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

A destrili(ão em -

-

Entregando o capilo»
Palermo

-

aos alemias
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, arfin
de que estes possam preparar
o terrttórro costeiro da Itália
contra uma possivel invasão

_ anglo-norte-americana.

Brilhante feito dos Franc

o
LOÇÃO MAltA"l.

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

C'liro 26 (D_ P.) - As últí-
G'

'd t
mas fotografias aereas os a a-

ues a Palermo, �ostr::m que

�m snas últim�s incursoes as

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

ma, vinte e cmc? navios, ou _?s
deixoU tão avanados, que nao

poderão ser retirados do local

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

.
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�r1s aviadores
.

aprisionadosWashington, 26 (D. P.) -- São os seguintes os oito avia
dores militares que, conforme a lista elo Depaa-tarnenj'o da
Guerra, elevem ser considerados como tendo sido aprisíonados
pelos japoneses, depois do "raid" da aviação nortc-amertcana
contra Tóquio: Segundo tenente George Barr ; primeiros te

nantes William Glover Farrow, Robert Hits, 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 ela 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 Impérto 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 não
errarão o alvo".
.............................................�

Até a rendição final 1
.. Londres, 26 (D. P.) - OS S1'S. 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 decla.rou: a Inglaterra rejei
tará qualquer propost.. 'ue paz que não se baseie na eendíção
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 ! II .. ,

Estocolmo, 26 (U. P.) - Em meio à sua irradiação, depois
de lancar angustioso pedido de socorre, 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

llH'''�s e crianca� defendem-se com os braços nús. Salvai-nos �
Salvai-nos �"

-

PESSOASDE TEM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU.

LAR DEPURATIVO
DO SANGUE

1?l'1Et I :lFlt..c,!A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Ffgadú, o Baço, o coração o Estômago, os

PUlmões a PéLe. Produz Dôres de Cabeça, Dôrl'i'ol
DOS Ossos, Reumatif'IDO, C('gueira, Querla do Ca
belo, Anemia, Abortos e fa?: 'Os individios idiotas.
Inof\nsivo 80 organismo. l\gradáveJ como licÔr.
O ELIXIR 9í 4 e8tá aprovado pe.lo D. N. s. p,
cnmo 8 uxiliar no tratamento dR Smus e Reu
matismo da IDPflmA o!'igem.

VALIOSAS OPINiÕESO ELl1ÇIR «91Ft», dada ii sua I Atesto que apliquoi multasbase. é DUmo auxiliar do Ira- vezes o EUXIR «91ft» oblenda
l:l11entu da Sífilis princlpa!men- sempre os melhores resultados
calb06S ca�os em que ii via bo- nO Intilmenlo da Siíllis.

a untca possivel.(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr, Rafael Bartoletii

-"
\
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O Dia do IndíoC· di'
,

I- h
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n;o.2G ("E"odo") _ o (bore arrega os a e a 10 a aguado Covr-rno aprovou :1 scguinte ex- Londres, 26 (U. P.) - Um correspondente britânico jun-
poslr-ão do mínistro ti:, Agricultn-I to à esquadra britânica do lVleditnâneo i�forma' que os "na
ra :

_

"0 Conselho Nacional de_ Pro- vios da liberdade" americanas estão prestando bons servícoslecüo aos l rul iox, cm sua sessao de l' Ê
. ,

l'
>

,

II �Io corr-ente mõs, aprovou a pro- a 1. sses navios, em numero cae 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 considerada !1 Sl!gl'st�o apre- dos amer-icanos, estão constanteinente rumando para portos<eu t ad a !1? Congresso . .Indlgcl1l.sl!l da Afl'ica do Norte.l ntcrnmcri cano, reunido no :\ICX1-
co, para que todos os países elo

S b I Ic outincnte americano adotassein O a gemas nos campos a emãescorno o "Dia do Inrl i o '
a data Clll ,

que se realizou ii la. scssúo daquc- Ottawa, Lli (U. P.) - Noticia-se oficialmente que os prí-II' certame, islo {. 1 (l de abril. GOII-
corrlando com a i déia: que visa sioneiros de guerra britânicos e_ canadenses continuam alge-
manter cm foco a lcmhrancu dos mados nos acampamentos alemães, apesar das "demarches"
:lnligos povoadores desta '.11'1'1'<1, realizadas pela Suíça junto ao govêrno do Reich em favor dos
bem. C01l10 de todo o conhnenl�. canadenses.amcrrcurio, submeto () assunto .a O 1

_

1 107 Iicí 1 269
.

elevada upreci açâo de vossa ex c!" •.

