSASSINADO
Zurique, 21 (R.) - A emis

sora de Berlim informa que o
sr. SoHr Janeo, presidente da
Comissão dos Negócios Exte
riores do Parlamento bulgaro,
foi alvejado pelas costas por
dois homens, quando entrava
no seu escritório de advocacia. Reassumiu sua clínica
O sr. Janev morreu quase ime- Consultório: rUa Vitor
diatametne. Os assaltantes, que Meirelles, n' 28
atiraram de um automóvel, fu- Consultas diárias das 4 às 6
giram com facilidade. horas da tarde

O calibre das balas extraidas Residência: Rua Vida1
do corpo é o mesmo dos proje- Ramos, n. 66
tis que mataram, há tempos, o Telefone: ]067
s'r. Lucov, então ministro da ..1-��lõIIíiiôiõiii_-'iiii!l _GU{ll'fIl da :aul�:;I.rja. _...... 193 15 v•• l�

Dr. Newton L.

li Cl.ínl(·a médtco-ch-ârgtea do

Inn, SAULO RAMOS

J
Jj;�P<lclallstlt em molé8ílll8 d.

eeollorall - P.rtOll.
ALTA ClHUR(lJr\ ""HOMINAl,:

_I
'ômago, vestcuta, 6tel·o. OVário".
upêudtce, tumores. etc. - CIRURGIA
I'I ••-\STIVA DO PERtNEO - Hlinda ..
Illdrocele. "al'lcocele. 'l'ratamento i1em
dor e operaçân dto HemorroIdas e varl·
zes - I<'racloral!' aparelho. de "ê8!io.
dpél'a 11011 Hspiub de I'lorlaoõpoU..Pra ...a Pereira e Oltvetra, 10 -

IFone. 1009
Horãr-to: Ou 14 às 16 horas. IUarl.·

mente.
-

PrestigIa o Govêruo e a�
classes armadas, - ou seráll
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

Iluminando a téla com suas cha
mas fulgurantes, surge outro
retumbante sucesso de A. J.
CRONIN-o novelista da época.
Gloriosa vllória. com Geraldi·
ne Fitzgerald. James Stephen
son , Barbara O'Neile Donald
Crisp 1. No programa: - l
O PARANA' PROGRIDE (DF
B). 2 - AO REDOR DO
MUNDO 92 (Novidades). Pre
ços: Cr$ 2.00, 1,50 e 1,00. Li.

vre de Censura

•
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INDICADOR MEDICOI
D- ARAUJO-OLHOS. ouvl��1. r. NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde. das 3 às 6

AUSENTE------------------------ --------__--------------

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

cue9.��,��Jw ,���."oa9.��9.�,ro IIConsultes Pela manhã: às terças, quintas e sabndos. das 10 ás 12 '

horas: i tarde, diariamente, das 15 ás 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

.

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSUl TORJO :

Rua Felipe Schmidt=-Edlti
cio Amélia Neto--Folle 1592
9 á5 12 e 14 as 17 1I0f<1:;

RESIOENCIA'
.�v. Hercilío Luz, l!'Sé

- Phone: 1392 -

Dr. MARIO WENOHAUSEN - ������i1�o �:� IIde Medicina da Universidade do Brasil) I
Itr·lnterllo do Serviço de Clínica Médica do Professor üsvaldn Oliveira I

médico do Departamento de Saúde I
CLINICA MÉDICA IMoléstias internas de adultos e or lu nçn a. -------.-----

·Con!:lultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Tel. l4�6 L de, r:I019 to"· meses para fugl·rResídenete: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 15231 evou '.I. ...
Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOrOLlS.

dDr AUGUSTO DE PAULA D�"·l':I�.��'·�:1 da Europa ocupa a
• PlorlanOPol!s Ontário, Canadá, - (Da. .tórío espanhol, onde a políciaResidência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51 Agência "Aneta" para Intera- trar

_ para uma organização recambiou-os para a França.(próximo ao Teatro). liado) - O sargento Wertheim, alema do trabalho. Pouco de- Os três meses que se seguiram
Cirurgil geral e Doenças de Seohorf.l.s. que se encontra num hospit�l pois c�nse�;uÍ1.�, �companha?o passara� num campo de con-

Ftsioter apla: Diatermia. iurru-verme lho e Ultra-Violeta. convalescendo dos efeitos sofri- de seu irrnao, tugír para a Bel- centraçao controlado pelos ale.
CONsULTAS: Diarfarnentes às 11.30 e da, 15 às 18 horas dos durante as suas tentativas gica, e, com auxilio de alguns mães.

Fone 1.644 I para escapar do Continente amigos chegou ao norte da Num dia de· tempestade
-_--.---_--.-----_=:

_.

_ • .

