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'espiões, na Ilha G:c�p'deRiO.' (C. P.) - Como antcci- o pi lo+o da Luf'thansa Berthold cula, Ao t.ado, essC's.presos atingem

I
alemães c hrasileir-os. E" que os I1IO'S- um .ell;q,.''''��.:'.''' o, gordou',rC>l;.,'.O �fiD e.goia

J,lIHOS, :JS nossas autori durles 1)1'0- Alish , o piloto da Lati Lino C01:Ui, a um total de cento e 'oitenta c se- sos patrícios, empregados do pre- hada (�i' liiõa ''qlwJ;i,:ffa{}e. �sse almo

�l1ov('raan uma e��ul'sao a Hb.a o p intor Kmrt Boinger, o norte- te pessoas, sendo 35 residentes nes- sídio c os elementos rrrih tares que co foílW:�I'��'3,utê,n;tico-,; piquenique,
Gra'IHlr, para as, Iamillus dos presos nmei-icuno de descendência [apene- tia ca'rit�l e os demais procedel�>tcs eOlll.'pÔem a guarda, nã? �ole,ram os ,cO�110. q�:�(��#�fll.ÜllJ�t/.a' repQ!l�t�g.em,
políticos que al i se .acha�11, por me- sa Shigco Ikul a c vár-ios 'ÜU�I·OS. Es- do HIO Grande do Sul, S. Catarina, pratos nem O pala gerrnarucos. A1Jen- pOIS forl�orf.l,pan,}Ja.ª"{l .. de musica e

dtda de scgurnnça _nacIOnal, pro- tos, segundo UPlj.!'OU a reportagem, Paraná e outros Estados. dend o ii hora em que se verificou canlo -':'lali .mesas armadas ao

cessados C01110 esprocs o u a.d�p.!os poriam-se mar; reclamando a todo A cozinha da colônia ficou entr�- a visita, as nossa> autorid�d.es of'e- Iongo .�:�,��!ftPiit.W.:��;c���nz, ao

�lcc1arados d9s pa�s�s totah.tarlos. Jl�1l1ento contra a administracào gue aos ox-tripulantcs do "Monteví- rcceram um almoço aos visítuntes.. presid ío', 'do l.ad-o� {la praia. Um
])eSSa eXClll'saO, devia par+i cipar , da colônia. Por isso, vivem s-epara- déo", que exerciam, como mnril i- Os nazistas solicitaram certas faci-: jornalista registou de uma jovem
1UJUlll'II1, o atual emhaixador ela Es- dos dos elementos moder-ados; que mos, a mesma profissão. Preparam Iídados, não só na preparação C01110 I alemã, incorporada à' caravan de

panba junto ao nosso govêrno sr. 11:\0 discutem a sua situarão nem eles os alimentos para todos ape- na maneira de servir a comida. visitantes, que ficára decepcionada
Pedro Garcia .Conde, como repre- pleitcam regalias de gente sem má� nas com a disti nçâo de pratos para Predominou, pois, D I11enú alemão: com o seu pai por tê-la recebido
6cntante dos interesses do Rei eh - Iri amen te. Não a beijou e mostrou-

. 110 Brasil, a-rim-de vcrif'ic.ar c-omo .' se mal humorado por ter a moça'
-sâo ali tratados os nossos prf slonei- ... participado da excursão, Comentan-
I'OS de guerra. Apesar ele convidado. do- o fato com o reporter, -a jovem
cspcciallJlle.nte, aquele diplomla não

o
u r i am a fez estas disbincões : "Os

co,mparecell ao porto à hora de sai-

§ ii
hrmileil'os são muito· diferentes,

'dn, (J que nüo prejudicou a cxcur-
. multo car.inhosos, muito alegres c

sâo, da qual parfioiparam cento c -sentimcntais.
vinte pessoas, inclusive jornalistas. . Agora, que convivo entr o hrasí-
Entrc os presos internados na Co- leiros c trabalho com brasileiros, ó
lonia Penal Cândido :'Ilendes, cn- .. que vejo como são bons e C01.1lO são
contl'�1l1-se o comandante do navio amigos das pessoas. f: p-or isso que

, aJe!ll:-1O "Montevidéo ", capitão \\'i- s.: O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARWA eu quere a minha naturalização". A
i' lhe(.lll Rl1\\'01l, c mais trinta t ripu- P

.

t'
.

Dir t t ALTINO FLORES reportagem assinala que outra no-

�l) Jnl1les, o mdi co Frcdcrico Kroener,
). to roprlt arlo e e or-geren e -

.'

la
í

ntc i-essunte da visita foi a cxe...

� o piloto da nntign Cornpan h.ia Con-
-

1- I
cuçâo.por víollnos e violões de vai-

..

dor, Budolf Cramer Clqnsb ruch , XXVIII Florianópolis -- Quinta.feira, 29 de Abril de 1943 N,,' 8809 sas vienenses.

Entre

A águ� emPorto Alegre:OMOMENTO E' DAS MULHERESPorto Alegre Ja esta com um de seus grandes pro- ., .
. . . '. 1 A

•
'

blemas praticamente resolvidos: o do abastecimento dágua. " Rl.�, .26 (E.) --.0 ,;espelt�no , . lo;o.e1 lefol.maao da Fo�ça ��-
Ontem, numa rápida visitá feita :i Hidráulica Municipal, um Correio

.... d� ,NOlte pu�llca vegetal e te:n Ul�a com'pan�Ia blíca ;�a�llsta. ::Êsse dmhell�,
dos repórteres do "Correio do Povo" foi encontrar, já em fun- �ma. entrevista ,:�m o c�ro�el de navegaçao no

. M��anhao. que LbUIa er:: 11}e� nome, per
cíonarnento normal, a nova turbina que movimenta a usina de lefor�ado �a FOl2a Pública No ::t�o passado �ompr.eI �s de- tence ao p�tIlmOnIO ?a empre
recalque. Trata-se de uma moderníssima aparelhagem, com de Sao p,au,o,. Joao ?a?anas, moll_ç<:>es da:ayel1ld� pI�sIdent: sa,. que nao acabara comigo
potência de 750 H. P. e 5.100 vibraçqes, importada da Suíça. na qual es�e. Ievela plogr:�s�s Getullo �alg;ns paI. tres., �Il ,pp:.q-�e pertence �o? meus au

Embóra com capacidade quase trêil veZes superior às máquinas de su�s atIvIdades COmelCIaIS cpntos. So nISSO mIl opelallOs x�llales, aos oper�n� que me

até aquí em movimento, a nova turbina não ocupa sequer a de. tres anos a est� parte. Ex- tlveram t.rabalh? Atualmente, a)uda�am 9: c?nstltUl-Io. Esses,
terça parte do espaço preenchido pelos três jogos de máquinas pl:cal1do como den:,o� da car- s�be a tnn�a nul co�tos o ca- �}m, tem. �IreIto.a um melhor

em uso há vários anos. reIra para o comercIO, o co- p�al da �I_nha. emplesa. Mas, standald. ,de vl«;la. Esses eu

,.,..,...,..,. - -_. .NY...._"'"""'-"•••••- •••- ;.••••-..........,.... mandante da "Coluna da Mor- nao mOQlflquei o meu modo melhorarei a medIda que a em-

A O te f f·d d
te" na revolução paulista de de Vida. Não é por falta de ga- presa progrida.

M m r po r ome e en e rm I a es 11924, fez estas decI,arações iJ?-- zolina que. nã? �enho au�omó- .

As cart�iras de meus assala-
teressantes: - "Ja faz tres vel. AcharIa ndIculo vestlr-me nados, fnza o coronel .Caba�

. BERNA, 29 (D: P.) - Na� cidades e c:amp�s da Grécia, d�- anos que estou no comércio. como um "dandy", jogar, be-' nas, registrám um aumento de
mmadas pelos naZistas e faSCIstas, a fome e çhversas enfermI- Comecei com dez contos com- bel' ou pavonear-me como um quarenta ou sessenta por cen

dad�s esta� causando ,est.ragos ;l1e?0nhos .. �e�ndo _
informes prando ferro velho, Agora, mi- "noveaux -Riches".

' .

to sôbre os seus antigo� salã-
a.qm recebIdos, as propnas aUt"ondades eIxIstas estao-se sen- nha empresa' explora carvão Vivo com o meu soldo de có- rios".
tmdo embaraçadas para conter a onda de protesto que se le- : !;;õ---:;;;----;,;;;;;;;;;;;;::

\
vanta de toda a parte do território helênico, ante essa situa-I Um p'·ldada-o executado na "Iemanha i

I
'

'':;'' ção, motivada, principalmente por esses dois fautores: a quase

I
. U 11

.
! A V ISO'l1UI�lU!P.ortação no país, causada pelo bloqueio m.arítimo in- Londres, Abril (00 Czechosiovak Press Bureau, para In-

glês�'e:dj,t�r!�_!leo; e a� requi�ições, em escal� serp.pre, áes- teraHadq ) '""' S�g,undo notidas de Pf�9a, a (ort� ds Dresden: MACHADO & CIA.
centé', l?or parte aos arem�es,. de toda a produçao grega, para condenou à morte o cidadão checo Alois Padouk de 50 an'os· n t t d

•

abasteCImento dos seus exerCItas. .'. _

' �,6en es nes a praça os

-.-.- .._- _w_ _ _"J', ••• _ _ _ • ..........., de Idade, acusado de alta tralçao. SERVIÇOS AEREOS

O RACIONAMENTO -riÁ BANHA' DesvÍou dez milhões de cruzeiros �J�:1:�::: !:�:Rio, 29 (C. P.) - A reporta- ria l)ótle ser ali vendida por
g'enl de "O Globo" adI'anlta CIlIC, "8"

..

, RIO, 29 (E.) - Um telegrama de S. Paulo informa que o cio e aos seus clientes I_ _ i)." cruzeIros a caIxa, enquanto
além do açúcar e sal, já se fa- aqui o seu preço, pelo tabela- juiz da 4a vara criminal daquela capital condenou a três anos que, a partir de 1° de

la no racionamento da banha, mento, não póde ir além de 364 âe prisão o ex-caixa do Banco Alemão, Antônio MOl'bach, autor Maio vindouro, osaviões
nesta capital, nestes próximos cruzeiros. Também o represeI!.'" de um desfalque de quasi dez milhões de cruzeiros. MOl'bach, daquela Empresa esca-

dias, Recolhendo, a propósito tante, nesta capital, do Frigo- durante anos sucessivos, retirava o dinheiro sob sua guarda, larão nesta capítal:
informações no comércio, aque- rífico Nacional Sul Brasileiro. em pequenas parcelas, esbanjando-o no jogo e adquirindo bi- PARA O SUL, aos sá·

le vespertino acrescenta que a dêsse Estado, prestou idênUcas lhetes de loteria. ° desfalque, porém, só foi descoberto quando bados e segundas-feiras;
firma Aranha & Goetze, aqui informações àquele jornal, con- o nosso govêrno fez a intervenção naquele estabelecimento, 10- PARA O NORTE. aos

estabelecida, declarou que o firmando que os estoques de go após a declaração do estado de beligerância do Brasil com domingos e terças-fei-
seu representante, há seis me- banha no Rio são muito peque- os paises do Eixo. raso

ses, não recebe aquele produto. nos, em consequência da defi- D
-

d TA mesma firma adiantou ain- ciência de transporte, que pre- esastre na prata e orres
da que, pelo que chegára ao judica sensivelmente as re1118S
seu conhecimento, os estoques sas. O representante do referi
de banha, existentes no Rio, do frigorífico opinou finalmen
são bem reduzidos. É que a ba .. te que, em face da exiguidade
)lha está sendo desviada para de estoques de baI�ha ,o racio
S. Paulo, por conveniência de namento não poderá causar ad
preço, uma vez que a mercado- miração.

