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1\ mais terrrvel matauça que se j}ossa inJ��inat�..

LONDRES,30 (U. P.) .�A "SE OS ALEMÃES RESOlNEREM EVACUAR A TUNISIA, A MATANÇA QUE A :;�i�,�ÇÃÜ'- ALIADA
REALIZARÁ SERÁ A COISA MAIS TERRIVEL QUE SE POSSA IMAGINAR" .. u DECLAROU ONTEM, EM If!-H_.t;-, o �_l!I ..
CADEIRO STRICKLAN))" COMANDANTE DAS FORMAÇõES DE CAÇA E DOS GRUPOS DE BOMBARDEAD' _" S�":-�na�:� l�STA
DOS UNIDOS. DISSE AINDA QUE JÁ FORAM QUASE TOTALMENTE ELIMINADOS OS 323 GIGANTESCaS':AV-J-o.ES, DE
l'RANSPORTE QUE o '�EIXO" DISPUNHA. EM CONSEQUÊNCIA DISSO: DORAVANTE OS ALEMÃES SE LIMITARÃO A

OPERAR NA TUNISIA SóMENTE À NOITE COM AVIvES DESSE TIPO .
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Os «menus) dos O paradeiro de
resteurantes VOi'il �on,mel

o
Londres, 30 (1\.) - Cont iuua ns

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARI�A
PrBlH'ietirio e Diretor-gerente -- ALTiNO FLORES

RlO,3 ("Eslaclo") -- O sr, Jorgc
Knlllri. usxis ícnt« responsável do
Setor Preços, de ordem do Coorde
ll<Hlol' (La :-'I(}bilizaçi!o Econúmica,
{Jesignol1 para membros da comis
são de p rccns dc cu rdapi os de rcs-

iauranles os SI'S. Edson C:W<llcallli.1presidente: Si lv io Soares :\Iendot:-
�'a; Iiórn Hu rl a m aq ui c José .l crón i= ]
,w" Ol i vci ru. I XXVIII

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

Companhias siderúrgicas
denunciadas ao Tribunal de Segurança

a ci rculnr nesta capé tal
í

nturma

çõcs co n l rud itóri as sobre () para
d e lro do mar-echal \'OU ltommel,
que ninguém conhece ao certo. A.

l última informação revelada, agora.

I "ia Berna, diz que o marechal
Ho.nune l está na Fran çu, ellconlral1-

--

I do-se ausente do Norte d,a África:,
H. 88010 I

desde o dia 19 de marr-o últ imo.de Abril de 1943Florianópolis -- Sexte-Ielre. 30

, Igreja PosiUvista
do Brasil

às�I�'or3a�s da ���;�,r��li;':�!�l�o�e� Melhorou muito a situaVão no PacífieeHumtuiclade, à rua Benjamin Cons- Nova Iorque, 30 (D. P.) - O almirante Er.nest King, co
t�i�t,. 74, sécle ce�1tral da greja Po- mandante-chefe da Esquadra norte-americana, numa m�nsa
,slt�\'lsta do BrasIl, a cerimônia da gem que enviou à Câmara do Comércio dos Estados .:unidos,
"'apresent'ação" ela menina Marina diz que a situação no Pacífico melhorou consideravelmente
Lúcia, filha cio casal comandante em relação ao ano passado, acrescentando que a navegação
Alfred,o d,e �Ior,aes Fiiho. A SOleni-1 japonesa está sendo atacada cada vez com maior intensidade
cJ.al(]c e pl\bhca. I pelos submarinos norte-americanos .

Rio, 30 (E.) - O presiden.te do Tribunal de Segurança
solicitou das autoridades policiais, por intermédio da Secre
taria ele Segurança de S. Paulo, abertura de inquéritos, afim
de apurar denúncias remetidas, ao referido Tribunal, contra

várias companhias siderúrgicas. As companhias denunciadas
o foram mediante inquéritos instaurados à vista ele expediente
no Ministério da Justiça e são elas: Companhia Siderúrgica
do Brasil ou Cornpauhía Metalúrgica e Siderúrgica do Brasil,
Companhia Brasileira de Manganês ou Companhia Pari-Ame
ricana de Minérios Industriais, Companhia Siderúrgica São
Paulo-Miuas, Companhia Nacional de Indústria Pesada, Com
panhia Paulista de Ferro e Aço, Companhia Brasileira de Bor
racha e Indústria Metalúrgica Nacional S. A.

O ministro Barros Barreto remeteu os autos ao procura-
dor Clóvis de Morais, para os efeitos legais. I

DISPENSADA A BAILARINA OLENEVA
Rio, 30 ("Estado") - Por ato do prefeito Henrique Dods

worth, acaba de ser dispensada a sra, Maria Oleneva, diretora do
corpo de baile do Teatro Municipal, acusada de ofensas aos brasi
leiros e ao Brasil, quando de um incidente que teve com duas alunas.!

Oleneva, que é de nacionalidade italiaitá, -respondeu a inquéri- ito administrativo, tendo .o prefeito remetido o processo ao Tnbunal ]
de Segurança para posterior julgamento: .
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Renasce -O ·brio do exércHo frances rLondres, 30 (H.) - A emissora de Argel anunciou que o gsner-al
Alex ander baixou uma ordem do dia, expr-essando sua "gratidão e ad
miração" pelas tropas Irancesas que lutam sob seu comando. "O exér
cito francês novamente se incorporou as grandes 1radjç�s ]��icas. A

v!1ória é agora abso:utamente segura p,ara todos ndf' - aéíiêsceft'ta
ainda a ordem do dia do confandante dát f órcas inO'le�as no Oriente
Médio.

. "

DE PESSOAS TEM

USADOCOM..l!OM RE...
SULTADO �POPU.
LAR DEPURAT�Ve

MARCA RlGISTRADA DO SANG�E ..

I?l1If!t I :I#JE'"A SIFILIS ATAtA TODO O ORGANISMO
crFfgadc., O Baço, o coração o Estômago, 08

Purmões a Pél.e. P.roduz Dôres de Cabeça, Dôres
nos, Ossos, Reumatismo, Cegueira; Q,ueda do Ca
belo, AnemIa, AfJd'rtOS e faz os indWidios idiotas.
Inofensivo 80 organismo. Agradável como 1icôr.
O .ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.c�o 8uxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesJN\·orig�IlI. _

VALIOSAS OPINIOES
'

O ELI�IR «91ft». dada a sua Atesto qú!\pliquêi multasbase. é nUmo �liar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
:amentD da SifiIlS"principaJmeD� sempre os melhores resuHados
cea,DoéS c��o�. em q�e a via bo- DO trrlamento da Sífilis.

a ulUCil posslvel.
'

(iI)�. Benedito Talosa. fa) Dr. Rafael Barloletil

I

.. .
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8 O aniversário
de govêruo

retirada das tropas da Iunisia!�iN,
I .\.!1't;ora, 30 (R.) - Segundo informações de origem par
i t icula r, o alto comando alemão estaria retirando as tropas da
I

i Tunísia, esperando, com o prosseguimento dessa iniciativa.",
! aproveitar a natureza montanhosa do terreno para oferecer.
! com um mínimo de efetivos, uma resistência que se possa pro-
I A

i longal' por tres meses, •

, As tropas evacuadas - de acôrdo com as mesmas infor

i mações - seriam enviadas para os Balcãs, onde o "eixo" faz

I preparativos para a organização de poderosa frota aérea de

longo raio de ação.

I Três anos longe da,pátria!

I' Londres, 30 (R) - O "Indomitable", um dos três porta

I aviões
ele 23 m.il, t?neladas ,lançados ao mar em 1939, .regres

, sou a porto britânico, depois de ter passado quase dOIS anos

I em alto mar no desempenho de árduas e anônimas tarefas.
Embora o "Inelomitable" esteja em serviço há três anos,

I suas honras ele batalha incluem a escolta ao famoso comboio>

I
destinado a Malta e a conquista de Madagáscar.

O grande perta-aviões se el1con�ra agora e�1. a�ividac1e sob
o comando do almirante George Líster, que dir-igiu o ataque

i a 'Taranto e superintendeu a cobertura aérea para os desern-

I barques no norte da África. •

i·..•..••..•••....·�····..••..•••••.....•..·······�
i NO INVERNO.' Pr�_mo . ,

I

t, MODE,LAR apresentará
.