.

europeu, recebeu uma conde- França de onde partiu par� o sargento conseguiu- fugir do(1lnlca medlco-clrurglca especializada de coração militar holandêsa - Marselha, mas d��s. vezes fOI campo e seguiu em direção a
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA segundo anuncia a imprensa capturado P?r �Ü�IaIS rrance- B.ar�elona, onde tomou um na-

O SAVAS LACI:RDA l canadense. Ises
e levado a pnsao.

IVlO
Justamente com outros ho-,. . '- . ! De fevereiro de 1941 a setem- No verão de 1941, o sargento landeses com destino às Indias

Ex-I,!lerno do Serviç!l do Professor Le�nidas Perreir� e ex-estagiário dos I bro. de 1942, '0 �arg�nto .Wer-I � seu irmão chegaram ao terri Ocidentais.
'

SllrVICOS do dr. Gabriel.de Andrade (RIo) e. dr. Pereira Gomes (5. Paulo I theím e um seu irmao mais ve-
..

--

Chefe do Servl�o de Ofial�.oIO�;Ia do �epartamento lho trab�;haram gradualmen- Doloroso acontecimento

II
de Sdud� � Hos,phal. de �arIdade te para abrir caminho da Ho- RiJ, 21 (Estado) - Dolo·· O DR. ANTÔNIO MUNIZ .,Cous. RIJa Felipe xchmídt, 8, Fone 1259 d

.

roso acontecimento veio en DE ARA(jA�OConsultas: das 15.30 às (8 horas landa para a Espa.nha, � . ai
Restdeucla: COD!Oelheir,' 1\11>11'3. 77-j·U_)RiAN{)POLIS. para os Estados Um?os. Várias lutar duas tradicionais fo-

comunica a seus cljeri-
, vezes cairam nas maos elos na- mílios da sociedade car-ioca, I

1_';;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;�-;;;I;-:I-:l::"�:;Ti:'1:':;1:IU�T;'O:-·-:1::Jt�.""'7.',,7:1A-:,,::'rw:·U=S:T:;;W7.",U;" 'I zista. s. Quando os. alemães. in- Pires de Albuquerque e Bul- tes e amigos qu.e tranll'
-o V' n R g av m d feriu seu consulto' rI'oO A#>' M .

I CLINICO I
vadiram os Países Baixos, CG la a. � ress a e "

r. ntonlo anil

O O' t M II Wertheim foi forçado a en- um batizado o promotor para a rua João Pinto.
de Aragão I r. ,a md oe mann . público Francisco Pires de 7 (sobrado, em cima

t I Formado pela Uníversídade de I I Carvalho e Albuque:que.e do Farmácia "Santo
MÉDICO '1 Genebra (Hulçal sua esposa sra.·MarIa LUl' Antônio"), onde eon tí.

Cirurgia 8 Ortopedia, ' Com prauca nOI! h0spitllle europeu> I
.

za Bulcõo Viana Pires de nuará a dar consultas,
CII i C·

.

d I Cllnlcs médica em geral, pedlatr!e , d 15' 17 hD ta e· lrurUla o

II doença. do Illstema nervoso, anar e- , Alb\:querque. Ao soltarem os as oras,
torax. Partos e doenças lho geníto-urtnarto do bomen de um elétrico na praça da I diàriamente-

de senhoras. e da mulher Repúblico, esquina de Se-
CONSULTORIO: I

Assistente Técnico nador Euzébio, afim do to 154 v-25
Rua João pinto 7 .. obrado Dr. Paulo Tavares morem um ônibus, foram --

.

••

Diariamente das 15 ai'! Curso de Radiologia Clínica com c colhidos Dor Um desses cole Congresso de Clenclal
dr. ManOOI de Aureu uempanerio t iv o s . cufo número não po Penais .

I
17 horas.

I
Silo Paulo). Especillllzado em El·

RESID�NCIA: �Iene e Saúde Púbilca, pela Untver- de ser identificodo. O-pro- Rio,21 ("Estado") - Sob a

Almirante Alvim. 36 sídade do Rio de Janeiro. m o tor- sofreu contusões ge I presid�ncia (�o ministro .Be�to
Telefone n. 1461 Gabinete de Ralo X nel'alizadas, enquanto sua. de Fana realizou-se a prrmeira

Electrocardiografia cl!nica esposa teve morte Inaturrtâ- sessão preparatória do 3". Con-
:!!- , • � Metabolismo basal nea. O .infausto fato foi le- gresso Panamericano de Cíen-

Sondagem Duodenal vado ao conhecimento do cias Penais. O presíden],e tra-
Gabinete de Iíaíoterania pol'icie., tendo o comissário ç�u os planos para organiza-Laboratório de microscopia e . Cozlcs Machado tomado to- çao do congresso, fazendo In-

análise clínica das. as providências que o dicações, que foram aprovadas,
Rua Fernando Macbado, •

I grave caso estava a exigir. I qua�to _

a composiçã� das sub-Telefone 1.195 \

Assim que a ocorrência C011l1SS0eB e elaboração do pro-
F t O R J A N O P O l I R se tornou conhecida, grande jeto de regimento. Foi decidido

I
Iheiro da üustracão ..-cima, oterecer- .