S � emaes .a gem�ram .

O reiais e. soldados reítos
lenci a, pedindo para I) mesmo a prfsíoneiros na mcursao de Dieppe. Os canadenses algemaram
,UH 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
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Professores américa
nos internados

apresentará
últimas criações da Moda para
Senhoras, Cavalheiros e Crlan{as

Chunquim, 26 (D. P.) - In
formações procedentes de Pei
ping dizem que 17 professores
"arte-americanos da Univerai- e por preços
dade Católica daquela cidade SENSACIONALMENTE BAIXOS!
roram Internados. . �
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..Outras notícias de Xangai

annuciam que o internamento
dos seis mil norte-americanos.
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 possível e da qual bebia só o suficiente para
mitigar a sêde.

gai.

Máquinas de calcular e Má
Quinas de escrever

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

Florianópolis

ps

Esperando nova ofensiva nazista
_ Moscou, 26 (U. 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 rusSDS estão construindo
propaganda poderosas fortificações de defesa ao norte e leste de Esmolens·

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

. ' Office War Information", da '

propaganda na África do Nor- O 240" anl"versa'rl·O de Lenl"ngradote, revelou que técnicos em pro-
paganda acompanharão as fol'- Moscou, 26 (D. P.) - No dia 27 de maio será celebrado.
ças aliadas quaddo 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, qne acaba fundamental da fortaleza de Pedro e Paulo, considerada como
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 Call'o, 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. dade do canhão sôbl'e o tanque poderia ser recuperada para
"Nossos canhões anti-tanques, - prosseguiram - chegou àl esta última arma mediante a
de 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 ques pelas pontes e estradal!
"Mark-G". conh ecido :por "'ri- (trma de a-&E)al�o, �orn_QJJ-§� ª-r- ºg�nll-ª".

•
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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 direç: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\'a 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 sua energia. SI'i'U!n:1IHln sua l'.l8.(I(Je, l"tl
ze'Hlo-o sen ti r-se p,·plllntllramentc 1'('lho,
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.

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 ESTADO- Segunda .. 'eira, 26 de Abril de 1943
-- � ���� ��

o JapãO espera () colapso de Hitler

NOSSA SEC(ÃO

World Copyright. European Co1'- que n Vladivostock pelo ]a(10 ·doldo Eixo se sentisse cada vez mniSI'(la a. parl\", mos,lrou, clarame�jcrcspondents Lí d. Por Oswald Dutch.! mar. Os japoneses julgavam que ))0- no próximo futuro. que tanto ele como o Estado :'lImo!'
- Em 2(i ele dezembro de 1942, D diam obter uma vitória barata sô- Pela primeira vez, o Japão foi! fio Japão eslav?1l1 cOl�vel1cidos 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 perfcitapente que os ja- mão, cistn da Ásia oriental, logo que () ..................�-'"---........�----..............--........,.....

poneses não têm i Iusõcs a respeito Os [aponcscs esperaram em vâo enorme poder marítimo da Grâ-Bre- Ade futuro c-urso da guerra, O Ge- pela queda de Estalingrado. Por lanha e dos Estados Unidos não es
nc ral Tojo disse que estava passa- consequência, o ataque do Japão a teia ocupado em operações bélicas
da a ocasião das surpresas, e que Rússiu não leve lugar em 1942, Pó- no Mediterrâneo, Mar do Norte e
os aliados tinham agora lançado de ler ha virlo ouua causa que não Atlântico, quando um grande núme
urna vigorosa con l ra-ofens iva. Ex- tinha sido tourada cm conta no prin- 1'0 de navios de guerra aliados não
pr imi u também li sua crescente an- cipio de 1942; e ra ela () fato dr os I lenha de andar a caçar submarinos
siecradc u respeito (lo curso da gucr- aliados no Pacífico terem podido por todos os mares, e quando não
ru nos seguintes lermos. "Urna lançar a sua contru-orcnsiva Ião co- haja Iórn da Asiu orí ental qualquer
obser vaçâo minuciosa da situação do depois do u,laquc no Pôr l o escondcti]o para servir de base aos
revelo. que estão sendo esboçados Pcu r l e do ufumlamcn í

