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Sem Dapêl a Impren

sa de Quilo
Quito, 2{� (U. P.) - Completa

mente esgotadas as reservas de pu;
pel de imprensa, os diários desta
capital suspenderão sua publicação
dentro de poucos dias. O vespertino
"Ult iruns Notícias" ainda sairá du
runte urna semana em formato
"tnbloidc",

�. TRANSFERIDÀS AS INDUSTRIAS DO SUL DA ITALIA
. LONDRES, 24 (U.PJ-Em face da ameaça de invasão aliada, as autoridades fascistas ordenaram

a transferencia de todas as indústrias italianas localizadas no sul da peninsula. -
�._..._

.,._..._ _..� Essas indústrias passarão a funcionar no interior do país._ w ·.·_· _ • __�

Rio, 2,1 (E.) - Precedente de

Buenos Aires, chegou, pelo "cl ip-
r r" da Pa n Amcrican Airways, ()

�r. Charles NuLter, diretor da Divi

são Latino-Americll,na da Associa

'Iec] Press, que viajou acompa

nhado do sr. Raf'acl Ordorica, dlrc

tor de noticias da mesma agêncin
lelcgr:'tfica, na América do Sul e

nnligo chefe 00 respectivo oscrjtó
rio no Hio de Jnnciro . XXVIII I

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietirio e Diretor-gerente - ALTINO FLORES ---_._--------

Comprai na CP SA MISCE
LANEA é saber economizar'

Florianópolis Sábado, 24 de Abril de 1943 I H. 8804
Morto a tiros

Londres, 24 (U. P.) - O go
vôrno polonês no exilio anun
«iou que Kurt Hoffman, que,
como diretor da repartíção na
zista encarregada de recrutar
voluntários para trabalhar nas
indústrias bélicas alemães, en
viou milhares de poloneses pa
ra os trabalhos forçados, foi
morto a tiros por patriotas po
loneses. Anunciou aínlda que os

guerrilheiros na Polônia Orien
tal desencarrtlharam 17 trens
alémâes, danificando 9 locomo
tivas e matando 424 alemães,
durante o mês passado.

Madalha de
resistência

Londres, 2·1 (A. P,) - O "Comi
té �:lcioJ1al dos Franceses Cornbn
lrntcs" nnlorizoll a criaçâo de urna

nO\':1 eondel'oraçào, chamada "Me
dalha de Itcsistência", que será OLI

lorg:lda por qualquer alo incomum
(]('s:lfio :10 inimigo, ou contribuição
par:l a rcsistênc ia do povo francês
no território da França.

O citado "Comité" declarou, {LUC,
naluralmente, só poderão ser dado
ii conhecer poucos casos em que
hajam sido rladas esta condecora

ção, nnlcs do término da guerra.

MontgomeryCon: o oitavo exército ao norte ele
Soussc, 2,� (C. P.) - O general Mont
.c(olllery roi prcscntcnrlo com mna

"Forí a lczn Aérea", com tripulação
norto-amcrícana, em virtude ele 1('1'
o 80 Ex érei to se apoderado de Sf'nx.

.�I ganhou «Fortaleza»uma
I de SI':>.x. Smith respondeu que seria

I uma. contribuição "
inestimável

valor .

I "Dar-lhe-inmos qualquer coisa -

acrescentou Smith - se isso fosse

1
conseguido", ao que :MOIl tgomerv
respondeu: "Qualquer coisa? Gos

. tarra ele ler uma nessas "Forl.alc

I zns Aéreas" que possue Eisenho
wer". Smith não demorou em res

pondcr-Ihe : "ema B-17, com tripu
lação, chcgarú".
••••••••••••••••••a o.o ..

I

Impressionado o povo alemão IQueimaram. o presente�lac1I'�:!�p.)OSCOl�n������uc �l��l�l��das as Ido «quisling»' ao Führer
de bôa fonte, em Vichi, que os cir-: embaixadas e legações se trunslacla- I Londres, 2-1 (C. P.) - O Burcau sente que seria enviado por Tcrbo-
culos diplomút iccs de Berlim COI1-: ram para Wansc, onde alugaram, I de Informações do Governo da No- ven foi devorado por um incêndio
firmam a profunda impressão cau-' para instalar-se, hotéis e casas de 1

I' ruega, instalado
nesta capital, anun- registado na tipografia onde es-

sada no povo alemão pelos ataques! campo. O pessoal diplomático vai I cia que o chanceler Hitler não re- tava cm vias de acabamento. O Io-
aéreos nnglo-nnr-Ie-nme ricanos, nüo. <!iariflmenle a Berlim em autornó- ccbe rú, aruanhâ, o presente de ani- go manifestou-se em circunstâncias
só nos centros industr-iais, po rérn

'

\'<)] para atender os seus negócios e
I versário que o "gallleiler" Josef misteriosas, porém, é bastante claro

Ilfl própria capital do Rcich. I ú noitc regressa a Wansc, a j)l'OCll-' m o rv, quando ês!e lhe perguntou T'crbovcn tenciona lhe enviar. Se- que teve origem numa ação dos
Diplomatas neutros de Vichi de- ra. de maior segurança. I se seria uma boa ajuda a captnra gundo aquele departamento, o pre- patriotas noruegueses. O "gaulei-
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a �e�������::d��t�:���::��!:t:�:al!��as atividades das tropas "SS" na

Argel, 24 (U. P.) - Em um da mãe-pátria. Giraud propõe belecimenio de uma Assem-' Conselhos aliados. O memo- Xoruegu, entretanto, a casa impres
memorandum que se deu à pu-I a criação de um Conselho que bléia, quando todos os depal'ta-1 rando termina dizendo o se- sora de Oslo que tinha a seu cargo

blicidad� simultaneamente nes-l, exerceria a �oberania =r= mentos da !rança metroPolita-I. guinte: "Os delegados à As- o volume foi reduzida a cinzas pelo
ta capital, em Londres e francesa ate que o territorio na forem iibertados, de conior- i sembléia fixarão a data de elei- incêndio que destruiu, além disso,
Washington, oçenerol GiraUdl,d.a França metropolitana_ seja midC1:de com a lei de 15 de fe-1ções gerais de uma Assembléia outros valiosos documentos alemães,
declara que nao se pode esta- lioertaâo. Essas declarações se uereiro de 1872, denominada Nacional que, entre outras mis- inclusivo 11m mapa do pais levanta
belecer um governo provisório, baseiam no memorando que o Lei Treoeuuc. A referida As- sões, terá de fazer uma Cons- elo pela "Wehermacht" há dois
constitucionalmente legal, até I próprio Giraud remeteu, no sembléia estaria composta por tituição para a França. A data anos.

que se haja devolvido ao povo I dia 1.° do corrente, e que o çc- dois delegados para cada de- das eleições será fixada de mo- __......._.........__........- .......-

francês sua soberania hoje ar-! neral Catroux entregou a De partamento, eleitos mediante do que os prisioneiros. e operá
rebaiaâa pela ocupação alemã Gaulle. Giraud propõe o esta- sufrágio secreto. O primeiro rios que se acham na Alema-

ato da Assembléia seria dar ao nha possam regressar à Fran
país um govêrno promsorzo ça e que as liberdades france
que teria autoridade sôbre o sas hajam sido completamente
comandante-chefe das fôrças restabelecidas, Esta primeiraI nacionais. Segundo o plano de consulta popular deverá ser

Giraud, esse govêrno provisó- realizada em condições de paz
rio representaria França nos e confiança no futuro.

A SIFILIS ATACA TODO O OHGANISMO
O Figado, o Baço, o Coração, o Estômago. OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtod e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo !lO organismo. Agradavef
como um 1icôr

O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Slfilis e Reumatismo

da mesma origem _ Londres, 24 (u. P,) - O rádio' aliadas de (leseJl1barcar nos DaI- onde a popllln,ção está sendo man-

FfiLAM CELEBRIDADES MÉDICAS (le Argel, citando fontes de Istam-I cãs, tida sob estrita vigilância, enquanto
Sobre o preparado ELIXIR

I
A composlçl'ío e Q sabor a-

I
bul, diz ql1e o Eixo está organizan- Informa-se que 110VOS cOl1lingen- boletins, instruindo os civis sôbre

-914. devo dizer-lhes.: sempre gradavel do ELIXIR -914. re- cio 11m comando nos Balcãs C0111- tes das tropas de assalto e alllorieb- como agir em caso de invasão, fo-
que o tenbo empregado, em comeodam-no como arma de

. preendenc10 altos oficiais alemães e
i
eles da Gestapo chegaram ú Austria, ram distribuidos na Grécia.

oS casos de indlcaçllo apro- fac!! manejo para o público '.

J' ]' 1 1 Tt
I

prlada (strills em varhs de no combate á BUm ..
, quallda- i lta lanos e persona l( ae es 1111 I ares i •

81 d- C r
. .

suas manifestações) os resul· de.. que frequentlHucnte a-

I
i (le viu'ios Estados satélites da i'e- i Leon um num campo e concentraçào em o Oiua

tados têm sido satisfatorlos, orovelto no Ambulatorio da
.

gi,'\o. 1 Londres, 24 (U.P.) - A rádio·emissor.a de Al'Ael a-
poie são rapldos e durllveia. MaternIdade de Santa MarIa. I O general J\eilcl esta,ria em Sofia, nunciou que o antigo primeiro ministro Léon Blum loi
Dr. Washington Ferreira Pires, Dr. Silvestre PasSD. organizando o ,I10VO comando, qne: transferido pelos alemães para o campo de concentração

fii!!lJljlIiiIIiiii_-IlliIlliIliliii.. ---...._--__......__...'., ted po[' fim imp('(lir ;lS Icntntiv(ls
I

de SlIcnenbausel1, noventa mllhas li nordeste de Colôni'f�

Faz UIll[!S três semanas que o ma

[or-gcncral Walter Smith, chefe do
estado maior do comandante das
f'órçns nércas gerais aliadas, Eisc
nhowcr. estava estudando os planos
dn hu lalha _

da Tunisin com Monígo-

TENHA JUIZO
TEM SrFILtS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

Projeto de ref6rma
judiciaria

S. Paulo, 24 (A. N.) - No gabine·
te do interventor federal teve lugal'
o ato de posse da comissão encar

regada pelo govêrno para estudar o

pI'ojeto da reforma .iudiciária do
Estado.

Parece' que a Espanha deseja pazMadrí, 24 (U. P.) - Três dos anti-extremista sustentada pe- registadas no estrangeiro no

quatro vespertinos madrilenos lo orador oficial. i tocante ao discurso de Barce-
dedicam seus editoriais a elo- Recorda o jornal os esforços. lona.
gios ao discurso pronunciado que diz empreendidos pela Es- Nos círculos jornalísticos e

pelo Conde Jordana, ministro panha durante a guerra civil nos meios políticos, todavia,
das Relações Exteriores, em e destaca a organização da traçam-se comentários em tor
Barcelona, e assinala "o dese- chamada Legião Azul que com- no das palavras do Conde Jor
jo da Espanha no sentido de bateu ao lado dos alemães na dana, notadamente no tocante
que se chegue ao fim da atual Frente Oriental, à consideração que teria sido
contenda mundial". Nenhum orgão da imprensa dada às mesmas nos países es-

Q quarto vespertino, o "In- espanhola, quer desta capital trangeiros, quanto ao aspecto
formaciones", refere-se tam- quer das províncias, publicou., favorável a um movimento
bem ao discurso do ministro, no entanto, até hoje, as rea- j pró-paz que seria apoiado pela
mas se limita a discutir a tese ções, ou favoráveis ou contra, Espanha.

�fToõiãíüfÓTo�iiD>;�n'w.J"'J'Os'J'.l'lJ'Y'.··"""""�i1ã'-"-"'-"-"'·lCa--�s
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CI b HOJE, dia 24, Noite de lUeluia, grande soirée com inicio

Ira OIS U e às 22 horas.-Domingo de Páscoa, matinée oferecida aos
filbos dos sócios, às 15 horas. Servirá de ingresso o talão

de abril.-podem ser reservadas mesas na JOALHERIA MORITZ_
AVIADORA AHESIA PINHEIRO

MACHADO SE€(ÃO

o PRATO DO mA
Convidada p�lo Civíl Ae- CAMAFEU DE BATAT/,

ronautics Adm�nistratíon ROXA - (A pedido de "Lei-
T-ÓPI-COS & COMENTARIOS • paro reo lizo r um curso de tora assídua"} - Faça uma cal-

aperfeiçoamento nos Esta . -da com 300. grs. de açúcar , dê
dos Unidos, acaba de par o ponto de fio forte e junte
tir para a grande repúbli-. duas chícaras de batatas doces
ca do norte, pelo "cl ipper

" rox a já cozidas e passadas pela
A Libcrdade de Friburgo", um da Pan Amarican AirwaY3, peneira.

fios mais Impnr ta ntes diários cató- d .. r· A'· Leve ao fono para dar nontolicos da Suiça, cm vários artigos O vic ora pC! ..nela. nCS1C � • '

IJuhlicauos em começo de janeiro. Pinheiro Me chc do. Viaj ando de enr o lar , junte uma co íhér
o c upu-se de um gTOSSO volume edi- sob os auspícios do Co o rde de essência de baunilha e dei-
jado em Moscou, sob a direção do nadar dos Assuntos Inter xe esfriar. Faç;;j bolas, achate.
Metropolitano Nicolás, Arceb isp» A b ! 1(Jrtodoxo de Kiew e Galícia rrie ricon os. (l aviadora ra as, cave-as rem argo no cen-

A obra inrituia-se :
r ,

A Verdade sileiro permanecerá alguns I tro e COloque por cima pasta
Sobre a Heligião na Rússia Sovié- mêses nos Estedos Unidos, l 15c:1('III, por viu-acrca (Da Press Amo rim Purga especial para O nS-1 feita com feite de côco e açú-
tica". onde. reallz':lrrá os necessá- TAnO): - O instantanco fologrúfico que est amparuos acirua não é uma caro
"Como todas as publicações quc. t d

' bt
-

d s implcx rcunlào civi l para. discutir e resolver casos bur-ocrúticos 011 NOTA - Mis�ure Ieit d
aparecem nesse país, esta traz um rros es u os a o engao as deliberar sôbrc problemas pur+icular cs ou locais. Embora os seus com-

I e\ e e

número de ordem oficial (2274), licenças norte-americanas ponr-nles não tragam qualquer un if'o rruc compõem no entanto UIll ver- côco ao açúcar e trabalhe até
assim com o o número de exempla- de vôo e a de instrutor de dp,deil'o ('si alio-maior del inennrlo planos da m.ris alia importância paru poder enrolar.
res de sua edição (50.000). A intru- vôo cégo. Na gravura opa o prcscnte e para o Iuturo do Brasil. São os capitães da "Batalha 11:1
ducão está confirmada pelo Metro- Borracha" reunidos em Belém para debater c iniciar imcdiutamcn

í

e os ------ . _

politano Sérgio, que atua como che- rece a aviadora patrícia problemas do ressuruimcnto rlo graude va lo amuzonicn. A Conferõncia
Ie interino, (Patriarca) da Igreja quando desembarcava de Amazonlcu nào teve a rcpcrcusào nem foi acopanhado com o in í

e-

IOrtodoxa Russa e cuja fotogral'ía um avião da Panoir no fie rêsse devido. :\CUI ningucm, a despeito das noticias de jornais, se dele
aparece na primeira página do vo- roporto Santos Dum�nt, no vc para <',valia� o (fue.,de ciclópico se propõem. realizar. êssc punhado
.Iume. R" de homens cheios de Je, de C!1erglll (' 11111 d inamisrno c torça de \'llllta-
"Alguns capítulos do livro se in ti- la de Jan'Enro, de. regresso I de .il�es�ol:'tvejs l' incrllcbl·anh\'cis: Al!i cst:io relli�ic.los, cm

_
Belélll, 11:1

tuIam: A Hecente EncÍtlica do Sí- de sua recente vIagem ao reSlrlellCta do Inlerventor M<lgallwcs Barnl:.'., o llllnlstro .TOtlO Alberlo,
nodo Ortodoxo; O Povo Russo Fiel Paraguai. Coordenador da �'Iobilizaçúo Económica e chefe do Seyiço Espeeial fie
a seu País; A Igreja Ortodoxa e a lIIobilização de lrabalhad()!'cs )):1l'n n Am:lzoniD, (SElIITA); o sr. Valcl1'
Guerra; Grande Entusiasmo Patrió- lim BOllÇ�lS. prcsidenle da Ct)l1Iissão dos Acordos de "'ashinglon, o in-

Itico entre os Fiéis; O Embate da Dr. Newton L. d'Avila ter\'cntol' Alvaro lIIaia, do Amazonns; () cOl'Onel Silvestre Coelho, dt)
Brutalidade Nazista; Os Nazistas Acre; o sr. DÚl'ia de y[l,';col1c'C'los. pl'esidclltl' do Ser"iço Especinl de

Imofam dos Santuários Ortodoxos c Reassumiu sua clínica Ahastecilllenlo (lo \',11(' Alll:lZUl1lCO (SA\'A). () comandante Braz nia�
trn·turam aos párocos; Ladrões e As- Consultório: rua Vitor de Aglliar, ]'('llresentanle do Cuordcnador l' vúrios lécnjcos dos di\'cr- �=========:!����:=sassinos em embrulhos Eclesiásti- Meirelles, n' 28 sos serviços (' organismos ali criados para flcelenl.l' a produção do-
cos; Destruição de IgTejas". Consultas diárias das 4 às 6 "latex" precioso e transformar a Amazonia imensa, rica, mns inhos- 231
Cada capítulo traz numerosas fo- pila e aba,ndonada, no "Celeiro das Democracias". Nesse ,flagrante que -----

t.ografias como ilustração. É imllOl'- horas da tarde a história rclclll'brarú aparccem o inlerventor Magalhães Barata e cujo Procura-se empregotallte acrescentar a êste respeito, Residência: Rua Vidal nome por si só é uma bandeira de dinalllismo, trabaJllO c confiança Moço com 26 anos, dactl'-que o volume em questão não signi- Rámos. n. 66 desfraJdadn na Ama,zonia, ladcado pelo minist 1'0 João Alberto, o ho, -
fica em absoluto o estabeleciment.o Telefone: 1067 mem que jamais recuoll ante quaisquer dificuldades e pelo sr. Dória de lógrafo. com longa prática
da propaganda religiosa na Uniâo I Vasconcelos o técnico brasileiro de renome internacional em questõl'S de comércio e escritório
Sovética. Pura e simplesmente po- de colonização ('migração c Olllros lécnicos que participaJ'al1l (la reuniiío. procura emprego. Assumede-se considerar um reconhecimell- 193 15 vs·15 Sôbre os ombros dêsses homcns pesam neste momento tremendas 1
to· oficial da parte do Govêrno So- responsabilidfl,dcs. O presidente (;;elú!io Vargas escolheu-os para fi ta- quo quer cargo de respon-
vi ético, pela abnegada colaboração . refa dificil e grandiosa de nliccrçm' em bases seguras e dinamitas· a sabilidade. Presta fiança.
das autoridades eclesiásticas russas Amazonia do ruluro, realizando o ressurgimento eeonômico na maior h�)- Informações nesta redação.11·0 atual esforço bélico. A parte fi·· ríincia o Metropolitano Sérgio rei- talha de produção de todos os tempos! Eles deven'ío tirn,r tU(!o do nnd:l. 223· 15 V - 8lIal do livro compreende as Pasto- t�radame�te nos últimos. meses: �m l\Ins precisam para isso do. ap?io c da 38?is.tência moral e malerial dos
rais dos Patriarcas Ortodoxos de vIsta .d� l_Iberdade de en8mo

rehglO-1 outros quarcnta e dneo mIlhoes dc brnslleJl'os.
.Tl'rusalém, Antioquia, Alcxandria e 80 rellllclOu-O, sem que sc o moles-
também do lVIetrolJOlitano Benjamim tasse 1)01' um requerimeuto tão ill- - , """.�

de New-Yol'k. sólito, nos aliais da Rússia Soviéti-
.