I daslhe. em amável gesto, um cálioe do número de famíJias se diri· que seriam re atores as teses
I DR. BEZERRA LEITE excelente aperitivo KNOT, lembre- giram ao Pronto Socorro. sCeOrnegl'nre�sids�aads estrangteirOS, naI se v. Sia. de aereecentarvao agrade- O sr. Carvalho Albuquerque.

.

In IC' os opor' uname -

Clínica Médica '

C'" "gent,ileza:ElíE,E 1.411· depois de pensado, se reti te, e su.b-re.latoI.·es congressis�'Tratamento das Doenças t f d dPulmonares Sf!l'1 O I1EU APEíUTI V() l'ou para sua residência, e as naCIOnaIS, lXa o em nas

RAIOS X i 1'nEi)J!.ETb! o corpo de sua esposa. o nUl11Cl:o �e teses, que cada

Consultório.R. João Pinto, 7 II 5?f!A :a:U:,"'1 após a autoria seguiu para SU�-60I�1Issao devera submeter

Telefone: 1461 ����� � _

a capela da Gloria. sendo a e a e.

Consultas das 17

III
U/1PPOOUrOOAKIIOTJA.lIf/)..COI7.EfE6i1IWI enterradc no cemitério de

horas em diante J--- ITJ••U.I _' Sã.o Joã.o Batista.

A Casa Macedô&nia
está liquidando toda a sua secção de fazendas!
Abril: O mês das fazendas por preços convidativos!

Escolha hoje mesmo o seu vestido!
o QUE E' BARATO ACABA DEPRESSA! HÃO ESQUEÇA E NEM HESITE'

EX31nhle os nossos tecidos, conlpare os nossos desenhos
e compre por preço baixo'!

�\ Casa lVlacedônia está liquidando ___

toda a sua secção de fazendas !.
8-�Rua Trajano--8

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

DR. AGRIPA DE FARIA

SE�AS
..-----------l
Mach"do & (ia. IAgências e

Representações

Rua Vítor Meirale!. u' 26
Telefone n' 1%05

CLINICA MEDICA
Homen!l e Senhoras _. Mo
léstias Nervosas - M'oléstias

Mentais
Consultas das 3 às 5padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores·

fábricas do país, são encontradas nos balcões da .

Casa SANTA. BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514··
.

l_H. a

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

FLORU.NÚPOlIS
Os elementos colhidos pela F..s�..

Ustlca Militar são absoluta.eu.. <

secretos, fi servem sómente a fi.
militáres. Negar-se a fornecê-Ius o.
mentir no ministrá-los consUtu.
crim·e rigorosamente· punido .píll ..
1.lfili dn .PMill, (J), lC. M.), .. -i-

.-ji I- Sub-.sentel no. prlncipl"
muncipio. do Eat.dc;».

t7P..
.,[,- ...._.,.3' "qt-W"jiPiEr" TI·57'SOt 1 d PT

-

\. j . ii"
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_c;- ��s�� I HllI!U ..... 1& ! li

As forças armadas do Calladá'-GÁBiNETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOSOIt:.wa, 21 (Reuters) - o sr: ,)[a-I pOlICll untos do começo (h� guen:a.
kcnz!c King declarou que fi f'ô rçn, () pessoal naval sorria ;)5.000, as

�'IS '1'l'l11f1S canac!,'nses é de mais de rtll"ças aéreas 20(),OOO e o cxérc i lo

7100.000 homells �, (fnando" o pro, ;l;ais de 435,(JOO 110111el1s,. além ti"
"Talna de exp::tl1sao naval for C011l- 22;OÜO mulheres un i

í

ormiz adas nas

�Jelado, dentro de llll: lI(10, f'! )WS- Ires <'ll;l:laS. _ .

�o:11 da �hll'illhfl teya um l!l�lll�r,) .As ci í'ras nuo incluem dezenas de

:lprOxilllarlo dfl :\[annha BrIlnnlc�l:_ mi lharcs ql1e prestam serviço par-

uma embarcação rara esporte ��§:���BiI!!Il!:!lII!§g.. _

tipo baleeira, com 5 metros de F
..