o dos dois submarinos japoneses. Os japoneses
jlllovimenlos de alia importância cs- couruçarlos ingleses. "Prince of \\'::1- nâo querem saber se as fôrças ter
'lratégica cm toda a parte, os quais Ies "

t' "Hcno\\'n"" Importantes un i-j rr'strcx alemães e russas se destroem

I
dão a imprcssào dr que a gUernll1 dados nu vu is japonesas que, de OU-!1;Inas às outras ou não; também l,lf�()vcrrladcua aind:l não começou", 11'0 modo. cxl.niam dispo n ivcis pn- eslão com medo dos tanques hrit â
Ni ngucm no Jap áo parece ter tido ra 11111 a!:l(JIIC :1 Vladivost ok c :l i l h.i n icos c americanos e da infnntari»

:\ menor dúvir!r, só b rc :1 significaç:'io! Sakhalinc. í

ivcrau: de ser cuvi arlas iliil),fhl. A verdadeira guerr-a - co
da observação 11111 tanto critica 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 \'iz2nhil!l�'a da8 ilhas Alou-

í

apào somente quando as gignntes·
muito nuus claramente que o Esta- tinas, O .lnpâo pa rccc ler, neste mo- i cax esquadras dos aliados puderem
rio j\[aiol' .l ap o n cs sabe pcrf'cítmuc n- mcn l o , pr-rrl ido todo t) interesse (flll' r-xcrcer o seu poderio total no,
te que a Alcmanhn e ii Il.á li a perde- 11ll'h[! cm ab ri r 110\':IS Ir entes no oceanos Indico e Pacífico, de man ci
ram a COIll1)Ctiç'ão r que, por C(Jll- norrléste ria Asia, além elos c1ive!'- rCl a destruirem ns linhas de COlllll
sequência. o .Japüo devr prcparar- ��m; C:lmpos de lJat�lha no descrlo nic:Jç'ão que são a vida do .lapão, (.
se par8, t!lna "guerr:J vei'dadeira" no' l' na Chiml, :Iniquilfll'rm as SU[lS lllnrinhas cll'
próximo flllllro. lImn guel'l'3 n:ll O fr[lrr.�so dos nlclllües elll l0111a- gucrra e mercante, ·1, este o mniol'
q1l8.1 as rsquc1dt'<IS alllericana, hriUí- relll Estalingrado cotl\'enceu os j:l- pCligo que corre o .lapão, e êlr
nica r francesa iniciarào a J'ecoll-I j)onesl's (fue neste quarto ano (la lornal'-se-ú hem rrallogo que a All'

c[u.ist.a _dos territrírios do Pncifieo

,ej
guerra o ,<:xc.'rcito :111'1l,lÜO não POSS:H' Ilwnhn. e a It<ilia tiyerelll sido del'- murravam, pensei que era treino

lançarao Ulll "hlque ('(lnlr:l o pro- 1!1<I1S ii IOI'ç" Ill'CeSS:ll',a para fa- I'oladas, :\'a l'ealidade, a ocupação - de futt:ból.prio .lapão, ;',CI' 1I1!! :daqul' final e decisivo ["OS da Afriea cio Norte e o restabeleci- '"
Sabia-se perl'eilamenle que o .Ll-- grandes exércilos I'IISS05, O cJiscul'- IlJento ria passagem através do -:\Ie- O PHA'ro no DIApão tencionava <lotacar a Bússia ]0- so (lo (;eneral Tn,Io ['cvelou lalllbl'j1 ditrl'l'Úneo para os na,yios llleJ'Cfln- GATEAU DOS DEUSES _go qu� Estalingrado tivesse sido (l lemor de que a produção de guel'- Irs aliados aUlllenlam enormementeRio, ("Estado") -- Com conqUIstada j)r!os alemães, Há llle- ra britfll1iea l' amerieana tivesselll () lwrigo qlle CO!Tr o .Japão. AO dis Prepare fi fôrma da seguinte