-

Budieny condecorado
Moscou, 28 (Reuters) - A

rádi" local anunciou que o ma
rechal Budienny, que no dia
25 comemorou seu 60 aniversá
rio, .foi condecorado com a Or
dem de Lenine. Além disso, o
marechal Budienny foi elogia�
do como "um dos maiores or
ganizadores das fôrças arn49,"
das russas e um dos mais emi
nentes comandantes dos exéi'
citas russos".

Porto Alegre, (Pelo correio) procurou segurar-se na porta
_ No domit�go, dia 25 de abril,

.

do carro, a qual se abriu ines
cerca das 17 hOl:as, ocorreu im- peradamente, jogando-a ao

pressionante desastre nas pro- sólo.
ximidades de Torres, do qual O dr. José Mota fez parar o

foi vítima a sra. Lígia Gonçal- veículo imediatamente, indo em

ves Mota, esposa do dr. José socorro de sua esposa, mas es

Mota, engenheiro da Compa- ta, que sofrera fratura da ba
nhia Siderúrgica Nacional, e a se do crânio, faleceu quase jns
qual teve morte quase instan- tantaneamen1te.
lr.nea.. A vítima, que foi removida
Tendo vindo a esta capital, num automóvel do D. E. S., foi

com o objetivo de passar a se- levada para a Capela da Bene
mana santa junto com os seus ficência de Porto Alegre e alí
parentes, o dr. José Mota, do- velada, sendo o seu corpo dado
mill{go, depois de conseguir- 1i- à sepultura no dia 26, à tarde,
cença especial para poder via- Da. Lígia Gonçalves Mota,
.iar ntIm caminhão a gasogênio, cuja morte trágica foi bastan- Os alemães cederamsaíu de Porto Alegre à tarde, te sentida nesta capital, era A I 2 A

.

f d 1 rg'e, 8 ( . P.) - Noticia-
com destino a Cresciuma, no pro essora esta ua . se que os alemães cederam,Estado de Santa Catarina, ou- após rápida resistência, os ba-
de reside há cerca de dois Caspa 1 LOÇ.10 MARAVI· luartes montanhosos no extre-
anos, LHOSA J IY!0 sul da curta barreira mon-
A viagem - decorria normal �

1 t h t b
mente, 1)01s a praia estava em Contrabando an osa no se ar co erto pelos

de pneus \ nO,rt.e-americanos na frente de
6timas condições, quando, ao T.

'd d .:I E
UnIS.

chegaI' nas prOXIl111 a es lia S. Borja, 29 ( .) - Foi ---------.----
eid�de de Torres, o caminhão· apreendido nesta cidade um Nova marcha alemi
sofreu baque violento, ao pas- contrabando de"pneus em poder Estocolmo, 28 (Reuters) -

sal' por uma das naturais vale- de Néco Carbunch:· Os referi- A rádio-emissora alemã intro
I tas existentes à margem do dos pneus estavam sendo car- duziu nas suas irradiações,

I
oceano, regados em uma carroça que uma nova marcha, intitulada:
F'oi

e.ll1
consequência c1êsse

de.
veria transportá-los até ao "Muralha do Atlântico", evi

fato que a infeliz senhora, que rio Uruguai e donde seriam dentemente destinada animar
viajava ao lado de seu marido, baldeados para o territóriq ar� os solda.dos germânicos no oei-

-- ...........yiiii""-ijiOlI....,.....
I para �ão perder o Iilquilibrio, gentino. dente. "";- _. ....----....J

,

FILHA! MAE! AVO I
Todas devem usar a

UmE Im iJâtJ,
CASA MISCELANEA. "btMbai·

dora dos Rádios R. c, A. Victor.
Vávulas ti DiscoI. - Rua Traja.
no. 12.

(OU REGULADOR VIEIRA�
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa�

�
fS c('nibtlter as irregularidadesa _
das ÍtlnçOes periódicas dlds se·

,�� nhüf8R. E ��l�a[)te e regulador
AVOy<-4J. dessa>: fllDçoe�. ,

z'X�,<",.�t-� fbUXO-" EDA'i !NA. pela BllR

�·\��\\r�.'�1', com.prO\'�dH eficácia. é muito re
��I';:\ ': ��-!� ceitnda. U.�ve ser uSllda com

��\,\\�> €-'� confil:lnça,•

�
.

.ifi� ,,'./�- fLUXO-SEDAT1NA encontra-se
Ó • flLH iMAE em toda parte.

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



If 1J"rJrflc"t/fI!Jfi·Ihora o
,.

'tnQ lo/rt:eJflO
'O O.K.5�O"'O
melhora C1

i"f)OfJlf(J4�tJtJ
'\r.E LE FúNF: 160 .....

e ESTADO-Quintá.'eira, 29 ele Abril de 1943

(Ie
Espindola & Silveira

Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em par t icular, e ao

pública, em geral.

Cr$
Cr'

o ESTADO
Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

Diário

Ano

ASSINATURAS
Na Capital:

c-s
Semestre
Trimestre
Mês

Cr$
Cr$
Cr$

Número avulso Cr$
No Lnterior :

Cr$Ano 80,00
4!í,OO
25,00

IAnúncios mediante contráto

Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

A IIi ['c(:iio não se r-esponsa
iii liza pelos conceitos emiti-

I
dos nos artigos assinndos

TóPICOS & COMENTARIOS
Os americanos, com

!errug�m nas pernas
Washington -- abr-il - (Da In

Ier-Anicricana para o K.,hl,do)
_\li lhócs ele homens, mul heres e

("1'i,lll�'aS nos Estados unidos \'oJ
turnm a uti l izu r-so do ruais velho
meio de transporte que l' conheci
dI) no mundo - as próprias 11('1'-,
nas.

Este rotroccsxo ao pussad o

i mpoxt o pelo racionamento da
solj nn. Xos grandes centros popu
lacionais da costa alli1ntica, êslc
rnc iounmen to chocou prof'uurln
mente aque lo velho hábito, COllIlUl1

:1 todas as famílias, de se utiliza
relll do automóvel para pequr-n i no

rr('!.Idos, vi s il a-, ús I,ojas peque nus

viagens ii noite, depois do 1I'<lbalho,
e para as agrael:lveis exrursries tln
fim de semana.

A rigida restl'içiio d.o consulI1o

de gasolina nessas úrcas telll reflu
zido as ,'ia.gens de autolllúvel elll

muitas cidades em mais de (iI) por
cento, e há indicac:õcs de que essa

reduç'âo allllleutíll'Ú progrcssiva
ment c.

A despeito das cO!llodidadcs quc'
tais medidas restrin�re!ll, o raei.ona
menta de gasolina yem jú sen,r]ü
fdto voluntariamente pelos pro
prietúrios de carros de certas ilrens
do .pais onde não tinha cbegado
:dnda a I'egulalllenta(::-LO do consu

lllO.

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

Revelações sobre a espionagem nazistal\, :�S���NTOS���):O
Londres, 28 (R) - O

cO-I
inofensivo judeu austriaco, se conhece nenhuma fotogl'a-I, O silêncio , ainda Que mudo,

mentador do "Sunday Ex- vendedor de instrumentos mu- f�a dele; �iz-se. t_ambém que i e frequentes] veze,� tão venal
press ", S1'. Georges Slocomb, sicais. Mas, em suas inocentes tem o habito ele nao voltar, sob I

como a. pa avra. Marquês
publicou sensacional revelação caixas ele violino e de trombo- hipótese alguma, as costas às, de Manca.

•

sôbre o almirante Canaris, ne, encontravam-se bombas de pessoas com quem está Ialan- A AN1DDOTA DO D1A
chefe dos serviços secretos ale- grande poder explosivo. Acre- elo, quer se trate de amigos ou - Não·é verdade, rn a r idi.
mães, cuja demissão. a pedido dita-se que foi o almirante Ca- inimigos". nho, que tenho sómente trinta

I, elo sr. Hinuuler, foi recente- naris que organizou o assassi- w ·.·__..._·_ w_..-v anos? Tu tem o sabes.
mente anunciada. nío de ,Valter Rathenau e de DOlretor de Impr:8n'sa

- Como não? Há bntos

I Diz O sr. Slocomb: "Apenas Erzberger e anos depois do ge- li r arios que me vens dizendo isso ..•
meia duzia de homens fora da nera1 von Schleicher e de sua do f1 E f1 '"

: Alemanha já se encontrou com esposa, durante o expurgo na- U. • U. O PRA'rO DO DIA
,

o almirante Cana ris e exata- zista de julho de 1934, Acre- AIPO FRITO Escolha
mente um rleles rue traçou Ii- (lira-se também que foi êle o ,Acaba de tomar poss; d� cargo de aipos nabos separe as folhas,- d ireto r de Imprensa (10 Centr o d e] .' ,

nhas gerais da vida dessa ta- autor da morte do marechal Expansão Cultural, organização jo r- aproveitando apenas as r aizes,
mosa quão misteriosa perso- vou H,ei('11en<1\1, que, oficial- nu list.i ca composta de 5:30 jornais lave e deite com água fervendo
nalidac1e n az ista. Embora te- mente, foi vitimado por um co- de iodo o pais. entre os quais se I

e salaada. Quando estiveremacha O ESTADO, que mantém, aqui, I co id
t:>

1nha usado nomes supostos vá- lapso cardíaco. Finalmente, o ox c lusi vidad e absoluta daquele Ser-] ZI ?S,. ellV� va os em. massa
rias vezes, o seu nome real é, almirante Canaris foi escolhi- v i ç o . o sr. José Vj lai- San Juan, I de fr igir e fr i t e em azeite quen.
de fato, Cauaris. Pouco antes l10 pelo chanceler Hitler para destacado

.

i n telectua l e notório; tc. Sirva ('0111 salsa frita.
da guerra passada, Canaris, ele preparar secretamente a Ale- ��/;�ll�\����l.a(f���ã!�f\lOd�� deeloe�:t'�:� Iorigem ;:?,Tega e então apenas mauh a para a conquista ela Bll- vacão, o novo Diretor de Im p rensa Itenente da marinha alemã, ropa. l�;le já havia adestrado do C. ,E. C. dotado de fina inteligên
realizou vários trabalhos de es- secretamente um corpo de tu- cia é elemento que se rn dúvida en-I'E 'l''''

,. riquecerá o alto pad r ão cultural dapionagem para seu pais. ; 111 turos 'gnu eítcrs , cormssarros imprensa do país. Comentarista d e II1916, sob O nome ele Moses e governadores. O almirante largos recursos, Q sr. Vilar San IMeyerberrn, apareceu nos Esta- Can;'lI'ÍS têm' horror anormal, Juan concorrerá para o melhor

Idos Unidos, que não se encon- talvez devido às circunstâncias, triunfo do grande progra rna de cu l-

t
.