Ecomprimento. em perfeito es- armaCI8 speranl!8tado, com todo material ne- �
cessário (2 velas, 3 remos, etc) A SUA FARMACIA
Tratar com Heládio Mário de Rua Canso Mofra 4 e 5 - FONE 1.6,.2

I Sousa. Agência Che vrolet (8. E doml "l-I A. Comercial Moellmann). ntrega a omlCI 10

IA situacao ferroviária na Aleman�a�

:';-uva Iorque. - Robert Norton. 1 Iómctros de distância, A situacào especiais. A reparação de uma loco-
(Exc lusi vidadc <lo C. E. C. mara O t

pe iorou COIll os bombardeios conti- moli I'il leva a metade do tempo 11('

r�STAj)O) - Até hú pouco tempo, llUOS do Vulc do Hhu r, onde tem orj· ccss.uio ii construção de uma nova.

i) ordcu: em que l) aço era dividido gcrn 40';, de lodo o lrúf'cgo da Ale- V:11e a pena, portanto, porque obri
nu Alemanha era n seguinte: sub- man ha ; com a falta de operários e j aa a um gasto desmedido de horas
mari nos, canhões un l i-aórcos, tan- com fi perda de mi lhrucs ele loco-I de lrubalho, além da destruição
q[il'S (' locoruoí ivas. Hoje, apenas os motivas c vagôcs mi, campanha or'i-j causada. Os aviadores aliados da
suhmariuox estão colocndos ii f'rcn- cntal . Grú-Brcl anha, têm destruido, em

OU'ando -II- :t IlOã:. ft 11�,.e
te da fabl'ieaçiío de locomoí ivas. Es-, () problcnu. cio lransporte é pnr.i média, 20 locomotivas por mes,

_ li IJ �U ti -c :1110 os nazistas pretendem cons-t os nazistas () esp'cr:tro que os ator- deixando os alemães tão apreensi-
í

ruir G.OOO locomotivas (' 112 vagões menta l crrivc lmr-ulc. E além (}ij,; vos que ,i:"l projetam locomotivas

Chie�ng � i Ciihek dr carga. Quando começou a guc rru, graneles obstáculos, surgem diaria- blindadas.

U
- 11;'- i l i l lc r deveria 1,'1' :iO mil locoruoti- mente os ingleses bombardeando li- --------------

I \':1S l' GOl] vagões. Esse número deve Ilhas Icrruviárins quo Irunstornam Cabelos brancos t L<-QA.OBombaim - Hob Naj Dan- de mãos. Rijo, temperamentoI' MA.RAVILBOSA 1
kori - Famoso ocultista hin-l inquebrantável, arroiado, inie- ter aumentado conslderavelJllell,le curnplctamcntc () sistema de C01l111-

_

',- dú. Exclusivo do C. E. C.) I çro e idealista profundo. Certa I com :� tomada da Frauç» c na B�l. nlcaçôes de lodo o Heieh. Os pilo- " b· T I I"Como todos que leram meus I ocasião escrevi uma cada a I gll·a .. lIas, ;:l(� mr-smo le�l1pO, o SlS· los da HAF dão preferência nas vompan Ia e e o-
livros sabem, tenho caca de I Winston cnu-cnu: afirmando-Ilelll�

fCI'l'O"l:ll"lO 1'01 ()bl'lg�clo fi .dil,[' SU:lS destruições, primeiro aos en-

DI·ea "atar·lnense12 mil mãos estudad -11l1 7' _ f iiitar d Ctt r,
\';I�aO::1 um transporte inu i!o maror: Ironcumcntos de estradas de ferro e, Vas e ana "e que o c oele mo t: üt a il
"O ., .. : -

'-' - I" 1,'" .x. 1 'I
.

I'
.

dlisadas. E segundo as linhas na estava fadado a aceitar a I" (OL]jJO,?,ÇOES J)[)I [ILl, (C cai � no, scgunr 0, as ocoruotivns, pre erm o Convocamos 08 I:-DI'8, Acto-
pude prever a vida de milhare� I aliança com a Inglater-ra. [J1�1�',:: a, rtall.<�,' e:101:1l_1,eS rCl��essa�� ,ele estas, aos túneis, linhas c pontes. nistas desta companhia para
de pessoas que posteriormente Disse-lhe nessa carta: "Ctuin-

I l�.. ) l PCI�.(,I(,L pal:1 (] o,llell.te cu- As locomotivas t êm uma ['[J.!cleil'flla- ii Assembléia. Ger31 Oralná-
confessaram a exatidão daslJ{ai-Chek vencerá corn a yusti- ropcu que IIC:l a )11;115 de 2 mll qUl- cillllcnle perfurá"el ]101' projét e is ria, que se reallsará a 30

1min,has previsões. Não poderei; ça dos ideais humanos e esses I

D Ed d P" d S
deste mes, às 15 horas, Da

enumerar as. pessoas impor- ideais
_ peTte�ce:n, ou =: 1:Le- r.. gar lnto, e ouza 'iéde da Companhia, à Praça

tantes de hOJe que eu conszde-Inos sao defe,uüdos p7.maczal- lIA'd'
. .-

d CdS 'd S- S b
,_

F
15 de Novembro no 8, nesta

.