""-
as ú.ltimas criaç5es da Moda para

I Senhoras, Cavallreiros e Crianças
, e por preços
! SENSACIONALMENTE BAIXOS!

I •••..• ·········i ..

lOs russos prepa,ram nova ofensiva
I .!Ifoscou, 30 (H.) - O exércitô tle Estalíngrado provou que os rus

i russo estú se preparando para no- sos são. mestres absolutos na arte'

"as batalhas decisivas. Enquanto. de concentrar grandes forças, sc

a urttlhar ia russa "amacia''- os pon- eretamente, e assim espera-se ago
tos de defesa germânicos em vários I ra uma ofensiva de grande enver

setores, grandes forças do exército. gadura, a qualquer momento, sur

russo. estão sendo. agrupadas por preendendo terrivelmente o coman

detrás das linhas de frente, pron- do inimigo .

tas para no'sas operações.
A nova 'ca�lpanha poderá ser de

flagrada a qualquer momento e se

rá difdciliruo ao comando alemão
saber onde o exército russo desferi-

1'1- -- - -. - -�- - - - - - - -- - - - .,
••

Co-mpr'al • t-iSÃ�M1sêit
LÃNEA é saber economizar'

Santa Cataifina vê i);as'
se r , amanhã, entre ma

nifestações de júbilo, o

8° aniversário do governo
do sr, dr. Nerêu Ramos,
Desnecessário ê fazer,

aqui, a .enção desta
cada de todas as n uriie:
rosas e grandes realiza.
çõe�da sua progressista
e elevadt administração,
pois elas aí estão, pa
tentes, .enl todos os�,tores - na assisté'i'zêia
social, na instrução, na
saúde publica, na via
ção, etc. etc. - e hão de
ficar como marcos miliá
rios aa nossa evolllitiio
no con iun to nacional.

rã '() seu primeiro golpe. Em todos Sendo amanhã o. festi
os se:,orcs. da frente, sem exceção, vo "Dia do Tra/}.alho", O
a artilharia russa, vem procedendo I ESTADO não circulará. rea
a um bombardeio sistemático de parecendo na eeguride-Leire"
caráter preparratório. � ofensiva

� dia 3 de maio.
_

A ameaça submarina do
Nova Iorque, 30 (U. P.) - "A ameaça submarina do

..

eixo"
estará dominada dentro de quatro ou seis meses", afirma o almiran
te Ernest King, comandante-chefe da Esquadra norte-americana, em
mensagem que enviou à Câmara de ComérCIO dos Estados Unidos.

•

«eIXO"

Cegos contratados pelo
Ministério da Marinha

!lo, 30 (E.),- Devido. ao grande
desenvolvímento de vários serviços
da.,Armada, b ministr-o da Marinha
autor iaou o almirante Júlio Bitten
co�rt, diretor geral do Arsenal da
:M�ofiinha, na Ilha das Cobras, a con
tratar- para os trabalhos daquele

I
estabelecimento industrial, cegos
que tenham ,obtid'Ü instl'uçã-o pro-

I
fissional no Instituto Benjamin
Consta.nt.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sessão especíel, em homenagem ao oitavo aniversário de
governo do senhor interventor Dr. Nerêu Ramos.

....., 8fJ fl.Q.eaifile e 'etb G•••H••• fII ..

J o; ingressos para a sessão;
(�pedal acham-se à venda
no Salão Record, à
Praça Quinze de Novembro. t

.................� � cee ....

•

Domingo, às 4� 6.30 e 9 horas:·
ROSA DE ESPERANCA�

Com Greer Garson e Walter Pídgeen

Na próxima semana:

0$ 1,...60$ CO�$O$
.. li'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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In�stituto· Brasil-Estados Unidos
Curso de Inglês

Li!&llL

o PENSA:\IEN'.rO DO DIA
"Ama se a gloria e a poso

teridade como se amam os fi
lhos póstumos". VaI taire.

.

#

.ar

Tendo chegado o novo professor
Curso de Língua Ingle�a, são convidados
os. srs. Al.unos a comparecerem à Secreta
.'ia dêste Instituto, a fim de se reorgani
zarem as turmas, que na próxima semana
comecarão a ser lecionadas.

JAU GUEDES, Diretor de (ursos.

o ESTADO
Diário Vespertino

F�edação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

rei 1022-Cx. postal 139

de Percival Canudo FloresDireçãoASSIX,HURAS
iVa 'f.J-,J".."..._·_·__..-_-_._w.........-_....-..·..........��.............• ...._..·• ..,._,._...........Q-�..._.·

"DIÁRIO DE UM ESCRITOR" - Dostoievski - Editora Vecchi
Rio, 1943.

Com Dostoíevsk i se fecham todos o, pubhcái:a a célebre obra ele Anrhé Le
caminhos para o passado. €:-,','l'€\'eu sLe-1 vínson. "A Viela Patética de Dost o Ievs
ran Zweig. A

ê

le deven10s o pressen ti- ki", A u-adução elo "D IA lUa DE "C�I
monto elo ,homem novo ,�"e levamos Clen-/ ESCRITOR" foi e"n.eI'D(lOmenle feita
uo de nos, esta concrcncra de ser-runs por Frederico dos r�c.vs Coutinho. cuja
nús própríos em l'(1('e elo passado, ('0111

Capital:
c-s
Cr$
c-s
Cr$
Cr$

Ano
Semestre
Trimestre

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

Mês
Número avulso

A NOSSA SECÇÃOVIDA SOCIALNo Interior:
Cr$
c-s
c-s

80,00
45,00
25,00

Ano

DOSTOIEVSKIurna vida sen timen ta l mu
í

to ma is COI11-

plexa e mais rica ele con hec imen tos que

II a das outras gerações, {:; ninguém saberia
precisar quantas ele suas protecíus j{í. to

Anúncios mediante conlráto , maiam corpo em nosso sangue, em nos,

so e:-;-pírito . .\'áo S30 acaso as terras 1'°1'

Os originais. mesmo não pu- êle descober-tas as que habn.amos hoje,

I
blicados, não serão devolvi- c as frontei,·üs q ue éle tr-auspôs, os limi-

dos.
Les atuaís ele nossa pátria es pirit ua l?
Com o sCU "UJÁF:IO DE UM ESCRT

'.1'01-[", diz-nos Anrhé Levlnson - "cria
A direção não se responsa- Dosto íevsk i uma fónnula nova el o lu.e-

biliza pelos conceitos emiti- raturn periótlica. impressionante, ure-

I
dos nos artigos assinados sist ive l. gl'ae:as a corra dos.agem dos gê-

neros que m e. .. ;(:I8. a at ualtclade e í'êruet-a
com a,� ve rrlndes et.eina s, a cousa púhli-

-TÓPICOS-&'êõM"ÊNrÀ-R-IOS I
ca COI11 as confidências pessoais. -'o
"DIAIlIO DE: 1;:\1 ESCnJTOR" jú .se ell-

-- contra a discussào dos suc-essos e a con-

A conlribuicão do trovérs!a ele idéias, fragmentos de me-
Passa hoje a data natalícia

Uru9uai mórias. romances ou fantasias, uuadros do sr. Adolfo Bittencourt Silvei,
:3 e anedotas ela vida ru-isa. mil assunto"

l1'8'
sub diretor da Despesa do

Washingtou, abril - (Da In ler- nl teinan tos em rlbell':olla sucessão. EOITORA VECCHI Tesouro Estadual.Americana paru O ESTADO) - A Esta ecl icüo elo yolUITlOSO e empolgan-
declaração do Uruguai af.irl1lando a

- •

sua completa cooperação com o BI'a-
te "DIAHIO DE UM 8SCH1TO�," ;, inte: I perícl�, é sobe.iamen,te reconhecida,

E'te,' Fez anos ontem a gentil se-

sil no esf'orço ele guerra deste últ i-
gl a e dcf in i'ttva. e publica-se pc a r "mel I magnif'íco volume e adornar!o com ex- . . . -

'

t c'
ia vez em língua vernár-u!a lU1l10 j)I'O-!I)t'esslvo retrato de Dostolcvsk, obra elo nhonta LUlza Beuao Alves, filha

mo con ra o I.�IXO veio integrar na
c c,

I I I' I I I b
d uc-âo rl igna ele destaque. da

..