I ao� fato ele ser totogratado. Nâo (lia do C. E. C.,. que tantos servicosravarn arnc a em guerra, C01l10 ,_
_ I"

_,_______ uteis vem prestando ao Brasil. Além
______________-=_,.,____ \ elas funções acima mencionadas, t

I L·' · p. I· ttOV8
��b);f:rI���e ��m�A�Th��'J�tCll�.O �\

Ivrarla e �po �rlft
' ".

'I' DE PUBL,ICIDADE, que assim, terál
. II" b· U 1€1

.

�����l��smil��l�C���eud�ua(��'�IJ�I:g���l,� Ipara a imprensa nacional,

füi

Àrtigos para escolares e escritório
Romances moderno5 e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para sresenes, ele.Tem anexa uma

Co·m I'ef,ere·nchl aos 30 milhões
de automóveis parlicuhl['es dos Es
tados l:nidos, �Ir ..lüsl'ph 13, East
Ill:an, diretor do Serviço da Defesa
de Transporte, declaroll.

"�a minha opinião o anelar a pé
tcm ns suas compensações poi S <IS'

per'nas do'povo americallo estavam
,�c Ior'll,ando atrofi�Hlas".
,Por ontro lado, o pede-striílnislllo Londres - (Do B. N. S.) - Informa o correspondente dI)

veio contrihuir lalllbólll para o nu- "Times", em Istambul: Todos os alemães residentes na Tur
rneuto (ln vcnda de calçado ii j)O- quia, aptos para o serviço militar, entre as idades de 18 a 4()
Tlllla�'ÜO civil. As Últilll<1S ('stalisti- anos, receberam ordens enérgic:as ele regressar ao Reich. Se
eas sôbre a venda de cal�':t(lll gunc10 se sabe, êsses alemães estayam muito relutantes em obe
n{'.uS-.'lr::tl1l Ullla subida l"es,peitável; decer às ordens anteriormente recebidas nêsse sentido, apre
lanto mais considcrável quão bai- sentando alegações de diversas naturezas, que não satisfize
xas as vendas, ti.nhalll sido nos IlIe- 1'a111 O govêrno nazista. Foram, assim expedidas ordens às au
st's anteriores. 'I toridades diplomáticas e consulares alemãs na Turquia para
As rntidades come1'ciais obser- que sejam enviados à Alemanha todos os homenls em condições

var:11l1 que o aumento dns vendas de pegar eUl anuas.
ele calc:ado coincidiu precisamenle
com o racionamento (l(' gas'olina
nas zonas do Ést'c C' Nordéste dos
Estados l:nidos.

Ess.'ls mesmas C'nlidade.s prevêm
!1lesmo que a venda ('on ti,n uarú a

sllbir durante o ano, it medida que
() l)OV,O dos Estados Unidos fór en- J.
contl'ando o prazer (' a ntilidadc
que existe Jlo. mais \'ellH) c.._simples
meio (Ie tra;!lsporle - andaI' a pé.

proprietarios de
"

A Metrópole"Diurnas - das 14,30 às 17 hs.; INoturnas - das 19 às 21 hs. � (a casa do calcado que lhe convém)A'S TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS � IE
· -

:P t
� têm o prazer de avisar sua distinta freguesia que acabam deQuem sonegar informações 8 Es-

XpOSlçaO erm.anen e li 1 C Ih· M 1tatística Militar, trabalha em,pról· � ,transferir sua casa· comercia para a rua ouse eira alra,
de pais inimigo. E, nesse caso, R F I h 2 b) I 3 � I CEdifício La Porta), onde aguardam a cnntinuação de suas
8tH'aí julga.do, militarmente, como I ua e Ipe Sc midt, (so r., sa � n' � , 208 prezadas ordens. lSvi:I 14
hlilJli�(1 do Bra.n (D. li!.. M.), __"...._....

·

..iiií- ......__
··

"""",. _�'"'·...i ...�·�1!...U...
·

...fl ·5'5'l..._T...W__..Iii__r '-i'___ .-,.,..-....---- . -,.------

Seccão de Eletricidade...

Lâm padas. lustres, aba t· jours, acessórios, etc.

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerôni'Do Coelho)
Fone - 1593.

H!ltl Vi( OI' i\ho:iI'cJo.9, 28
Flol'inn<Ípoliíl

GRIPE o TOSSE o BROHnUíTE
Não querexn regressar

à Alemanha

Aparelhos de rádio apreendidosWashington, abril - (Do Royal Norweg ían Information
Service para Interaliado) - Depois que as autoridades de ocu

pação na Noruega autorizaram o sequestro de aparelhos de rá
dio pertencentes a civis, os chefes da Gestapo naquele país ex

pediram uma ordem no sentido de que sejam apreendidos todos
os receptores dos soldados e oficiais alemães. Essa medida foi
tomada pelo fato de que os alemães vêm ínslstenâemente ou
vindo as emissões radiofônicas de Londres, não tendo causado
o mínimo efeito as ameaças de punição feitas até então pelas
autoridades competentes.

Atelier de
------«

.11Pintura

CALCADOS (
Tamancos -- Chinelos
Sandál'as Sandaletas,

«Renner» Sapatos -- Pantufas

I TRAJES (
de lã e de linho�

SOBRETUDOS. SMOKINGS p�ua crianças,

«Renner» homens e- senhoras

Rua Padre Migueiinho, 36

Professor Estanislau Traple
AULAS DE DESENHO E PINTURA

o esforço econôznico dos
Estados Unidos

Washington, abril (Serviço Especial da Inter-Americall<a
para O ESTADO) -A Junta ele Produção de Guerra, referindo··
se aos resultados que se podem esperar das drásticas medidas
tomadas, nos vários setores da atividade americana, declaro!l
que em virtude das restrições postas em vigor. estão sendo eco
nomizadas mais de 2 milhões de materiais "críticos", tranlilfe
ridos para a produção bélica, e que até então eram transfol'lna
dos em artigos do uso ciyil.

V. S. quer vestir bem, usando ternos de
excelente quaJidarje, 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 Fiscal)

Sahota & Silva

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DEDOZE AGOSTOCLUBE
SÁBADO, DIA 8 -- GRANDE SOIRÉE ... PARA
INGRESSO, SERÁ RIGOROSAMENTE EXIGI
DA A APRESENTAÇAO DE CONVITE.

nil'cçiío Ih' Porctvul ('aliado Flores
..,.._"........ ,._....._

........,.._w.,.__��._P_-,.,..-�.-..-_._-.;-�-,.,-...-.�..._,....�.�

"O su. nl·�nGIDRET ]<};)[ PAlUH" - Anato le Frnuc« - Bllitoj'a
Yecehi - Rio, 1!J4:J.

1'
•.\ nrí c d0 .vnatote F'rnnce - escreve ,0st:J :-.él':c, "O sn. BI:2RGEl1E:T 1:::\1 PA�

André C íllon - prcnde-se pelo estilO.! Hf�'�. acaba l�-e \'11' �l luz. en.l p.l-inl01'o:a
)olil 1l:lI'mol1i�l e pelo gôsto. il� ma is

I
�,li,ao <la EdltOl'a "ecc'hl, elo RIO de Ja-

:)('1:1::> l!·(ldi�·õc,.,; <lo (.'Ias�i('isnlo f'ran cêx; 1'C- n.eil·o. ac1�rn8.r1a C01:1 YiBlO'::;U capa alegó

p:tr;;,.'-.:l a HI1l�1 gnl(:a penetrada de inteli- ru-a do ptnt or Jari Zach.

�·êll!.:i:L Ü\ll:1 cIarirlurl e hlminnsa, U111 os

pÍl'ito ligeiro e sutil, q ualq ucr coisa de

él'lllÚ vr-l e delicioso, Sua fJ'�se é 0111 eu- /

r'al!(:)I!�i\nto". �f.rlttBUr�:-;rlUUII��:\J;I,� , .. Aln,Hnlc t,'t'al1C'e n{1O foi ;-;l)' :� .:;;
nH'tl\.e o plJlltíf'iCC tl:ts letras f'runcesas

de :-:lI�1 g-Cl':.lt.;úo. o sUI110 sacerdote da es

t{>t!cn. o art.ifice máx imo de romances

r-m que onu-cm a imag inacfio. a .uqueo

lag'i;1 (� a or-udioüo.
TTOlllCnl <te' uusso tempo, quando os

pl'obl"_·;ll.:1.':i que a nu.man idad'e agora mais

que nUl11U se ufana por resolver. chega
,'aIll ;10 ver-melho vivo. Anatole F'rance

ab;ult!oHn (J jmd ím de EVicl!i'O e Ia.nça
'-'C' n:l !),n.1C's{1 a. ('cll1' .socia.ndo a arte COHl a

tese, e dando a lume quatro ele seus

Dl:1i...; :HJ'll1il';h'eis 1'0nl(:1,nc-es. HA SO�IBR_.L\

gêneo COnlelYlpol'â-
neil" - Fl'anc'e nos elã a c]laye ele fatos HO SH, DERGEHET E:I'I PARIS" foi

['uja ,u('es,;}'o expl,oRivas nestes últimos

ItradllZiclO
"0111 todo fel'\'OI' e hOl1estiela,

tempo�, no=-, deixou atôni.los. Certos sis- de pelo ('on�agl'ado escl'itoj' 1�loy POl1,tes,
telr1a� e procedel'es que A·nalole an,ate- 'ujas altas qualidades litel'ül'ias são SO�

n1.atiz.oll .('01n ."'ua iJ·?l1ia, _

acllllzil'am

81 bejamentc. l·econheeicliJ.-';, e �lle di,sf)ênSa �!

f'l'anc:l Ü do,jnl'o-:;;a slLui:1«J.O ppese-nte. ubl',a alllel:J o rnesrno (.'(:lnnho que [t
O ;).rlmiI'5"el rOl11anC'e que eompleta prÓ [1l'i 'I.