. d t· d 111 t . t ol'G .

-

B tIA ".e lCO - Cli'UrglilO ii asa e au e ao e aSila0. armado na ,,--

apita I Ordem do dia'rez pr � es ma as. as en 7 e

I m�n e pc a 7 a
.

re ar� w. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
,_ .

-

,

elas jzguram Mahatma Gan- alwnça anglo-chmesa e uma efetivo da Cadeira de Tecllica Cirúrgica regida pelo Pr�f. EdmundO Vas- 8) - Leitura e di8cussão
dhi, Nehru, Stalin, Von Papen, realidade que ° destino Tevela-I cOl�celos. Ex· assisten.te do �r�f. pauedito Münte��gro. Com prática de do Helatório da Diretoria;
o Rei Farouk e o célebTe e no- rá." E tudo que está ocoTTendo ma�s .de 'I anos. n!l CI!nlca ClrU�glCla do .�f(lf. Ah?!o Correi� Neto. Com b) - Discussão e delibe
tável generaliss"mo Chan-J{ai no cenado politi"o e miWar da estagIo de eS!l8Clal1�açao no HOsPlta_ C�arl.e de Belhm (Serviço do Prof. ração sobre () balllDço e' (\•

_, ". . .'" "i. Sauerbruch) e nas cllmcas dos Profs. Kometzny. de Hamhurgo. e Schmieden.
-Chek, comandante em chefe ASlG., foz mmUClOsamente ]JTe- de FranHfoi't. Cirurgia da Tiróide. estômago, intestino delgado e grosso. contB de lucros e perdas;
do heróico exercito chinês. Os dito, não pela m,inha suposta figad.o e .vias biliares. seios, útero! ovários.. rins. Pfostata e.bexi!{a. c) - EIAição do Conselho
sinais da mão desse homem ciência mas p.ela verdade que :érmas. hldroc�le .. varicocele e vam�es, Cirur�lil dos 0.8S0S e artlculaçoes. FiscúJ e SflUS Suplentefl;

d'
.

,

.

'I·'·'·�'" J, . ;", &lo encontrado diarIamente das 9 hs. da manha ao melO dia. na Casa do d) .F t tpro zgwso saltam a Vlst,a de Ihd}cam uS lmhas c"as melOS de Saqr1e São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 iu: 18 da tarde. iI Rua Fernanda
-" ou r08 BSSUO os,

qualquer debutante na leItura caqa: um. machado. tell. !95, Residencia: Rua Duarte Schulel n° 2 Tel. 1159 de interesse da Companhia,
Florianópolis, 16 de Abril

de 1941i

EM FLORIANÓPOLIS n
ê

o

gôsto -e arteveste com

quem não quer, pois, paro.
,
e bastante foz,"rt o n to,

visitinho à AIXPi.IA-uma

BRITO que fico'fARIA
ali na

Rua Tiradentes Ir 17
N° 186 v -16

5
mM?

Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de
Porto Alegre

Clínica Dentária de Crianças e Adultos
Horário: Das 8 ás II e das llt às 18 horas

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

ci al na reserva do exército.
Dos "135.000 homens 110 exército,

mais de 190.000 estão ria. Inglaterra.
Dos 240.000 soldados 110 Canadá,
mais de lS0.000 são volun lúr ios pa
ru serviço em qualquer parle do
inundo _

Vende-se

UNI !lO CULTURAIJ
Há pouco tempo, durante a

l'eunião que se realizou em'
Londres, da "União Cultural
elos Países da Europa Ociden
tal", o prof. Denis Saurat. di-'
retor do Instituto Francês da
capital inglesa, explicou, os

propósitos que animavam aque
la instituição. Composta por
11111 grupo de escritores, artis
Las e professores de diversas
eSI)ecialidades, a referida enti
dane abriga a esperança de po
deI' estabelecer a forma cultu
l'al que dominará na Europa,
depois da guerra.

;,;

226
f1). Diretoria

4 V-4

LEI A ISTO

IJUAR ARTIFICIAL
Descobriu-se recentemente a

forma de produzir luar artifi
daI. Foi um engenheiro ame
ricano, de Bufalo, o autor deste
invento, que consiste numa
lâmpada que produz todos os

efeitos prateados da lua. O re
ferido engenheiro, falando sô ...

bre o assunto, declarou que a

lâmpada de sua invenção é in
dispensável aos poetas, aos na
morados, aos proprietários de
estabelecimentos noturno.s e às
municipalidades que desejem
assegurar à paisagem da região
onde s"é encontram um encan ..

to peJ'pe!_!.!9..
- ,- ,
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o ESTADO-Guinta ·'eira, 22 de Abril de 1943
$ $.uo