EtIiIOnl

I pintor Jan Zach, do sr. Inocêncio Alves, oficial
II a ll1UIH la pe a i erdade uma das Vecchi, cio Rio de .l aneiro. que ,Iii antes .nfer ior do Exêrcito.lllai� ,vigorosas democracias da LA

América 1 �,

Ao anunciar que auxiliaria o Bra- EMINÊNCIA PARVA - Aldous Huxley - Tradução de Paulo Mo- Festeja, amanhã, seu aniver-
sil de lodos modos possi veis, rues- .

d S'l Ed·
�

d L·
.

d GI b pA AI sário natalicio , a graciosa se-

1110, sem declarar guerra, o Uruguai reira a I va - içao a rvrarta o o o - orto egre.
esta mostrando ao mundo sua de-

:\U111" t raduçáo extraor-d inar lamente tão preclara eminência 111ol'aL .Iá ma is nhorinh.a Oscarina Capela, ele-

terminaçâo de defender os pri nci- fiel ele Paulo Mot'e ir'a da Silv-a, a Livra- um ser humano foi, ao mesmo tempo, mente de realce em nossa socie-
PiO" ele Iibcrdadi' ria do Glo]1o, de Por-to Alegre. acaba ele tão prorundarneute compreend ído. per- d d forcad f

. ,. d" e e (elllocraCIa pe- a e e eSforça a unClOnana os

los quaIs tanta,s vezes foi derral1la- pubHeal' "�;mjllêl1cia Parda", de Alelous doado e conde,nado C01110 Fl'ei Jo�é pe- T
do O S3 !1gue de seus filhos, Huxley, I'anle o vel'cladeÍ1'o tribunal que Aldous Correio e elégrafos.
,ECOn?lllicamenle, a cooperação do Depois ele clllii\-ar, COI11 cxtnlol'<linúl'io Huxley preskle, A e:dstên6a cl'i111inosa O aniversariante, espírito

-! Ll'u.goal propOl'ciona llm acréscimo s.uee'so, o romance, a no\·eJa, o ensaio e elêste monge bem Lnliel1Je-ionaclo e sini;;- gracioso e vivaz. por certo, se

f!pl:ecü\vcl ao podel'io das Naçõ0s o dl'al1la, Aldotls Huxley se kll1�a à bio- (1'0, teve apenas uma Yil'wüe: a ele cons- rá muito felicitada, por suas

[JIldas., Emuora seja o menor pais gl'afía, para pt'oüuzir em "ElI1i,nência tilnir uma liçáo.
da AllIerlca do Sul, o Urugua,i é Panla" sua obra mais profunda e decisi- , inúmeras amiguinhas.
bCI�1 dotado quanto a produtos ani- \·a. Frei José é um frade capuehinho que Em que consiste o mistieismo'l Serú

nlaJS e alimentícios, artigos vi tais "parel'e bastante afastado de nossas preo-
um embuste ou UHl fenômen() patológico?

para a guelTa modcrna. cupações c"ntemporânea�". 1\0 entanto, llusão subjetiva ou \'Lsão �obrC'natul-al? Sras. Maria Barbosa Born e I
Os alimentos sào 111l1a ann<l pO- olhando mais de perto a sua biogl'afia Por que moth-o, senclo, ·cvl1lQ é, eJemen- Maura Silva esposa do sr. Ri-

del'OSll, na guerra total. Sem êles ",-erifical'emo, que "eus S€<l1limentos, to üe todas a" grand,,, religiôe�, recusa-l d S' I
'

os exércitos não podem lutar. E as pensamento.; e desejos estão entre as eOIl- se a subserYir a Cjllalquel' uma em l)a�'ti-

i
car c: I va.. .., .

populações civis também necessi- eli,'õe". eletemlinanteB do universo e'l11 que cular, abstém-se a I'econhecer Cjualquel' Sntas. ZulmIra SIlva, Enca,
tan� de" s�lbsistêl1cia para produzi I' h'oje vi\-emos. A estrada palmilhada, por eles cJeuses pel'sonificados? Com a gravi- filha do sr. Francisco de Paula
maIS eflclentelllente as arll1as ue aqUleles pés calejados e rl'escal,os leva, d'ade e a llol1estidade intelectual qu" lhe e Sousa. gráfieo do «Diário da
guerra e levar avante as outras ta- I'U", a agôst.o de 1914 e a setembro de earaet,el'izam o espíl"ilo podel'oso, Aldous Tarde»; Ninéte, tilha do dentis
r�ff)8 rclacionfldas com o esforço 1039. t\a longa 0ad.eia ele cI'iulles e lou- Hmoley re�pollde cuic1ad�s3J'YH;nIte a caela

bchc�), i ('lU·'" que lig·a o munelo aluai a seu pas- uma de,s,;as pel'gulntas, e mos"l·a como ta sr. Alvaro Ramos; e srita.
Pms quase que exclusivamente \ sado, um dos elo,s de mais fatídica im- FI'ei José foi vítima 1llconci.ente (103 teó- Tamar Nunes, complementarista.

pastoril, o �rugllai tiJ:a grallde par-, pOl'tància foi a Guel'l'a elos Tl',i<nta Anos, logos que pro'Cll'l'a1'am introduzir à viva •

le da SUB nqllC'za nacwnal das pas-I \Iuito;; foram os que contribuiram para fô,'ça seus deuses inca,'nac1os nas Yisões Fazen1 anos amanhã:
ta,gens que é dotado. Calcula-se que forjar ê,le elo; mas nenhum mais eleci- sohl'enatul'aios. Sra. Iracema' Farias Beirão,
ha ql�atn) cabeças de gado e nove sinlll1ente que o colabol'adlOr ele Hic:he·
carneiro I d POl·qlle a Guie\'l'a elos Trint.a Anos clu- esposa do _sr. Luiz Eugênio Bei·
"»"

s para cac a um os" , .. l;cu, F,'anr:cis Lecle'T elu TI'el11bla�·, co

_,.1.:"u.900 habitantes do ('rugai, ,As nhec:iclo na \'ida r'eligio;-;.a l'01110 Frei .Jo�é
)'01.1 30 alHOS? COlHO loglfal'al111 a E111ínên-

1)1'lI!clpais exportações do p�rís são, (ie Pal'is e na histól'ia anedótica como
cia Parda e seu diabólico senho'r, Riche,

:l la, ('arn�>, c()uros c peles _ pro- Emil,e,:lce GI'ise".
lieu, alimemtal' um confliLo gell'e:raliZiac1o

,d�11,os \'ltals pal'a o impulso de vi-
durante um prazo tão exle11 'o·,' Qual a

lona das Nações Unidas.
":lIas não é êste, em absoluLo, o UlllCO ol'igem üa habilitlacl'e e da e:1,ergLa es-

Numa base "per capita" o UI'I'- p�"'Ueulal' que lhe merece a n'05'a aten- paillt.Osas ele Frei José? De que moelo con

. guai ê O principal produtor de cm:- <:ao. Se J<'l'�' Jose ti_ves,;e sido �']Jel1as um seguia conciliaI' o maql"iavel'i,smo ele sua

Ile do mundo, r,: lambém um impor- dDS" pal·<:eJlo: elo Jogo da poltt,ca "",ter- <:onduta políLic:a com a pel'feição ele sua :VIaJantes.
tante produlor rIe lã, artigo que

fi-I na':I�I�'�L I'a�ao al,guma nos. ��.mpeliria a vida l'erigiasa? Qua'is as possibilidades

2.ura com dois terços d;ls suas ex-
el€st.1U1,10 ela \ ultosa l11u�tluao de con- ela ação poÍftica? Qllla,is as possibiliel!ades Encontra·se nesta capital,

portações" calcutando-se que exis- C�l'I'ellte.�. :lIas o, remo" de�Le frade não sod.ais 'lUOS místicos? Restal'� alguma es- donde estava ausende há mais
tel11 no pais cerca de vinte JlJi Ihôes

I
CI" ---: como o e�os po.llleos comuns -

pel'a,nça para a hUnlal1 idaele, afligida por de 14 anos, o nosso estimado
de carnei ros.