o Tmsrl'l:\'O UE C�[ HOiU}([U - W. SOllH'l'Sot )faug'lHltrl
Trll!lll�iio <I,' }[oflch' Wern('('k d,\ Castro - Edi<:íio .Ia Livraria

do Hioho - l'ôl'to "\ le�!'I'e
1:: lunn h0'l11'a pal'a .a LhTêll'ia elo

Clü'l
u'elan!o simp{llica na slIa alcgTL' il1(,OI1'

1>0 1::111(':1.1" depois (]e "Sel"\'idão I-fun1<J., "1.", dt'n('i:J e q1l8 é a in.e."-'queeivcl figura
I?..:ta 01111'(1 ol.)1'a�l)l'ima de S0111el':-:;'et ::'\1aLi' I ('entral <io livl'o. �..\ir·o.\· I(eul', h0111en1 ele

gharn, "0 D��1ino de tllll h-onlenl", co°, ; leLras e a(!lnir'adol' elo 'mestl'e; t'Onla ri

n10 aquela, t.e111 111uito ele aut.obiográfico, · .. eu cargo e.s('revel·�lhe a bi,ogl·al"i'<.1, 1110:-;

TIlaS aquÍ a fOJ'111a da nm-rraç-üo é tot-al, 10 rcmexer 113 l"OU1P:l .sllj� do gl'a'lldc
111en,te dlvel'Fra, ]�; o li\TO de Ul11. 'l'oma1n· :"l.oni'em \"élC'ila, s·elll süher o que fazer de
(;i,�t.a cn1 I'<'ria,..;: ,renlos I\faug'harl1, de�
fia,nel'o, �em p);1no pl'econcebic1o, ao "a,

bOI' clD.S sugc::;tões da COll\'erSa, :1S suaR

I'elnini�('ên('ia:=; ela vida pitoresea (le um

('otega fan1Ü'so,
Eel"'i'u'd Dl'iffic)(l (em quem uns que,

rem ,,(Ir \.1n1 l'etrato do f81ec-jdo 110·

\·cliqla Thomas Haecle,', outeos o ele

GCOl'ge :\rel'edilh) foi um bon \'i"anl
que na I'e),hice, coberto ele glól'ia, j)i�('a'
va o 61110 corn ll1éllícja Cllta1ndo 01$ selJ...(.;

t1'e\rot,o ..:; lhe vinhanl prestar culto. Casa,
1';). eJYl prinlein"8s nt''tpcias CO'111 ll1118 g-al'
!:o'nelf' de bal', l11ulllel' sem monl! c en,

Po\�oanclo o r0111anCe dre pel'sonagen,::
'(.ll'f'lcLel'ísUcas (10 111unclo literário. e11·

Ll'En12a'�1do-o' de clelicic.:::as c1igTessõe�
!'1'ítj(,3S e aIgurnas páginas de humor,
�Cll1el'S2t. ::\Iaughal11 rnostl'a-Se-il05 aqui
sob un1 :)�pecto no\'o. nlai-s íntimo e en·

can..tadol'.

Encal'l'egou-s€ ela tl'acluçã:o bl'asilejn
" e,Cl'itol' :\loaC'il' \'I'erneck de Castl'o,
que !}l'OéhlZiu um t.rahalho pai' to ([<os os

litulo, pel'feito,

110 .... ie, a "mancha no escudo", e que Sell)

emh:1t'go l'cpl'ese:nt0lt papel trio c,":.:�en('i'al
na ,-ida do escl'itol',

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED

'

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

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

rios.Com Eleanor Powell, Ann Sorthen, Robert Young e Leonel
Barrimore. Muita musica, muita dama e muito humor!

Livre de Censura.
Preço (imposto incluido) Cr$ 2,20.

A nossa homenLgem
a Hitler

Comentár-io da, Inter-Americana:
O rir, Gocbbcls está positivamente
ao serviço da propaganda aliada. Os
termos da homenagem que prestou
ao "Fuchrr r " por ocasião do seu
5'10 a nivcrxário são o prenúncio da
vil ó

r ia das "Nações Unidas' ou
uma, confissão clara elas pcrspccti
vus da derrola do nuzismo. Senão
vejamos: "Ho.ie - diz o Doutor -,
quando

ê

lc (Hitler) permanece íir
me. lutando obst inndnmcntc, em

tempos difíceis, c diante dos go lpes
I'('nosos da sorte, ternos aprendido a

amá-lo do fundo dos 110SS0S cora ..

cõcs" ,
.

A arenga do marr-eco (1<1, propa-,
�anda nuz ist a tem toda a aparl'n-!
cin de um r-espouso Iu nchrc. ACllS�1. I

sem cuf'cm ismos, os go lpcs penosos,
cios bombnrdcunicntos anglo-ameri-I
canos e os tempos difíceis que ns a.I',1
Illfls do Hcich cstüo 1)[15SflIHlo Ila I

Ill'lssi,l '', na :\.friea do Nor-te.
, IJIas nuo sao npenns essas h-cntr-s

'Iue perigam: regisl:Ili1-se tamhi!llI:,':-;.teI1S>1S brcchns na frente intorua.t
,\té aqui a Gcstnpo eslava incumbi
da dr tapar todos os IJlll'3COS, Ago-
ru, os assassinos de Himrn lcr , jil não P.El'1 (J I1Elj A.PElUTIV();�io bastantes pnrn :1,S encomendas, I'nElJ/!.ETU/,'\elll os Iuz ilnmcntus, nem os cam- •

pOS de conccntração. O melhor ago- �2'$if!JijMJA'.,_�,�:""1ra, - acrcsccntu (;oebbrls - é "lJa- 1IIt«W3�"'b:�nir O demônio da dúvida c da d is- lII'IPlJO{)UrOOAlfIY0TS.• .!/I0,(Ot!.éU6/J/WS d F d.órdia". Da dúvida que ecoa esí rou- . O ministro a azen a
'-- ITJ..JJ.I _''' b

. d
.

'

d10sD,llIente nos ollvidos do povo :ll_e- oixou portarIa eSlgnan o

1l1:lD, através das ruinns de Hmnhul'- o superitendente da R.pres.
go, de Colônia, de Berlim, de Bl'e,

CA AS são do Contrabando no Rio
,lll'il, de Essen, de Sllllagart. u�-, S ALUGA-SE umo

1 Ed
.

I'.heim, elc, e da discórdia que se le- : com lo quartos, Grande do Su ,sr. Ulno

:·al:ta enlre o exército I',egular do' 2 solas, 3 i.nstalações sani- Voz Ferreira, o� inspetores
df'!ch e as �lOl'das dos SS,

_ ! táriQ.s e grande uintaI daS! Alfândegas de Pelotas
A5SIl!l, cêlHlo, o "Fuehl'er", aos J-I, •

q .

_

I PRECISA SE d m'" e Florian6polis, respectiva·anos, só tem a alentá-lo, nos hOl"lS, eu .... , naa
da desgnlça, o amor dos seus CUIll':muito longe do' centro, e mente, José F. de Araujo
l�lice?, QUl".o pr�sel'Valll,lall�bélll di! i com poucas peças, Trator no Pinto e Paulo da Rocha
�nsle�dads ' pa! a n <,ltU,l (,o�hhels I "A SERVIDORA" Teixeira, e o capitão dos

1130 I'C o menor JlJotIVO·', e e C(1I1-1, �. P á D
';a, lJa!urallllell[.e, que só existe "('n- Rua Jooo Plnto, 4. Fone: portos do rio aran, ar-

tn' os insidiosos propaga,ndistas )lOS; 775. cí Caldeira. para, em comis-
emnp(lS inimigos". Propagandistas! N° 227 5 v .. 4 são, procederam às investi-
que, COIllO se vê pelas palavras cl()! goções necessários ao pIa-Doulor, estão conlalllinando gra\

e-I'I
.,

d1 no de fiscalização e fron·tll�nte to,< os os campos amigos, ',' Clínica médlco"clrúrgica do
,':,udo ,ISSO soa a lI�n "I)e Prol'IIl-1 DR. SAULO 'RAMOS teit'a, cumprindo lhes apre'

d IS 11Ignbre. JIas llao de\'ell1os ('\, i ilapeclall�ta em moléstla8 de sentar relat6rio circunstan-
�llIe('cr que ,hú lllOrilmndos ([ue pro I . ,.,,�n!,ol'.a8 - Partos. tanciado, de modo que fi-
JOI.1n'am a vJ(!a, e11l1-e estel·tores de j AI,.r.-\ lIHlJl{(.IA ABDOMINAL: �.

'"
, 1 I "I tômago, ves1('ul.g, 6tel'o, ovários, que o Ministéria da Fazen·,ll?l'Ie � v<ls,cns (e ,< esespero, ,�eJ1lI apêndice, turuOI't,�, et�. _ CIRI1RGIA

!lOS dClxnl' Impresslolwr por csse

I
l'l.AS'l'JCA DO PEIUNEO - Hérnias, da habilitado a tomar, 0-

IOIl1 Imnlll'iente, tanto pal'a liSO ex,· hldrocelc, va!'fcocelo. Tratamento sem portn.namerite. as 'medidos
, • ' " J r I " l' , dor" operaçan de Remol'l'oldes e varl· "'"
.u no COII,IO pell � IH I )I!O (OS

eX-j
zes - .I<'rac tlJl'8S: aparelho. dt! g418S0 • .I.:--t'gadas con,venientes à

I.el'no. s, AInda nao chegou o tempo Opera no. D�pH .. 18 de FIOI'lanllpoU.. IJIA"
,!e que descansemos sô.bre os 110S- Praça Per'eli'a e Oliveira. 10 -

I
solução do assunto, que vem

sos louros, Pelejar, pclejar sempr<", Fone, 1009 sendo devidorltente, estu.
"té no exterminio lolal do na,zjslllO II Horário: Da, 14 às 16 horas. dlar1.· dado.
c de todo o podcrio bélico alemão" mente. a

(,is a ordem que nos dão os grnn-I =���==������ A Sociedade Cinemllto-eles "Ieaders" elas �açõcs l,;nidns, C·
,- n· d HE a melhor homenagelll que os ho- i lrurglao - Ifetor O os- gráfica Brasile�ra, Ltda,

lllens lines do mundo podem pres- I pital de Caridade arrendatária do cine Ritz,
j,:r, [j, I;Ii!ler, IlO dia do seu anivcr·1 Doenças de senhoras - Ope- querendo prestar homena.
'i!��rl�,/ d��l)l�e�l�,suas eslas pa,lavras rações - Diatermia Infra gem ao dr. Nerêu Ramos,
"A guerra, no seu quarto ano, fll- Vermelho - Ultra Violeta por motivo da.-p-o.ssagem do

'ançou a sua fase mais dura, e o Rua Visconde de Ouro Preto, 51 oitavo aniversário do seu
'jm dos seus encargos e sofrimcn- Telefone: 1644 qovêrno, fará realizar, sá�
tos, :l,inda não se acha :'t vis!n" de CONSULTAS às 11,30 e das boda, dia l' de maio, umaIIH1l1elra alguma". 3 às 6 horas sessão especial; com início

Tratamento das dores e infla. às 8 1/2 horas. Será exibido,
mações nas senhoras para com a presença do sr, ln

evitar operações terventor, o filme "ROSA
DE ESPERANÇA'\

OS ingressos, para esta
sessão especial, aoham se à
venda no Salão Record, à
Praça 15 de Novembro.