A ligação por ônibus da Serra Negl-a a S. Paulo
.. RIO, 22 - O PRESIDENTE DA . .• i DE V. EXCIA. QUE OS ôNIBUS . VOLVIMENTO DESTA CIDADE,REPúBLICA RECEBEU O' SE- E�lUSIASMO PELA }NAUGURA- DA EMPRESA EXPRESSO BRA- PR��UZIDO"EM TAUBATE, PE- CADA VEZ MAIS INTEGRADA NA
GUlNTE TELEGRAMA: "SERRA f��D; ilNOH�ADUELOONICBUUMSpQRUEE SILEIRA VIAÇAO LIMITADA, LpAOR'fP�NNCAIAL 'QBUEME C�SMSEO AFAITMO- CAUSA NACIONAL. (A.)NEGRA - NO MOMENTO EM ' •

-

QUE AQUI VIERAM, SÃO TODOS A.. E . JOAQUIM DE ARAUJO ALMEJ
QU� SERRA NEGRA VIBRA DE ME LEVAR AO CONHECIMENTO MOVIDOS A ÓLEO NACIONAL REPRESENfA PARA O DESEN- DA, PREFEITO MUNICIPAL".

Semana Santa IDisse que a muralha ocidental se assemelha à MaginotZtnich. :!:! (Hcuí crs ) - () COllH.'J1- t ificaçôcs, mas também homens for-
Iur ixl a mi li í ar da I'údio alemã, COlllO n murulhu ocidenlal, ruas I) ç'úo é a ma.is dificil das. opcrnçôes talccidos pC!:IS batalhas do inverno
Icn cn tc-gcncru l Dictmat-, falando filtor dccixi vo l' que :;erú usada com mili tarcs. Pelo mcuos desde Dicppe, russo c cio deserto. Se nossas Io rt i
pelo rádio sobre' a "ruurnl hu prole- cspir-i lo diferente. A história j;l pro- os anglo·norte·alllerirauos sabem: íicuçôcs esl âo guarnecidas por 110-

l,ora . da Eurnpn ", declarou que

I
vou que é d if'i cil í'nrça r essa fronlej· que, se tcuturcm desembarcar na mcns dôsse espírito, não há dúvida

• t ccn icnnun!c, li unur.lha do Atlan- ra pelo lado do mar, c que um de costa do Atlântico ou na do Canal de que podemos proclamar serem,
t ico se assemelha ii Linha :\faginot,. sembarquo que l ropcça com oposi- óa Mancha, encon trarüo não só for inexpugnáveis".

r ULI I M A H O RA IfOi
inaugurada na casa em

que êle nasceu, em Bron-
i dou (Austria), um museu

I Desta vez, a Suécía.; 10 Führer reune em si as mal da onde S6 reuniram vários
Estocolmo, 22 (R.) - Clesce des que triste-mente imortaliza- objetos ligados à vida do

cada vez mais a convicção de rem a Nero, Calígula e AUla
. 'F'ü hr er ". Não se sabe se

que o submarino sueco <Ulven- Para animar... ali figura a brocha com
foi torpedeado pelos alemães. O Estocolmo, 22 (R.) _ O que êle caiava paredes.
povo sueco acha se sumamente marechâ1 Goering de termi-

•

desgostoso com o acontecido. nau que 0$ ovroes de caça Submarino valente
� efetu Em o patrulhamento Washington, 22 (R.) --- Em uma

Dois da «Gestapo» constante do céu de Berlim. só semana, um submal'ino norte-
- umer-ico.no afundou 11 navios japo-i - lVloscou. 22 (R) - Dois al- para levantar o moral do neses com o total de 32 mil tone-

I tos oficiais da "Gestapo" [0- povo, que está muito aca Io.dus.
ram assassinados a tiros num brunhado. •

café de Varsóvia, Queixas dos rumenos

Em Corpus Christi
MÉXICO, 22 (R.) - O trem B I C I C L 11 TASem que viajam os preai- li

dentes Roosevelt e Avila C�. Vendem-se quatro- Otimas
macho chegou à cidade de condições. Aproveitem, Ver e

C eh
- .

(T) tratar no .Armazém Bonfims ,orpus rls�l exas .

Estreito.

Quando Jesús se apresentou nas

margens do Jordão para iniciar a

obra de redenção dos homens, e que
culminou no sacrifício do Calvário,
João Batista i'ez dele a seguinte

Gral. Flores da Cunha

Istambul, 22 (R.) --- Os solda.dos
rumenos da zona de Kuban quei
xam-se de que os alemães os colo
cam nalil posições mais perigosas e

nas situações críticas, os abando
nam à sua prôprio sorte.

o sr. H. Wallace

u presentação : "Eis o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo".
Essas palavras do Batista têm a

Bogotá, 22 (R.) -.- On.tem à. tarde,
chegou a esta capital o sr. Henry
Wallac., vice-presidente dos E.E.
Unidos.