"O patriarca interino Sérgio. ca. Um faio algo mais significativo A-gradec Bit.mento e M .·ssa(·ujos conceitos constituem o I>nn- e o segunte': nos seus esforços por
.cipal motivo de interêsse nestc vo- aear e reconstruir seminários, êstcs
lume, é o mesmo que durante mui- foram proibidos, ao passo que o

t
A viuva Vanda Costa, fjlh::t e genro agradecemtos anos estivera encarcerado por mesmo prelado conseguiu manter

"por-se com firmeza à antiga j)olí- durante algum teml)o um curso de a todos os que, por motivo do passamento de seu seu·

tica religiosa dos Soviéticos; não Se correspondência para futuros ecle- doso espo�o, pai e sogro José .André da Costa, lhes en Vende-se pequen� cosa.
IlOde pois considerá-lo um mero jo- siásticos editado diretamente por viaram pêsames e flores pafa o esquife e ainda acom· comerclal, de
g·uete lIas mãos do govêrno. É mui- imprensas governamentais. Como panhan:m O corpo ao cemitério. Aproveitam ensejo sêcas e molhados, bem a-
to significativo o trecho em que o primeiro resultado a muitos dos.

O
•

Ii\'ro contém um elogioso comentá- eursantes se há Jlodido conferir as para os convIdar, bem como a todos parentes e conhecl frequesada, à rua Uru-
rio sôbre o intrépido patriarca Ti- Sagradas Ordens.

I
dos, para assistirem à missa de sétimo dia, que será rezada guai, n 17. Trotar no mes-

khou, a quem os fiéis russos ven�- :'�s auto�idades ofi�iai�, que scm segunda.feira, dia 26, às 7 horas, na igreja de S. Luiz, fican. ma.
ram como mártir por ter falecido ;, dUVida ,deVIam e�ar r�l�elTadas de do de antemão agradecidos aos que comparecerem. 196 30custa dos sofrimentos l)adecidos Pê- que!Js Impressos se utrllzavam para' , V -14
Ia fé. Por ora o arcebispo Sérgio re- êste fim, fecharam os olhos sôbre o

V d
--.

('onheee abertamente a evolucão de. nssunto. Assim esta formação "il!'. eu e-seterminada pela guerra, e a invasão gal" do clero não constituiu IllU A B R EMda nússia, na conhecida. atitude dos obstáculo para que "legalmente"
Soviéticos; há a religião caracteri- aparecessc essa primeira I)ublica- CA!Vi I N H O
?ada na nova politica de tolerância ção. Ao mesmo tempo não se deve

I.mais ou menOS relativa. Tem a Igre- exagerar a importância dêste fato.

�/mj/
I

jll- Oficial e os 143 sacerdotes cató- Há de pensar-se, I)ois, que o antigo

/_.-.lY/./�///
/

;/;/;////'/
/

H('(ls polacos que na atualidade cui- sectarismo ateu já não está na moda t
/ _,/ / /da.m dos católicos polacos residentes, nos tempos atuais da· Rússia Sovié-:

na União Soviética (civis e mili-I tica. j REGULÂM 1. FUNCÃi) INnSTINALtares).' I (Cen1ro de COl11lmi(\w'H{I PRO-
ue 1.1 I

J J)T'I"
� > ���M·J.� jI�1JI """"11," tliM �, U� II� Ii".

�.. omo olltro (lnllll! Q �ef,lliia tl).�·. .."'). I .' �.,"-�,--,

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
NCII1H'rO Avulso Cr$ 0,30

No lnlcrior :
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Tr-imestr-e c-s 25,00

IAnúncios mediante contráto

Os ori-gin:lis, mesmo niio pu-

I :'; :�::�:on::::�::'O..hlllza pelos conceitos emiti
cios nos artigos assinados

A religi�o na Rússia
so'Viética

A NOSSA
Este aluno hobi
iitou-se em e s-

����.comerciais, por- (1\ fI. _ \lugues pratico, \1 ' _
,

direito comer- . �

.__:. ..{'
ciol, correspo»
dencio, em suo . �'-"":?�-��
cosa com estes 4 livros especialisados que IIlmmilr-m'íI1rrtdispensam o professor por ser de uma Io citi-

." '., ..

dode jamais visto. A verdade seja dito: sou professor lia mais de
20 anos, mos nunc o vi isto, é vordadeiramente formidovel! Peço
pro s pe lo, C0111 iodo confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Cesto Jr.
n,O í 94, Caixa B76. S. Paulo. Escola devidwnente regi," oca
P9r quem de dir ei ío sob n.o S48 em 1918: habilitou lá urna gero,
çoa de alunos e todos estõo trabalhando, Junte envelope sele.do
oorn seu endereço bem cloro. Os preços sõo modicas e e111 p e
queno s prestaçoes. Nõo perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitaró em 4 o Ó me z e s, tendo direito, no Iim do curso o
um Cer tilicocio de cornpo íencio com O quol, de con(olllliJ�d(;
;0:" o 1(�i"!?=\�9(O, poderÓ comprovar o suo ol!o -hobili!;;çüo;

crituroçõo mer

cantil, colculos

O PENSAMEN1'O DO mA
«Da luz apenas fogem os es-

caravelhos, os ladrões e os

ignorantes·. Mantegazza.
A ANEDOTA DO DlJ\

-E' verdade Que voce ja
modêlo de pintores?
-Sim, querido; mas iuro

só posei para paisagens ...
'"

foi

que

Traçando planos da
batalha

A •

omozomco

Anatólio Pinheiro Gui
marães e ZoA Pessôa
Guimarães têm o Pl'Q
zer de participar a to.
dos os de suas relações
e amizade o nascimento
em 18 4 43, de sua filhd

Norma.

3 v-I

Vendem-se por motivo de
tra'!st�rêacia

de residência, em João Pessoa,
Estreito, duas casas si.tuadas à
rua Santos Saraiva. Tratar à
rua Almirante Alvim, 21.
219 10 vII)

uma embarcação I:ara esport�
tipo baleeira, com 5 metros de
comprimento. em perfeito es
tado, com todo material ne
cessário (2 velas, 3 remos, etc.)
Tratar com Heládio Mário de
Sousa. Agência Chevrolet (S.
A, Comercial MQellmlmn).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO�Sábado, 24 de Abril de '943 3

o aniversário do Ipres. Varg�s .

Vimoif'transcorrer n o dia 19 des
te, a .laia natalícia do (lresidel!te !'r.
G túlio Vargas. Desde os rrncoes

di�tantes no noss? Brasil at� à l\'}c
tl'ópole, a voz UJIISO�la ?OS cidadãos
onclamaram, entusiasticamente, o

fíder il1confundíyel de todos os bra-

sileiros. .• ..

A Igreja Cristâ Presbiter iana des-

ta Capital, associando-se às j.ustas e

merecidas h0!,llenagens devidas ao

chefe da Nação, resolveu promover
um culto .e� aç�o d� graças pela
maneira sábia e inteligente com que
., grande .br!lsileiro tem conduzido
a nossa Pátr ia.

O princípio estabelecido por Cr is
to no seu glorioso Evangelho � que
os cristãos d evem , (leia obediência
a DeuS, s'Ubm�ssão às autoridades
constitui das, afirmando que elas
não existem sem a vontade de
DeuS.
A Escritura Sagrada não define

oual a forma de govêrrio que �s ho
Int'lIS devem adotar, mas ensma a

maneira (leia qual os homens podem
l'ivet contentes e felizes, qualquer
que seja a forma de seu govêrno.
Não diz a Bíblia se a melhor forma

.

de g'ovêrno é n monarquia, ou ,3 oli
garquia, ou a democ!3cia, mas de
clara-nos Que o governo é, em sua

essência, uma ordenança divina, e,
sob qualquer forma que êle exista
em qualquer país, deve ser concien ..

ciosamente obedecido pelos cida
dãos que estejam sob suas leis, e

que desf'rut=m de sua proteção.
Apesar de a Escritura não decla

rar qual a forma de govêrno que
os homens devem adotar, todavia.
o p rincípio nela inerente é que ca

tia (lOVO deve encontrar a forma de
govêrno que expresse exatamente
os seus legítimos sentimentos. ��
aqui justamente onde encontramos
a nobreza do presidente Getúlio
Vargas - êle nâo só encontrou a

forma de govêr:no que expressa exa

tamente os nossos sentimentos, co ..

mo êle mesmo encarna em sua pes
soa, e consubstancia em todos os

seus atos os sentimentos e aspira
cões do povo brasileiro. Daí a razão
por que a Igreja Cristã Presbiteria
na, reunindo-se no dia 19, rendeu
graças a Deus pela passagem do na

talício do eminente chefe da Nação,
em quem o Brasil encontra o seu

verdadeiro guia, inspirado nos sen

timentos de justiça, de patriotismo e

de amor, "

De acôrdo tom o que afirma o

grande apóstolo Sâo Paulo",... a

quem temor, temor; a quem honra,
honra".
Fpolis., 20-4-943.

J. AI,CÂNTARA

II •r

� I�n a !�[riVI i� o a I aflBJaime Soares - (Exclusividade do
C. E, C. para O ESTADO) - Anti
gamente a cultura era ma is ou me

nos privilégio de certos povos e as

ciências se rcstrlglmu a determina
dos países que a elas se consa

gravam. Hoje porém, todos os povos
foram chamados n participar de

. 'iuns vantagens.

lheiro da ítustracac a-cima, ofereeee
lha. em amavel geato, um càííee do
excalent. aperítívo KNOT, lembre-
16 V, Sia , de aoreecentar, ao agrade-
....r a gentiJeza:!ISíEE 11411-
Bf/'1 O NEU APEI?ITIVO

I'J1EDJ1.El(l!

Vt1 PROOVrO DA KI10rSA.llto./O/'I. f Sf6UROS
'-- IT.t..'AI ..

V. S. quer vestir bem, usando ternos df
excehtnte quslida;;ie. otimamente bem con

feccionados e a preços convidativos ?
Faça, então, uma visita à

,ALFAIATARIA OLIVEIRA,
que ficará plenamente satisfeito!
Praça 15 de Novembro, 18 (Próximo

à Delegacia Fis(al)

CARTAZES DO DIA
-HOJE

· ...---�HOJy--
�......�...�IXJCQIXJOCDEJiiIQrWU:ID�DOIiJOl1ODO biOUOI:JDItIQOOUCIOQDOgQQCQQQp�

-o- ........

CINliQN�IPofON lMfoi�11AL
A's 5. 7 e 8 3/4 A's 4 1/2 e 7 1/2 horas

ATRAENTE PROGRAMA. EXCEPCIONALMENTE
Um filme mcvimentadissimo. Programa Gigante. Um filme
repleto de torcidas Rastro nas fortíssimo que não dev( �er

Irévas. com Chester Morris e visto por pessôas fracas. Ré
Rochelle Hudson. Inicio do fen inocente. com Margaret Lock
tastico seriado. O bezoure ver- wood. Outro filme emocionan
de, com Gordon Jones e Anne te, O homem que se vendeu.
Nagel 1/2 Episódios (5 partes) com Bfian Donlevy ] /2 Episó
No Programa: - CACHOEIRA dios. O bezouro verde, com

DE PAULO AFONSO (DFB) Gordon Jones. No Programa: --

Preços Cr. 52,20 l,5f)- 1,00 RONDONIA (DFB). Preços: Cr$
Imp até 10 anos 2,00 e 1,50. Imp. 14 anos

Amanhã _. ODEON. Um filme tão forte qu antoí o rugir do
aceano. Esta mulher me perlence, com Franchot Tone, Ca

r"le Bruce e Walter Brenamm.

James Cagney
. Ricardo

ODEON 2a FEIRA
em Cidade Sinistra, com Margaret Lindsay,
Cort�z, Fred Kohle e Barton Mc Lene •

Prazo para declara
Cão de renda

RIO, - Terminará, no

próximo dia 30, impreterível�
mente, o prazo para a apresen
taçíio (la declaração de renda

"Uma coleção de livros /..� a ver
I das :JS cadeias, a sacudir as tiranias, IIC uma tirania, quando quer que se

<ladeira, universidade dos tempos' Ci. reivindicar essa liberdade sem a crgu lima ditadura, necessariamente,
modernos", disse Carlvle. Assim, qua,l é"trisle, é odiosa, é impossivell' mais ce�o ou mais tarde, aparece o

em todos os cantos do planeta se a Vida . braço vingador que derruba o auto
pórle levantar hoje uma gigantesca Tal a tradição permanente e etcr- crata c restabelecer para todos os

civil izaçâo. Uma biblioteca é a re- na da história inteira. Porque a hu-I povos o direito à vida, ii felicidade,
constiluiçúo ele toda a

CiViliZaçãO,\l1lanidarle
reage certamente contra I :1 Iibcrdadc, heranças naturais a que

Eis porque, os SOl,lhOS satânicos dos tudo que lhe arrauque o direito fI,' lodos temos inalienável e irnpres
que conceberam o fascismo e o na- felicidade, Onde quer que se Ievnn- crií ivcl direito .

zismo é dc realização integrnlmen
le irnpossivcl. Em qualquer canto
do planeta, os sentimentos, instintos
e idéias fundamentais do espírito
humano se levantam para protestar
contra a ambiçâo estulta de se re

duzir fi humanidade outra vez ii es

cravidâo. Dizia Custclar : "ref'Iel i se
nhores, e vere is todas as idéias de
progresso ligadas a urna idéia Iun
damcntal, a lima idéia matcr, a idéia
sagrada cio direito; pois, sem direito
11:10 há, nâo póde haver liberdade,
e sem liberdade o

í rububho se ahui-

proprietarios de
II

A Metrópole"

•

� 'I'''rJt�fI�n!1tJ''
II ora o ,.

c,'fTtQ n
ffrd�tl(J

11) O.R.5�U"'O
;rnelhora a

I"" lJf'tJtJtj/r{)"
CVElE FúNF: 1{)OS

Una Vit.ol· Meireles, 28
Florianópolisxn a um instinto bruto ou ao movi

mento cégo da máquina; sem liber ..

dade a arte é irrefletida como a na-

1 Vida Social I!M'õJ!L1 _

'FA ZEl\[ ,\.NOS HOJE:
S: itas Emília Crespo.
Srs. Custódio Ferreira Ban

deira. Irineu Monguilhott , Jor.
ge Zipperer, industrial no Rio
Negrinho (! José Ribeiro Bran
co, residente em Lajes.

•

Fazem anos amanhã:
O sr. Erico Hcsterno, ativo

funcionário do Instituto Brasil·
Estados Unidos, em Florianó
polis.

•
O sr. Rautino

alto funcionário
de Identificação
e pessoa muito
meios locais .

Horn Ferro,
do Instituto
Médico Legal
estimada nOI

DR. AUGUSTO DE PAULA
tureza é a imitação de \1111 passado, Cirurgião - Diretor do Hos-
é o YÔO da ave prisioneira quc se pilai de Caridade
rnsungucntu contra os Icr ros do seu Doenças de senhoras - Ope
cárcere; sem liberdade o lar domes- rações - Diatermia Infra
l ico que o anjo ela família deve Vermelho - Ultra Violeta
guardar está exposto à delaçiío do

I
Rua Visconde de Ouro Preto, 51

espiào e às violações do esbirro; Telefone: 1644
sem liberdade, o pensamento. alma CONSULTAS às 11,30 e das
da ciência, cái no silêncio e morre; 3 às 6 horas
sem liberdade, toda a discussão de Tratamento das dores e infla-
escolas é burla; sem liberdade, 1.0· mações nas senhoras para
da n, justiça é mentira, Iorlo o cas- evitar operações
tígo é infâmia, loda a religião é hi-
pocrisia; som liberdade, não existe
o espírito, não existe o homem; e

porisso, o movimento da história, n

aspirnçüo de todas as artes, o segre
do de todas as investigações cientí ..

ficas, a. alma de toda revolução. ()

idcal de toclo o progresso, os de ..

scjos dc todas as gerações, são en

caminhados fatalmente ii romper to-

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRIT08l0: lua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Poria Hotel.

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 12

.

O jovem Her';línio dos Anjos.
Falecimentos:

5� feira passada faleceu nes
ta capital o sr, Marcial de Li
ma Veiga, neto do major Al
varo Lima e representante co·

mercial na Laguna.
O enterramento de seu c.dá�

ver toi feito ante-ontem, às 11
horas, com grande acompanha
mento.

O extinto deixou viuva e trêS'
!ilhos menores.

*
CI,UBES

Hoie, às 21 horas, o Cantis
ta R,F,C., do distrito de João
Pessôa (Estréito), vai oferecer
animado baile ao conjunto vo
cal -Seresteiros do Luar».
Reina grande animação em

torno dêese baile que, cert.
mente, vai reunir numerosas
pessoas da sociedade local, num.
baile onde haverá muita ale.
gria.
Depois do baile transitará

onibus para esta capital.
�

O Desterro R. C., . vai ofe
recer aos seus socios, com Jm
cio. às 21 horas, animado baile.
Domingo, também, du 17 às

23 horas, haverá outro baile.

Sabota Silva
I o DR. ANTONIO MUNIZ Icomu:i�a �R:�: clien-tes e amigos que tran •.
feriu seu conault6rio
para a rua João Pinto,
1 (sobrado, em cima
do Farmácia "Santo
Antônio"), onde conti
nuará a dar consulta••
das 15 às 17 horas,

diàriamente
A Estatistica .I\1íhíar, destinada a (8 casa do calcado que lhe convém)facilitar 3 preparação rápida, e tio 154 v.26das �a Nação, exige. que todoll Oll têm o prazer de avisar !lUa distinta freguesia que acabam de -------------perfeIta quanto possIvel, do

apare_j
r' .