*

IVida Social I

se v, Sino de acrescentar, �o agcade
cer .. gonr.ile<n:E$j§E 1.411-

!.nlversárlo81
Faz anos hoje a exrna. sra ,

d. Ernest.ina Bonsfield Cláudio.
•

Nesta data decorre o natalí
cio do sr, Cid. Gouzaga, resi
dente em Porto União.

:{o

Transcorre hoje o aniversár io
do sr, Henrique Jaques Boiteux .

PrestIgIa o Govêrno e a!
classes armadas, - ou serás
um "quInta· colunista". (L.
D. N.).

•

Festeja hoje o seu natalício
o sr , Valdir Macuco,

..
Nohn<los:

Com fi gentil srita. Maria
Maylco t. filha do sr. José May
ko t , residente em João Pessoa
(Estreito), contratou casamento
o sr , A'cebiades Silva. comer

ciante naquela localidade.

Vende se pequena casa·
-

comerC\ial, de
-;êcos e molhados. bem o·

freguesadll, à ruo Uru-
1uai, n 17, Trotar no mes
'110.

196 30 v -18

HOJE

ás 7 e 9 Horas

Ecos e Notícias

O presidente da Acode·
mia .Brasileira de Letras
convidou o cientista e pu�
blicista amazonense Alfredo
Maia, autor do vocabulá�!o
do Amazonas, p01?a cola ..

borar no Vocabulário Or
tográfico da Lingua Nocio·
nal, já tendo reme:J.ido os

primeiras provas com o

fim de Alfredo Moia in tr9-
du:dr as emenda. e acrés
cimos que julgar necessá,

................................

João Batista dos Santos
e Maria da Silva Santos
têm o prazer de parti
cipar a parentes e co·

nhecidos o nascimento
de seu filhinho NAZA
RENO.

Fpolis" 25· 4-43

Sessões

Quinta···feira

PROGRAMA

1" Escola Agrícola de Pernambuco
(Complemento Nacional)

2" Se você' fosse sincera

SABADO às 2 horas: Grandiosa matinée em homenagem ao
Dia do Trabalho. A's 8 112 horas, sessão especial em home
nagem ao oitavo aniversário do governo do Dr. Nerêu Ramos.

Domingo «ROSA DE ESPEAANCA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alarme geral no Japão IINova Iorque. - Roberto Nor- I conquistadas têm sido destrui-
ton - (Exclusividade do C. E. tais posições porque são muito. das. Os australianos têm exer

-

C. para O Estado) - As noti- favorecidas pelo terreno. Essa J cido uma ação devastadora nas
cias vindas do Pacífico estão permanência ilimitada dos ja
escasseando. Os movimentos poneses em determinadas ilhas,
maritimos e combates que se é bem sinônimo do debilita
desenvolviam anteriormente menta de suas forças e princi
estão paralisados, pois, os ja- palmente de seus recursos eco

poneses não ojerecem resistên- nomicos e industriais. No la
cia aos aliados. Os amarelos pão inteiro predomina o alarme
concentraram-se em certas da falta de materiais esiratéçi
possessões e dificilmente se des- cos, víveres, matérias primas,
locam para operações avança- combusiioeis etc. As instala
das. De seu lado, os aliados têm ções construidos nas terras
tiijiculâaâes em desalojá-los de

ALERTAEM FLORIANÓPOLIS não

veste com gôsto e arte

quem não quer, pois, para
r

e bastante fazerton to,

uma visitinha à ALFAIA-

BRITO que ficaTARIA

ali na

Rua Tiradentes 0-17
N° 186 v -19

as massas alemãs estão cansadas guerraLondres, 28 (Feeuters) - A. rações, o pessoal da "velha es-
mobilizacão total da Alema- I

da crise alemã. O -iato mais cola" assumiu os altos postos
nha, a chamada "revolução de. impressionante foi a modifi- do executivo, tanto no terreno
Goebbels" criou tal onda de

I cação introduzida na direção, militar como no diplomático,
descontentamento e de cansa-

I das posições de maior impor- ; ao mesmo tempo em que os

ço da_ guerra entr� a� massas! tâncía, ��volvendo. persona��-l' que
se e!1contram f?l�a do meio

I
----------------------

alemas, que podera esse fato,dades militares, políticas, e 01- dos nazistas adquiriam mao Consultas mé d.cas g áus
ter dentro em pouco um efeito! plomáticas do Reich. Goebbels I' mais firme sôbre as linhas vi- Contribuição mansa! apenas Cr. $2.00importante sôbre o· curso dn tornou-se supremo, na frente tais do poder. A tarefa dos ve- -----

__ . -_

conflito escreve no "Observer" interna. Parece que Hitler, por lhos diplomatas é procurar a � IlRT IIZI].(! DO DI iium analista de assuntos euro- algum motivo, delegou as suas saída da guerra, se a solução \lli II [BJ a
peus. "Esse processo póde já Junções internas a Goebbels e militar fôr impossivel. Daí as HOJE Sa.·fcíra HOJEhaver começado, - prossegue as suas funções militares a curiosas contradições dos últi- IM PE R I A Lo articulista. Multiplicaram ·se. Goering. Em todas essas alte- mos aspectos da política ale- - FONE 1581 _

nas últimas semanas, os sinais mão 1\.'8 7 li2 horas
A engr sçadissirna história de

wu
um gang ster pra já de gran ..

I
fino: ABa, moreno e Simpá
tico, com Ce sar Romero, Vil-

I.
ginia Gi1more e Char lot te Gre
enwocd A. VILA DAS LA.VA-
DEIRAS (DFB). Preços: Cr$ Sub-agenhu nOI princlpalt

I 2C,OOI' Ne_l��GONIOmEPIPoatfé10°aNnos. I
17P.munciPlo. do Est.do.:

I
Escr. Edifício Amélia -------------

Neto, sala 2.
A's 5, 7 e 8 3/4 ACACIO MOREIRA������������� O assombro romântico musical , ADVOGADO

Coríume de 1943: Tudo por um beijo,; ESGRiTORIO: rua Deodoro, n' 23
com Dorothy Lamour, Willaim Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
Holden, Eddie Bracken, Jimmy

I
RESIDENCIA: La Porta Hotol,

Dorsey e sua orquestra e cen- apartamento 112
tenãs de garotas. No grograma.

' C. Postal 110 Fone. 12
1 _ .• A INAUGURAÇÃO DO DR, AUGUSTO DE PAULA
PORTO DE S. ROQUE (DFB).1

lOv.fi 2 - CAMPEÕES DO TRAM-! ::::====;;; -.;
POLIM (Short). 3 - A VOZ I IProcura-se emprego DO MUNDO. (Atualidade!l)., Mário LealMoço com 26 c no s, daeti- Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00.

.

ló qro fo , com longa prática l Livre de Censura.
de comércio e escritório Empolgante. Incornpar avel. TO·
procura emprego. Assume DO O ESPLENDOR DO BRA
qualquer cargo de respon SIL DO PRIMEIRO

-

IMPE
sa,hilidade. Presta fiança. RIO. A merauesa de Santos,
Informações nesta redação. Um filme falado em português

.11 amíiiíiillmli"ii!EeiJIlIITII"__I::ii"i'"?""'f!Wi_mm·_ii�__1iil7!1� %iil!OC_7 223 15 v - 12 para os Brasi le iros. Apresen ta-
�-

Cfàb�;';;U8-1--VlÇ.lO . do pela COLUMBIA. Domingo, I
UARAVII.HOSA 1

\.'
I SIMULTANEAMENTE tI ODEON - E - IMPERIAL 234

--------------------- --------------------------

I Vende-se I Casa, no Estreito
i �il�� b:���r�c.a��� J:5ar�eet���r�ee I,' tr�i���e�s:uuamdo�OsN·a�:g��i comprimento, em perfeito es- tes, construido em um ter

II tado, com todo material nev : reno de 20 por 40 metros.
cessá rio (2 velas, 3 remos, etc) I Trata-se Com o dr, Fúlvio
Tratar com Heládio Mário de Aducci, à. rua João Pinto
Sousa, Agência Chevrolet (S. 18, schrrado ,

A. Çqm�rcinl MQ�nmpnn). • 238

conquistas niponicas. A avia
cão e a marinha da Austrália
vem agindo com notável efi
ciência, em plena conjugação
com as forças americanas que
inflingem aos japoneses as

mais sérias derrotas. Já não é
possível qualquer oposição ja
ponesa contra os ingleses e
americanos no Pacífico. A pro
va disso é o fato deles próprios
fugirem a qualquer luta.

jj
I
i comunica a seus c l ien$

tes e amigos que trans-
feri u seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima

� do Farmácia "Santo

.� Antônio"), onde conti
1 nuará a dar cons.u l to s .

.

l das 15 às 17 horas,
1 diàriamente�
1

o DR. A�HÔN!O MUNIZ
DE ARAGÃO

v210
--------_._---

BICICLE'fASI Venderrvse quatr o- Ot imas

I condições. Aproveitem. Ver e

tratar no «Armazém Bonfrm »,
I Estreito.
i 15 v - 6

da

Farmacia Esper�nçaA SUA FARMACIARua Cons- MO'fra 4 e 5 - FONE 1.6�2

Entrega a domicilio

portas complicam ludo
Londres. Abril - (Da Agência "Ane ta" para In ter a lia

do) - Um jornal clandestino da Holanda conta em um dos
seus últimos números que um nazista holandês. ferido na fren
to oriental.Toi enviado para um hospital de Amsterdão .

Ao entrar no hóspital o combatente nazista deparou
com duas portas, numa das quais se liah inscrição «Oficiais»
e na outra "Soldados". Abrindo a última achou-se num corre

dor em cuia tim viu duas portas com as seguintes indicações:
"Seriamente feridos» numa, e na outra «Ligeiramente feridos •. ,

Depois de abrir a segunda e atravessar outro corredor, o na

zista holandês deparou com mais duas portas, nas quais leu:
«Alemães» e «Aliados» Quando êle abriu a porta eAliados»
encontrou se na rua ... Você foi hem tratado»? -- perguntou lhe
a esposa ao vêIo de volta. "Coisa alguma - replicou - mas
mesmo assim; os alemães têm um magnifico sistema de organi
zação no hospital".

As

(iABINETE DEHTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Girurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Criancas e Adultos

Horário: Das 8 às II e das III
.

às 18 horas

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

ADVOGADOS
Drs.