*

Os russos em Tilsit
Moscou, 22 (R.) ._- Os aviões rus

sos hombardearam fortem-ente <1

cidade alemã de Tilsit, na fron
teira com a Lituânia.

sua profunda significação nos fa ..

t os que se desenrolam na Semana
Santa. Ferido e humilhado pela
turbam ulta sanguisedenta, Jesús -

o Cordeiro de Deus - é levantado
110 ínadeiro infamante do Calvário
para redimir a todos os que con

fiam no seu precioso sangue. Como
diz São Paulo: "Ele nos amou e

entregou a si mesmo por nós".
Esses dias de recolhimento esp i

ritual devem reconduzir-nos à som

b ra da cruz onde I) Cordeiro de
Deus expiou as nossas culpas, pois,
como diz o profeta Isaias: "Como
Hill cerdeiro foi levado :10 mata
douro . .€le levou sobre sí as nossas

enfermidades". Todos devemos
olhar com simpatia e amor para a

cruz ensanguentada': "Não vos co

move isto a todos vós que passais
1)('10 caminho? - diz o profeta Je,
,:clnias - atendei e vede se há dór

Caíu EnfidaviIJe
Argel, 21' (R.J .: O 8 exér

cito britânico, sob o coman
do de Montgomery, ocupou
a cidade de Enfi-daville,após
C?:ncarniçada batalha, �ó
ment"e comparável à de El
Alomein. O ,o!!salto foi pr e
cedido do mais violento
bombardeio aéreo até agora
efetuado na África do Norte
Houve furiosos combates
aéreos, em que se abateram
27 aviões do «eixo».

15 v· 1

Quem sonegar inf0.!J»«�ões à Ii1s.
tatistica Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse case,
será [ulgado.; militarmente, como.
inimigo do Brasil (D. E. M.).

SESSÕES
22 de Abril, às 7 e' 9 horas.
l-Soldados fJara vitória (Com
plemento nacion aI) 2-01ympic
Jornal 102. 3 - Suprema Car
tada, com Edward G. Robin
son. Edward Arnold, Loraine
Day e Marsha fIunt. Filme que
mostra a luta entre a impren
sa e o crime. Censura até 10
anos Preço: Cr$ 2,20. Imposto
incluso.

, 'Suprema Cartada" , mostra
Robinson e Arnold como sócios de
uma imprensa jornalística. Quan.
do eles se tornam inimigos, o en
trecho toma porporções' empolgan
tes _de dramaticidade. Robinson está
�plendido nesse seu trabalho para
a Metro-Goldwyn-Mayer, sendo cer
to que empolgará todo O mundo
que irá li.oje ao RITZ.

No DOMINGO: às 6 1/2
e 8 1/2 horas. Amor que não
morreu, com Jeannette Mac

Donald.
AGUÁRDEM:

Rosa ile �p8rançiJ.

15 ataques à Kiska
I Washington, 22 (R.Y - Du

I rante o dia de .ontem, a i1l18
de Kis ka (Aleutas) ocupada pe
los japoneses. foi atacada 15
vezes por aviões americanos.

como a minha dôr". >I:
Conta-se que Eudóxio sentia-se Cardeal Spellman

tão maravilhado com a glória do \ Jerusalem, 22 (R,) - Ontem
só l, que chegou a pensar haver nas- RIO, 22 (R.) _ O g.eneraJ I

à tarde, chegou a esta cidade
cido sómente para contemplar o as- Flores da Cunha, que h� 10 cardeal Spellrnan , arcebispo
tro-rei, São Paulo sentiu também pouco foi indultado, pOSSl I de Nova Iorque.
a fascinação da cruz de Cristo . .€Ie ve Irnen te deixará o presídio'diz que não deseja saber outra coi- da Ilha das Flores, 110 pró-
sa senão Cristo e Este crucificado. i ximo sábado. S. s, já tomou B. Aires, 22 (R.) -. A bri-
Certo pintor célebre desejava aposentos 110 "Ita;ubá·Ho- l lhante artista brasileira Mada

realizar uma obra de arte. Para isso teI".
-

II lena Tagliaferro tomará parte
procurou uma menina que lhe ser- na abertura da próxima estação
visse de modêlo. Tendo 'encontrado O ESTADO Esportl·VO II teatral buenaire.nse,levou-a para seu atelier e começou
a executar o quadro. A menina mo- Fluminense x S PaUtO (hsvelier qulntacolunlste
dêlo desviava a sua atenção a cada Rio, 21 (E,) __ o No est�di? de Alves Berna, 22 (R,) CO! re a Bediml Stettin e RostO(k

Chaves, efetuou-se hoje a tarde o , . . LONDRES 21 (R) Ninstante para um quadro que havia
n tr do "Fluminense" com o nc trcra de que Maurice Cheva ,.