C Ih i M f 1 PrestigIa O GOl'êrno e ..
Ihamento material das fôrças arma- trans,ertr sua Casa comercial para a rua onse e ro a ra, lasses armadas oa Nd.brasileiros lhe prestem cooperação, (Ediftcio La Porta), onde aguatdam a continuação de suas

c
m "quinta e�I�.ta" (t.Subtrair-lhe apóio é trabalhar con' 2Q8 prezadas ordens. 15vll 11) DD N \ .:, -" .•

t'A " BrAsil em ,'l!t'rra. O), E, M.).... " "'I" � " - ',. . �-� _. o "I,..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 o ESTADO-Sàbado, 24 de Abril de 1943

o Papa e os beligerantes o

Exclusividade do European Cor-

I
atividade do Vaticano não só pela

I
Em 24 d.e Setembro ele 1942, .u. na cidade, para estar junlo ao po- Washington, abril HI13 - (Servi,

rr-spondcnts por Giuseppe Camero- sua cond enaçâo gcrnl das f'órmas rlgi nrlo-sc aos [óvens católicos da 1'0, mus o Vaticano negou isso ime- ço especial da Inter-Amer icana) --..

ni, - O dia 8 de Dezembro de 1942 fascistas de govê rno mas também Itália, o Papa exteri oriz ou os seus rl iatamente. Por outro lado, o Va- Graças ao auxílio de m�dicos e eu,
f'i oará sendo um dia memorável na p,tlas suas declarações sôbre aspe- pensamentos a respeito da "Nova l ican o têm protestado corura a des- genheiros sanitaristas dos Estadoshistória da Itália. Naquele dia em ctos individuais rlêstes regimes. Ordem", "Fala-se muito hoje a u-uíção de Estados inteiros pelas Unidos, o Perú deu ·início a traha,que o Papa, depois de ter d ito mis- "O neo-p agn nismo aniquilará tudo respeito do estabelecimento de lima potêucias do Eixo. Por exemplo,
sa, assomou às postas de São Pe- o que é cr istâo ... g muito mais Nova Ordem. A humanidade têm em 29 ele Setembro de 1042, 1101' lhos de saneamento relacionados
dro, foi recebido com o grito cruel do que o velho paganismo, estado sempre à espera de uma 1l0- ocasiüo das discussões a respeito com o desenvolvimento industria
lanclnante de "Paz, Paz!", lançado visto que l' ateu c têm por f'í m im- va ordem ... Hoje o mundo sente de 111:1 .curso d? e.studos reli�iosos do porto de Chimbote, que d.i sces
pela enorme multidão que se aglo- plantar () ntr-ism o ". novamente a necessidade do nasci- e SOCiaIS em Ei nsicd eln , n�. 0u,1ça, so ao vale do Rio Santa ." "

merava entre as colunas de Ber- Qual é :1 at ivirladc elo Vaticano mcn lo de uma ordem, que dC' a ca- a que estavam presentes oficrats c . . _..

C as rrca:

nini na Piazza San Pietro. Esta ma- para com a gllerra? Consider-a as da UI11 liberdade para governar a soldados polncns que tinham fUgi_I.laZldas.
de curvao ali

eXIstentes.,nifestação a favor da paz teve lu- ambi cões de 1Jitler e Xlusso lini co- sua vitl a ii sua moela, trabalhar no tio da França pas-a fi Suíça, disse As esperanças do Perú, quanto'
gar na Cidade do Vaticano, em tel'- mo li cansa vcrdud elrn da guel'l'fI seu posto e no 111g[!]' em que vi ve ", UIIl oradol: na JUdio. do VaU��al1o: um mercado para sua exploraçãoiitónio neutral, por conseguinte, A mund ial. Em 18 de Setembro de Seria possível exprimir cm termos "Que a Vi rgem j.vlnrlt� abcnçõ e

es., entre as' nações vizinhas af'etadueutralidade da Cidade do Vatica- 1942, dia da c hcgadn rio Snr. Mv- mais claros a condenncào das de- Ics bons soldados c [ar,a com (IU( . .' a.

no acha-se bem confir-mada pelo [ron Tnvl or, a Hád in d o Vaticano I por+ações e oulrus medidas ele vi o- em breve se juntem às suas espo pela falta de combustível decorrent
luto que se acham devidamente irradiou () set(llinte comonlár io d i- l lô uc.i a ex erulad as por ordem dos S:.lS e aos seus filhos, e rcssuscítc H da guerra e quanto a um possíve
ucrcditados à Santa Sé representan- rigido ti l Iit ler c :\Iussolini: Entre I di tadorcs fascistas? sua Pál ria ". desenvolvimento de uma indústri
lr-s diplomáticos das nações br-li- tal tos os an i ma is, o hOl1lcJJJ é o mais O \'"tic<1l1o r-xplicou c l nrumcn

í

c I� preciso mais alguma cousa pnrr produtora de aço, fundam-se na exgerantes, 1ncll:Ífoldo a Grü-B.r�tanha slisce�ível :'1 h�rll1ol1ia.. n�:Js cria

I
qunl é ,1 sua posição com reJ'eren- J11ostr�!, de lado está o Pap a ? Sej: ploração das jaz idas de anlrn.dtee os Estados Unidos da Amérlca do também as mrn or-es

í

rarródias em c i a aos ditadores, mas não se COI11- qual tor a ospcranc a que tcnhnn
SOI'te, Mussollni, cuja acôrrl o com virtude ela sua .unb icâo e do seu prumclr-u COlll respeito ao tuun-o. i1S potências do Eixo de que o Pn- que se encontram localizadas na
o Vali�[lno resta,urou.o porler tem- ódio ... A12l1.IJS ,h,l!l:cns l

ó

m (tes-I Nadu roi dito a rc s p e it o da atitude. pa :�s salve, todas a� declarações d� que la região. Chimbote é uma pt.'
1101'al a Santa Se, da ria certamente p rczndo a c i vil izaráo c

pratlcadO(dO
Vaticano para C'll11 a Casa neallV:ltlcano lllOSLl'ill11 que SlIa Santl quenina cidade, de 5.000 habitante.

um.a forLuna para, anlll�l' este acÔr· a 1:1:ais dt'sll1C'dida. seh·ngeria. ::;:ã:1 italiilll!l, que !10 pa�,ado têm priva-I' dlld� nijo Icntarú f;Izer o papel d{
tio, Illas mesl1-:o �le n�o se at,r_e·,:e pe,�alll?S tell1po talando na ll'agl- do a Santa Se do Sl'll poder tempo. mediador para obter uma paz qllC'

apenD,s, na haia do mesmo nome,
i! provoca!' a. 111.dlgnaça� e �� ltl!'W ea IrOllla do homem que se

con<;i-j
tal. f.\If.(UnS .iorl1:lis fascistas disse-I nflo elilllinasse tudo quanto c máu situada 110 traçado da grande

do pov,o ilall.ano, qne e prrnlelro dera um DeliS e se porta C0<l110 um rnm ([llr se HOllla róI' b01l1banlea- .no estado atunl em qllt' se eneont�'a dovia Pan-Americana.
que tudo católico e só em segllndo animal selvagem ...

"

ria, o PaJla entrará imediatamentc o mundo. Figuram no pl'Ograma vúrios em
lngal' fascista.

A(ulando
-----

preedimentos tais como o combat
A neutralidade do Vatic,ano t('111 (..... t .-.II

•

.- t ii mal,íria, a construção de um hospor fôrça de determinar :l sua ati- Moscou, 24 MOr e ue Jorna IS a
Il!de p<?lítica. Isto nüo qllereJ1l, P?-. (R.)- Os sue. alemão pit8,1 e a purificação da água por:'!'
rel11, �hzer .que {) !:'apa e H Igrep I cos acusam II EMULSÃO DE SCOTT ZURI H 2 t vel, segundo as informações que têl
se deIxem 1nflue.ncl:ll' por preSS!lO _

' C , 2 (Uni ed) - In- ehegac10 ao Instituto de Neu6cio.
da parte dos estad<l's fascistas. O os alemoes a maneira mais facil e se- formações de Berlim revelam �

Papa 1['11) o cont'role absoluto da de haverem gura de tomar-se o legítimo que Otto Haefner, redator-che- Inter-Americanos, nesta cidade,
I)olític.a católica, e todas as tenta- afundado o

óle;:> de fígado de bacalhau d qual está colaborando com as autote o "Das Reich", morreu emtiv::l.� elo Eixi? I?�.J'a espalhar bo�tos submarino ridades rlaqllele país,
([ue deem a lde.la de que o VatJca- "Ulven".

combate, na frente de OreI. A obra a realizar rl11 Chimbote fa,
no está ao lado dêle nào podem " _ . . . .._. parte de UI1l programa inter-mneriproduzir o menor efeito.
Em 10 ele Setembro de 1942, a T d d I I 1*b d d

cano mais vasto, que abrange ta
P.ádio do Va,ticano irradiou extra·

.

O OS tamos a·uta r pa a I ar a e balhos ele saúde pública e sanea
tos de um artigo da autoria do Car- ._ � ,.., • menta, em vias de rxecução, n
l'eal Van H.oey COIII refert'l1cia à A hora presente exige o com- Perú e outros paises do Hemisférioposição ua Igre.ia CatóJicf( para .

t d
.

d l' ad pelo
J

1'ror É r."0 t nr no arr'b';ente de todas as na- I('om os regimes políticos: "Se belll parecnnen O e to os aque es 1nzn o Le . 'jJ r a .,0 • , C0l110 )ase de utn desenvolviment.
que seja certo que a Igreja Calóli. que prezam a dignidade da vi- essencial que, para ele ser ven- ções. Na retaguaTda preparan- de re{"ursos econômicos c bases de
('� adaptou-se a vários I'egilllcs, não da e o respeito da família den- cido, todos os paises se empe- do armas ou na vang1wrcla l'ensivas.
p.ode, pela natureza das, causas, tro ele uma coletividade regula-I nhem na luta que pertence a usando e impunhando as ar- 1':mto os médieos COlHO os engeadaptar-se � formas d.e g?·\:erno que da pela ]Jaz (> pela ]·ustiça. T,} .. todos os povos. A liberdade é mas, devenws estar 1Jresentes nheiros sanit:íristas dos Estados Unineguem a ltberrlade 1I1dlvIdnal e :1

v � v

i
l'

I i hel'.dade de consciênc ia. A Igrejn • dos temos ele prestar nossos. fundamento primário para. a I
C01n entusiasmo e orgulho. Aú' dos e do Pt'rú auguram para Chil1l

Católica não se adapta a regÍll1es servicos seja por intermédio' tranquilidade e progresso hu- sim têm feito os grandes povos bote um grande desenvolvimento
de pers:ei?uição ... ". Trata·se. de de auxílios materiais, morais OU' manos. Cada um de nós preci· e assim, o farão gloriosos 08 C0l110 centro industrial e porto d
nma r�J'el_çao formal do FaSC1Sll](1 pessoais Se vencer o total!tc·· samos conquistá-la e solid(!'1Cú- brasileiros! (Exclusividade dr; cmbarqlle. Os terrenos paludosol' do NaZismo de todas as formas..

.

., .'

Esta drclaraçüo dispõe tamhém nsmo, O mundo mte21'0 sera do- la afim de que ela se perpetúe C. E. C. para O Estado). existentes em torno da cidade es

fIe todos os boatos espalhados 'p.e· -�-------------.--.- -

tão sendo Iibel·tados de ervas perni
1.0 Eixo de que o Vaticano aprova- cios:'8 e regadas com inseticidasria uma· fórma de govêrno clérico-

A Ia d p.
-

fasdsta que pudesse ser planeada. ta. l;ft r a Intu r p:lra elilllinar os núcleos de pro!i,
Quando os jornais nazis noticia- "IIiít � �. a f('raçflo do mOSQuito, que é porladol
I'am a nomeação do Príncipe Lob· Professor Es· tanl'slau TrapJe

da Illalarifl. O combate temj)orárí
kowi1z como enviado da Cro<Ícia it a endêmia serú seguido de permaSanta Sé, a Agência de Infol"lllacõ('s. AULAS DE DESENHO E PINTURAda Imprensa do Vaticano decJároll I l1entes medidas prevrntivas, tais co

el11 13 de Olrtubro de 1942 que o
1110 o clren3mento e aterro de ?r0nas

P·
.

I bk
. Diurnas - das 14,30 às 17 hs.; r I I

.

.I'ln'Clpe �o OWltz, que é cama- ,pn, u; osas.
I'ista papal, tinha sido encarrega- Noturnas - das 19 às 21 hs. r --------- _

do de vigiar os interêsses dos croa- A'S TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS LEONOR DEUCHERtas cató]i,cos, mas que não hoavi a

E
-

P
,

I'elaçõ'es diplomá1icas entre a San- XpO�_l·çaO errnanente.ta Sé e a Croácia. A San.ta Sé não
têm representante acreditado ao re- Rua Feli"'e Schmidt, 2 (sobr.), sai3 n' 3 f
{::'illle de Pavelic. Nem os Illaiores' t" I
rsforços para perverter a verdade ,__ _ ..........!
pud.cram trallsfol'J11ar Don Ram iro
Marconi, abade ele Monte Vcrgine.
e!TI núncio do Papa no EstaDO da
Croácia. Representa simplesmenLe
Sua Santidade nas relações com o

episc.opado croata. O Papa não têm
representante em nenhum dos Es,
tad.os criados desde o p.J'Íl1cípio da
guenra pela graça dos nazis.
Póde-se fazer uma boa idéia da

prog·rama sanitá ..

rio do' Peru

Enfermei:'a ohstét.rica< (par.
teira dipll'filll.dl') Atende na
,Casa de S,- (pie S Sé bastião
I rI�s 10 à:; 12 e dllS 15 às 17

. horss
! ----------------------------_1

I CASA MlSCE!.ANEA. distribui·
________________ dora dos Rádios R. C. A. Victor.

L{lÇ.10 Vávulas e DiscoI. - Rua Traja.I bO, 12.

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA. Rua Vidal Ramos, 19

Cabelos brancos t
M.ARAVILHOSA 1

Sociedade Cooperativa de· Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e A9rl(0la
de Santa Catarina
Rua Tralano 0,° 16 - Séde própria

RegIstrado DO Ministério dll Agricultur8 pelo Ct>rttrlcada
n. 1 em 20 de Setembro de 1938,

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códi�os usados: MASCOTTE ta. e 2a. ediçloFLORIANOPOLIS

E�iPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestin:-aos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem eorrespondente em todos os Munlclpios do Estado
f{epref3entatlte da CaIxa Economica Federal para a venda

das ApÓlices do Estado de Peroambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os COUPODS das ap6lices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem c8fteira eRpecial para administração de prédio!.:Recebe dinheiro em dep6sito peJasmelhores taxas :
CIC à dispoeiçgo (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A ,,150 PrévIo 6%
CIC Prazo Fixo 7%

Aceita procurucl1o para recebt1f Vencimento. em' to ..

1ftS 1:\8 Repnl't1QôfHI Ft�dMllt3, E�t.fldltal. e MunlcJpal•.

-

I COllpan�i8Fundàd. em 1870,. Séde: BAIA
INCENOIOS E TRANSPORTES

Dados relativos ao ano de 19.tl •

Capital ReaHzado Cr $ 9.000.000,00
Ruervas, mais dE c $ 59.000.000,00
Responsabilidades assumidas, c $ 4.748.338.249.78
Recélta c $ 34.198.834.90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598.37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz, (prMlos e terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRlTORES: Dr. Ptamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

Os cárdápios - dos
restaurantes

nio, ("Esla(lo") - o Assisten-
te responsúvel do Setor Preços da
Coordenação da Mobilização Econn
mica baixou a, seguinte resolução:
De ordem do Coordenador da Mobi-

!Iizaçüo Eco\1ornicn, o assistente l'es

p(ln�{lv('1 do Setor Preços, lIsando
da cOlllpetl'llC'Ía .

que lhe é eonJeri·
da pelas portadus n. 30 de 30 de no

vembro de 1942 e 11. 39 de 9 de jn
neiro de 19-13. resolve criar a, Comis
são de Preços de Cardapios de Hl's
laurante com as segllintes atribui
ções: - Estabelecer dentro de 90
dias o tabelamento dos preços de
carclapios adotados cm restauran
tes.

• Aliança �8 Baia·

Agências e sub-agências em todt, o território nacional.
Suclilrsal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.
. Aqente em FlorianópolisCAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Scbmidt, n' 39

Caixa P08tnJ n. 19 - Telefone 1.083
End, Telegr. cALIANÇA�

I
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAí,

.' , B�U�ENA�., BR�S�UE. LAG�S � R!�:'� :� _.

Algemas nos
priSioneiros

LONDRES, (Reuters)
O sr. Anthony Eden, ministro
das Relações Exteriores, decla
rou na Câmara dos Comuns
que, na próxima sessão, fará
uma declaração sôbre o alge
mamento dos prisioneiros bri�
tânicos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Calçados e capas para colegiais II
Chapéus «Clímax» (tropicais)
Capas para militares
smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENNER.
Rua Padre Miguelinho, 36

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

Pescaram um tesouro
Las Palmas, 22 (U. P.) - Os de 3 mil libras esterlinas.

navios "Santo Domingos" e Os pescadores entregaram a

"Carmen Fiqueroa", que pes- caixa às autoridades mariti
cavam diante da costa da Airi- mas, as quais recolheram aque
ca recolheram com as redes la soma ao Banco de Espanha. II11[�a caixa de madeira, revesti- Presume-se que proceda de
da de zinco internamente, a um navio aiundado.
1n:.ntP1.todw! v mlUJ/uOQ }vnb
���==================--

Opéra nos seuutntes riscos:
INCÊNDIO -- ACIDENTES DO TRABALHO - ACI
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVI:\RIO. POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES�
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL IHTEaRAlMENTE REALIZADO:

Cr. S 2�OOO.OOO,OOSéde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S, Paulo, rua Baião Paranapiacabn 24-6" andar

N. LOPES, VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidl, 2 - Caixa Postal. 172
Telegramas -'- «Vianna. - Foue., 1102

I
- FLOAIANUPOLlS -

Sub-agentes nos principais municípios do Estado II------..--..------------���--�--�----��---�----
32 vs 27 íNão tenhas dúvida em de

nuueíar um "qnfnta.colona��,
por mais que pare"a teu RmJ·
go; não merece tua estima uni
traMor da Pátria. (L. D. N.).

Ao tentar esquivar-se às determl- !
nacões dos óre:ãos de Estatística Mi- ilitar, uma pessoa revela o que é: I
inimigo do Brasil. E para 08 íntmí- I
gos do Brasil, a lei é inflexíveL Im. E. M.). '"- ..... _

30vs 8

PARA Os
BEX ,RINS E AIGA .

Pilulas D(-WITT,

o tormento das Dores na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento",
das dores nas juntas, é devido
exclusi vamen te ao funciona
mento anormal dos rins.
Ii: importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteraçào do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
O� rins executam o trabalho
importantíssimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo, Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor
tas, celulas diversas bem como
outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratório
ou batimento cardiaco, mais
ainda, cada pensamento e emo

ção concorrem para a

produção desses tcxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elementos

nocivos e os eliminam do oro

ganisrno, sob forma de urina.
As Pilulas De w.u para os

Rins e :ii Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou.
Os tóxicos acumulados são fil
trados (' eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar seúde e gozar " vida.
Alterada a saúde: dos Rins de
vido a causas como abalos, reg

friarnentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionarnento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os tóxicos. Estes tóxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas
-

j untas I" são respcnsaveis pelas
dôres intensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e pela' sensação de "ve
ll.ice". Os primeiros sintomas
são em geral as torturante.
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados -- e corno consequencia
vos assaltam estas t erriveis
dores' nas costas. As Pílulas
De Witt vão ter à sêde de
rodes os vossos males - aoa

Rins. A sua açáo é indicada e

segura em todos os caSOI de:

DÔRES NA CINTURA -

REUMATISMO - LUM·
BAGO • DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

o vidro �rande de Pitulae De Witt, contendo duaa vaze. e meia a qu..n�
tidade do tamanho pôqueno, custa proporcionalmente muito mencn.