. exelu'l\'amerne deste n1Lmdo, :\'EIO apenas tantos catadisma.,? ,., I conterrâneo sr. Francisco Mon·
0, Cruguai foi lima das pl'illlein1s inlelectlla]Jllen�e. mas por intuição eli- _:'lai,; ael<mirá,-el que estas perguntas, teiro inspetor da Feira Nacio,

«:<'publicas sul-al1lericanas a enco-
reta. efell\'a, este homem ('onhecia algo so a.:; resposta'> exatas c lwuelen'le,,; que

I
'
,. ,

raJar () desenvohimento da indús- do outro I11UOldo, o mundo ela etel'l1ic1ade, rec'ebel'nos da i,nteHgência magistral que nal de Industrias, a reahzar·se
IfJa, Esião sendo cOllstruidas ce!1-

c almeja\H apaixonadamente tOl'nar-se as formulo,1 e C'olll·ertell a biografia ele \ breve
em S. Paulo.

trais hidro-elétl'icas, para compen-
cidadão d'o Reino dDS Céu.s", llIn monge numa cla,s obras mais PI'<:>[l,J1- I Francisco Monteiro pertenceu

sal' u dil11inuiç.ão Ilas il11j)()l'I,"ço-e,s Eis em que consiste a importância, o e'as e decisiva� d'e nos' te Ii
"

" ," ·so m�o. à geração literária que aqui a·
[,� combuslil'el do exteriol:, e 11()\-aS lllist6rio elo personagem singu'lal' que O VOhllme astel1,ta ulma art,sti0a e su- , •

Jabr�cas vào sendo construidas ú Ald:>l1S Huxley retra'la Ilie"ta biografia gesUva c.apia de Eelg'ôr Koetz, um elos I pareceu apos o falecimento, de
111C'r!1(1a que chega o equipamenlo I1lflg'níficH, :'Jas sell lh'l'o não é apenos mais e).e8Lacad'os c1ese'nhislas l'iogt'ancl'en-\' Cruz e Sousa, e da €lual flze·
dos Eslados l'n idos. A indúsl ria U!1ll I·Cll'ato . .Jámais a biografia atingiu ses, ram parte Nel n C h J-
urugllaia. localizada principalmenle I

' so ur.. a, oao

�]:l :\I()JJtevi�léu, tem produzido uma "Á FORMIGUINHA VIAGEIRA". "Ed.
� I Teodoreto Barbosa, José d'A·

",tande variedade de produtos, in- . " _

- lçoes Melhoramentos" ! campora, Jae Colaço, Laércio
c!usl\'e maquinaria elétrica, j)atr.-

Belos ln,'os Illfantls nao faltam nos me de Almeida ta[\ez o arllsta h['asllei-' Caldeira de Andrade - em su

I'''�S" Iransformadores, lâl1lpadas
\·elho,s pa,ses da Europa, :\em mesmo 1'0 contempotâneo que mais conheee os ma - o grupo que aqui fun

elC�J:Icas, artigos de allllllinio c cc-j
en1 algllll . ..; dos palseS anlericano�, nota· segl'edos do l1QS.so jdio111a, traduziu pal'a

lulOide, elc. damcnte os Estados Unidos. A questiio o vel'lláculo esse pequenino primor ela
dou O periódico cO Livro'),

O l'rngtlai: produz também pe-
toel,a é lraduzi-los bem e aelaptú-lo, bem, literatura infanti,l. que é "A Formiguinha mais tarde transformado em

qUel?ft quantidade de minerais, in-I quando pl'eclsam ser adaptado,. lnfeliz- Viageira", elo escritor uruguaio, COlBtãn- revista, na primeira década dês·
cJ�sn'c pl'ata, cobre. chumbo: anti- mente, excetuadas as t1'aduções ele Lo- cio C. YigiL E uma tn,clll<:áo rIo granel e te século.
mon,IO, manganes, ferro, enxôfrc, e bat.o e <le alguns outros escritores, os poeta: sóbr'ia. simples, bela. TI'arlu0ão de A'

A O
llllht

' O distinto conterraneo;
lO, e pedras preciosas e seml- e(lltol'es nunca cuidaram ou nunca pen- UI11 artista que Joga Icom a nossa língua

preciosas. sal'"m em entregar as obl'as primas rIa corno um g'l'ande "jongleul''', tirando- ele- ESTADO apresenta cordiais sau-

1,'111 l11l'S anles da declaração de litetatura infantil estrangeira a art.istas la efeitos maravilhosos. dações.
soltdarierlade com o Brasil elll o·ncr- ))I'asileil'os dignos ele traduzi-las, E aí está o Hvro ejue s, e e'llA'.'a,",,'. belo,

11'a, O Ül'lllill"'1 'IS,OI'IJOll C·'O·ll1 os' "'E'sl·,-I-
. c

" " _.',
., E elai e�'sas dezenas de ricos livros bem escrito, bem traduzielo, bem ilus-

(os l'.nidos 11',11 tl'ataej,) cOll1el,'c·I'al infalll'ls A111) b·d 1 f' 1
(

, "c 1 o reC! .os e (e ormae os pe- traelo por Ribas e admiravelmente apre-
Jll(' ,IIHliC'a a eslreita cooperaçiin los ll'a<lutol·es incapazes. Agora. Guilher- sentado pelas "Edições :\<relhoramcntos",
eeOnÚl1llCa entre os paises, Segundo -----------------

f,s t:rl1lo$, dl'sse acônlo, os forles As autoridades responsáveis pela. �Ç,(�S eC0!10JlllCOS e_lllre as duas n<l- fiel execução das Estatísticas Mili.
� ,es se ]1l'olongaI'Ho, não sómente tares podem exigir, sempre que hop.
h��;lllfl�lo �lllI'al' o conflito, mas lal11- ver dúvida quanto à veracidade d.
do [epOls ria gnerra, possibiJilan- qualquer informação, que cada in.

,

a cada \]m dos p�,ises beneficiar- f
;e rios produlos do ontro. de modo

ormante prove o que declarou. A
-oct PC'l'J1lanecereJll Í!11J'11JOS

má-fé constitue crime contra a se-
amigos. Iturança nacional. (D. E. M.).

Semeslre il.nIversárlmH
Completa hoje seu I'

sano a menina Nabja ,

do sr. Nagib Baxa.

aniver
filhinha

Trimestre

* A ANEDOT_'}_ DO DIA
Transcorre hoie o aniversá a'Um corcunda apresenta-serio natalício do sr , Eduardo junta de alistamento militar:

Santos, proprietário da ."Far·1 - Você já nasceu
macia Moderna ll, e conceituado pergunta .] he . um dos
farmacêutico. da junta.

• - Não, senhor. Saberá
Faz anos nesta data o sr. Excia. que eu, quando nasci, era

Jaime Carreir ão, funcionário dos mais pequeno!Correios e Telégrafos.
:{.

assim? -

membros

'"

O PRATO· DO DIA
MOLHO DE TOMATES

Dê ligeira fervura em meia
quilo de tomates, retire as pé
Jes e passe pelo passador.
O líquido que ficar, leve-se

ao fogo novamente, adicione
sal, pimenta, alho, uma colher
de sobremesa de manteiga e

um pouco de farinha de trigo.
Deixe ferver mais um pouco.

passe novamente pela peneira
e sirva.

f 'fJ"(,}Pfi{jfl!1tJ�Ihora O

\'fl1º r;t�6tl(j
'0 !O.K.5-rUTHO
:melhora o.

1�"(7"�Út7I'r!JtJ
'\TE LE FVNE: 160...')

Fazem anos hoje:

Casa, no Estreito

Rna Vitol' l\feireleJj, 28
Florianópolis

rão.
srita. Maria Emília. filha do

sr. Manoel Frederico da Silva,
sr. dr. Chichorro Neto, ad

vogado do foro de Mafra .

Rosa de Esperança(Mrs, Miniver)
Esse film conta-nos a história do.

extraordinária resistência e deci
dido estoicismo do povo inglês.
Bombas que chovem sobre a Ingla
terra! Desmoronam-se casas! Ruem
Igrejas! Aviões inimigos escurecem
o céu inglês! Mas o povo a tudo
resiste e prossegue ca1mamen te em
seu trabalho titânico pela vitória,
porque sabe que se está batendo
pela causa da Liberdade.
Greer Garson e Walter Pidgeon,

novamente unidos, por insistentes
pe'didos dos "fans", os extraordiná�
rios intérpretes de "Flores do PÓ".
Garson, mais facinante e mais
dramática. Sua invulgar beleza e

brilhante interpretação marcam
lhe mais um triumfo. Pidgeon,
obtem mais um êxito com sua

atraente personalidade, marcada
simpatia e perfeito trabalho artís
tico. Ambos conquistaram defini
tivamente um lugar no coração do
público.
Mais do que um filme! É o Sím

bolo da grandeza de uma nação!
ALUGA·SE uma.

com lo qua.rtos.
·2 sa.las, 3 instalações sani
tárias e grande quintal.
PRECISA-SE de uma., não

muito longe de centro, e

com poucas peças. Tratar na
"A SERVIDORA"

Rua João. Pinto, 4. Fone:
775.
N° 227

l1ASAS

5 v. - 5
*

Enfermos:
Adoeceu su»itamente, achan

do-se sob cuidados médicos e

em rigoroso repoiso. o sr. de
sembargador Gil Costa.