- o

ali, representando a crucificação de. �'S�o;aulo", sob a arbitragem do lier , conhecido «chansonnier s seu primeiro ataque trípli.
Jesús. Começou a dirigir perguntas sr. Mário Viana, tendo-se colhido francês, foi agredido e quase ce à Alemanha, desde o co-:
ao artista: "Quem é este? Que fez a renda .de Cr $ .59.243,90. ,. morto na Bélgica, quando ali meço da guerra, a aviação
êle de mal? Porque Q maltratam

I d.A .pel�eJa revetSh�-se de tecnlca, exercia atividades quintacoluois, inglesa bombardeou Berlim,lSClp lna e en USlasmo. R t k St tt' P dtanto e o fazem sofrer assim?". O A vitória coube ao clube local, ticas. 0$ oe e e. ln.. er e·

artista, embaraçado COIl1 as pergun- por 3 a 1. Os goals do Fluminense • ram·se 31 aparelhos.
tas da Cl'eança, e envergonhado por deveram-se a Tim e Maracai (2); o Perfil do monstro ...

não estar em condições de respon· ponto sanpa.ulino foi obra de Leô-
Washington, 21 (R.) - O sr

I
Musêu hitlerinonidas.der acertadamente, resolveu à noi- O Fluminense teve: 2 escanteios, Cordell Hull, a propósito do Lóndr_es, 22 (R,) - No

te ler nos evangelhos as cenas da 23 faltas, 4 toques de mão, 4 impe- aniversário de Hitler, diz que dia 20. aniversário de Hitler,
crucificação de Cristo, para, no dia dimentos e 4 defesas difíceis.
seguinte, poder responder à meni. O S. Paulo teve: 14 escanteios,

16 faltas, I toque de mão, 5 empeI\a. E - que maravilha! O incrédu- dimentos e 9 defesas difíceis.
lo artista converteu-se ao Filho de

Madalena
•

Téigliaferro •

Deus, Disistiu de pintar o quadro
(IUe desejava e. tomou aquele que
tanto irupressiollára a creança, e

flue ag'ora atraía também o seu co

ração, levou·o e colocou-o na expo
sição, depois de nele escrever estas
Jla lanas célebres:
"Tudo isso fiz por ti, que fazes

tu }lor mim ?"
Esta e não outra deveria ser a

IH'l'g'unta que impressionasse a to
rIos os homens nesses dias em (lUe
comemoramos a paixão e morte UH
Cordeiro que tira o pecado do mun-
110.
Tudo tle fe:l; por nós, que fart,

mos por '€Ie ?
J•.U�eliN'('ARA

Ainda o bonlbardeio ,de TóquiO
I

Q. G. Aliado na África, 22 efetuados nos últimos anos,
(Reuters) - O major James inclusive sôbre Tóquio, foi con

. DooZitle, comandaTde em chefe decorado com a medalha -de
'da fôrça aérea do norte da prata de "Bravura em ação".
África e líder dos raides aéreos

('.\.nLOS H()EPCI{]� S. A.
COJIÉUCIO ]� rXnúS'I'R.U
Assemllléia (jeral Ext.'a.·

ordinária
la. Con vocação '

De ordem elo Sr. Dr. Diretor
Presidente, e na forma dos es
tatutos sociais e lei que regem
a matéria, ficam convocados os

Senhores Acionistas desta So
ciedade, para a Assembléia Ge
ral Extraordinária, no dia trin
ta (30) do mês corrente, às 14
horas, na sede social à rua

Conselheiro Mafra n. 30, nes

ta, com a seguinte
Ordem (lo Oill WASHING TON, 22 (R.) - O presidente Roosevelt

Reforma elos estatutos so- revelou que 8 dos aviadores norte-americanos que, ao to-
ciais. I

marem parte no bombardeio realizado há um élno con tra
Florianópolis, em 20 de abril díversas cidades japonesas, caíram prisioneiros dos nÍpô-

de 1943. nicas foram por eles executados. O presidente adiantou
('Ill'los ].J(Jisnel', '\ce]ou n!Jrio que havia protestado contra ê,<;se inominável crime, por

de SOllsn -� DjretQl'efi,"Gerentc�s. in ter�éd:o dp ministro StÚfO em Tóqu.;(l. ,

WASHINGTON, 22 (R.) - Depois de se guardar
reserva durante quase um ano à cerca do ataque

-

aéreo à
capital e outras cidades ;aponesas por bombardeiros a·

mericanos, foi publicado um comunicado oficial, dizendo
que nele se empregaram 16 enormes aparelhos "MitcheJl
E-2S", os quais pela primeira vez decolaram dum porta
aviões - o ('Hornet" - para lançar suas poderosas bom·
bas sobre Tóquio, Iocoama, Cóbe, Nagasaqui, Osaca e lva
goia.

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
ô que possuem em seus eBtabeleci·
plfntos. (D. n. M.),

�--"'�I;
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