� -...... .
-- -- - �� -- -::- - - -

-

- - -- - _- --

-

4.'!_, (

DR. ASRIPA DE ·FARIA
Rua Vílor Meireles n' 26

Telefone D' tlt05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
Iést.ias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas das 3 às 5

• •

mil�r mano a I muo oWashington - abril - (Serviço regados de abastecimentos Iorne- i das estutisticas de construção e da
da Inter-Americana para O ESTA- ciclos segundo os termos da Lei de média de afundamentos l)rováveis
DO) - Os navios mercantes centro- Empréstimo e Arrendamento, au- I!O corrente ano, nossa frota mer
lados pelos Estados Unidos, trans- mcntru-âo enormemente, devendo, cante superará a marinha mercan
portando material de guerra dcsti- provavelmente, alcançar o dobro te britânica, em melados de 1943, c,
nado às nações aliadas, de acôrdo do volume registado em 1942. no Iirn dêste ano, nossa frota mer
com a Lei de Empréstimo e Arrcn- Dr um total de 1.745 viagens, dr- cante será 25'10 maior do que a hrl
rlll.lnenlo, fizeram 1.745 viagens, (lu- clarou o almirante Land, 1.:375 In- túnica. A f'rota mercante norte-ame-"

rnnte o período decorrido entr-o 1 I'Hm destinadas ii Inglaterr-a, 304 pa- rícann, atualmente conta com 61%
de novemhro de 1941 e 31 de outu- ra a Rússia c 66 para a China. da tonelagem britânica. Segue-se dai,hro de 19,12 - segundo declarou o" 1'\0 decurso do mesmo período, a naturalmente, que, se os Estados
Almirante Emory Lanrl, presidente Comissão Marifima e a \VaI' Ship- Unidos contarem com maior quanda Comissão Mal'Ílima Americana, I ping Administrution repararam ..•. Iidndc de navios do que as demais
na Cll1wl'a dos Representantes. J..182 navios das Nações Unidas, em nações aliadas, lhe caberá a parte
,Acrnluando que a maior parte

I
cstnlci ros :Jmerícan os, além dos nos- do leão 110 transPOl,'te de mnteriais

�esses navios chegaram a seu des- sos próprios barcos mercantes.

I
de guerra destinados aos soldados

II 110, o almirante Land prognosticou Os Estados Unidos planejam cons- que lutam em defesa da dignidade
que: no ano corrente, as viagens de Itruir 18.890.000 de toneladas de na-: humana - concluiu o almirante
navIos mercantes amer-icanos, car- vi os mercantes, em 19-13. Na base I Land,-

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cone. Mofra 4 e 5 - FONB 1.6,.Z

.Entrega a domicilio

Em todo lar previdente nunca deVI fallar

F I D E I N E B E R G a MO· indicado caIU

grandes vantagens eeníra conoesties dt
flgado, pertui'bacões gastro .. intestinals,

febres (maleita).
Peça à sua Farmácia ou Ct Caixa Postal, 1861 . S. Paulo

',G. I't:TTINAlI

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS .

Hoje e ema nhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopltilt.

PerFumarias.--Artigo5 de borrach•.
Garante-s8 a exata observ!ncla DO recaltu6rlc médica

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

FONE 1.642

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CJ A. ,\rl�TZEI� INDIJS'11R,IAL-JOINVILLlj (Marca reglst-)

tempo e dinheiro

�--�----�--------------�------------------"'I""".

•

ecorromrza-se
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANEMICOS

Precisa se de um oficia! 011
meio-of icial que tenha prática
em descarnar couros. Pr ga-se
bom ordenado. Tratar ii rua
Conselheiro Mafra, 41.
232 lOv-!

6 o ESTADO-Sàbado, 24 de Abril de '943

CATARINENSE 1 Cem alemães em troca do elubaixador (�Ó�[���I��E[��{J.��'nJ�\
Relatório da Diretoria da Companhia Telefônica Cateri- Sousa Dantas I Assemhléia Geral Extra-

nerise, referente ao exercício de 1942� apresentado à ordinária
Assembléia Geral Ordinária, convocada para Rio, 24 - Segundo revelam Vichi e de alguns brasileiros 2a. COftvocacão

o 'dia 30 de Abril de 1943 os jornais, o Itamaratí está en- ilustres que se encontram im-! De ordem do Sr. Dr. Diretor-
Senhores Acionistas. vidando esforços no sentido de possibilitados de deixar a Fran-
De acôrdo com os Estatutos desta Companhia, e, conforme os obter, dentro do mais breve Presidente, e na forma dos cs-

preceitos da Legislação vigente, vimos relatar as ocorrêncios mais des- prazo, o retorno ao Brasil do ça, o Reich exige o repatrta- tatutos sociais e lei que rogem
tacadas que se verificaram no decurso do ano social decorrido no exer-

sr. Souza Dantas, nosso embaí- mento de cento e poucos súb- a matéria, ficam convocados os
cícío findo a 31 de Dezembro de 1942. N dit s deti los 1) lo 'Sel11101'es A'

.

t 1 t S
OPERACOES xador em Vichí, bem como de J o

.

( ,
.

e nosso gover- . C1Ol1lS as c es 'a 0-

No decorrer dêste exercício foram coric lu idos os serviços do linha todo O pessoal da legação bra- 11?" Na ental:lOl�ção das r;eces- cicclade, para a Assembléia Ge
de longa distância, ligando a Central de Lajes à Rêde geral, com seus sileira. "Desse modo _ diz um sanas negoclaçoes, através dos ral Extraordinária, no dia trin
Postos telefônicos intermediários em Arit'iú, Rancho Queimado, Bar-

V ,t' 10 _ de acôrdo com países neutros, o Itamaratí .não ta (30) do mês corrente, às 14
racão e Boca' ina, isto, na linha de Florianópolis a La]' es, e, o Posto te-: espel 11 e

, ,-. I 1I
-

d f smao e
ó

rr •

"S normas que roras, na sec e social à rua
lefônico de Perimbó, intermediário da linha que Iirrço u central de La- as demarches que estao seu

0I
ez au "",,,,.Ull u, _' ue.

jes à central do Rio do Sul. � levadas a bom termo, em. troca em casos...!:.als, estao adotando Conselheiro Mafra n. 30, nos-

A �N�TALAtOES. � 378
. da vinda de todo o pessoal da tanto a Inglaterra como os Es- ta, com a seguinte

No decorr deste exerCICIO de 1942: Eo ro rn conexcrdos apare- antí ea embaixada brasileira e111 tados Unidos". Ordem 110 Dja
lhos e desconexados 289, perfazendo, aSSIm, um aumento de 89 apare- '" Reforma dos estatutos so-
lhos,

Foram pagos integralrr��:1:����: os co rnp r-o rn iuaos e contr-i- As perdas· navais da Suécia ci�;��rjanÓPOllS, em 20 ele abril
huições obrigatórias à assistência social. le 19/1.3.

EMPREGADOS Sova Foque, :!l (I '. P.) - A em is- -om 111ll deslocamento global de.. rRrlos Le.lsner, Acolou Dnrín
Temos o prazer de consignar, neste relatório, o n0580 rcconhe- som dr Esl ocolmo l rr.nsmil iu (lados ·132,57G toneladas. E que cm (,OllSC- ,1(' Sonsa __ Dir'ptores-"'\.r-:rf'llf (W, •cimento a todos os nossos auxiliares, pelo zêlo e dedicação com que fornecidos pelo :\Iinlslério do Co- quênr ia disso perde rum a "ida".,

\, "

�e houveram no desempenho de suas func;õe5.
BALANÇO E CONTA DE LUCftOS E PERDAS mórcio da Su{'cia QU;ll1tO ÚS perda" 1,133 pCSSOi!S, das quais 7SS suecos.

Submetemos a vosso estudo o apreciação o balanço geral, a de- sofridas pela JII<1I'inlIa mercante Em sua maior parte, iustrue o rela-
monstração da conta, lucros e perdas, bem como todo", os documen- desse pu is até o dia ln de abrí í. lório, os a ínnd.uncutos í ivernm lu
tos elucidativos, referente ao exercício social encenado em 31 de De- Os números rcvclaru que as referi- g,ll' t'ora da zona do b lnq uc io cria
zernbro de 1942. das perdas nscc ndiam a 167 barcos da cm abril de H140.

COMPANHIA TELEFONICA

Corlume
ASSEMBLÉIA GERAL ORtll'JÁRIA

Na próxima assembléia geral ordinária, de confol'midade com

0$ Estatutos desta Companhia, e, havendo renunciado o l'l'\andato de
suplente dos membros da diretoria desta companhia., um de seus su

plentes, deveis eleger:
a) Um suplente da diretoria;
h) O Conselho Fiscal, e

c) Os Suplentes do Conselho FiscaL
Eis, Senhores Acionistas, as ocorrências que julgamos neces

sanas para vosso conhecimento e estudo; entretanto, se outros escla
r-ecirnerrtos julgardes precisos, estamos ao vosso inteiro d isp ôr , para
atender as solicitações que por ventura nos fizerdes,

Florianópolis, 26 de Março de 1943,
JUAN GANZO FERNANDEZ Diretor Presidente
NORBERTO RIHL Diretor Gerente
FRANKLIN GANZO Diretor Secretario

10,095,34

Um Lote de Terreno por Vr.$ 250,00 r.aSIU! f
. fJHOSA!

8.369,943,31

Hoje em dia, ser propr ietár io não constitue previlêgio. ••
Basta V. S. decí Irar o enigma abaixo, para tornar-se do
no, em São Paulo, de UM LOTE DE TERRENO de
lO mts de frente por 30 de fU;1dos (300 mts, q) situado
no JARDIM SUBURBANO, no perimetro da Cs pi ta! ,

que a EMPREZA SUBURBANA DE MELHORAMEN
TOS lhe Oferece a titulo de bonificação e reclame:

f T �� Q V�-plE
Solução:

-"

Nome:� _

Rua: -_ .. ,-----_._-�--

(idade: Estado:

LOÇÃO MARAVI.

Demonstração da (ente Lucros e Perdas
DEBITO

Despesas de Administraçã.o e Tráfego
Despesas de Manutenção
Prêmios de Seguros
Fiscalização -- Estado
Despesa de Beneffcios e Perisõee
Despesas de Juros
Impostos
Gratificação à. Diretoria
Outras Despesas Gerais
Despesos para contas Duvidoso.s e Incobroveís
Fundo para Deprecioção
Fundo p/assegura.r a integridade do Capital
Dividendo
Lucro Sobrante

22.128,00

80.000,00
8.994.950,47,

Armistício
fevereiro

em 9
de 1946

de

Preparativos nazistas
Berna, 24 (R.) Fontes

autorizados referem que
Hitler, nas últimas confe
rências manti3as com os

dirigentes balcânicos, deci
diu organizar um exércfto
de 5 milhões de homens
para sustar a invasão alia
da ao continente, e outro
para nova ofensiva contra
os russos.

Vitória aérea
Londres, 23 (R) - As for

tolezos voadoras que ataca
ram Bremem, sábado últi
mo, derrubaram 63 aviões
de caça nazistas sob re a
cidade.

Já está na Sictlia
Madri, 24 (R,) - O mare

chal Von Rommel ericorr
tra se na Sicília, onde esta
beleceu o Quartel General
para construir os defesas
necessanas à repulsão do
ataque aliado 00 continente.
Os americanos na Finlândia
Estocolmo, 24 (R,) - A

maior parte da legação a
mericana em HelsínqUia
chegou o esta cidade. In.
terpreta-se esta decisão ian
que como rigorosa adver.
tência ao governo finlandês
de que deve rOfl1per com o
eixo e tratar de assinar paz
em separado, enquanto é
tempo.

IAviões destruidos
Argel. 14 (R.) - 20 gigan

tescos aparelhos alemães
de 6 motores, transporta rr
do tropas e gasolina; fo
ram abatidos por caças a.
liados, no golfo de Túnis,

Decretos de Giraud
Argel, 24 (R.) - O gral.

Giraud acaba de assinar
dois decretos; pelos quais
restituiu a nacionalidade a
todos os franceses que a
haviam perdido por !le te

re� afastado de Vichí, e
relntegrou nos seus respec.
tivos cargos os funcionários
demitidos sem justa causa.

nada se espera
Estocolmo, 24 (R.) - Os

jornais suecos deixam trans
parecer que já: não há mais
esperança de salvamento
dos tripulantes do subma
rino "Ulven".·

Bombas russas·
Sondrcs, 24 (R.) - Decla

rou ontem a emissora 'de·
Berlim que a aviação SOVi1
ética atacou a PruSliia Ori.
anta!.

Baléinço <ieral encerrado em 31 de Dezembro de 1942
A T I V o

IMOBILIZADO
Prédios e Terrenos
Redes e outras Propriedades

DIFERIDO
Pagamentos Antecipados
Cauções Diversas

DISPONIVEL
Caixa e Banco

REALIZAVEL
Con ta.s a receber

CIRCULANTE
Almoxarifados e Materiais

COMPENSADO.

655.820,37
7,714,122,94

9,888,34
207,00

NÃO EXIGIVEL·
Capital -- 400 ações do valo!' nominal c in-

tegrado de CR $ 10,000,00 c/urnc
Fundo para Depreciação
Fundo Especial
Fundo para Contas Duvidosas e Incobrávais
Fundo p/assegurar a integridade do capital
Lucro Sobrante

EXIGIVEL
Diversos: credores
Dividendo a pagar
Imposto de Renda na Fonte
Gratificação a Distribuir

DIFERIDO
Contas em Suspenso

COMPENSADO
Cau�ão da Diretoria

PASSIVO

83,760,70

127.129,80

324,021,23

80,000,00
8,994.950,47

Recorte este anúncio e envie-o devidamente pie enchido à
EMPREZA SUBURBANA DE MELHORAMENTCS

Rua São Bento, 290, 6· andar, Sala 12 -,- Caixa Postal
66·a SÃO PAULO - CAPITAL - escrevendo com cla
reza o nome e endereço para resposta que será t e it a pe
lo Correio.

em Tl'clnllito

Cauções

Um
4,OOO,OOO,OJ
3,224.768,74
329.426,32
20.617,50
59.577,00
170,000,00 7,804,339,56

«quinta-coluna»Rio, 2� - o procurador (;j]berln de Andrade vem de denunciar o

individuo Gchhud, Xlendl, rr-s idcn
í

o cm Cruzo iro, Suntu Catarina, PC)}'
t or o mesmo se manifestado publicamente a favor da Alemanha, na

guerra atual, no mesmo tempo cm que se rcfer ia de maneira depre
ciativa, contra () Exército braslleiro. POI' ésse fato rlcl ituoso, foi o réu
'eapilulaclo no art. 3°., inciso 21 da Lei de Segurança, tendo o minis
tro Barros Barreto, presidente elo Trihunnl de Segurança, designado ()

juiz Eronirles de Carvalho, para o respectivo julgamento.

no Cruzeiro

832.432,91
200,000,00
16,000,00
40,000,00 1.088,432,91

CREDITO

489,890,83
197.164,77
19,758,41
6.000,00
25,200,00
41.249,90
132,086,60
40.000,00
145.857,36
21.720,30
127,327,63
25.205,61
400.000,00
78,906.49

1.750.367.90

Nova Iorque, 22 (U. P.) - O rao o armistício às onze horas de
sr. William Hallen, vice-diretor de nove de fevereiro de 1946. Ga-
um jornal de Kansas. declarou co-

h
' d'

.

h.,

t" t d n ara o concurso quem a ivin ar
mo pnmeiro par rcipan e e um , ,.

S zad I t 10 momento mais proximo e rece-
concur o organiza o pe as au 0-

ridades do Tesouro, que a Ale- berá como prêmio um título de
manha e as Nações Unidas assina-] guerra de vinte e cinco dólares

Renda de Serviços
:Renda de Juros e Descontos
�(!nda!l DiversWi

1.706.307,50
4.773,10
39_287,30

1.150,367,90

Quem sonegar informações à F.s- Fim de daRsa
tatísti�a !'i�lit.ar, trabalha em pró! I :'IIadrí, 2,( CC. P,) - Noticias de
de .pals InimIgo. E, nesse caso, "

_

será julgado,. militarmente, corno

I
Berlim eOnfI1'11.1,f.1l11

a

no.
Illeaçao ,elos

ínimi!!'o do Brasil (D. E. M.), seguintes embaixadores rlo Helch:
para NIadrí, Hnns Hcinrich Die

Horário das santas Missas para ckhoff; para o Vaticano, Von \\'eis-

Domingo de Páscoa i zackcl'; para, �ankill1, Ernest \Ver
, l1Hln,

Catedral, às 4,30 hs., procissão;

;' edelh:", :�::: �eà�ei�uh:�,iÇ�i:; B I C I C L E T A 8�olene com assistência pontiHcaL I
-

.

As 19 hs., Coroação àe N. Senho- i Vendem·se quatro· Otlmas
ra. ' i condições. Aproveitem, Ver e

Igreja de S, Francisco, missa.s 'à.s' tratar no «Armazém Bonfim"
7aàs9horas. !Et�'t

'

Hospital de Caridade, ct� 6 e às
I

S l elO.

8 homs. IS v - 2
Puríssimo Coração de Maria, às'

8 horas, , IIgreja de Sto. Antônio, às 7 e às i
8 horas, I
Igreja do S. St!ho.stiéio, às 6,30 I

horas.
Igreja de Sta, Teresinh<l, às fi

horas.
Ginásio, às 5, 6, e 7.30 (s6 alu

nos) e às 8.30 horas.
Capelo. de S. Luiz, U,il 7 e tU: 8.30

hot(l.il •

Florianópolis, 31 de Dezembro de 1942
JUAN GANZO FERNANDES Dil'etol' Presid.mte
NORBERTO RIHL Dü'etor Gerente
FRANKLIN GANZO Diretor Secretário
POMPILIO DE OLIVEIRA BRAGA Guo.rda-llvl'OS.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Qs· o.haixa assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia

Telef&nica CCltarinense, tendo tomado conhecimento do Relatorio da
Diretoria e examinado detidamente a escrita da Companhia, a documen
to.ção correspondente, o inventá.rio, balanço geral e a conta de lucros e

pérdas, referentes aos negócios do ano social da mil r0vecentos e qua
renta e. dois, encerrados em 31 de Dezembro do relarido ano, têm o

prazer de 'declarar que tudo acharam em perfeita ordem, sendo, por
isso, de parecer que devam ser aprovados pela Assembléia Geral dos
Se nho1'es Acionistas.