Vende· se uma casa. no. Es
treite, à rua. dos Navegan
tes construido em um ter-
rer:o de 20 por 40 metros.
Trata-se com e dr. Fúlvio.

haverá Aducci, à rua João 'Pinto
Dester- 18, so.brado.

1238

A Estatística Mm�ar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possivel, do apare,
Ihamento material das fôrcas arma
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con·
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.),

•

Clubes:
Depois de amanhã

domingueira no Clube
ro, da rua Bocaiuva. 5 v - 3

do

v.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANT A

= •

está liquidando ioda a sua. secçao de iazendas !
das fazendas por preços convidativos!
hoje mesmo o seu vestlde !

o QUE E' BARATO ;,\(ABA DEPRESSA! HÃO ESQUEÇA E HEM HESITE!

Examine os nossos tecidos, corapare os nossos desenhos
e cOlnpre IJOr preço baixo !

A Casa Macedônia está liquidando ___

toda a sua secção de fazendas !

Macedônia

S .. ·Rua Trajano ••S
------- --_._--.-_- .-_. ------- ----

Opéra nos seguintes riscos:

Hitler ignora a história I
---

do Brasil _I/'. CasRoberto Alves de Campos - (Exclusividade do C. E, C. '-l_
para O Estado) - O ditador nazista demonstrou ignorar pro
fundamente a tustoria do Brasil quando pOT meio de tramas de
espionagem, preieruieú dobrar a nação brasileira,' na ãncia de
obter 'Uma neutralidade benevola que tromsiormasse o país
num trampolim para S1W açressão à América! Jámais nos su
bordinariamos a reçirnes ditatoriais. Na história do passado,
temos inumeros exemplos da nossa aversão aos regimes que se
baseiam na fôrça, na tiranía e no despotismo, Sempre repeli
mos esses meios para çouerruir. Somos convictos da significação
das democracias no domínio dos governos dos povos. Tal como
conhecemos os resultados dos regimes de opressão, conhecemos
também os beneficios oriundos dos çouernos democráticos. E
as nossas convicções sempre foram defendidas com o ardor de I
um. patriotismo independente e soberano. Os nossos ideais le
vam o nosso sangue. As nossas aspirações patr-ióticas levam a
nossa vida, Para derrotá-los é mister nos esmagar!

---------------------1
II�_D_IC_A_D_O_R_M_E_,_ICºIII I

Rio, pOI' «oiú», Po/' Alvaro .vlr�
rei rtt ((;o/)fJJ'i,qhl da 111le/"-/1I}lel'/-

I cu n« pur« (). L.Sl>tpp
J_ - Vao se

tl iscul c mais ,U nitorui :

I� do Fl umín cnsc ! .
_ /)0 HO/i/rofJo!
no Flcnneiuio '

_.- no rusco!
- no .lllléric{lf"

DOENÇAS DOS OLHOS =-� ��� JI((;I�(}�;�'íSlouãO'
C f I L P AtI Ir d J

- f),) }jO[lSliCCS.W!urso de Appe1r e. C08nhl�?tào tI onea ,r t
os no h'� (j

d' 1tfit1,!uro, 1�
_ n� (;(/1110 do Rio.'

Consultes e a, man ,a· s erC!ls., uum as � se p' ...os, as as.
_ 8sJ!l'J'C'11l: Esperem! "São se

.'
noras: ii tarde. dlarl�,mente. nas, b as 1.8 horas --I/m/a d isso ' ]\/1 qui : dizer que não

Consultórto: Rua João Píut» n. i, l'O"bruuo ._- 1< o: n: i H1!' se d isri.í c nuns (/ uitori« lia gller-
Restdêncla: Rua Presidf'nte Coutinho, 2:\ 1/"(1. I; dos ,Iliados!

.. ---- .i h ' (;,
O MARIO WENDHAUSEN (diplomado pela -- Os uluulos S(f.(J os lois .. ,

r.
.

-.-

f'ilicuiddde HilC, __ Os craques !de Medicina da Universidade do Brasil) _ .1 t táiio iá saiu de canip« ...Bx-tnterno do Serviço de ClInica Médica no Professor Osvaldo Oliveira _ .·l .1/el1lwilw não dá mais 1111/(1
médico do Deoartamento de Saúne d en íro ..

CLINICA MÉDICA la!
Hitler irtn ('III/H/ido cada ':

- O ./aptw roi só pura o prunet-
/'0 te JJ1 /)0. , . I_ O resto é pura soltar na /,({1lI".

-_ P'ru cucúio!
(h meninos de hoje não Icem.

Ii('omo nós Iinenios lIO lernpo . da
u oss« illj'a.1Ici,u. '! dom ti:: ({C1:edll�/l',
COI1! o ino("('/lcW e (/ nntutuuiçuo.

I.\'ós OllUimos' tiistàrias, cheios de
-::

II/'Las, cheias de medos, le/'mlllw.zrio 32 vs - 28.tio mesmo ieito : "o crime casiiçu-
do a vil'/J,i(le premiada" ... ,,� es-

A h d B -Isas histórias d e nemos a pllcle/!("�(I, erança o raSlque lias anul a, IH! mieé rio. col idiu-
na, .(/ es pe rar o rim de Iodas as

..
l!i.��óri(!.s: JJ(jrl'e.l'el1l0.� (I ,es�eJ'(//:, nesro guerra1I1ms [eli zes, luluci, dto 1�H os me-. . ..

ninas de hoje (II/Ululo 101'e/l: ' h.u- CId Elmano Cardim - (Exclusividade do C. E, C, para O

I meu», Eles niio onerem O(lVlI' 111S-\ Estado) - "As guerras paralelamente aos sulco de infortunios1'1"· (·()J,)n("(lJ'Z p eto tnt cb o! II. . ". . ..to {(I." •• ".. '

,L -.., que deixa entre os povos trazem tambem uma sene ínf'inda_.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-:--::�;;;;;;;;;:;_7.:_7.':::;=:::::;;:;7 ap re /I ri I :: a fi e /11 ri () I, III n do, :\ (, () x(" ,.' • .
"

. _"

I I
tfi:STlfU1'O IJf DUUJNU�TJVü 'Jel'der{w no ('S/H/CO, X('Jll J!0 t c ni- (te ensmamentos úteis ao progresso e a defesa das naçoes ,Es-

'Dr. ,Antônio Moniz CLINICO P(), Nem cm (/lI(tI�iflcr re[utivi(/a(/e, sas palavras proferidas no Parlamento Britânico por ChurchillConuenc ercun-se ,/(1 de que o que encerram uma sabedoria profunda. Essa sabedoria aplica-se:da Araga-o Dr. Ojelmé! MC2Umenn im porlst lo cliutur b�ll1 e que, qllfll!� I)erfeitamente à realidade brasileira. Um estrang'eiro por...
rio o clllbe deles /lao ganha, ? '/,I,ll_ .

'. •

'

Pormado pela Universidade de é 1I/11 lodrão. C01l1 estas duas ldews exemplo, que tlvesse estado no BrasIl antes da guerra atual eMÉDICO ...
O'1nellra (Sulca) (I uida lhes se/'á lIluito mais {aril agorá nos visitasse novamente, ficaria perplexo ao notar a ex-Cirurgia e Ortopedia. L10m pr!\tlcll DOS hosplta!s elJ�o�eull do, que roi li 1I0ssa. Me$lllO pOJ:qllc traordinária transformação por que passou nosso país nestesCII'DI'ca e Cl'rUr"l'a do CHulca méalca em geral, pea!atrI8, I ele� uão encont/'a/', se Deus q/ll:::el', t· .

.

h d ... d' .' t� doeu".... do sistema llMVOSO a'!are-I
.

i ri � O 111/l1elo em qlle qua la anos. O BlaS11 desden an o as guerras e conqUls a etorax Partos e doenças y� 'F O mllll( o U pu.. I
'. • d

.