Aldo Ávila da luz
e

leoberto leal

Precisa se de um oficial ou

meio-oí icial qu e tenha prática
em descarnar couros, Paga-se
bom ordenado. Tratsr à rua

Conselheiro Mafra, 41.
232

r

Opéra nos seguintes riscos:
INC:t:NDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI'
DENTES PESSOAIS -- TRANSPORTES: MARíTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO. POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

(APITAl IiHE<iRAlMEHTE REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00Séde: RIO DE UNEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2· e 3')'
Sucursal em S Paul o , rua Baiâo Paranapiacaba 24-6" andar

No LOPES VIAr,NA

I
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua f'elipe Schmidt, 2 -- Caixa Postal. 112
Telegramas -- «Vi ar na s

- FOi)e., 1102
- FLORIANUPOLlS -

Sub-agentes nos principais municipics do Estado

Crédito Mútuo Predial
Propddários: J. Moreira & Cio.

Foi entregue aos prestamistas Nelson e Nestor Hor
ten clo da Silva residentes em João Pessoa (Estreito)possuldord I caderneta II. 5.966. contempladas no sor
teio de 20 de Abril de 1943, com o urernío maior. em

mer-cadnr ias , no valor de Cr s. $6.250.00.
4 de Maio

Mais um formidável sorteio realiza rá 8 Crédito �1Í
tuo Predial, no dilt 4 de Maio (3a.feira),

com prÊ'lIIlio8 no valor rle

Cr. $6.250,00 .vnclle. Adquira já a sua caderneta Da s ód e d e
Crédito MÚtUO Predial à rua Visconde

np Ouro Preto n" 13,

,�'"".------------

Agências e

Representações
(.IXI polt.1 - 37

RUI JOQO Pinto � !5

FlORI,"NÚPOllS

e s onhoro participam a

seus parentes e pesaô c.s

de suas relações o nas

cimento de seu

primogênito
MILTON-PAULO

Bom Retiro, 21 de
abril de 1943

3v·4

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone 11' 1�05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo ..

léstias Nervosas - Moléstias
Mentais

Consultas �as 3 as 5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o movimento ,_subterrâneo - hO-1 SUI·el·t·OSlandês cendte o povo a
.

resistência
Londres, Abril - (Da Agên-I .

Por Guido della Rosa. -

(ExC1uSi-, TUI'ÍI\l, revelou un.l tanto ingénua-
.

•Aneta .. para Interaliado). - "Idade do Ellr,9pean Correspon- mente as verdadciras raz.õ�s do de
era

� . ". ! dents)
-- Em ,! .de dezembro

dei
ereto: "Os golpes que o mmugo 1'50

Com 8 advertência de que se 1942 a Gazeta Oficial, de Roma, pu- tá tentando inf'liuir ii nossa indús
não resistirmos, morreremos" a I hlicou um decreto de Mussolini com Iria não são dirigidos apenas ás fá

população da Holanda ocupada efeito illle�lia,to, que punha tod�s, as] Lricas, máquinas c meios de trans-

beu um urgente apêlo do empresas industriais e opernrros porLe; te!l1 por fim principalmenterece
. � rcspccti vos em estado de mobiliza- desorganizar as relações humanas

«movlm.en.to subte,n�neo» para çâo ;:ivil. O decreto afetal:ú cêrca que s50 a base da atividade indus
cerrar fileiras na ultima fase da de 1;)4.000 empresas com cerca de í rial ".
Juta contra 8S medidas alemãs quatro 1l�i1hÕ_��s de empregados. To- ,Os go}p�s, infligidos pelos, ataque.s
d conscrição para o trabalho dos =. clclad_aos �e ambos os ,�exos ,1yreo� D.l'ltanl�os c:lIrm�l sobre l\h"
e

. que riao estão alistudos nas 100'Ças lao, 'J urun, Génova e Savona, to-
- segundo se anuncia em fon- militnres, e que estão empregados das cidades situadas no norLe da
tcs holandesas autorizadas, nus empresas industriais. $:10 af'etu- Ilú l ia ; e por mais blranho que pa-
Um panfleto que foi recente- dos p�r esta �rdelll ele mobilização, rcça, ° norte da 1 túIia, como sem

nte distribuido na Holanda, que diz respeito 31 Lodos os .varões pre tem a�ontecid�, ,é a única parme
, , entre os 1-1 e os /0 anos de Idade e te industr-ial da Itál ia, da qual de

convocando o povo holandes as a todas as mulheres entre os H e pende torla a prorínção de guerra
armas diz que a população de- u:, �O _anos, eoloe<llll_lo-os :�()b a ju- não valendo quase nada as elllpre�
ve arr iscar a vida "na última J'lsdlçao dos tribunais. l�lJlllare�. () �,as. i�(,llIstriai� elo cell!ro e do sul

1 t' inevi tavel
"

ontra rJS opr es-
alcance do d�crcto 101 explicado <la It:l]J:I, em compnraçao com as rio

ti a
_

c .
. C(lll1 Iorlu a Ir,',nqllcz;1 no "Popnlo nortc .

seres alemães O panfleto Cita-I d'Jtalin ": "Att, agora ii i ndús t riu-cs- ema r.ipidu revista da disulbui
do contém detalhado programa lavn suj('iln a rcgulnmcutos e rcs- r:i\o industrial n.i l1úlia i lust ra êstc
de resistência que está sendo !lriS'õl's il �'cst)('itt) da p;·\)t!lI\,úo: d'l- inl].JOrt:mte ponto. COnll'CelllOS com a

b" d f '1 t" I ho

-I <l.lIl JlOL.'.
rlJani.t' recebera ordens q LH: [.'ôrça Motriz :Elétrica, a. qual, n.

um
o s�rva o le rotn � pe OSf .

tl'lll tlt' obedecer pnrél e simjJles- país sem Cfll'VUO como é a ltúlia,landeses - aCt:otuam as antes JlIClltp". constitue :1 fôrça motriz da indús
mencionadas Mas ;1, "GnzcLta deI Popolo", de'tria; e \'ale a pena lliin esquecer qup

,

a lei militar os trabalhadores italianos
na Itália a fôrça motriz é derivada Aviões e motores para aviões!
das nUJllerOS3S quedas de água que Os centros de produção são no nor

há nas montanhas da Itália, e que te da Itália: Milão (Caproni, Savóia
são denominadas com razão ";1 Marchetti, Breda, Alfa Romeo), Tu
hulha, branca da Itália", Em 1938 a rim (Fiat) , Génova (Ansaldo) , Ses
Itália do Norte produziu 7170 da to Calende próximo de Milão, No
produção total de fôrça motriz da vnrn próximo de Turim, Ponte San
Itália". Pietro na região de Milão, Trento
Indústrias 'Metalúrgicas - Ferro nas províncias venezianas, e por

e Aço: A ItúJia produz de -1 a 5 mi- último Varese, Veroa e Bolonha, to-
Ihôes de toneladas das suas neces- das no Norte da Itália.

.

sidades talais de cêrca de 9 milhões Construções Navais: Os grandes
ele toneladas. Quase toda a produ- rcnt ros de construções navais são:
cão total se acha no Nor-te da Itá- G':'110\,<.1, Savona, Trieste, Spezia,
lia, na rcgiâo de Mil âo Gallarutc, :\largilera, todas 110 Norte da Itália,
Saronne, Lcgnano, Sesto San Gio- As principais docas flutuantes
van n i ) e a regiiio de Génova (Savo- acham-se situadas no norte, haven
na, Voltri, Poudcciruo) .

, do:l em Trieste, 2 em Pola c uma

Alumínio: Os centros principais cru Spcz i». Spez!a ern o centro prln
de produção acluuu-sc nas proviu- cipn,[ da construção de quererias,
cias da Vcnécia (:'Iral'ght'ra, Bolzun o, seguindo-se-Ihe Génova, Veneza,
BreSS,lJlOIH.') (' no Piemonte (nróx í- Ti-leste c Poja, Na generalidade, a
mo de Ivrca). Lingurin (Génova) OCUp:l o primei
Armamentos r Os centros prirui- 1'0 lllgar na indústria de constru

pais sfto no norte, em Samp ierrture- çôes navais da. Hólía.
oa «(Cl;nova), Turim e Bl'escia. Illclúsil'ia de Produtos Químicos;
Automóveis: Os maiores centros ()� Inalares c('ntros de pro'dl,ção es·

,;iio no norte, em Turim (Fiat l' i;in IJO nor'te, na zOlla de l\filão-Brt's
LU-tcias) c em 'Mil:1o (AlTa HOJ1!eo l' eia. Como, na zona de Milão e Lago
Isotlu Frascihini). • '\lnggiOl'p, o Vald'Aosta no PIemon

te, Tllrim e Piemonte l\[eridior�al,
H'g'ifío de Génova, a Bacia do Adige,
IJiais umas instalações pequenas em

Ll'g!Jano, Vicenza, Udine, Modeml,
�()Vn,l':l, Vel'celli Spezia, etc., tudo
110 N()rle da llúlia.
Explosivos: Os centros principais

estão eln Borgofranco no Vald'Aosta
1!0 Piemon te, Villafranca pl'óximo
de TlIrim, Pia,cenza a sueste de :Mi-
1:'0, e Bolonha também no norte.
Múquinas: A indústria de máqui·

Paulo -" Fone: 2-4550 . Caixa Postal 2999 -End. Teleg. Reg. «Construtora... !l'IS acha-se muito espalhada mas
súlllcnLe pelo norte da Itália; tlS re-

103-10-7 F,I,'als em todos E t dA.
•

t
.

.

giôcs pl'incipais são Milão e região.OS 5 a OS e .A.gencH�iS no ln enor Génova e região, Turim c sul d{)
Piemonte.

Resultado do Sorteio realizado e'm 26 de: ,A. bdl de 1943 sit'���l:��� ��I�tea��'-::ál�ase tocta

I' Número Sorteado 6378 - 2 Número Sorteado 9242 doP2rei��l�e��sl�g�/���raf���e�d!��
NUMEROS PARA O SORTEIO rcos dos aliados ao Norte da Há·..

lia, especialmente quando se toma

"D" 26378 P.l-no Uní'vt.:IrSbl "H" 942378
em conta o fato que, dos 23.000 qui-

.:; II!;. ., U _
lômet ros de linhas férreas italianns,
9.500 qu ilômetros estão situarlos no

norte.
As novas providências 10mad:Js

nfto servirão de muito parll reme

diar o efeito dos raides à região in
dustrial da Itália. O resultado dês
tes raidcs é que a Itália fica cada
vez mais dependente de ahasteci
mentos provenientes da Alemanha.