,

Florianópolis, 27 de Março de 1943,
ADERBAL RAMOS DA SILVA.
WALTER MEYER.
9�VALDO D;E PASSOS MACHADO;

TOMEM

_ �Ibg Crelsltai

•
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ARGEL, 26 (R.)-As tropas francesas que operam na Tunísia tomaram :'��:ll ���� ,:ji
fante colina de Djebel-Mansur, que estava poderosamente defendida pelos�:{'f��'"J"_............._...• ...........·�...�..............-.r�..z-wa."__'_"""""""""""""""'''''''''''''''__..t'\J''wI''oI�'''J".I''J''.'"J''_�''''''''''_''�J'V'oI'V'.",w""_""""••""""",,,••__.......�

A destr-ui(ão em .' Entregando o capilo-
Palermo

-

aos alemies
Londres, 26 (D. P.) - Sabe

se que as autoridades civis ita
lianas np sul da península, re
ceberam ordem de tranferir
seus cargos aos chefes milita
res alemães e italianos, arrin
de que estes possam preparar
o terrttórro costeiro da Itália
contra uma possivel invasão

_ anglo-norte-americana.

Brilhante feito dos Franc

o
LOÇ.lo MA KAV}.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

C,'iro 26 (U. P.) - As últí-
CIJ' ,

mas fotografias aereas dos ata-

ues a Palermo, �ostr::m que

�m suas últil11�S incursoes as

Fortálezas Aéreas afundaram
esse porto italiano, no míní-n . .

mo, vinte e Cll1C? navios, ou _?s
deixoU tão avanados, que nao

poderão ser retirados do local

onde se encontram. Nos lugares
onde existiam antes muitas Q_o
"as, agora só existem quatro.

.

XXVIII I Florianópolis· Segunda.feira, 26 de Abril de 1943

,1s aviadores
.

aprisionadosWashington, 26 (U. P.) -- São os seguintes os oito avia
dores militares que, conforme a lista do Depaa'tamenj'o da
Guerra, devem ser considerados como tendo sido aprlsíonados
pelos japoneses, depois do "raid " da aviação norte-amencana
contra Tóquio: Segundo tenente George Barr; primeiros te

nentes William Glover Farrow, Robert Híts, Robert Meder,
Chase Nielsen e Dean Hallmark: cabo Jacob Deshazer; e sar

gento Harold Spatz.

Vingarão os camar�.das assassinados
Q. G. Aliado no Norte da Af'rica, 26 (U. P.) - Comentan

do a notícia da execução de alguns dos aviadores que partici
param do bombardeio de Tóquio no. ano passado e da ameaça
nipônica de "fuzilar todos quantos tentarem repetir o ataque
contra aquela capital" - o general Doolittle, que comandou
a expedição de 1942 contra a séde do Império Nipônico, decla
rou: "Eu e outros aviadores norte-americanos desejamos ar

dentemeõte tomar parte no próximo "ra.id "
ao Japão. Cada

um de nós atirará uma bomba, em memória.dos nossos cama

radas assassinados, e P(}SSO afirmar que nossas bombas nã-o
errarão o alvo".
.............................................�

Até a rendição final 1
. Londres, 26 (D. P.) - Os srs, Anthony Eden e Clemenf

Áttlee reafirmaram, 1".1'1, Câmara dos Comuns, a decisão hri tâ
nica de combater o Eixo inclusive o Japão, até obter sua ren

dição incondicional. O ;;;;'. Eden declarou: a Inglaterra rejei
tará qualquer propost.. ue paz-que não se baseie na ll'endiçào
incondicional. O sr., Attlee, por sua vez, disse: "Estamos re

solvidos a obrigar o Japão a render-se Incoudicionalrnenje e a

dar fim a Hitler e ao hitlertsmo ".

E, de repente, silenciou ! - " -

Estocolmo, 26 (D. P.) - Em meio à sua irradiação, depois
de lançar angustioso pedido de socorro, a emissora secreta po
lonesa desapareceu repentinamente do ar. Nesse apêlo, capta-
do nesta capital, dizia o seguinte: Os últimos 35.000 judeus do
"ghetto " de Varsóvia foram condenados à morte. Varsóvia,
mais lima vez, ouve diariamente a fuzilaria e presencia a ma

taltça dêsses inocentes. O povo está sendo massacrado. As mu

llwl'<.ls e criancas defendem-se com os braços nús. Salvai-nos �
Salvai-nos l "

-

PESSOASDE TEM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU.

LAR DEPURATIVO
DO SANGUE

1?111Et1:lilt..c,!A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Ffgadú, o Baço, o coração o Estômago, os

PUlmões a PéLe. Produz Dôres de Cabeça, Dôrei'ol
DOS Ossos, Reumatif'IDO, C('gueira, Querla do Ca
belo, Anemia, Abortos e fa?: 'Os individios idiotas.
Inofensivo 80 organismo. l\gradáveJ como licÔr.
O ELIXIR 9í 4 e8tá aprovado pe.lo D. N. s. p,
Como 8 uxiliar no tratamento da smus e Reu·
matismo da IDf>ftmA or·jgem. _

VALIOSAS OPINIOESO ELI�IR «91Ft», dada ii sua I Atesto que apliquoi multasbase. é oUmo auxiliar do Ira- vezes o EUXIR «914» oblenda
l:l11entll da Sífilis princlpa!men- sempre os melhores resultados

calb06S ca�os em que ii via bo- 110 lri:tamenlo da SiUlis.
a unica possivel.
(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletii

-"
\

I N. 8805

O Dia do IndíoC· di'
,

I- h' d'
.

";0,2G ("E,todo") _ o <",re arrega os a e a 10 a aguado Covr-rno aprovou :1 seguinte ex- Londres, 26 (U. P.) - Um correspondente britânico jun-
posir-âo do ministro dq Agl'icultn-I to à esquadra britânioa do Meditrrâneo i�forma' que os "na
;.,,:. "0 Conselho Nacional de_ Pro- vias da liberdade" americanas estão prestando bons servícoslecüo aos l nrl iox, cm sua sessao de l' Ê

. ,

l'
>

,

11 tio corrente mês. aprovou a p1'O- a 1. sses navios, em numero cac a vez maior, carregados ate
posta do seu presidente no sentido a linha dágua, de tanques, canhões e aviões e cheios de solda
de ser consi dcrada a slfgest�o apre- dos amer-icanos, estão constanteinente rumando para portos<eu t ad a a? Cougrcsso .. Incllgcl1l.sl!l da Afl'ica do Norte.l ntcrumcri cano, reunido no Móxi-
co, para que todos os países do
continente americano adotassein
corno o "Dia do Inrl i o '

a data em
que se reullz ou a Ia. sCS'S:lO daquc
Ic certame, islo {. 1 (l de abril. Con
cordaud o com a idéia; ((lIC visa
manter cm foco a lcmbruncu cios mados nos acampamentos alemães, apesar das "demarches"
antigos povoadores desta '.terra, realizadas pela Suíça junto ao govêrno do Reich em favor doshem

.

C01l10 de todo o eonhncnl�, canadenses.amcrrcano, submeto o assunto .a O l-I 107 Iicí 1 269
.

elevada apreciação de vossa ex ce- •.

S � emaes .a gem�ram .

O ICIalS e. soldados teítos
lenci a, pedindo para I) mesmo a prfsíoneiros na mcursao de Dieppe. Os canadenses algemaram
sua aprovação". um número não revelado de prisioneiros alemães entre 10 de

I�OÇÀO iiIABAVI. outubro e 12 de dezembro de 1942; porém, à noite, lhes eram
retiradas as algemas.
� o .
NO INVERNO próximo

A MODELAR

Caspa I
LHOSA I

Sob algemas, nos campos alemãesOttawa, Lli (U, P.) - Noticia-se oficialmente que os pri
sioneiros de guerra britânicos e canadenses continuam alge-

('aspa f
LHOSA I

Professores américa
nos internados

apresentará
úl timas criações da Moda poro
Senhoras, Cavalheiros e Crlan{as

Chunquim, 26 (U. P.) - In
formações procedentes de Pei
ping dizem que 17 professores
uortc-amertcanos da Univerai- e por preços
dade Católica daquela cidade SENSACIONALMENTE BAIXOS!
rorarn ínternados. .,:

-

·OO
....

u·a
..

'"uHf·r·a··u
...

o····c·
..

h
...

ine
..

As·
..

·e·s-ta
..
'
..

e.m•••.le
..

I.e'lO
..Outras notícias de Xangai

annuciam que o internamento
dos seis mil ncrte-amerícanos,
britânicos 'e holandeses resi- Belém, 26 (E.) - Telegramas procedentes de Londres
(lentes naquela cidade foi com .. relataram a dramática aven)�U'ra de um naufrago chinês que
pletado na terça-feira. Êsses ci- navegou 130 milhas numa tosca embarcação após o torpedeá
dadãos estrangeiros foram con- mento do seu barco.
centrados em cinco campos si- Êsse náufrago bateu todos os recordes e foi recolhido pos
tuados nos arredores de Xan- teriormente no Atlântico Sul, encontrando-se agora hospitali

zado nesta capital. Trata-se de um tipo de caboclo alegre e que
durante a sua odisséia se alimentou de peixe que conseguira
espetar com uma faca de ponta. A água da chuva era poupada
por êle o mais possivel e da qual bebia só o suficiente para
mitigar a sêde.

as

gai.

Máquinas de calcular e Má
Quinas de escrever

Para entrega imediata:
MACHADO & cu.
Rua João Pinto. 5

Florianópolis Esperando nova ofensiva nazista
_ Moscou, 26 CU. P.) - Há indicios de que os russos pre-�=====�===�=� vêem nova ofeJ.siva nazista para dentro de pouco tempo, na

Barragem de frente central. Por êsse motivo, os rtlSSDS estão construindo
propaganda poderosas fortificações de defesa ao norte e leste de Esmolens-

Washington, 26 (A. P.) co para onde é enviado grande número de soldados, tanques e
Robert Shenvood, chefe no canhões pesados .

. , Office Wal' lnformation", da '

propaganda na África do Nor- O 240- anlllversa'rl·O de Lenlllngradote, revelou que técnicos em pro-
paganda acompanharão as fol'- Moscou, 26 (U. P.) - No dia 27 de maio será celebrado.
ças aliadas quando se der a in-- em Leningrado o 24°. aniversário da fundação da cidade. Nes
vasão da Europa. sa data, em 1703, o "tzar" Pedro, o Grande, colocou a pedra

O sr. Sherwood, qtle acaba fundamental da fortaleza de Pedro e Paulo, considerada COluO
de regressar da zona de guerra o início da construção de Leningrado. A data será comemora
norte-americana, acrescentou: da com um extenso programa de conf�rêl,cias, exposições e
"Êsses soldados da propaganda transmissões musicais.

.

marcharão com as tropas mili- Estão sendo dados os retoques finais às duas novas esta
tares "para suplementar o ata- ções que serão inauguradas no próximo verão. Como todas as

II nP���;��i�;idg;����d��O��!�h�a:?;��b;��e��t;�ã� ;;-I Cairo, 26 (Reuters) - O ca- ma de apoio. As 'minas e ca
n hão sobrepujou completamen- gre". Mas os dossos canhões nhões anti-tanques adquiriram
te o tanque - essa a opinião de seis libras porão o "Tigre" enorme vantagem sôbre o tan
formulada, nesta capital, por fóra de combate. "A superiori- que. Var.tagem que sómente

, oficiais de artilharia britânicos. elade do canhão sôbl'e o tanque poderia ser recuperada para
"Nossos canhões anti-tanques, - prosseguiram - chegou àl esta última arma mediante a
ele duas libras - acentuaram sua plena demon,stração. O tan- utilização de metal em tal es
êles - vararão, com os seus que acha-se, agora, quasi nas cala, que tornaria impraticável
projeteis,. qualq�er tanque condições da cavalaria, no fim e impossível o tráfego de tan
"boche" , com exceção do da última guerra. Não é mai.s qlles pelas pontes e estradal!
"Mark-G" I conhecido :por "'ri- fl,rma de a-&sal�o. Torn__QJJ-§� ª-r- 9g�\m-ª".

•
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2 o ESTADO- Segunda ..'eira, 26 de Abril de 1943

Anúncios mediante contrato

o ESTADO
Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

Diário

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestr-e Cr$
Trimestre Cr$
Mõs f:r$
Númer-o avulso Cr$

No lnterior:
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre
Trimestre

Os or igi nn is, mesmo não pu-

I·
hlir-ados. n50 serão devolvi

dos.

A rlireç:io não se responsa-

11_
hilizn pelos conceitos emiti
dos nos nrligos nssinndos

-

Nova turma de gaso.
genistas

Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos 8 nO\'8 receita -

MGndaco -- começa tt cil'culaJ' 110 Sfil1g'ue,
êll1vTanrto os RCeg�OS e os ataques (In 8f::rnn
Oil Iil'o!1qnite. Em pouco tempo é pmlsh'cl
dOI'mi,' hem. I'(>spil'ando livl'e e rucilmenle.
Manduco nli\'ia·o, mesmo que o mal seja
antíg-o, porque rtissolve e remo"e o Il111CÚS
que ohf.iü'úe a.s víali "CSpil'fltOl'ifts, miJlan(!o
ft Rua energia. SI'i'U!n:1IHln sua l'.l8.(I(Je, l"tl
ze'Hlo-o sen ti r-se p,·plllntllramentc 1'('1110,
Mendaco tem tido tunto êxito qll� SP ofe
l'P"ce com a garantia de dar [tO ·paciente
I"fspimçiio line e facil ,'apidnmente e com
pleto alivio do sofrimento ela asmB. em pou
tOS dias, Ppça Mendaco, hoje mesrilo, em

qnalq.u�,' farmácia. A nossa ga,'anlia é a
sna maior proteção.

Mend 8AO Ãcabaconl
... fi Q.U"U.

DR.! AUCiUSTO DE PAULA
Cirurgiãn - Diretor do Hos

pital de Caridade
Doenças de senhoras - Ope
rações - Diatermia Infra
Vermelho - Ultra Violeta

�L1a Visconde de Ouro Preto, 51
.

Telefone: 1644
CONSULTAS às 11,30 e das

3 às 6 horas
Tratamento das dores e infla

mações nas senhoras para
I:!vitar operações

o JapãO espera

V. S. quer vestir bem, usando ternos de
excelente qualidade. otimamente bem con

feccionados e a preços convidativos?
Faça, então, uma visita à

ALFAIATARIA OLIVEIRA,
que ficÇlr<Í plenamente satisfeito!
Praça 15 de Novembro, 18 (Próximo

à Delegacia Fiscal)

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

() colapso de Hitler

NOSSA SEC(ÃO

World Copyright. European Co1'- que n Vladivostock pelo ]3(10 do I do Eixo se sentisse cadn vez mnis 'I (la
n, parl\", mos,trou , clarnme�jcrcspondents Ll d , Por Oswald Dutch.! mnr. Os japoneses julgavam que ))0- no próximo futnro.

_, ,
que tan_to ele como o Estado :'IImor

Em 2(i ele dezembro de 1942, D diam obter urna vitória barata sô- Pela primeira vez, o Japão fOI' no Japão esl<n'?1l1 cOl�vel1cldos de
General Tojo, Primeiro Mi nistr-o do brc as Jôrças russas no oriente, de- obrigado a reconhecer os perigos a I que c:ra nnposs: vel evitar o. colapso
Japão, fez Ulll discurso no qual es- pois de o grosso do exército ale- que csturú expostos o império fas-I de Hitler maIs cedo ou mais tarde.
clarccen perfeitapente que os ja- mão, cistn da Ásia oriental, logo que o ..................�-'"---........�----...............--........,.....

ponescs não Iôm i Iusõcs a respeito Os [aponcscs esperaram em vâo enorme poder marítimo da Grâ-Bre- Ade futuro curso da guerra, O Ge- pela queda de Estalingrado. Por lanha e dos Estados Unidos não es
nc ral Tojo disse que eslava passa- consequência, o ataque do Japão a Ida ocupado em operações bélicas
da a ocasião das surpresas, e que Rússiu não leve lugar em 1942, Pó- no Mediterrâneo, Mar do Norte e
O�; aliados tinham agora lançado de ler ha virlo outra causa, que não Atlântico, quando um grande núme
urna vigorosa contra-ofensiva. Ex- tin hu sido tourada cm con la no pri n- 1'0 de navios de guerra aliados ,nãopr imi u tumbérn li sua crescente an- cipio de 1942; era ela o fato dr os I lenha de andar a caçar sllbmal'tl19ssiedadc a rcspci to (lo curso da gucr- aliados n o Pacífico terem podido por todos os mares, e quando nau
ru nos seguintes termos. "Urna lançar a sua contra-ofensiva tão co- haja Iórn ela Asiu orí ental qualquer
obser vaçâo minuciosa da situação do depois do u,taque no Pôrto escondcti]o para servil' de base nos
revelo. que estão sendo esboçados Pcu r l c do ufumlamcn í

o dos dois submarinos japoneses. Os japoneses Antonieta SIlva queixal! se aojlllovilllenlos de nllu importância cs- couruçarlos ingleses. "Pr i nce of \\'::1- pão querem saber se as fôrças ter- comissário Ventura, do 6" dis'tratégica C'11I Ioda a parte, os quais Ies " l' "Heno\\'n"" Importantes uni-II:"slres alemães e russas se destroem

I
dão a impressão dr que a gUernll1 dados nu vu is japonesas que, de OU-!1;Inas its outras ou não; também l,lf�()vcrrladcua aind:l nào começou", tI'O modo. cxl.niam dispo n ivcis pn- eslão com medo dos tanques hrit â
Ni ngucm no Jap áo parece ter tido ra 11111 at:lqllC :l Vladivost ok c a i l h.i n icos e amer-icanos e ria infnntari»

:\ menor dúvir!r, só b rc :l significaç':'io! Sakhalinc. í

ivcrau: de ser cuvi arlas aiil),fhl. A vcrdadctra guerr-a - co
da observação 11111 t a n to cr-itica do I paru a Nova Guiné, as

í

lhus Salo- 1110 disse Tojo - corucça para (J
Geuera] To]o. I�Je não podia (�i7.er I !1'ÚO e ,:t \'iz2nha!l�'a da8 ilhas Alou-

í

apào somente quando as gignntes·
muito nuus claramente que o Esta- t inus. O .lnpâo pa rccc ler, neste mo- i cax esquadras dos aliados puderem
rio j\[niol' .l ap o n cs sabe pcrf'cítmuc n- mcn l o , pr-rrl ido todo t) intcréssc ({lIl' c'xc'reer o seu poderio total no,
le qur a Alrlllanha c a ftúlin, perdl'- 11ll'h[! rlll abril' 110\';IS J're,nlcs no oceanos índico e p�círico, de manei
ram a COIll1)Cliç'ão r que, por ('(Jll- norrlésle lia Asin, alélll elos c1ive!'- rCl a deslruirem ns linhas de COlllll
sequência, () .Japüo devr prcparar- ��m; C�lI1rp()s de bal�lha no deserlo nic:lç'ão que são a vida do .lapão, (,
se para, t!lna "guerra vei'dadeira" no' e na Chiml, :Iniquilfll'rm as SU[lS lllnrinhas clt,
próximo fuluro, umn guel'!'a n�ll O fr[lci'.sso dos nlelllües elll l0111a- guerra c lllercante, ·1, esle o mniol'
q1l8.1 as rsqu;ldr;ls alllcricana, hriUí- relll Estalingrado ('otl\'en('('u os j;l- peligo que corre o .lapão, e êlr
nica r francesa iniciarào a J'ecoll-I j)oneses ({ue nestc quarlo ano (la tornal'-se-ú hem ]'rallogo que a All'