"I b' d h f t t l't'.' .
, lho genlto-u!'lnarlo do bom';liL I (Il1dalllOS {oi o d,!1 [f li.

('l']'(l. O llwnd? 19nOlan o a msaCI�ve cu Iça os C e es o a 1 anos, plo<;:uroude senhoras, � dil. mu!ber . (jUC se /)/'epu!'oll pu/'a .recebe/'. HI- sempre, numa polItica de paz, assegurar o melhor padrao de
CONSULTORIO: ASSIstente fécliICO i tler, o Jloivo d(l eS/llpldez I/IlIV�/'� vida moral e social ao povo. Esta guerra porém, que nos foi

Ru" Joáo pI'nto 7 sobrado Dr. Paulo Tavares I sul. O 1l1I11,1(/? dio �a.:s�·ri(�� IY/(oa:I,lOó imposta pelos nazistas, deixará ao nosso povo, ensinamentos<O , 1 fi di I ! Clt· I Oh' a lIol/lplU (C SI'I II lU .

- . , ' .t�
.

.

Diarlomente da". 15 às Corso (e a o og a n,03. com o "c'�'1' (Jlle I'esloll nessa pa!'te e1WI'- que compensarao nossos sacnflclOs, constl ulndo uma precIosa.. D dr, Man,.ool de Abreu CamDauarlo [J. I_e '
." b" I 1 ' d d t

I
17 boras,

I
SI1 Paulo) E

.

I' j
•

H!·

/)1(.'
da

11l./111f111l(.hUle,
em

eve(l�.a
leI ança aos nossos escen en es,

°ESID""NCIA'. O.' Bl?e�la IZIH? em ,

diante dos diSClIrsos de M/lssollIll _fi. n 'glene e Saúde Pub.loa. pela Unjver· / /.
,

I / Ilerlim aindaaidade do Rio da Janeiro. c (O (,ISCI[J// o (�stJ'e I Fl{-i/amen-' F
•

EAlmirante Alvim. 36 ' G b'
,

dR' X peol" (O Il//e o me . .<

18 spera çaTelefone n. 1461 a Illele
_

e
. aIO., . ios, elliol'('(//11cn[os, c(l�eças 1'01CIll- armac nElectrocardiOgrafta cltmca do dos l11(tclwdos ... EIS, enlJ'e 0//-

:.----.....----.---- Metabolismo basal Iras mais dolorosas, (/S medidos de A SUA FARMACIAIr . Dr. Remiaío ii' o���6�:i�emdde f�f�t����:a
I :EP:/��O]!�:::{:�ll1���:�:��{��lel�,r:::{:}; Rua coEnst·_ Mofra 4de s. -:1.oFoONE 1.S!t2

a Laborat r O e· microscopia e constl'//ind() i/ noP(/ o/'dem el1l'o, n r�ga 8 OmlCIanálise clinica ! p{(/. ;-"'0 all{/I' (/(1 lelicidade, o m(/-

CLlNlCA -MEDICA Rua Fernando floIs<lhlldo.' reclw/ Pé/uin inlorlllOll q//e I1i-
Molestlas Internas, de Telefone 1.195 /ler, /rilllliontc, oJcreceu a S,'W"CO-

CiABINETE DENTARIOS h C lobor(l('âo ao yovel'no 11'0/)('es emen oras e ríanças em p I. O R I A N O P O l I S ('ondi(:ões de grande corle::ia, pe-Oeral

I '
Ias qllttis es/oil flrOr/llldo1l1ellle re-

CONSULTORIO: � --,------

('o/)hel'ido". Em limar, o 1I0me

Rua Felipe Schmidt-Edifi- DR. BEZERRA LEITE disso é Illllsoquismo... MIL:; não
cio Amélia Neto--Fone 1592 Clínica Médica se /I'olall(/o be1l1 de (//1)01', o lIome

disso, /lO coso, deve ser diicl'en-9 ás 12 e 14 ás 17 horas. Tratamento das Doenças te ... Quem acholl (I solução roi o
RESIDENCIA' Pulmonares meu «(/JÚlIO que possllía 11111 .ulobo,

Av. Hercilio Luz, 186 RAIOS X Era () m/l/I/io cm casa, em Cl1l1a de
-- Phone: 1392 -- Consultório-R. João Pinto, 7 lima /Ileso, com I'OS(/S ao lculu, reio

I1Ill uen/o, /lUrulI o Ulobo no chão:Telefone: 1461 Pá' __ Pcd(/ço pal'a ,(/(]//'i, ped(/çoConsultas das 17 ]JOI'O (Iii, RIe, então, ie::: de 11m pe-
horas em diante do// miolo de pã.o p,am os ])a1'-

(II/is .. , ��JiH�WOC''Ili\'iNZ''ª\���,�r.�>Ilffi'l!'1l"iJi1'�E�1limUm-�

Especialista; assistente do Professor Sans o n
do Rio de Janeiro.

C It Peia manbA., das 10 H.S ! 2
onlu lU: �. t=rde dll83 às fj

AUSENTE---- ._------

Abril: O Inês
Escolha

INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO =: ACI,
DENTES PESSOAIS TRANSPORTES: l'"lARITIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00Séde : RIO DE JAt4EIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S, Paulo, rua Balão Paranapiacaba 24-6° andar

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Sonta Catarina

Rua Felipe Schmidl. 2 - Caixa Postal, 1 '12
Telegramas - «Visnna s - FOiJe" 1102

- FLORIANOPOLlS -

Sub-agentes nos principais municípios do Estado

DE
ALVARO RAMOS

Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de
Porto Alegre

Clínica Dentária de Crianças e Adultos
Horário: Das 8 às II e das 14 às IS horas

Rua Vitor MíZirele�� 18
(Em frente ao Grupo Escolar ({Dias Velho»)

Dr. MADEIRA NEVES-médico espE�ciaii§h

Mnléstias internas de adultos e or ianças.
Consultório: Rua. Felipe. Scbmidt D, 38 r-r 'I'el, 1426

Residencta: Rua Visconde de Ouro Preto D, 70 _. Te!. 1523
HoraI'io - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS,

(linica médico ..cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NAAIZ e GARGANTA

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário deli
Serviços do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr, Pereira Gomes (S, Paulo)

Chefe do Serviço de OftalmOlogia do Departamentode Sdúde e Hospital de Caridade
Cons. Rua Felipe Sctimidt. 8, Foue 1259

Consultas: das 15.30 às 18 horas
Resídencla: Oonselheir-« MRfrA, 77- F!_OPIA N(\POLlS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SÁBADO, DIA·8 _ .. GRANDE SOIRÉE - .. PARA
INGRESSO, SERÁ RIGOROSAMENTE EXIGI
DA A APRESENTAÇÃO DE CONVITE.
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Opiniões de jornalistas sobre o filme
ROSA DE ESPERANCA.

CLUBE DOZE DE AGOSTO

mwtWI

Com Eleanor Powell
Escola Agrícola de Pernambuco

Trailer

o Núncio Apostólico Mon
senhor (ortes�O Vaticano transmitiu a

seguinte notícia relo rádio:
«Recentemente, foi publi

cado o anuário católico de
1943, no qual se descrevem
as atividades católicas, as

sim como o progresso do
catolicismo em todas as

partes do mundo. Registra
se o fato de os. poloneses se

interessarem pela organiza-
I ção da hierarquia. católica

I
na Polônia .. O anuário. re!�ta que a Híerarqu ío catoh
co na Polônia continúa in-

I tacto
e inalterável, apesar

das informações contrárias.
I provenientes de outra.s Eori

I teso Monsenhor Cortesi corr-

I
tinúa a ocupar o cargo de
Núncio Apostólico junto ao

Govêrno Polonês e o Senhor
Papée de Embaixador da
Polônia junto ao Vaticano.
A divisão administrativa da

I
Polônia vem também pu
blicada da mesma formo.
que antes da guerra".
(S. P. I.)