a eseassês do combustível lí- ses que se tinbam estado fazendo ,iú SUIWI'iol'idndl' sôbre a dos inimi- Cltl'SO que fez, Tojo tinha 10mado maneira:
lInido, em consequência da prep�lraLi\'os no .Jnpi'io para atacar gos, e que () drilo (ln supel'ioridndc nquele fato em contn, Por eons('- Unte-a com manteiga e cubra.a H_ussia, a paríir da :J.lan(lchúria, rios armamentos aliadlls sobre o d('. guinte, quando elc disse que "cguerra, o uso do gasogênio está. fazendo ao lllesmo tempo UlIl ata- potencial dC'('I'(,s(,l'nte das nntenl'i:1s ",lVolllnwvalll gn1vrs perigos rnl 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 trêssendo mantido pelo Inistituto es a lQtU an o o a a sua secçao e iazen as" r:olheres rasas de fécula de ba-Nacional de Tecnologia, Dos 60 ratas, quatro colheres mais

0r�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 MlSCELANEA,
l'es 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 !lente Tom Harllloll, "ús" do fllle- tripulantes de seu apnl'elho pel'ccr- comunica (l seus clien
ból e aviador Ilorte-amel'icnno, cujo nllll, tendo sido infrulíferas :JS ten-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 lempo, se cl,'lllais, HarnlO!1 foi enconlrado elH, - para a rua João Pinto,

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

dias de j)crlll:lI1("ncia na J'e- do Farmácia "Santo
(ie paraqucr]ns, ([l1nl1(lo se viu e111 !-.ião onde cail'n seu nj)nrelho. -Antônio"), onde conti

nuará a dar consultas,
das IS às 17 horas,

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

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

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\
Antonieta SIlva queixou se ao

comissário Ventura. do 6" dis
trito, de ter sofrido um forte
-sbarrão, quando passava pt':rto
de dois homens, Carlos Ma.r .•tins e Leónidas Silva, que JtI-�tavam a sopapos.

O comi súr i. : - E que foi
fazer a senhora perto dos brio
?;adores?
A queixos:;;: - E', seu doutor,

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

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

à Delegacia Fiscal)

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

-----�--�,-------

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

I

,

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,

-.

f

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

Prestigia o Govérno e a�
claRses arma«lftM, - ou MerAs
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.

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

i ...n ..... I p'.__

,...

ADVOGI\DOS
Drs.

Aldo Ávila da Luz
e

Leoberto Leal

II
Escr. Edifício Amêlia

Neto, sala 2.
10FRi st., ;;h_ UlJi_ ...-_rlil_'.-__....""tpi----

--;
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Vida Social A!!��!�QuP.�!�u. ���h�t!!���rrQOd�a!�t�õee!o�c�!�l�a!!�Ii!n��- A radlO-emlssora de Mos- em sua maioria oficiais I Ior.meções f'd di
_

. .

di
-

,1 e 19nas» pro-
I
cou , em �rra laça0 cup tod o chegaram, aos portos italia- i cedentes do Cairo· e acres-

Au1verllárlotll I pelo
Serví ço de Infcrmaçoes nos de N�poles e Brindisi, II centava que alguns subma-

TJanscorreu ontem o natalí-] do Deportornerrto 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 d.e nanas da,e�quc:'dra .italiana·1 teiramente tripulados e co

Ferro, alto funcionário da Po- seIs mIl homens, da marl. A noticIa IrradIada de mandados por alemães.

líeia Civíl ca tarinense.
..

•

Pintura
Professor Estanislau Tra pIe

AULAS DE DESENHO E PINTURA

AtelierFez anos ontem a gentil sr ita.
Valda Maria Bernardes, filha,
do sr. tente. José Bernardes

Junior.
f'1l:1.em anos llOje:
Sr s. OrlB�do Sena Conceição

e Antônio Cerqueira Sousa.