EDITAL DE PHAÇA E LEILÃO
O Doutor Osmundo Wanderley

da Nóbrega Juiz de Direito da
1 a. V flJ'a da Cómarca de Florianó-

· polis, Estado de Santa Catarina,
lia rÓI'ma da lei etc,
Faz saber aos que o preseJlte

edilal com o prazo de dez dias
, virem, ou dele conhecimento ti-

I
\',erem que, no dia seis (6) de
muio próximo v,indouro (quinta

pre. 1 f�j I'�l), {IS 14 horas, n'um dos de
, j)ositos da Vila Gandra - no

C{tis Badaró, desta cidade, o on·
· cial de jusUça deste Juizo, ser·-
vindo de porteiro dos auditórios,

,
I rarú n público leilão de venda
(' arr-emataeão á quem mais dér e
mai,or lanço oferecer as mercado
l\ias abaixo descrimi,nadas que
constituem parte dos salvados do
enLer a motor "SUL PAULSTA",
sinistrado em Janeiro do corr('u
le ano:

D.S.l\I. - 21 caixas cerveia ava
liadas por Cr$ 2.286,40;

,

30;00001 Viana - 41 caixas condimen-25:000 �.'
20'0000

tos avaliadas por Cr$ 4.613,O(};
Lata - 1 caixa doces l<Ivaliada100;OO(}l por CJ'� 354,50.
E, para que chegue ao conhe-

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o cimento de todos mandou expe
(Iir o pre,o;ente edital que será afi-

dono de sua casa, despendendo apenas xad(} no Iogar do costume e pu-
blicado na fórma da lei. Dado c

5$000. 10$000 OU 20$000 por me"s passado nesta cidade ele Florianó-
polis, aos vinte dias do mês de
abri I do ano de mil novecentos e

N, Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos. e para 'f[narenta c três. Selos a final.
·

Eu, llygillO Lu.iz Gonzaga, Escri-
com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmu obrigações. v:io, o subscrevi. (Assinado) Os-

mundo WJ:l!llJderley da Nóbrega
-- Juiz de Direito da 1a, Vara.
Conf(!re. O Escri\,ão Hygino LlIiz

· Gonzaga. . ,- '--I

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Patente,Carta n. 92
Matriz S,
Rua Libero Badaró

Plano, Mundial IIB'I _'" Ile"
I
I, ,�: Premi;'
"" Premi/;

MundialMundialMundial «8»

1 l' Premio
2' Pr�mi"
3. Premio
4' Premi(J
5° Premi(l

26378 V.u!or Cr$ 25000,00 l' Premio 26378 Valor Cr$ 20.000.00
36378 Valor Cr$ i4.000,OO 2' Premio 36378 Valor Cr$ 10,000,00
46378 Valor Cr$ 11.000,00 5' Premio 46378 Valor Cr$ 5.0CO,00
56378 Valor Cr$ 5.0()ü,OO 4' Premk, 56378 Valor Cr$ 3.000,00
66378 Vnlor Cr$ �1.000,OO 5' Premio 69377 Vtilor Cr$ 2.000,00
Os titul(IS com os Os titulos com os

4 finaefi 6378 VtJ}or Cr$ 1.500,00 4 finaes 7378 Valor Cr$
Os titulos com os O titulos Com 08

3 [inai", 378 Vftl0r Cr$ !OO,OO 3 rinaes 378 Valor Cr$
08 títulos com os Os títulos com os

2 finaefo 78 Valor Cr$ 20,00 ,2 Unaes 78 Vülür Cr$ lÚ,CO
Os tituloR com o final do Os titulos com o finaRdo

I' Premio 8 Ficam isentos do pflgl:l- I' Premio 8 Ficam isentos do pagamen·
mento da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte.

Os titulo:; c(�m o final do Os títulos com o nnal do
;;_, Premio 2 Fict:m isentos do paga- I' 2' Premio 2 Ficam isentos do pfigh1-
mento da mensalidlidt> seguinte. manto da mensalidade �eguinte.

Plano UNIVERSAL "H"

30.000,CO
30.00000
3Q.or 0,00
30,000,00
3.).lloO,OC

26378 Vnlor Cr $
36378 Valor Cr$
46378 Vlilor Cr$
56378 Valor Cr'$
66378 Valor Cr$

08 títulos com os

3 [inaes 378 Valor _� Cr$ 200,00
50,00

iI' PremÍ(1
4' Premil,
5' Premio

Os titulos -com 08

4 fiU8tlS 6378 Valor Cr$ 9.000,00
500,00

2
Os titulos com os

tinaes 78 Valor Cr$ 4P,00
Os titulos com o final do

t' premi(1 8 ficam iStntos de pl:lgamento
da prlmeir8 mensalidlide seguinte.

l' Premio 242378 Valor Cr$ toO.OOO,OO
2' « 342378 c Cr$ 25.000,00
:1' « 442378 c Cr$ 20:000,00
4' c 542378 c Cr$ 15.000,00
S' « 642378 c Cr$ 10.000.00
Os titulos com 08 4 Bnties 2378« Cr$ 500,00
Os titulos ('OJll 08 il finaes 378. Cr$ iIO,OO
Os tilulos com 08 2 Bnaes 78 c Cr$ 10,00

Os titulos com o final do " premio 8 ficam iSt'ntos de pag.iJ.lDtluto da prim 'jira mensalidade seguinte.o-
Os títulos com o final do 2' premio 2 ficam isentos de pag'lmento da primeira mensalidade seguinte.
l\ Empresa eslá à disposição de todos os preslaooi3tu quites, para ll.es fazer ti entrega imedlatll dos

míos '6 qu' fizeram jús nest� sorteio. Procul'em o 008110 A�ente Local.
VISTO

Orlando Canton
(Fil'cal dn Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE "NO DIA 25 DE MAlO DE 19ft3, às 15 horas, na sé�e social

Distribuição do! prêmio! dd Empre,a
jn� uperàvei! plano! de sorteios mensais

Dr, Alfredo Aloe -_' Diretor-Cierente

Const:utora Universal no. seu,

PLANÓ -- Distribue por mês t 1.115 -- prêmio:! no total
" 21,1 J 1) --"

..

21115--
..

:::1:,105 .-

de Rs. 500;000$ com
300:()OO$ "

H 160:000$
H Vl50,OOO$

o pr�mlO �,alor de �8.MUNUIAL .n. MenslIlLladc 1'8. 20$
"C"

.. 10$
"W 5$

Universal "fI" 5$

«

Absoluta pontualid�de. Inconte$tavel lisuragaranti0. Máxima

Helena D. VargasComunica à sua distinta
freguesia que, hllveBdo
permanecido 2 meses fóra
da capital em viagem de
repouso, encontra-se nova·
mente em sua residênola,
à disposição de 8ua seleta
freguesia.
Salão Brasil
P,'aça Quinze, n' 10

m 30 v- 21
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29 de Abril de1943
I.L DIlI"'! Ir 1.1 _íiIII!t r FJ!E!III!mW ,.ij'''íi''ijA't3m,�m"&_o ESTADO�Quinta·felra,

MI- nnz FI• l!lt lU ESII. n rPiP

Aumenta a carga de
Washington, 29 (U, P,) - As Os quadrimotores "Lancas-I

cursões mais curtas sôbre o O sr, presidente da República assinou decreto, autori-
Fortalezas Voadoras poderão ter", que são os bombardeiros Continente, Não se revelou zando o comissionamento de aliciais do exército no posto ime
conduzir uma carga de bombas mais pesados da frota aérea quando as Fortalezas Voadoras diato ou no segundo posto imediato, enquanto durar a rnobili
tão pesada como as que são Ie- britânica, podem levar 8 tone- iniciarão suas expedições no- f z açâo e o atual estado de guerra, Os oficiais terão todos os
"adas agora pelos bombardei- ladas em um vôo de 4,800 qui- turnas, porém o major general direitos, vantagens, atribuições e deveres dos postos em que fo
ros brttân'ícos, quando as Iô r- lômetros e é provável que ex- Iralr Eaker assinou que será =m comissionados, Nenhum aliciai, porém, poderá ser comissio-
ças aéreas dos Estados Uni- cedam essa capacidade em fn- dentro em breve. rsdo na posto de general de brigada. se tiver menos de 40 anos
rlos se unam às Reais Fôrças e não possuir o curso do Estado-Maior ,

�:;�:LC;;\�e�t�X�:�!.�; ��; �����V��R,����l� r�ncoE�t��, a�ot�:�I�,��fM Instituto-� Drasil:E-s-t-a-d-o-s-·--U-n-i-d-o-s--terminar o excesso de carga ..,

que podem levar em combate, chn , entra dois destróieres ingleses e uma composição Curso de IngleAsjá foram conduzidas até dez naval alemã, formada por dois navios de abastecimentos
toneladas, e diversos lanchas torpedeiros. Esta composição, o tacod a

A carga normal máxima das mui de perto, co n Iundí u-se , chegando alguns dos SelJS
I Tendo chegado o nevo professor do

F'ortalezas Voadoras é estima- borcos o trocar tiros entre si, Os dois navios de abaste I (urso de Língua Ingle�a, são convidados
da em 3,500 quilos, Para carre- cimentos foram afundados e uma dos torpedeiros voou

I OS srs. A!uftos a comparecerem à Secreta.
gar 10 toneladas as bombas cle- pelos ares. Os destróieres britânicos tiveram 'eves avarias. ria dêste instituto, a fim de se reorgani.vem ser colocadas debaixo da I' zarem as turmas, que na próxima semana
asa e no compartimento res- éomecarão a ser lecionadas.pcctivo . Não foi revelada a

G ltmaneira como as bombas são uerra aos preços a ....os I .,___ .

JAU (j��DES, 'Diretor de (ursos,
colocadas, porém, indica-se que

altos .1 O I'acidente russo-polonêsas bombas ele duas toneladas
.li ..-são adaptadas uma em cada Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços

Iasa, median\te dispositivos es- cuia resistência é assim desfeita, a Londres, 29 (R) - Permanece a convicção de que não
peciais ,

I
houve "rompimento", mas, apenas, <suspensão- de relações en·

C A SA NATA � tre a Rússia e a Polônia, acreditando-se igualmente, que sejam
. eM

.

� reatadas logo que se desfaçam as dúvidas existentes.FRACOS. , Moscou, 29 (R.) O jornal "Izvestia", desta capital,ANtMICOS
sempre triunfante, oferece à suo disti.nta freguesia publ íca veemente artigo do chefe da União dos Patriotas Po-TOMEM
o oportunidad.e de COMPRAR BARATO todos os 'oneses, dizendo que o govêrno polonês com séde em Londres

filha CrelSltaft artigos a preços remarcados em bases não tinha autoridade para pedir explicações à Rússia, porque
"SILVEIRA" nunca vistas! Aproveitem! I é 'um governo -constituido sem o apóio do povo polonês.

Grenc:l. Tónico ·I···········o
o••••••••••••••••tt....