Pedro de Uma,
"O Jornal"

De Guilherme de Almeida, em
(CO Estado de São Paulo»:

. em

"Uma fita necessaria. Iridisperi- "A atuacão de Greer Garson é o.d-
soveI. Urgente. Como uma Iíçêio. mirável. \VaHer Pidgeon não po
Urna lição de inglês: não da língua deria ser substituido; seu Mr. Mi
inglesa, mas do espírito inglês. U -

. niver compensa todos os seus tra.
ma lição que a gente recebe. não balhos que fui obrigado a suportar I
de testa franzida pela atenção 0- até hoje. A meu ver, êle suplanta Ibrigatoria da classe, mas quase a espôsa, parecendo que não foi
de joelho e quase. de mãos·postas ... outra coisa senão aquele pai bo-
E vendo esta fIta que a gente. nanchão e aquele marido que

compreende,· de fato, porque é que I compreendia a vida no lar como
a

í

nqloterr-c póde, deve, precisa, vivem os casais realmente felizes.
merece e ha de ga.nhar esta Guer- Dame May Whitty, Reginald Owen,
ra. É vendo esta flt<: que a gente Henry Wilcoxon, todos compõem ti.

.com�reende como �Ol que ela res- pos humanos. Richard Ney tem
I surgIU. de sob as crnzos mornas do seu futuro garantido no cinema. O

/ ·.ceptlcIsmo abaf?-ndo os
.

escombros menino é uma revelação, enchendo
de Londres: Fenl': �enaclda, de 0- de agrado as sequências em que

sos. de aço glordlcadas pela Ho� aparece. Teresa Wright, aquela pe
de Juventude da RAF ... : como e quena de "Perfida", quase rouba
que, cortando oS Sete Mares assas- o filme, tão sincero é o seu tra
sinos, sobre o dorso mi.tologico da bolho, não fosssm reais todos cs

Serpente Marinha dos comboios, intérpretes que seria injustiça des
que ;;e :nr03ca de porto ez;', P�)!·to,

I
tacá-los, todos concorrendo para

ela e o irido, aquela. que dehvers que o público viva COUl ela as rnes -

the goods" ... ; como é .que ela. 01'- mas situações.
ma e desfere, nas noites de bru- Willia.m Wyler é o verdadeiro
:ma, contra traidas e traiço,:,iras dono do filme. É pela sua direção,
terr<;-� de outr�:;n, � b�te SInistro direção de verdade, que êle conse-

-

t· d
• dos, Comandos mlst�rlOsos ... ; co- guiu fazer de "Rosa de Esperança" proprle afiaS e
rno e que, sobre a arelO de fogo.e o trabalho valioso e de agrado que ·.IA MI' I·"sob o sol de fogo dos des�rtos o.Er-i- talvez seja a maior produção deste ,. e rnp" ecanos, com amo/te esprelta:,d�,em ano. Se no filme não aparece or- U U Vende se pequena coso-

cada car�vansara e um .fortlm cci- tista, se aquele alemão foragido fica
,.,

comercial, de
muflado em cada 00315, ela c o rr- gravado na rotina do espectador, (a casa do �a!<ado ftue lhe convém)duz a caravana de ferro dos tank� mesmo depois que ele deixa o cine-

"'I sê co s e molhados, bem 1.'1-

que leva nos seus alforges o rub i ma, se O filme comove sem hor- têm o prazer de avisar sua d i ti t f' b d freguesada, à rua Uru-
-vivo dos corações, e nos seus c.plo.ri- rorizar se humedece os olhos e faz

IS In a reguesia que aca. am e
n 17. Tratar no rnes

U�3S. a ,!"Iajestade irresistivel da Vi- sorrir, 'tudo isto é por c on tc de
transferir sua casa comercial para a rua Conselheiro Mafra, 1 guai,

tona... William Wyler. Pela pr irne+ru vez, (Edifício La Porta), onde aguardam a continuação de suas ma.

•
os "diletantes" não podem dizer 208 prezadas ordens. 15v:s·15 196

Pinheiro«O deGIOlebmo'o, s, em �.ue:e��e�oCS::açO;:i��M&ITgeB6�._�: . O reU·lme delnOl1rartl·CO J"ar fOI- restabele
-E-n-TT-AI-.-D-E-P-RA-Ç-A-E-L-E-·n-.l;'.-O

, \J.
,., O Doutor Osmundo Wandcrlev

m�:Ap��c��:�m:��:��d��n�elfi��i, Falfa de luz cf·do no norte da "Irl·ea �l�� ����'e(T: C�i�li�r:�e l�il;�{�Y.ian(�)�
na igreja em ruinas, é produto da Q '( G d "29 11 polis, Estado de Santa Catarina.

r�- admiração e do. solidariedade e
UaraI, R. . O Sul), -

:\[onteYidéLl - (Da Intcr-Amert- afastado o sr. Jean Higault, miniS-IHa
Fórrn a da lei etc.

-.:. nenhuma relação tem com a sen- Já vai para um mês que, nesta cana para O ESTADO) - Parece tI'O cio Inter-ior, devido ao seu pas- Faz saber aos que o presel�te
timentalidade que costuma encher cidade, não há luz para as ca- que estamos realmente no bom cá- sudo de absoluta colaboração com erl ital COIll o prazo d� dez dl�s
de lágrimas a penumbra dos cí ne- sas de Iamília, apesar de todas mll1110 para a celebração de um Vichi, Fala-se ainda no af'astamen- virem, ou dele conhecimento h

mas.
. acôrdo eutre os Franceses Comba- to do general Nogués, governador \',e1'eJI1 que, no dia seis (6) de

Nesta cêna da morte de Carol.,
as providências tomadas pelo lentes de De Gaulle l' os de Gi raud. de Marrocos e no de altos Iuncio- maio próximo vindouro (quinta

como naquela em que Greer Gor- prefeito, que vem reclamando Depois da e n trcvistn de Casablan- nários que estiver-am sempre com-: I'e iru ) , ás 14 horas, n'um dos de

son ouve o motor de um avião à Comissão do Controle de ca, o general De Gaulle fez saber prometidos com o govêrno de posi tos da Vila Gandra no

falhar, anunciando-lhe a volta do Abastecimento. Já há muitos que, como condições para a fusão Vichi. Cá is Bad aró, desta cidade, o ofi

filho. e ainda em outras, o som meses não é Iluminada a cída- de suas -f'ôrças C0111 as de Giraud Há dias. ° general GiJ:aud havia cia! de justiça. deste Juizo. ser

serve de base à linguagem cinema- desejava o completo repudio do ri- determinado que lodos os judeus ví ndo de porteiro dos auditór-ios,
tográfica e isso vem mostrar, em de, por economia de combustí- gillle de Vichi, a abolição de suas que se achavam licenciados, em lrad a púhlieo leilão de venda

contrário ao que alguns dizem, co- vel, e há um mês não há luz leis e a volta às dn Itepública. Hou· consequ('ncia da aplicação da lei 1'a,- (' arrematacão a quem mais dt�l' e

mo c som enriquece e amplia o para as residências. Êste fato ve quel�l. afirnHl,sse en.tão que, o ge- cia! volta_ssel.l1 .ao �eJ'viço, sem ne- ll�ai'ur la_n(_'o oferec�r .as mercado

cinema. O que acontece é que nem
.

•
nel"al (,1I'<1tHI se haY!a recusado a lIhllllla d ISCrll1JlI1açao. rlas abaIXO rlescnl1nnadas que

todos os diretores mostram com-
telll c�usado O _InaIOl desagra,do isso, e em muitos circulos seu nome Todos os prisioneiros polilicos constituem parte dos salvados dI)

preender isso. O filme é feito com
no selO da SOCIedade e com ele t perdeu muito do antigo prestigio. J'eadquiriram a liberdade. A digie cuter a mofo\' "SUL PAULSTA".

um grande senso de unidade, e, está sendo muito prejudicado o Não faltou entl'etanto, <Iuem disses- cio �larechal Pétain foi retirada, de sinistrado cm janeiro do COrJ'Cll

por isso, não é possivel encontl'ar 50 ReO"il1len\�o de Cavalaria, s�: "EsperelllC!s; n�o se.ial:l.o� Impa- todos os lug�H'es públicos, por de- le ano:

nele cênas fracas ou que se apar- ::'.].. 1
crentes. A sltuaçao da Afnca do cretu do governo. D.S.NI. - 21 caixas cerveja ava-

tem da orientação geral. Entre-
CODl maIS (e mIl lonlens I�O ]\"orte se esclarecel'á, porque todos O regime democrático está de no- liadas por Cr$ 2.286,40;

.

atnto, ha algumas que, pelo as- quartel. O comandante pedIU têm interesse nesse esclarecimen- 1'0 instituído na África do Norte, c Viana - 41 .caixas condimen�

sunto e pela realização, se fixam proYic1ências ao comando da lo e a .Iodos_ os. fr�.nc�se,� interessa i�so ton.Jara po�sivel a próxima ellOs avaliadas P?r CrS 4"613,(j�;
mais fortemente na nossa admira- Reo·ião, que reclanlou da Co- <im.' .essa

lusao :�e I ea_I.lse . lao dese;lada fu�ao das fOl'ças fran-I Lata - 1 caixa doces avahada