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

)..

f Caso u-se Linda Darnell
í Las Vegas, Nevada. 26

"

(U. P,) - A conhecida es

! trela cinema tográfica Linda
I Oarnell contraiu matrimô
I nio, aquí, com o sr. Pevell 1"--.........-....---- ..------e

1 Marley. Linda tem 19 anos
I de id.ade e seu marido já
! conta 41,
,

de

Corlume
Precisa se de um oficial ou

meio-oficial qU! tenha prática
em descarnar cüuros. Paga·se
bom ordenado. Tr9tar 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 lUeluia. Em vários bairros
foram queimados judas re·

presentando Hitler, Mus
soline e Hiroi to.

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

melhorado em todo o país
o l'aciariamento 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.

f 'lJnrJI'''dnhtJ''\1l1QlhofCl;r�rft'(J
(Q 'O.K.s-rU,,'O
lmelhora 0-

I"" lJf'lftJ�!'f!)tJ
"J'E LE FúNE.: 1 {tO.'}

Roa VitOJ' J\leil'el6ll, 28
Floriani,pol!s

Ecos e NotíciasDiurnos - das 14,30 às 17 hs_;
Noturnas - das 19 às 21 hs.
A'S TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS

NaR('iment�s: Exposição Per:rnanente :
O lar do sr . Anatólia Pinht'i-!

ro Gllimarães, acadêmico de di-I �� _!_el�pe Schmidt, 2 (sebr.), sels n: 3 Ireiro e Iuncionário da Filial do f====:==:-:-=�======�=:.:==========::!_��:.. '"'Nf'M'"'"fiií:' � 7

Banco do Brasil nesta capital,
está em festas pelo nascimento THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
de robusta garotinha, que vai COMPANY LIMITED
receber o nome de Norma. COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

i1r era. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
Foi dado o nome de Antônio THE LONDON ASSURANCE

Carlos ao lindo bebê que veio L. ALMEIDA -- Rua Vidal Ramos, 19
enriquecer o lar do nosso pre- --=:�====�:=.:=======;::======::::=========zado patrício sr. Xavier de Mi· I

..

-�

rnnda Júnior, tesoureiro do As carnes e o selo União B. R. Uperãría
Inst. Braait-Eat adcs Unidos, Porto Alegre, 20 (Estado) No próximo dia I" de

•
- O dr. Odilio Martins de maio, às 10 horas, o. União

('asamentos e Araujo, delegado fiscal, res- B. e R. Operária :realizará

Na residencia dos pais da pondendo nina conhulta do I em sua séde ema seSiião de

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

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

cilda Aldo Cardoso com o sr. "Consulta o "Instituto Sul- temente eleit�. Gratos nela

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-ajski.
sr. Samuel de Sena Pereira e isenção do Imposto do Se�o, i -------------
sra Amélia Regis de Sena Pe- por ser uma autarquia admí-] Terreno

Alvim nistratíva, que executa serviço!reira, 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 arti 0'0 32 da tado".

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

'I'encarregado da secretaria do sequente dispositivo constante
I

Clínica médicO-Clr6r,lca do

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

.... 1 tá I t' I lil"pecla1l8ta em moléstias de
se 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
- A I Ullllago, vesícula, útero, ovárl08 I

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

.' A
' hJch'occ,le. va!lcocele. 'l'ratAUlento sem

à Sociedade Cinematográfica atinge o Imposto sobre Opera- I dor e opera!)"o ile HemOl'roldes e '\'art-
. _ _

�

_

H'
, . ,_.' zea - Fracturas: aparelho. de gês80.

Brasileira Ltda, vrajo u quinta- ,
..;oes ípotecárias, conter nle Ja Opéra no. Hspltals de FlorlanópoU•.

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

I� r> d h bli d
Fone, 1009

"C �sPdac O pu ica O no HórArlo: Da. li às 16 horas, t1lJlrla-
Falecimentos: orrelO o Povo" e nlo "Diá- mente.