C[U.ist.a_t1os
IcrrilfÍrios do Pncifieo

,ej
guerra o ,<:xc.'rCilo ,11l'n,lão não pOSS:H' Ilwnhn, (' a It<ilia tiyerelll sido del'- murravam, pensei que era treino

lançarao Ulll "hlque ('(lnlra o pro- 1!1<I1S a !OI'Ç'lI Ill'CeSS:ll',a para fa- I'oladas, :\'a l'ealidade, a ocupação - de futt:ból.prio .Japão, ;"cr 1I1!! ataque: final e decisivo ["OS ria Africa cio Norte e o restabeleci- '"
Sabia-se perfcilamente que o .Ll-- grandcs exél'eitos rllSSOS, O r]isl'ul'- IlJenlo ria passagem através do -:\Ie- O PHA'ro no DIApão tencionava <l.t[lcal' a Bússia ]0- sn (lo (;cneral TO,Io ['cvcluu talllbl'j1 ditrrl'Úneo para os na,yios meJ'Cflll- GATEAU DOS DEUSES _go qll� Estalingrado tivesse sido (l te!llor de que;] produção de guel'- Irs aliados aumenlam enor1llementeRio, ("Estado") -_ Com conqUlslada j)rlos alemães, Há llle- I'H brilfll1iea l' americana tivesselll () Iwrigo qlle cOl'!'e o .Japão. AO dis Prepare fi fôrma da seguinte

a eseassês do combustível lí- ses que se tinbam eslado fazendo ,iú SUlwl'ioridadc sôbrc a dos inimi- cltrso que fez, Tojo linha tomado maneira:
lInido, em consequência da prep�lraLi\'os no .Jnpi'io para atacar gos, e que () drito (ln superioridndc nqllcle fato em eon!n, Por cons('- Unte-a com manteiga e cubra.a H_ussia, a paríir da :J.lan(lchúl'ia, rios armamentos alifldllS sobre o d('. gltinte, qunndo elc disse que "eguerra, o uso do gasogênio está. fazendo ao llIeSIllO tempo UlIl ata- potencial dl'('I'(,s(,l'nte das nnlenei:1s ",lVoll1nH1vam gl':lvr5 perigos r!ll to- a com 251) grs, de açúcar mas-
se generalizando nesta Capital ----, -- cavo bem batido com 100 grs,de fOl'ma surpreendente, pois de manteiga. Por cima do açú-
já são sem conta os veículos

C
car deite bananas fritas cortadas

adaptados ao novo carburante

A -�I' I
A • em tiras compridas e cubra com

(;) inumeros os cursos de forma- ars �l 11 ace( onIa a seguinte massa:

���d�ea�����C��al�aaSdOeg��!,S���� /

'

(�; _. ,) ,

.

. deB:ç�cec;n(�a;aV��C06a���·_!r�:c,elTado, com os melhores re- ria), Uma vez espumosa a mas-
sultados, o· curso que vinha t' 1- -

d
-

d t d d" d' sa, retire do fogo e junte três
sendo mantido pelo Inistituto es a lQtU an o o a a sua secçao e iazen as" eolheres rasas de fécula de ba·Nacional de Tecnologia, Dos 60 ratas, quatro colheres mais o
lJl'ofissionais do volante inscri- /lb 1-1- O

'"

d f d ·d te O' menos altas de farinha de tri�tos apenas 3 foram reprovados H r : ' mes as azen as por preços convI a IV S . llma colher de essência de bál.l
por não satisfazerem as exigêll- nilha e não mexa muito.
(,ias da pwrte teórica. Num es- E,_scolha hOJ-e mesmo o seu vestido! Leve aI) forno brando e deixe
paço de 15 dias apenas, as au- I I cozinhar. Desenforme ainda
las tl1anscorrerain diarianlen- O QUE E' BARATO ACABA DEPRESSA! NÃO ESQUEÇA E t;EM HESITE! quente,
te dentro de um ambiente de -.-----------------

Camisas, Gravatas. PU.mel,��::�g=d:.P����������=�;onl� ���:� Exantine OS nossos tecidos, compare os n08S08 desenhos !eia� das melhores, pelo! mellore.
80 Avulso de Veíeulos e Moto-, !-.. ,

,reços só na CASA MISCELANEA,
res a Gasogênio os professo- e cOlnpre por preço iJ3rXO .

RUII Trajano, 12.
res Aurélio Rocha, Osmar Go-
mes da Silva, .João Fernando, A Cas!.'� 11'l\� :lcedoA.n ..ia es�a' 11'quidandoRaimundo Alcall tara e Ar.-

l{ U s.,._iI .A I· 8..
'

. "".

mando Araujo, à competênc-ia t d'"
...

d f d ,dos quais muito deve o curso O a a sua secçao 'e Iazen as t<

que vem sendo ali superinten
dido pelo Ministério da Agri
cultura, sendo esta a 25a. tur-

9On Ia Ilen!e Tom HarlllOl1, "ús" do fUle- tripulantes de SCll apnl'elho pel'ccr- comunica (l seus clien
ból e aviador nOl'te-amel'icnno, cujo r3m, tl'nclo sido infl'ulíferas as len-I f tas e amigos que trans·
desaparecimenlo, quando em sel'\':- taiiv::l,s feilas ]1,lra enconll'nr ns I: �__

feriu seu consult6rio

id It ço, fôra nl111nciado há tempo, se (l,'lllais, HarnlO!1 foi enconlrado e!ll, - para a rua João Pinto,

a Sma :1cha hospitalizado nesla cidade. rkna selv:l pelos natiyos, (le]Jois de, 7 (sobrado, em cima
Expressou que leve de lançar-se I quatro

dias de pel'ill:ll1f'ncia na j'C- do Farmácia "Santo
(ie parnqucr]ns, ([unll(lo se viu e111 !-.ião onde cairn seu nj)nl'elho. -Antônio"), onde conti

nuará a dar consultas,
das IS às 17 horas,

diàriamente

no mAo Pl;:NSAlHHN'I'O
"Eis o que sou:

traco sôpro de vida
Marco Aurélio.

carne, um
e alma".-

A A�F,J)O'l'A no DJi\

trito, de ter sofrido um

-sbarrão, quando passava
de dois homens, Carlos
tins e Leónidas Silva, que

forte
pc<:rto
Mar.
lu-

tavam a sopapos.
O comi súr i. : - E que foi

fazer a senhor;;! perto dos brio
sadores?
A queixos:;;: - E', seu doutor,

que eu sou -torcedora>. Ouvin.
jo que um deles se chamava
Leôoidas e que os dois se es-

-----�--�,-------

I

, Dr. Newton L. d'Avila

I

Reassumiu sua clínica
Consultório: rua Vitor

Meirelles, n' 28
Consultas diárlas das 4 às. 6

horas da tarde
Residência: Rua Vidal

Ramos, n. 66
Telefone: 1067

193 15 vs-16

An�tólio Pinheiro Gui
marães e Zoê Pesslia
Guimarães têm o pra·
zer de participar a to
dos os de suas relações
e amizade o nascimento,

Iem 18 4 43, de sua filha

I Norma,

3 v -2154 v-27 23i
--------------- -----------------

Prestigia o Govérno e a�
claRses arma«lftfil, - ou !lerás
IIDt "quinta - colunista". (L,
D. N.).

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.ixI po.t.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FlORIANOPOllS
Sub-'9ctnt1u no, prinelp.l.
muncíplol do E,lido.

17P,
i ...n ..... I p'.__

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26 .

Telefone n' tifOS
CLINICA MEDICA

Homem� e Senhoras - Mo�
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas das 3 às 5

,...

ADVOGI\DOS
Drs.

Aldo Ávila da Luz
e

Leoberto Leal

II
Escr. Edifício Amêlia

Neto, sala 2.
10FRi st., ;;h_UlJi_ ...-""liOflil_'.-__....""tpi----

--;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Segunda.'eira, 26 de Abril de t943

Vida Social A!!��!�QuP.�!�u. ���h�t!!���rrQOd�a!�t�õee!o�c�!���a!!�Ii!n��- A radlO-emlssora de Mos- em sua maioria oficiais I Iormeções fOd di
.

di
_

d
,1 e 19nas» pro-

I
cou , em �rra laça0 capta_ a chegaram aos portos italia-, cedentes do Cairo e acres-

Au1verllárlouI I pelo
Serví ço de Infcrmaçoes nos de N?poles e Brindisi, II centavo que alguns subma-

TJanscorreu ontem o natalí-] do Deport crnerrto da Guer- par? servrrern a bordo de rinos italianos já estão in

cio, do sr. frco .. Ra,u�ino Horn Ira: ar;unclOu que cerco doe nanas da,e�qu�dra .italiana'l teiramente tripulados e co

Ferro, alto funcionâr io da Po- seis m il homens, da marl. A notIcIa IrradIada de mandados por alemães.

líeia Civíl ca tarinense. -='':;;-:':':''-::::;:;;:;:=-=-=-=-=-=====�---------------
,. fr Caso u-se Linda Darnell

Fez anos ontem a gentil sr ita. At 1!iI d p. t Las Vegas, Nevada. 26

Valda Maria Bernardes, filha e ler . e ln u ra f (U. P.) - A conhecida es-

do sr. tente. José Bernardes Professor Estanlslau TrapJe ! trela cinema tográfica Linda

Junior. AULAS DE DESENHO E PIl,u·rUR·A ! Oarnell contraiu matrimô
•

l" I nio, aquí, com o sr. Pevell 1"--.........-....---- ..------e

a
\

i Morley_ Linda tem 19 anos
I de Idode e seu marido já
! conta 41,
,

Diurnos - das 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - das 19 às 21 hs.
A'S TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

Na�riment�s: Exposição Per:manente :
O lar do sr . Anatólia Pinht'i-!

ro Gllimarães, acadêmico de di- I �� �el�pe $thmidt, 2 (sobr.), sels n: 3 Irei to e Iunr-íonário da Filial do f====:==:-:-=�======�=:.:==========::!_���m...Ne"'nfiia. �
�

7

Banco do Brasil nesta capital,
está em festas pelo nascimento
de robusta garotinha. que vai
receber o nome de Norma.

•
Foi dado o nome de Antônio

Carlos ao lindo bebê que veio
enriquecer o lar do nosso pre-
zado patrício sr. Xavier de Mi- i As carnes �� o selo Unl';'o B. R. Upera- r�a-"""""""rnnda Júnior, tesoureiro do .... a A

Inst. Br-aait-Est adcs Unidos. Porto Alegre, 20 (Estado) No próximo dia I" de
•

- o dr. Odilio Martins de maio, às 10 horas, o Uniôo
('asamentos e Araujo, delegado fiscal, res- B. e R. Operária realizará

Na residencia dos pais da pondendo nina conhulta do I em aua séde ema seSlião de

noiva, realizou-se, sábado últi- Instituto Sul-Riograndense de! assembléia geral, afim de

mo, o casamento da srita. Ca- Carnes, declarou o seguinte: I empossar a diretoria recen

cilda Aldo Cardoso com o sr. "Consulta o "Instituto Sul- temente eleita. Gratos nelo

José de Sena Pereira Filho, Riograndense de Carnes", com! convite que nos dirigiu o

tendo servido de testemunhae: séde nesta cidade, se gosa de! sr.' José Sobie-aji':'ki.
sr. Samuel de Sena Pereira e isenção do Imposto do Se�o, i -------------
sra Amélia Regis de Sena Pe- por ser uma autarquia admi-I Terreno

Alvim nistratíva, que executa serviço Ireira, por uma parte, e

Car- do Estado do Rio Grande do I Vende-se ou translere-se
Cardoso e Maria Cesaria I d

um

doso, por outra parte. j 08Ul,
consoante assim o declara ote e terreno, na nova rua

decreto estadual n. 7.975, de transversal ao prolongamento

Agralleeimento:: 4 de outubro de 1939. I da Vis<:_onde de Ouro Preto. In-

Recebeu, ontem, muitas teli- Responda-se que - ante o formações na gerência do ., Es-

citações, por motivo de seu a- preceituado no artigo 32, da tado".

niversário natalício, o sr. Eu- Constituição da República de II -===========1=0=-=1=0:.rico Hosterno, ativo e dedicado 10 de novembro de 1937, e con-

'li'encarregado da secretaria do sequente dispositivo- constante! Clínica médicO-Clr6r,lca do

IInstituto Brasil-Estados Unidos. 10 artigo 51, da vigente Lei do: DR. SAULO RAMOS
•

,... 1 tá I t' I Iil"pecl,allata em moléstlaa de
. :::,e O, es a. O consu en e Isento senhora - Parto".

VlaJanteu do Imposto do Selo, sempre que I AI,TA CIRUnmA ABDOMINAl,. M

IAI d do tr íb
- À I Ullllagu, vesícula, útero, ovário. I

Para Porto egre, aon e- o onus o trí uto recaia sobre apêndice, tumores, etc. - CIRURGIÀ
foi tratar de assuntos atinentes O mesmo isenção que também PLASTWA DO PERfNJiJO - Hérnias,

.' À
' hJch·oc••Ie, va.!'lcocele. 'l'ratAUlento sem

à Sociedade Cinematográfica atinge o Imposto sobre Opera- I dor e opel'll!)IJO de HemOl'roldes e -.art·

d
. - .

�

-

H'
, .

,
..

' zea - Fracturas: aparelbo. de gês80.
Brasileira Lt 3., vrajo u quinta- ,

..;oes ípotecárias, conter n1e Ja Opérll no. Hspltals de FlorlanópoU•.

feira última o ar. Miguel Daux, resolveu esta Delegacia Fiscal Praça Peretra e Oliveira, 10 -

I� p d h bli d
Fone, 1009

1
• "C �sPdac O pu ICa O no HórArlo: Da. }oi às 16 horas, dtarla-

Fa eClrncntos: arreIO o Povo" e nlo "Diá- mente.

Faleceu, recentemente, no rio de Notícias", desta cápital,
Hospital de Caridade, o sr. ten. edições de 10 de janeiro do cor

da reserva do Exército. Salatiel rente ano, ao apreciar processo
Ventura Ramos. de natureza idêntica em que

era interessado o Instituto de
Instituto Brasil-Estados Unidos Previdencia do Estado.

Dê-se ciencia, depois do que
suba ao 10 Conselho de Con
tribuintes, para o qual recorro
"ex-officio", por fôrça do que
determina o Decreto n. 607, de
10 de novembro de 1937".

f'a:1.em anos llOje:
SrR. Orlando Sena Conceicão

e Anlônio Cerqueira Sousa.

'tEE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED

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

THE LONDON ASSURANCE
L. Al.MEIDA -- Rua Vidal Ramos, 19

São convidados os membros
da Diretoria e do Conselho
Consultivo do Instituto Brasil
Estados Unidos para a sessão
que hoje, às 17 horas, se rea

lizará em sua séde

Corlume
Precisa se de um oficial ou

meio-aliciaI qU! tenha prática
em descarnar cüuros. Paga·se
bom ordenado. Tr�tar à rua
Conselheiro Mafra, 41.
232 10v·2

"Hitler" e "Mussoline" loranl
queimados .

Salvador,26 (A N) - Fo
ram numerosas as festas
populares e de clubes rea

li�adas aqui, no sábado de
f .Aleluia. Em vários bairros
foram queimados judas re·

presentando Hitler, Mus
soline e Htroí to .

Mais Gasolina em Ltsbo-a
Lisboa, 26 (U. P.) - Foi

melhorado em todo o país
o l'acioriamento da gasolina,
passando os ';taxis", Ilgora.
a receber quarenta por
cento de seu consumo nor

mal, e os caminhões e ônibus
oitenta por cento. Os mé
dicos continuarão a receber
rações completas.

t(! 'fJnrJI'''dnhtJ''\1rtQlhofCl;r�rft'(J
(Q 'O.K.51""U,,'O
lmelhora O-

/"" lJf'lfútJ!'f!)tJ
"J'E LE FÚNE: 1 {tO.'}

Roa Vitol' J\leil'eIClll, 28
FlorianiÍpollil

Ecos e Notícias

Qua ndo alguérll, tal cotnG o õ&va
Iheiro da ilustraQ!lo ..·cima, oJereeer
lhe. em amável gesto. um cl\liee do
excelente aperitivo XNOT, lembr&
... V. Sia.. de a.crescentar, ao agrade
cer .. gentiJe''':ESTEE TAI1-
ElF,'1 (J l1EU APEiUTIVO

I'RElJII.ETtJ/
rr'i'1l KN�T

(//'1 p/(()ouro liA Kl1liTJA_/IIO••rol'i. f SEtíUROI
________ ITAdAI �

-

�ARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será ti sua preFerida

Drogas nacionai, e estrangeiras.--Homeopatiu.
Perfumarias.--Artigol de borrachd.

Garante-se a exata observância no receltuArlc médico

PREÇOS MODiCaS
R. Cons. Mafra 4<0 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642
-------- .._-----------

Sabota Silva
proprietarios de

II

A Metrópole
II

(8 casa do calcado que lhe convém)
têm o prazer de avisar sua distinta lreguesia que acabam de
transferir sua casa comercial para a rua Conselheiro Mafra 1
(EdUicio La Poria), onde agualdam a continuação de suas'

208 prezadas ordens. lSv::s 11

O S T.M. julgou o general
Manoel Rabelo merecedor da
passadeira de platina, com me

dalha de ouro, visto contar mais
de 40 anos de excelentes ser vi
ços prestados ao Brasil.

'Seguiu para os Estados-Uni
dos, na segunda teira (dia 26) �

em missão da Panair e do go
verno, o sr, Cauby Araujo.

•

O Ministro Gustavo Capine
ma recomendou ao diretor ge
ral do Departamento Nacional
de Educação que expeça ore
gulamneto do t: Congresso de
Educação Física, a realizar-se
na capital federal na segunda
quinzena de julho.

O ministro da Educação, ten
do em vista o que consta do
processo número 11.976-36, re

solveu cassar 8 inspeção preli
minar concedida ao Ginásio Si
nodal, com séde em São Leo
poldo, no Rio Grande do Sul.

•

Na pasta da Viação, foi a

provado projeto e orçamento na

importância de Cr $ 6.460.672.20
para a construção de 13.160
metros de 1inha Barra Bonita
Rio do Peixe, dã Rêde de Via
ção Paraná Santa Catarina •

•

O presidente Getúlio' Varga$
assinou decreto, designando o
sr. Lourival Fontes 'para re

presentante do Brasil no Con
selho Administrativo da Repar
tição Internacional de Trabalho,
com séde em Montreal.

•

Despachando um processo, o
o DASP declarou que "somente
caberá a concessão de ajuda
de custo por serviços prestados
f6ra da séde, quando estes ul
trapassarem o prazo de 30 dia.".