Rua Felipe Sehmldt, 20 I NO, INVERNO próximo

------------3-0-V,'-'Si-t,l·ll A MODELAR apresentará

Fel"ra Nacionai de I Homenagem a j.ornaÚstá
-

I as últimos criações. da
I nerteemartcane

I
Senhoras Cavalheiros e

I d
�

t
..

ii Rio, 28 (Estado) --- Com a pro-
I

n us rias sençc., do ministro Osvo ldo Aranha, e por preços

P t bt • d' f' A i t t embalxado!:' Caffery, representante I SENSACIONALMENTE BAIXOS I
rom! e � �r ex ,.1'0.0: rnrrr-io exi o do diretor geral do D, I, P, e Io. granáe Fair-o Nocionc.l de In -

d'· d' J' � I e..61�.&e••••t!I."••••••e••o••s••••eo ..dú t' " c' '1' d 1 gran e numero e ]01'11.0. 1ScCS, rea" .us nas , que, oric.o Ize a pe c l c A B I 1
.

governo de S, Paulo e sob os crus- h·,zou.se na .

"'Coh '�I ���o em ��i<l" uma fábrica de Gral. alemão como"

d F d
-

d I d" omenagem ao SI. a. e� Nut te r ,
�OOjU • .ill

plCIOS a e eraçao as n us+rrcs "t 1 d D" -

L·' A cOm .... to .....Rel-, do exército'do referido Estado, se realizará, aue, OI' gera, a .'VIsao cro.no- . ! e.. �.I!."", _
.

, " id A mencana da Assocloted Press cr ue C it il 2f\ (A N) C II m noproxirncrrnervte , na nvenl a guo, " 'N' un 1 Ja, .., .'10., ,
- OI ru e

(P A,,) vcu pr-osseq'urr Viagem para o o r-Branca arque ntarhca, na co."
t d

'

d
.

�'
,

_ a lwesenr:a do interventor Ma- "l,TOV� 101'(111e 2· 9 (U P)It 1 l' t e, epors e Permanece. vnr-roa '.
,

� 00 ,'"

p1Va ,pau IS a,
4 d 1 dias entre nós, Ofereceu o ócro.1pe o noel Ribas, do general Jose A emissora de Dacar informou01 ser um cer.art".e e emuo· . H B ' "; 4 ,

ante vulto, onde aparecerão' as
sr" enry agl�y, dIretor da k:- Agostinho dos Santos, cornan- tendo por base uma notícia ofi-g

, 'd
"

E d s::JcIatec\ do Brasll, tendo-s9 alnda 1 ] 5a R ';' M'l't '1 'industrIas os varlOs sta os para H b t ])If (,ante (a egIa,o 1 I aI, c o elal de Bucareste "ue em con-, d o � r� er er uoses, em nOlne ' '1
atestar o grau o seu progresso d

'

l' t b 'I' ""pre!'(cntante do coronel Ro- sequência de um acôrdo entreat\lul cujo nível expr;me a poten- .
os Jorna. 1S as rUSI elros, ccng,'c- ;......

"-

"'I ,,' • .

, l'd'dA' d ' "Culado com o homenageado e pc- oel"to (,lasseI, presIdente do HItler e t\ntonescu o generalela]. a e economlca a nossa pa- d'd
-

......., .._

tria,
I o aos presentes, que, elevas�.,,:,, Departamento AdmllllstratIvo, alemão que atuava C01110 adi-

e I d "F'" h o pensamento ao ]ornahsta anon1· 1 f 't 1 c )'tal secI'eta' I 'I' R A' ,

domo nspetor a eIra, ac a·· 1 d d f l' C O p1'e eI O C a alI,
-

(O nu ltar na umallla fOI e-, 1 d lTIO que, ao a o as orças a 1a- , '
se nesta capIt� o nosso, preza o das, trabalha pela vitória de de- rio de Estado e outras auton- signado inspetor general docolega sr, Franclsco MonteIro.' ,qu":., mocracia. dades civis e n1ilitares reali- '. 't .J A d'f '

conforme nos declarou em Vislta a
' exel CI ° rU1l1el,O, I USaI a

nossa redação, já foi recebido pelo Agradecendo a homenagem, o sr, zou-se, O lançamento da pedra africana citada não mencionou
sr. interventor federal, que se mos·

Charles Nutter teve oportunida- fundamental duma fábrica de o nome do militar refe-de de exaltar a colaboração do Bra- en1
trou sur:nar;ten�e intere,ssado por sil na luta" contra os países do cimento, no lugar denon1inado rência.

.

q�e as mdu_strias catarmen�es es-
eixo. Pinhais arrabalde de curitiba'I-;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1telam tombem presentes ao lmpor- . '" "" I'

tante certame, Ess� Industna se InICIara com

Ataque a Kiska a produção de 60 mil sacas I Máquinas de calcular e Mã·

P d
..

C t I Melburne, J29 (R.) - On _ mensais, aproveitando minério quinas de escrever
a arla eu ra tem, novamente. a ilho de e combustível que são abundan- Para enlrega imediata:

Vende�se ou arrenda se o Kiska (Aleutas) voltou ates 110 local e nos municípiof" R�:����Opi:to�I�.antiga a bem afreguesado ser atacado 11 vezes con- vizinhos, O ato inaugural foi Florianópolis
PADARIA· CENTRAL, Tra- secutivos, Nesses ataques, bastante concorrido, tenno sido
tar na Rua Deodoro n° 22, pela vez primeira, tomaram filmados diversos aspectos, pe-
com o proprietário, parte aviadores canaden 10 Departamento Cinematográ-

15 v - 1 ses. fico do DEIP, Comprai "ii CP,S\ MISCE
LÃ NEA é saber econ )mizar'

�:�;I�;sb��!;!��:a-lJcoronel Cabanas· é agorá milion_ário Wônio Matos Areas
i�����, pee: f���t�i!�O��{ u� I RIO, 29 (E,� � O�servando des surgiram. para as mulhe�e�, mente com as maiores dificul-

t
Avó �-:- irmãos de

ônibus da linha Ipanema, cha- que, da pret�rencza sao as mu- Os �stabele,cz:nerztos c071'!erczazs dades para o"'?ter 'um empreg?" Antônio Motos Arêas,
pa n, 13 dirigido pelo chauf- lheres que vem o,b�endo em �o- e zndustrzazs, p_revenmdo-se" O momento e das mulheres,,, . vítima do torpedea.
feur José' Costa ao tentar pas- das as nossas atzvzdades, przn-I talvez, cont1"a malOres onus de- 'I """·-0""d·-:"'-:-!'�d·"""�·M""""··"""'··-J"'" mento do "PARNAI-

" 'l t co" I' t d 9 to da Jre�orlo e USSo II.sar a frente de um bonde da czpa m,e� e 1};0 mer�zo, e nas CO? ren es o, p'a amen, _ . BA, convldam aos
linha Coqueiros, perdeu a di- repartzçoes, O Globo dzz qu�, lparte dos salarz?s dos empre- Berna, 29 (R.) - Mussoli· . parentes e pes-saas
reção e se precipitou contra a, a�ualmente, nalgumas ,r�partz: ga�os cony?r:aaos, prej�r,em ni, sem qar os razões do de suas relações para assis·
parede daquele prédio, derru_!çoes, o elemento femznzno e,ho]e admztl1, no seu se?vzço, foto, acaba de efetuar a tirem à missa do l° aniver
bando-a em parte e penetran-Imais numeroso que o masculi-! pessoas do sexo' feminino, me- reorganização total do Dire sário de sua morte, que
do pelo mesmo, I no, Interessante e que em tais nores, ou homens de idade aci- tório Fascista, mondam rezar dia lo <le
E' estabel.ecida ali uma casa serviços muitas mulheres exer- ma de 35 anos, até mesmo as

A 'd d· �. J I maio, sábado, às 7 horas.,. ,

t' t· h f' D
'

t't
,-

f'" t- s autor! a cs respons ..VCl6 pt!. 1 N�e blCIcletas, per encepte a ce� as respec zvas � e z�s, e- zns, z uzçoes o zczazs es, ao �e- fiel execução das Estatísticas MiIi, i no
.0. tar de ossa Senhora

flrma Bastos Soar�s ,& Cla" on- P?ZS, aquele v,espe1'tzno ooserva guzn_do a mesma orzentaçao, \.ares �o?em exigir, �empre �ue hnn. i?e Lourdes, no. Catedral
de, no momento, vanas pessoas

I
aznda o seguznte: Com a realzzanclo concursos em que ver dUVld� quanto _a veraCIdade .d. i Metropolitana,·

se encontravam sem que en- convocaçâo dos homens em sâo admitidos apenas senh01'as qualquer mformaçao, que cada

ID'I Desde já agradecem a tOd
t .

'
,

'd d
' ,

. h 't O d formahte prove o que declaroQ. A '

letanto, soft'essem com o aCl' z a e mzlttar" para as fO?,ças e sen OTZ a�, h01nem e 21 a má-fé constitue crime contra a ... �os 08 que c_�m'parecerem _apente. "'�"��""". '.,. armadas) mawres oportumda- 3.5 anos de zdade esbarra atual- f(urança nl\�ional. (I>, E. M.), I �sse Qto de CQridad� qrista,

Incêndio no Recife
Hccif'c, 211 (A, Xl - Cerca da"

1!:l horas, irrompeu 111ll Incêndio de
grandes proporções na Fábrica Ma
ria Pereira, de propriedade do in,
dustrial Othon Bezerra' de Melo.
:\:.18 proximidades acham-se locali
zadas diversas oul ras Iúhr icus, en
tre elas a fábrica Peixe. a Usina
ele Gús c a Central Elétrica, () fogo
adquiriu rapidariientc grandes pro
porções, pois as chamas Irrompe
ram em um depósito de algodão
da fábrica, Apesar dos intensos es

forços dos Bombeiros, que peta
pr-imeira vez utilizaram a água
retiraria diretamente da maré parr
eOlllbater o fogo, as chamas aIllC:l·

çayalll alastrar-se, o que )e\'oll ()

comando nos Bombeiros a isolar as

dependências indt1slriai� da fúbri·
("a, Dcpois <le oito horas de ati "i
dade consecutiva a,s chamas cOllle·

çaram a diminuir, O secrE't{ll'io da
Segurança e outras alias antol'ida·
!I('s est.iveram no local auxili<.lnc!o
os trabalhos de sa.l\'al11enl0, Os pre·
juízos embora não avaliados intei
rmncnte, são calcl_llados em cêrca
de 5 milhões de cruzeiros, estan·
(lo a fáhrica segurada em diversas
companhias,

Vagão incendiado
Rio, 28 (A, N,) ._- Segundo uma

comunicação da Rede de Viação
Paraná-Santa Catarina, no dia 24
do corrente mês, incendiou-se, na

êStaÇQO de Marechal Mallet, o carro

de malo.s postais que se destinava
0.0 sul do país, havendo a. des·
truiçao completa. das mesmas,
F"oram determinadas sindicâncias

paro. apurar aS causas do sinistro,

bombas das «Fortalezas» Oficialato comissionado

Moda
Crianças

paro
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