Faleceu, recentemente, no rio de Notícias", desta capital,
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".

Quanci<l alguênl. tal como o õ&"a
lheiro da ilustraeâc ..-eímn, oJereeer
lhe. em amável gesto. um cl\liee do
excelente aperitivo XNOT, lembr�
oe V. Sia._ de e.crescentar, ao agrade
cer lO gentiJe''':E$TEE TAI1-
ElEi'1 (J I1EU APEiUTIVO

I'RElJILETtJ/
rr'i'1l KN�T

Uh p/(()ouro liA Kl1l1TJA.IIIIJ_.rol'Í. f SEtíUROI
________ ITAdAI �

-

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

Drogas nacionai, e �strangeiras.--Homeopatiu.
Perfumarias.--Artigol de borr.ch•.

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
"

(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 Porta), 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 maie
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·
vemo, o sr, Cauby Araujo.

•

O Ministro Gustavo Capine
ma recomendou ao diretor ge
ral do Departamento Nacional
de Educação que expeça ore
gulamneto do i: 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, dá 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 ",omente
caberá a concessão de ajuda
de custo por serviços prestados
f6ra da séde, quando estes ul
trapassarem o prazo de 30 dia,",

•

Por solicitação do R.pú
blica Dominicana, o govêrno
brasileiro acabo de designar
um de seus tócnicos agrô
n�mos para. naqu.le 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
taçêio Agrícola do Ministé
rio da Educação da Agricul�
tura, vem revelando grande.
conhecimentos no tratamen,
to da preciosa enforbicícea,
cujo óleo é considerado co.
mo insuperável para opU
CaÇa0 nos motores d. avia..
ção.

•

o pre'feito de Porto At ...
gre assinou 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 paro cada
consumidor.

•

Os matu tinos carioca.
publical'Q longas listaa d.
r.eservistas de 2& • 3a oat.
gorias. convocados p"r" O
�.l'Viço otive,

'

..
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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_...;...
·

__I_lm·:r.."�l""'n....Plm...._""F.iiIi·tp""'F_.�...S""''''''·!...,'''''....._,......''''_·''''�_l_Ii:l:ll...._""·""'qr...tS""'_....
- '

....'''''·n__g±A''''·..,.,�'''''Jnólfill_..i''''F...n...l'·

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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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
uma 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 frui 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 orien-Fuleból 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 es-
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 ::\Jaüa n. 30, n0S
enses, C�rlOcns.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:1r, 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, �! 'I) 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 conussuo e os ex�ranLl-

I f'm d f t a "t' •. merarlos 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 1l1:l0, (o,� �s a( os, os elTI-

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 l· 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- lI11ICO ( () (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'<:all.l 1 �ll1ç'ao 1101: delegaç�lo

rongo e 3 Hegemonia; seroada artística no elegante salão do pode." publico ou. s�.Iam por I'S·

v, B 2 Bl'ng do Lira Tênis Clube, le ll1',ll1tldas ou fl(Jlnll1.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_),·

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

De Cujus. I pceial :lmc'ndoill1 brasileiro.
VII área _ Grande Prê ,Exlremamenle ;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 cullnill'jO 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 aze!les

. I que, uma vez aberta a lata, cOlHe·
(5 mIl crzs.). I eal11 a criar 1'':1DCO, o "HlIhi" eOI1·

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

F
.

d C $ J ·270 150 00
bls 'por que as clonas ele easa 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 Orl"iios r SUCeSS(ll'S, 3."
()fieio, foi aberto o il1\'entúrio d(l
Illiiionúri() .)oüo Jacilllo "ieir,l
("";1<) ])um") :Issassinado no di:1
:J d() l!1l'S pa:ssado pelo Illel'<lnieu
Uindido de :'lol'ais.
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
e111 lIm milhão de el'llzeirDs, dois
nlilhôes e quinhentos mil cl''Llzci
]'OS, exhlentes em Vúl"ios estabele
cill1enlos bancáTios desta capital;
400 apólices munieipais (le Cl'!-; ..

�OO,O() cada uma; e mil f1pólices
. federais ele Cr!'l 1.nOO,oo 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
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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,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