•

Por solicitação da R.pú
blica Dominicana, o govêrno
brasileiro acaba de designar
um de seus tócnicos agrô·
n�mos para. naquele pais,
orIentar a cultura e o me.

lhoramento do "ricinusR I a
conhecida mamona. A es

colha recoíu no agr&nomo
biologista R. Benator que,
no Instituto de Experimen
tação Agrícola do Ministé
rio da Educação da Agricul�
tura, vem revelando grande.
conhecimentos no tratamen·
to da preciosa enforbicíceG,
cujo óleo é considerado co.
mo insuperável para opU.
CaÇa0 nos motores d. avia..
ção.

•

o pre'feito de Porto At ...
91'8 o.ssinou ato, aUmentan.

I do para 50 centavos o pr.
ço por metro cúbico d. á
gua qu e for consumido
paI' excesso aos 20 metros
cúbicos fixado para cada
consumidor.

•

Os matu tinos carioca.
publical'Q longas listas d.
r.eservistas de 21l • 3a oah
gorias. convocados parCl O
�.l'Viço otiva,

.

"
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�o, 1'. �,�rc�! cop�! "P'�'����' HqU�'�". MP,!�UC!o,. de�iJ�!'�;�;d,"�Çm deJ��!U,� San õõ e n o I
right. European Corresponoents.- dos judeus do Continente, condena- de cócoras ou deitados, os encarcc- 111el11ar as populações do Terceiro .:. M
f: humano fazer mais caso de uma dos a desaparecerem dêste mundo. rados nos vagões têm ele completar Rcich c dos territórios ocupados C O N T C

dôr de cabeça em nossa casa do Chegam Ut quasi sem vida ou mes- a viagem encetada. Se o ccrtif'icado "COI111 exceção do excesso de cinco-

que de cem 'dores de coracão na mo ja mortos, api nhn.l os nos vagões de embarque feito, por exemplo, milhões".
rua contígua.

.

para o transporte de gado em que na Holanda disser: "cento e vinte- CINCO �nLI-IõES DE PESSOAS

Ninguém póde dizer que a Câma- chegaram da Noruega, Polônia, e três judeus; lote misturado, ho- CONDENADAS A :\lORTE LENTA!
1'�1 rios Comuns da Grâ-Bretanha

se-,
França, Bélgica. os Balcans ou do n- mens, mulheres e crianças, para o A imaginação atordoa-se com a

[a uma assembléia onde reine a de querem que foram deportad os ; gheí lo dr Varsóvia", têm de ser f'a- crueldade e magnitude dêst e alo. O

emoção. A este respeito está mesmo algumas vezes. homens, mulheres e talmení e entregue lá o número re- que quer tudo isto dizer quando
"111 condições de inferioridade crianças Sltl' urb if rar-iamer.te scpa- ferido. O certificado não diz nada se traduz em termos mais compre
quando se compara com a Câmara rados , noutros ce nt r os põem-se to- a r espeit o da obrigação de os entre- ensí veis? Imagine o I ci tal' que es

dos Representantes, em Washi ng- 'düs [untos nos mesmos vagões de gar vivos. tava na Praça Times, e:111 Nova ]01'
íon. Mas quando o Snr. Antony gado, homens, mulheres e crianças, Claro está que nunca se contes- que, ou naquela praça da própria
Eden, Ministro das HeI ações Exte- sem faze" caso do sexo, idade. Jaças SOI1 que estes [udous são destinados cidade em que vive, onde costuma

ri o res da Grã-Bretanha, fez a sua de família 011 estado de saúde. Ne- a perderem a viela. �'[as vê-se perfei- ir para ver passar cor-tejos ou pro

rlcclaração na Câmara em 17 de nhum a diferença Iaz aos algozes lamente que é êste o fim qne Hitler cissões. Imagine um exército, mar
Dezembro, a respeito elas atrocid a- se chegam ou não il Polônia C0111 têm em vista. Assim se deduz de cha n d o em coluna por quatro peso
rl es alemãs contra- os ,i ud eus, a Câ- vida. Se morrcr en. 110 c.uu inho, não numerosas declarações nazis e as- soas e111 linha, fi velocidade de ci n
marn teve um dos seus poucos 1110- é preciso mais 'transporte depois de sim o confirmam os Iat os. Na Bél- co quilômetros por hora, velccida-
1I1e11t05 .de emoção. Os deputados Varsóvia; terão antecipado a sorte gica, judeus entre os 18 e os (i0 anos de a que não podia nunca marchal'
r-ncontrar aan dificuldade em con- que os esperava - a morte. E há de idade, c jurlins entre os 20 e os .iqucle exército os judeus velhos,
n-olar os seus sentdrnentos, r, por escassez de meios de transporte. 50. ficaram obrigados, por decreto judeus novos, judias de torlas as

proposta de um deles, levantaram- Ninguém pode sair até o vagáo ser de 1:1 de :.\Iaio do Governador Ge- idades, moças no vigor da vicia, e

se-rodos C01110 sinal de simpatia. despejado <)0 chegar no destino na ral, a aceitar qualquer tr-abalho que r ri n n r i nh as inocentes. Era preciso
A Polônia está transformada nu- Polónia. lhes f'ôsse distribuido. A deporta- urna hora para passarem 12,672

.

ção, própriamente dita, corne cou pelo lugar onde se acha postado o
.'. CD) Julho. Pelos' fins de Outubro -ti- leitor. () leitor ficava h1 de pé todo

INDICADOR MEDICO
nh am sido transportados em carros o dia e depois caia vencido pelo

.

..... da Tchecoslováquia para a Polônia cansaco e comccava a dormi!'. E ao Procura-se emprego
72.000 judeus, ao passo que 70.000 acordar no dia "seguinte, continua- Moço com 26 cnos, d oct i-

_____..... tinham sido enviados para um A'r.let- va ainda a fúnebre procissão. E no lógrofo, com longa práticato e111 Te rez iu, deixando no país fim rio dia o leitor caia novamente

tlJ1� saldo de apenas 'i.OOO, que de- vencido pelo cansaço e ao acordar de comércio e escritório

POI� foram, objeto de outrus depor no dia seguinte a procissão contl- procura emprego. Assume
taçoes. Os judeus que vivem em Te- nuava. E assim aconteceria dias se- qualquer cargo de respon
rez in não têm licença ele comunicar guidos, noites seguidas. SEHIA..vI :õabilidade. Presta fiança.

Fspeclatlstai assistente do Professor Sanson \ COI:] o mundo exter-ior. A Slová-1 PHECISOS �IAIS DE DEZENOVE
Ioformoço-es nesta redaça-o.qm a, a Yugoslávln, a Grécia, a

I
DIAS E >"OITES PARA PASSAREi\l

do Rio de Janeiro. Fr-ança, a Holanda e a Noruega f'o- NO LOCAL CJ�CO MILHõES DOS 223 15 v - 9

C I PeJa manhã, das 10 às 12 raru Iodas obr igadas a contr-ibuir DESGHACADOS .JUDEüS CONDE·

onsu tal: A' tarde. das 3 às fi
com a sua quota para a corrente NADOS Á MOHTE. Trata-se ele um Vende se pequena cosa-

AUSENTE
d� humanidade apinhada em va- simples cálculo que qualquer peso

,..

comercial, de
goes de gado a caminho ela Polônia. soa póde fazer. Mas só os anjos sa- sêcos e molhados, bem a.

�__� ._____________ Dentro das garras de HiNel' e dos bem que dores de coração, aos mi-

O,. MADEIRA NEVES-m4idico especi .. I,·sta em s�us vassal?s acham-se ainda vivos lhões, e que lágr-imas aos bi,liõ'es ou freguesada, à rua Uru-
� 'I ... U ... cerca de CI11CO milhões de judeus. triliões, se acham representados na guai, n 17. Tratar na mes·

homens: mulheres e crianças. To· marcha da morle que são obrigados ma.

d9s estao �ondellados à "liquida- a em,preender os judeus da Europa. 196
<;ao", e a este respeito é máu si,nal .No que diz respeito a Hillel', tra·
snber que �aekc, :.\1inistro da Agd- ta·sc simplesmente de "uma solu

�l!l\u�a nazI, parce.e ter ass�g1lrado �'ão melódica do problema dos ju
f-liot.e] (Ie que haVIa mantllnentos deus".

Gustav Vigeland faleceu em

Oslo, com a idade de 74 anos.

Devido ao caráter peculiar de
sua obra, êsse grande escultor
não era muito conhecido fora
dos países escandinavos, se bem
que fosse um dos maiores e's�
cultores contemporâneos. Além
de vários bustos de noruegue�
ses ilustres (Ibsen, Bjornson
etc.) .estátuas do matemático
Abel e outros, e1'n que apresenc
ta não só a fisionomia como a

própria personalidade, na con�

cepção individual do artista -

Vigeland criou várias obras
que revelam um artista de ex�

cepcional valor, a maioria das
quais se êncontra (ou, pelo
menos, se encontrava há três
anos) na Galeria Nacíonal de
Oslo. Outras obras estão nos
museus de Estocolmo. Em 1906
exibiu em Oslo '0 primeiro 1l10�

Ao· tentar esquivar-se às determl· delo de sua gigante,sca obra" A
';J.\I tlJJlSHlllsa ap SO�:lIJ9 !lOp S"!:!JlIü fonte", que simboliza a vida do
,It�r,. uma pesso!' revela o �u� é homem desde o berço até o tú�l
,n1mlgo do BraSil. E para os mmti· '."
_TOS do BrMiI, a lei é infle::dvel i mulo,

um verdadeIro canto à
m. E. M.). vida" em brQ1u:e e �ranl�º, ..,

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

Agências e sub-agências em lod(, o território nacional
Sucursal no Ufllguái. Reguladores de avarias nas prin·

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

CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, O' 30
Caixa Postsl n. 19 - Telefone 1.083

End. Te!egr. cALIÁNÇA,
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, lTAJi\Í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

DOENÇAS DOS OLHOS
CnrIJo de Aperfelço8mento e Longa Prática no RIo de JaneIro

Consulta,' Peja manhã: às terças. quintas e sabndos, das 10 ás 12
horas: ã tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua Jol1o Pinto n. 7, sobrado - Fono:. 1467
ResIdência: Rua Presidente Coutinho. 2R. I COíllpan�ia

Fundada em 1870,. Séde: BAIA
INCENOIOS E TRANSPORTES

Dados relativos ao ano de 1941
Capital Realizado Cr $ 9.000.(1)0,00
Reservas, mais dt: ,$ 59.000.000,00
Responsabilidades assumidas, t $ 4.748.338.249,78
Receita «$ 34.198.834,9tJ
Ativo em 31 de dezembro «$ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313.52
Bf>nt:< dE' raiz, (prédioS e tt"!reoos) • $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Ur.

Francisco deSã e Anísio Massorra

--

c Aliança �a Baia»

III�Ti1'UTO DI DIAGNUSTICU
CLINICO

Dr. Djelme Maellmann IFormado pela UnIversidade de
I Genebra (Sulça)
I Com pr6tlca noa b08pUale enropeu� .������;;;��;;;;��;:;;���;;���������;:!I nUnlca médIca em gera), pedIatrIa, =

-._- -

i (1oenQ&1 do Ilstema nervoso, apare-
---1IfII

'I
lho genlt�-��n:�fb:rO homem Crédito Mu" tuo Pred.-a IAssistente Técnico

I. Dr. Paulo Tavares p. �. J M Cl urso de Radiologia Clínica com ü rop�let"rlOs: . oreira & ia.

I �!. Munoel de Aureu CampIlUll!'jfl 28 de Marco

I
::lio Paulo). EspeClnlizlldo em Hi· F' t t I

!
"iene e Saúde Pública, pela Uulver.

OI en regue aos ;)I'e8 am lHas Otávio SultBchiw8kf,
ílldade do Rio de JaneIro. residentes em HaDsa Humboldt• POSsuIdor

I
Gabinete de naio X da caderneta n. 9.272. contempladas no sorteio de 18

Electrocardiografia ,!loica de Marco de 19�3, com o pramio maior, em merca·
:..- ... • ..... ! Metabolismo basal dorias. no valor de Crs. $6.250,00.

I I
---.------------------�����-----

Sondagem Duodenal

I 18 d Ab-
O R Gabinete de fisioteraoia e rll -

r. emigío I Laboratório de microscopia e, MaIs um formidável sorteio rf'ulízará II Crédito Mú·

I
análIse clinica tuo Predial" no <lia 18 de Abrii (2a,f(�ira),

CLINICA -MED1CA Rua Fet'nl1odo Ma�tllldo, t com prêmios no valor de
Molestias Internas. de Telefone 1.195

.

I'r. ,$6.250,00Senhoras e Crianças em '"
Oeral P l O R I A N O P O l I S Não vacile, Adquira já a sua caderneta na séde da

ÇONSULTORIO : I '
Crédito Mútuo PredIal à rua Visconde

Rua Pelipe Schmídt-Edlfi- � DR, BEZERRA LEITE de Ouro Preto n° 13,
cio Amélía,Neto--Pone 159� Clínico Médica ----------------------

g ás 12 c 14 ás 17 horas Tratamento das Doenças Consultas médicas grátis
RESIDENCIA' Pulmonares _Contribuição mensal apenas Cr. $2,QO

Av. flercilio Luz. 186 RAIOS X
_ Phone: 1392 - Consult6rio·R. João Pinto, 7 Não tenhas dúvida em de-

Telefone: 1461 nnnciar nm "qnlnta-colnna�,
Consul tas das 11 III por

mais que pareça teu am)-
horas em diante go; níio merece tua estima um

"'I""':'�...""..........-......-""..,..,""�... ...,�...:a..._..,.._,_""
' traidor dR P.'tria. (L. D. N.)_.

I Dr. Antônio Moniz Id� Aregão
MÉDICO

. Cirurgia e Ortopedia.
Cliniea e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:

Rua João pinto 7 sobrado
Dltuiamente da" 15 ;\ ..

17 hnra�.
HESfD�NC]A:

Almirante Alvim. 36
'l'elefohfl n. 1461

II n

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS, CALeJO

ETC,
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálidos. DIPauperados,
E''Jotadol, Anêmicos, Mi.s
qUI erlem M,grol, Criança,
raquíticas, r,caberio a tonl·
fic.çio ger.1 do organismo

com o

San DU e n o I
Líc, D.N,S.P. n: 199, da J921

30 v -15

Vende-se
uma embarcação rara esporte
tipo baleeira, com 5 metros de
comprimento, em perfeito eSe

tadn, com todo material ne

cessário (2 velas, 3 remos, etc)
Tratar com Heládio Mário de
Sousa, Agência Chevrolet (S.
A. Comercial Moellmann).
Quem sonegar informaçôe" à ��8'

tatÍstica l\'lllitar, trabalha em pról
Je país inimigo. E, nesse CIll!!O,
,erá julgado, militarmente, como

Ilimil!o do Brasil (D. R. M.).
; .,: _.e,

Helena D. VargasComunica à sua distinta
fregue�il\ qu('>, hlivendo
permanecido 2 meses fúrll
da capital em vi8gem de
repouso, encontra se -nova·
mente em sua reslrlência,
à disposição de sua seleta
freguesia.
Salão Brasil
Praça Quinze, n' 10

30 v - 25

LEIA ISTO
rj)I GnANDE ESCUJ�TOR.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Todos os 110menS franceses serão presos'LOlldrts,
' (Rculers) - Os ale, de in vasão aliada, segundo inl'or- para um campo de conccnu-ação .

JJlães fizeram preparativos para el1-11110U a rúdio francesa de Argel, on-' reses, entre 15 e GO anos de i dad e, Os nomes dos campos estão em

cel'l':11' Iodos os homens�rrallceses em

I t�IlL Foram "impressas fórmulas que I H',I'ii� presos en: cas,o d� invaSã.o branco, anunciou ° informante, mas
C:Ull]l0S de concentração, em caso dizem que Iodos os homens Irun- abana e transf'er idos imediatamente os campos já estão prontos.

A família

Co fiLHOSO:; -

d
' ,

d. .noo po em ser os pnme.ros a

classe, nunca entram nos brinque
dos, despertos, etc. porque lhes fal
ta energia, desembaraço, vivacida
de e por isso d60 sempre "o contro ",

Eis, enfim, CJ família do "contrcl"... E por que?

Porque sofrem de males
tares provenientes da into
xicação do organismo, ori
undos da prisão de ventre

que lhes dá mau humor,
indisposição, inapeténcia ...
E poderiam evitá-lo: - Fa
zendo ° regime ENO!

70
ANOS

DE FAMA MUNDIAL
o QUE É

O REGIME ENO:
Há molestares de diversasfontes originados pelos tóXICOS do organismo, provenientes da prisão de ventre e
qu,: provocam enxaquecas,enlOOs� et.c. E isso tudo tornaa pesso? mapetente, de mauhumor, mtratavel. O regimeENO - O uso conlínuo do"Sal de Fructa" ENO, laxant� suave, �efrescante e clccli
!1,zante eficaz para qualquerIdade -

I resolve o problema.

Só ENO é o legítimo IISal de Fructall! I·
SE�AS

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

Casa S NIA BOS.I
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514

ALERT

5

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

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

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 12

2

EM FLORIANÓPOLIS n
ô

c

veste eom gôsto e arte

CALÇADOS (
Tamancos -- Chinelos
Sandálias _.. Sandaletas

«Renner» Sapatos -- Pantufas

TRAJES (
de lã e de linho

SOBRETUDOS, SMOHINGS para crianças,

I «Renner» homens e senhores

Rua Padre Miguelinho, 36
-

.

7tt , ...;�:: -.,�iltP' r •. EUI If�

quem não quer, pois, para

tanto, é bastante fozer

uma visitinha à ALFAIA-

I I�,!,r (LR�U�t!ca !,!��P,�r.!.l!tsi ele prisioneiros de guerra f'er'i- trens que conduziam os terídos

" c1_?s, entre, o� italianos e os br!� britânicos escap?-ram por. �o�
I tãnícos fOI completada, DOIs co ao bombardeio dos britâní
trens levaram 409 italianos, de cos durante um dos seus recen-
volta a seus lares, e o navio- tes ataques contra Spezia, ten
hospital "Newfoundland"

fez-,
elo-se salvo por terem se reco

se ao largo com 314 soldados lhido a um tunel de emergên-

I
ingl�ses in::tadOS.

Na sua cia.
H_

TARIA BIUTO que fica

ali na

Rua Tiradentes If 17
N° 186 v -17

(iABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adullos

Horário: Das 8 às II e das Ir. às 18 horas

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

, '" MnE me iB:

Dr, Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Cau da Saúde São Sebastião. Formado hl\

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente da Prol. Benedito Montenegro. Com prática d8
mais d8 'l anos na Clinlca Cirúrgica do Prof. Alfp!o Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Cltarité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Honjelzny. de Hamburgo. e Schmleden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. est4mago, intostino delgado e grosso.
ligado e vias biliares. selos. ülere, avárias, rins. nrnstata e bexiga.
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
e encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia, na Casa do
Saqde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernand'
máchado, tell. 195. Residencia: Hua Duarte Schutel na 2· Tel. 1159

L{lÇÁO I Comprai na Cf. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Cabelo!! brancos t
MABAVIIJHOSA 1

-

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
eLA. Wl��rZ]jJ__.j IND·UtYl'RIAl_,-JOINVILlJE (Marca regisr-)

economiza-se tempo e dinheiro
I•• " 1M '1li(.lfJ''$lf ItP!!PW:. W·. )�'..9S�"'_�Ilt<'''''''''"''';''''''_'''''"",lj'''':_:�''''''''''$_.i!llO_JuiliIlO'UH....*'*="OI...

·

"'"'...I I....rr""t>I't�_..._._....'''''r........a:'''''j..,l_...;...
·
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6 o ESTADO- Segunda-feira, 26 de Abril de1943

As autoridades responsáveis pelafiel execução das Estatísticas MiIi
'ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a ...
I!:UranCR naciona]. (TI. '1<1. M.).

o ESTADO

Portuguesa Santista
(goal de Vega) e Comercial
1 (goal de Elísío), Juiz Atí
lia

.

Grimaldi. Renda 3.193
cruze ircs,

•

Em Santos
Ipirarwa 1 e Jabaquara

(ex-Espanha) zero. Juiz José
Alexandrino. Renda 4.120
cruzeiros,

•

Colocação dos paulistas
Gom os resultados dos jo

gos de, ontem, é esta C
colocação do campeonato
paulista: l '

lugar Corinthi
uns e Palmeiras, com 1
ponto perdido cada um; 2
lugar Ipiranga, dois pontos
p e r-d idos'; 3' S. Paulo, três
pontos perdidos; 4' lugar,
Portuguesa de E spa r t e s,
quatro po rrto= perdidos,

>ii<

Próximos jogos paulistas
No :sCíbado, l' de maio,

jogarão em S. Paulo: o Ipi
ranga versus Portuguesa
de Esportes, e o Comercial
versus S P. R, Em Santos:
o Santos versus Juventus.
No domingo, em S. Pau-

10: o Corinthians versus S.
Paulo. Em Santos: a Portu
guesa Santista versus San
tos.

No Rio
Botafogo 3 (gonls de Gonzalez,

Pírica e Lula) e América 3 (pontos
de Esquerdinha, Maneco e Cesar).
Jogo acidentado. Muita violencia,
sobretudo no 2' tempo. Distingui
ram-se pela brutalidade os pr6prios
capitães dos teams: Zarcí e César.
O juiz' foi Durval Caldeira. que
atuou rpessimamen:e. Zarcí e Es
querdinha foram retirados de cam

po, por se haverem pisado 'recipro
camente a pontapés. Renda 29.874
cruzeiros,

•

S. Crist6vão 4 (pontos de Alfredo
dois, Caxambú e Nestor) e Bangú
2 (pontos de Moacir), Quando fal
tavam 26 1/2 minutos para termi
nar o jogo, estourou a. b61a. O
juiz foi Haroldo D. da Costa. Ren
da 4.794 cruzeiros.

*

Flu�inense 3 (goaIs de Ma.racaí.
Pedro Amorim e Tim) e Madureira
zero, Renda 14.693 cruzeiros.

•

Flamengo 4 (pontos de Nilo. Zizi
nho. Pirilo e Biquá) e Canto do
Rio 1, [ponto de Nicáu]. Juiz Gui
lherme Gomes, Renda 18.015 cru-

21eirolll.
:.. � .�". .

,

Vasco 2 [pontos de Lele] e Bon
sucesso 1 [ponto ds Sá:]. Juiz Mari.o
Via.na. Renda 10.529 cruzeiros,

·

Na Baía
Botafogo 1 e Ipiranga' 1.

•

Várias notas
Hoje parte do Rio o "Vos

co da Gama", que se bate·
rá em S. Paulo, na quarta
feira, com o "Palmeiras"
em jogo amistoso.

•

o jôgo principal do pró
ximo domingo, no Rio, é
entre o Flamengo e o Amé
rica.

•

Chegou, por f:tvião, ao Rio,
o' sr. Mário Fortunato, ex

�reinador do aelecionado M:

Esportivo Azedas as lelações sueco-alemãs
Estocolmo, 26 (R) -

Relati-I
O jornal "Afton Tidningen"

vamente ao desaparecimento cita alta personegem, a qual te
misterioso do submarino sueco ria dito que, "depois dêstes
"Ulven", os jornais da Suécia acontecimentos as relações da
estão agora perguntando se o Suécia com a Alemanha devem
"Ulven" não teria sido afun- ser seriamente reconsideradas.
dado pelo mesmo navio mer- Podemos continuar permitindo
cante alemão que agora ficou o trânsito de tropas alemãs pa
estabelecido ser o de nome ra sermos agradecidos desta
"Altkirch", que disparou tiros maneira?". O jornal acresceu
de canhão contra o submarino ta que grande número de vío
"Draken ", qual�do êste se lações do território sueco já foi
achava e1l1 serviço de pesquí- praticado pelos alemães.
sas à procura do "Ulven".
,...,........- ..........�...._�......- .........���--------........._

Rei Jorge da Grécia
o dia de ho ie é a data

onomástica de S. M, o rei
Jorge, da Grécia, que, lon
ge da Pátria conspurcada
pelos bárbaros invasores,
tudo faz para vê-la livre e

rediviva, colaborando com

hor.ra na harmonia da So
ciedade moderna.

Vitima dum acidente
o adido italiano

Buenos Ail'es, 2() (I.'. P,) - :\'1I111
gra\'e acidente uutomobi íístí co
pcrrlcu a vida o adido naval à Em
baixada italiana, capitão de navio
Eugeniu Torri an i. O diplomata em

companhia da SI'a. Enriqueta
Orccch i a de' Frasca rumava a esta
capital pela cs+rada que Iiga Bue
nos Aircs :1 J'lar deI Pinta quando,
por volta das 11 hor-as e 30 minu
tos, o automóvel que conduzia
chocou violentamente com outro
veiculo que rodava em dirccão
oposta. O acidente vitimou alémrio
diplomata, sua companheira de
viagem e mais três -caxalheiros e
unia menina de 14 anos. A SI'a. De
Frusca faleceu num hospital si
tuado nas prox i rn i dndes do local
do acidente. Os ocupantes do ou
tro carro l'cccJlerHm si'rias conlll
sões e fral LIl'as.

Compra! na C1' SA MISCE
r\ NEA é- saher economizar'

Licenciamento de sol
dados conscritos

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PilA A RAÇ.l.-
AUXILIE Á. (0)(-
BATEL-Á. COM O

Recomendando eco
nômia aos municiDios
Porto Alegre, 26 (A. N,) - O

govêrno do Estado está orren-Futeból gentino. contratado agora tanelo as administrações muni-
Em São Paulo i para o Botafogo. cipais n\o sentido de realizarem

Palmeiras O e Portuguesa .:la I A ,. -d PI' uma política econômico-finan-
Esportes O. Grande pu'bltco. f' mer,lco, t

o a rnerro s, .

ceira de parcimônia nas despe-Belo J'ogo de rigorosa téc-I' Vlrmarod
con ratod Rc�m o

,

A b' asco a Garna, o 10 sas, afim de que a Fazenda PÚ-
ruco, r !tragem excelente • blica possa precaver-se contra
de Carlos de Oliveira Mon- C 1 as flutuações decorrentes de
teiro (TiJ' ola). Renda 76,683 S I ue;

lo, dqueA perte�ceu hao , 1 d
- ,

e eciono o rgenhno, c e.
uma eventua epressao orrun-

cruzeiros. d I t I I C
• gou ao Rio. onde espera

. a c o es ac o (e guerra. om

I f·
êsse objetivo, a Diretoria das

Juventus 6 e S. P. R. 2.
rrrnor contrato com qual-

1 b Municipalidades dirigiu a todos
Os jogadores Paulo e Nelson quer cu. e.

• os prefeitos longa circular,
foram expulsos �e campo. E.stão sendo aguardados IRenda I 500 r z s ('"iUrA)S HOEP(,ICE S. �\.

. c. u erro ,

no Rio os "players" argen I CO:Jf.ÉH('W E I"n(yS'j'HL\.
tirtos Alarcón 'e Esper

ó

n, Assemhlétn Ueral Extra-
controtados respectiva.mente ordínárta
pelo Flamengo dó Rio e 1". Convocação
Juventus de S, Paulo. De ordem do Sr. Dr, Diretor-

Presidente, e' na forma dos cs-
I

JO�ijS llníversítárins tatutos sociais e lei que regemO resultado dos 50S. Jogos a matéria, ficam convocados .osOlírnpicos Uni1versi t�rios deu Senhores Ar-to n.istas desta, So-
a seguinte co ocaçao: .

i ,.
"

AI' 'P" L C! ca]
crec ade, para a Assernblél a Ge-

,

t ebsmo; au,lsca.",. a ral Extraordinária, no dia trin-
rroco s , Gauchos, �lnelrOS, I ta (30) elo mês corrente, às 14
Par�n.aer..ses e. Flu rmnenses : I horas, na sede social à ruaTenls: �auhstas, P�rona- i Conselheiro ::\Jaf1-a n. 30, nes
enses, C�X'lOcns.e Gauchos; ta. com a seguinte

.
Nataçao: CarlOc.gs, Pau- Ordem {lo ])jn

Ilstas, �au�hos, .... aranoeri- Reforma dos estatutos so-
ses e F'Ium

í

nerrses ; dais.
Bolo ao cesto: Paulista�, I

Florianópolis, em 20 ele abril
Cariocas, Gauchos e F'Ium i- de 19/t3.

Segundo ordem no minislro dl1
(luo rru, os comandantes de Hl'giilo
:\[ilit:1l", devem providenciar para
que sejam licenciados do se rvi co
,IIi\"0 0$ soldados conscritos (mcs
mo que hajam sirlo insubmissos)('ílJ'lm; Leisuer, .t celon nario casados que t cnhrun íil h o e co n-

11(' Sousa -- Diretores-Gerentes, Io m , no m i n i m o d oz e meses de
ser vir o. Não se compreende no dis-

Na Gávea (Rio) foram on !

AII·ce R�.be;ro posto no referido aviso uunister iat,
tem disputados 8 páreos, �! '1) os Iunc-io núr

í

os públicos inte-
com os seguintes resu l to dçs : Há poucos dias, a "Hora do Bra- rínos ern cstúgi? l?r()b�ltório, cíeli-

I páreo: 1 Dalito, 2 Ponta. sit" o.nunctou que po r-t ici do Rio. I'OS ,Dl.1 cm L'OIllISSao e os ex�ranLl-

I f'm d f t a "t' •. mer<!rlos de qualqlll'r Illodalldade,
G 3 B b" a 1 e e e u r uma ournee

I l'
-

I J' t I d 'I'
.

rossa e a assu; rt'st' 1 d p' b' (;1 !llaO, (o,� �s a( os, os elTl-

1_, 1 D 2 E
a I Ica ao su o alS, a r.- ..

I " ".

I]) I"1 pareo: inos:!" x

jlhante soprano Alice Ribeiro, tün os, ( oS .,H U.111 ClpI�S e (a re .el·
d· E

. .

Te·'·n d t' 1 tura do Dlslrilo I' ederal (ar11gope ltus e 3 ZlZl·:) ; lTIOS nO.1Cl s e que a no ave

I" I I . , ' " ô4 ' ')
,

III" 1 F I 2 cantora se encontra pl'esentemen- 1I111CO ( () (CC I elo-lei 4,1 4, de -: de
pareo: asane o,

te em Curitiba e, dentro em 'ou- selembro de 1�42): b) os se.rvldo-Dolboruque e 3 Ariego; co, partirá para o nosso Est�do. res das orgal�lzaç_oes e el1t,dad�s
IV páreo: I Danae, 2 Mo Aquí, provavelmente, realizará sua ([ue ex e I'<:an.l 1 �ll1ç'ao 110l: delegaç�lo

rongo e 3 Hegemonia; seroada artística no elegante salão do pode." publl!:o ou. s�.Ial11 por I'S·

v, B 2 Bl'ng do Lira Tênis Clube, te ll1',ll1tldas ou a(JlI1ll1.lstr�ldas (:11"
p:ueo: 1 :uon, tlgo 3°, do decreto-lei L.dR de 4

e 3 Maconcito; Azel-je RUBI
dl' agoslo de 1!).I2).

VI páreo .. - Grande Pré· .I Às anedotas e pIadas aparen·mio Outono, distância 1.600 O nosso pl'czado conterdnell sr,

metros: I Ark Royal (50 mil \Yergilio José (;an'i,l, digno rC}Jre. temente ing'êlluHs são grnIlde�
t 11t I r 1<1 'slr'I', I ()I armas tIe dcsfic:l'eu'llllão mane·cruzeiros), 2 Cavalcada (10 sen ai e (as lU.' "S (e ('os � c_),·

Hubi LIda" de S. Paulo, ofereceu- ia,l»" lIf'Ja "tluinta.co]Ullll"mil cruzeiros) e 3 Colon (5 l' I' I t I Jnos, la (IaS, UI1Hl a, a ( o sa )()roso (L. D. N.).mil cruzeiros). Não correu I azeile "llubi", fabricado COJ11 cs·

De Cujus. I pccial :lJ11c'ndoill1 brasileiro.
VII área _ Grande Prê ,Exlrelllamenle ;tlilllenticio e S:IU'

. 19P d Ab'J d' A •

I
<la"ül, dada a sua pure7.<l absoluta.

rnw . e rI.; lstancla ess� azeit� eslá tendo el.lO:·n�e acei·
2.000 mts.: 1 Albatroz (50 ta<:ao, pOIS [lO uso cullllilno e]1·

mil cruzs.), 2 lVlarconi (li) I conlra as 111'.li� variadas aplieat.·�l's.
mil cruzs) e 3 Burghetti I Ao <:onll'<,,.lo de certos azei(es

. I que, uma vez aberta a lata, cOlHe·
(5 mIl crzs.). I e<1111 a criar 1'':1DCO, o "HlIhi" eOI1·

VIII páreo: l' Rio Casca,' ;�c'rva-se períeiinJ11cnte ínlcg!"(l,
2 Diágoras e 3 Luxembut' nada perdendo do seu. sabor, H.ell1
go, Não correu Carpinchi. dys suas qLwlidHdcs alllnentlclas.

F
.

d C $ J ·270 150 00
biS 'por que as donas ele casa o

01 e r
.

. . , o I prefercJJl,

:��imento g�ral
das

apos-, PARA AL IV I AR
Em Buenos Aires OS ZUMBIDOSAlguns jogos de [uteból, de

ontem: Independiente O e River E A D I F ICU LPlate 2, Ferrocarril O, Ginásia
y Esgrimac 1 e Bansfiel I, Atlan, OAOE DE'
ta 2 e chacarit.a Juniors 1.

OUVI R Cab(.llos brancos I L{lÇ.1(JEm Mootevidéo Se v. S. sofre de aturdimento irARAVUnOSA ,

nenses.

Turfe

A1guns jogos de iutebol de catarral e zumbidos nos ouvidos,
ontem: Nacional 4 e Defensor compre na farmácia um frasco de
2, Penharol 3 e Liverpool 1. PARIVIINT e tome·o de acôrdo com
.......................--.......................-...--.�

1,
as instruções da sua bula. Parmint
alil'ia prontamente os aborrecidos
zumbidos elos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

i cessa o elesprendimento do muco
i nasal na ga:'ganta. Parmint é agra·

Fone 1435
davel ao paladar. As pessoas que

H' 7 /2 I ' . sofrem de aturdimento catarral,
OJe 1 10rda�: ultI�a eXlO'- farão bem, provando êste remédio,

bição do gran 10SO fIlme 1-------------Amor que não morreu. com· fi IlSA� AJ..JUGA-SE uma

Jeanette Ma:cdonald Jornal; Bra Ull i] com lO quartos.
sileiro 181. Olympic Jornal 106 2 salas, 3 instalações sani·
Preço: 3,30. Estudantes - 2,20. tárias e grande ',;ruintal.
Amanhã. 3a.-feira às 7 e 81/2 PRECISA SE de uma, não
hor�s. Sessões das Moças: Ar· muito 10flge do centro, e

geha, com Charles BoieI' e com poucas peças. Tratar na
Hedy Lamar. Preços: senhoras "A SERVIDORA"
e senhoritas 1,10- cavalheiros Rua João Pinto, 4. Fone:
2,20. 775,

I
Aberto o inventàrio

do milionário
assassinado

[lio, (P. c.) - Xo Juizo da ') a

Vara de Ol"l"iios r SUCeSS(ll'S, 3."
()fiejo, foi aberto o il1\'entúrio d(l
Illiiionúri() .)oüo Jacilllo \'ieir,l
("";1<) ])um") :Issassinado no di:1
:J d() Illl'S pa:ssado pelo Illel'<lnieu
Uindido de :'lorais.
A fortuna de Joü'O Jacinto Vieira

alinge a quantia ele C[':); 4.58Q.OOO,O(),
O monte a inventariar eslá cons

tituido dos seg'uintes haveres: vinte
c dois prédios, pequenos e em IllÚll
eslado de conservação, ealcLllad.os
em lIm milhão de c1'uzeirDs, dois
nlilhôes e quinhentos mil cl''Llzei-
1'05, exhlentes em Vúl"ios estabele
cill1enlos bancáTios desta capital;
400 apólices munieipais (le Cl'!-; ..

�OO,O() cada uma; e mil flpólices
. federais ele Cr!'l 1.nOO,00 eada lima.

Mário Leal
e �;::nhc.ra pa.rticipam a

seus par�ntes e pessôas
de suas relações o nas·

cimento de seu

primogênito
MILTON-PAULO

Bom Retiro, 21 de .
abril de 1943

234 3v·1

I

BICIVLETAS
Vendem-se quatro· Otimas

':ondições. Aproveitem, Ver e

�ratar no {(Armazém Bonfim»,
Estreito.

18 v - 3

"rIDlDQD�OCXX),,")UQO�. Dr::�OralOCX1OOOOtxX'lXJDOO��Q:JqgQQ
HOJE 2a.feira HOJE

41X1CXXlO��,..JOOCQ;)�� OCJDC&)OOQ�..,.J(X)cDPf'II"OOC\OOO��
-o- .........

CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1602 ...., --, FilNE 1581 -

A's 7 1/2 horas
Programa duplo, Chester Mor ..
ris e Rocbelle Hudson em Rastro
nas trévas, A história de um
vagabundo que chegou a set

governador. O homem que se
vendeu. com Brian J;)onlevy,
Akim Tamiroff e Muriel .Auge
lus. No programa: - A CA
CHOEIRA DE PAULO AFON
SO (DFB). PreçQs Cr$: 2,00 e

1,50. Imp. até 10 anos.

ODEON 5a·FEIRA

CARTAZES

A's 5 e 7,30 horas
Cidade Sinistra, com James
Cagney, Margaret Lindsay, Ri·
cardo Cortez, Fred Kohler, Bar
tonMc Lane e Donald Woods,
No programa: l' VISITA
OFICIAL A PIRASSUNUNGA
Nacional (DFB). 2' O HOMEM
PEIXE, Short. 3' NOTICIAS
DO DIA Atualidades, Preços
Cr$ 220, 1,50 e 1,00 Imp. até

14 anos,

DO DIA

Tudo por um beijo, com Dorothy Lamúur. William Holdenl
Edç\ie Bracken, jlMMY DORSI<;Y e :;IlIa orquestra,
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