ção. Entre elas, aquela cêna con-
.

b
;"" •. Ha poucos clws (,Irallcl prollun- cesas . .Ta se afJl"ma que De Go,ulJe por Cl'8 354,50.

jugal do início, com o caso do au- D:IsSa? de �""bastecInlento, po- cioll importantíssimo discurso, !lO ir::l ii ."\l'ricH do ::\'Qrte, não sómente E, para que chegue ao éonhe�

tomovel e do chapéu e o idilio reUl, InfrutIferanlente. qnal . declar()�1 ,q�le () povo �I'aJ�cês, para encunlrar-se- com Gil'aurl, mas cimento de todos mandoll expe

dos �ois jovens na f:sta; o jantar I Não se ju�tifica esta falt3; de depOIS .?fl \'�t"o;;I,a, ,(,�co!�1era In:.re. pri,nc.ipall1l;nlr para es��b�l��.er dir o present� edital. que será afi

do dlO da declaraçao de guerra; Iluz nunla CIdade de fronteIra. m.ente seus dJl !",en.le�, rl.lsse ql�e ele, pelll1dn�ntcl11enle naquele tell'ltUlIO, xado no lo.gm do costllme e pu··

a convocação das lanchas para a
I. ," 1 'd d d A t" GJrat!d, se retlr<�ra a "Hla pn\'ada, (I governo da França Comba,- blicado na fÓl'llla ela lei. Dado (!

jornada de Dunquerque; a capi- I pOIS a \IZln la �I a e e r _I- depOIS. d<? cumpTJI1.lenlo. \"l1oyloso rlelll·l1le.
passado nes,ta cidade (le Flol"Íanó

tulCl�ão do piloto alemão e a ex- gas, n.o UruguaI, tem energIa sl�a l�llssao; repudIOU o gon!'J10 de Porlanto os fatos demonstram que polis, aos vinte dias do ml's de

posição de fIores". : elétrica de dia e de noite. YJ_clu e. de�lill:Ou nul1l8 Iodas as suas a j1�)l�li.ca cios. E�tados. l}nidos nos abril do ano de mil novecentos e

_ _ _ _ _ _ _ • __ • _ ••• __ • _ •• • __ •• _ _ _ _ Ile��,. rel.�lYJI1.d!('ou .co�J:�)let�ment� a
I
terntul"los d� Afnca �OJ J:lsta e q�l.(, ([lLarenta. e três.. Selos a �ina!.

w.........,.� �.....,.. __ •• __ • ._or_,. .. .,.. __ . __ . 4oII1Ieo�slaçao da

��epUb.IICd F.lances� .ellOdos .os que se elltleg�tam a CII-IEU, HyglIlQ LI1l::: Gon:::aga, Escn-
(hnglll a De; baulle. por nltel:lJJedlO Ilcas JllleJ�lpesllvas, all1da desta \':l0, o sL1bscrevi. (Assinado) Os-

CARTAZES DO DIA
cio general C�tr.?l1X, um convIte

pa.� vez,· deverao reconhecer (fl�e esta- mundo 'V'3l1!clerle�· da Nóbl'ega
, ra UJl]a con[el'encJ<.I, na qnal sera \'am errados, (fue. foram y!lul1as CIo - .Juiz de Direito da 1a. V,\ra.

dJscutida, a 1111l�() das
..
duas fÔI:ça�. Ill�lll hábito ele precipitar juizos, e Confére. O Escrivão Hygino Luiz

O general De (raL.Jlle .Ia COmU'I1ICOII cntic:1r, sem eonhecer o estado real Gonzaga.
que aceda o convIte. das CO lisas, sem saber quais são a.s ---------------_

�lais imporlanles que as paLwrns \'ndadeiras intenções.
são po!'(�m os fatos. O general t;i, Tio Sam faHou à promessa de ga
rHuel jú COl11l'ÇOU a depuração de r,mti r o restabelecimento da liber
�tn goyêrno, afaslando os elellH'Jl- rh.dp e do regime democrático, em
tos de Vichi. t(,!los os paises por onde passarem

O general Berge]'(�1, vice-ali'o co- suas tropas.
l1lissário para a Afril'a C]O Norte e E �!ssil1l ser:l tambélll na Itália.
ex·minislro da Aviação, do gov(:l'IIo Os que sr deixarell1 dominar, nes

e Jimmy Pétain, lido .C()I�1O um d(�s expoent�s les úllimos (lias pela dúvida podem
Ida ala reaclOnal"la. pedIU dellllssao, tl·anquiJiznl'-se. A América levarú ii

(DFB) e o pedido foi 'lc(·ilo. Foi lambém Itáli,l a Jibprdade e a democracia.

Hoie, Sexta-feira, às 1930 horas.

Se você fosse sincera

Fones:
1578 e 1602 CINE IMPERIAL Sessão

Ãs 19.30 IIhs. Ii
l

SE�AS

Livre de Censura: - Preço 2,20.

�ábado: Matínée às 2 hor as:
O <irande Bloqueio
Com Lesl ie Banks
Muiher desejada

Com Fr ied a Inescort
A Batalha da produ�ão
de Censura. - Preço Cr$ 1,50.Livre

Sahota & Silva

30 v-19

por um beijo"Com Dorothy Lamour, William Holden, Eddie Bracken
Dorsey com sua Orquestra.

INAUGURAÇÃO DO PORTO DE SÃO ROQUE
CAMPEÕES DO TRAMPOLIM (Short).

A VOZ DO MUNDO (Atualidades).
Preços: 3:00 - 2,00 - 1,00. Livre

O sucesso musical de 1643:

Tudo

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITORlO: rua Deodoro. n· 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Porta Holel.

apartamento IIZ
C. Postal 110 Fone. 12
DR. AUGUSTO DE PAULA

O filme de iutas estarrecedoras:

Cidade sinistra
padrões maravíUiosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são' encontradas nos balcães da

Casa SANTA BOSACom James Cagney, Maígarit Linday, Ricardo Cortez
e Donald Woods.·

VISITA A PIRASSUNUNGA (DFB).
Impr. até 14 anos.

- Preços: 2,00 e 1,50. Diariamente recebemos novidades

�o�ingo, em ambos M cinemas: A MARQUESA DE SANTOSI_••_••_.���. R_�_��_F_E_L_IP_E�S_�_���_(_�_T_�_�_4�-_F_���_E�1_51_4����

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA TENIS CLUBE-Sábado, 1" de----._

A guerra radiofônica IGenebra -- Por Charles Logo depois revelou-se terri-
Bonnurâ (Copyright da Inter- velmente na campanha elo re
Americana para o Estado) -- armamento que prosseguira
A liberdade juruiamentai que durante dez anos no Terceiro
reconhecem os cidadãos dos Reich. A maior fúria raâioiô
países livres é que sintrnusam nica de Berlim, deu-se contra
as emissoras de todos os pai- a Rússia e a República Espa
ses da terra sem serem moles- nhola, culminando na capiiu
tados pelas respectivas autori- tacão de Mumich: Justamente
dades. Na Europa não há, com agora, por ocasião dos triunfos
exceção' da Inglaterra e Sui- russos, repete-se a guerra ra

ça, essa liberdade: na Alema- âioiõnica, com idênticos arçu
lil}c:, l�a Itália e nos pa_íses sa- mentos. É que as palavras não j'téiites, ocupados ou intiuen- matam. Assim prossegue a ar
ciados é proibido a posse de

I

remetida verbal, avalanche de
aparelhos de rádio que permi- ofensas mortais.
tum ouvir as transmissões do Entretanto, também o russo

exterior. transmite por sua vez em, ale-
As batalhas verbais em que mão que serve em parte para

os locutores de rádio em Ber- as noticias de guerra, em par
lim, Londres, Roma e EE. UU. te lJara atacar tudo quanto
se empenham, iniatiçaoetmen- diz respeito a nacionais-socia-l
te, dia e noite, oferecem mui- lismos ou iascismos. Itas coisas interessantes, ines- A propaganda do TUSSO não

I111.0 para um rádio-ouvinte é menos hábil que a dos ale
neutro. Comprova-se com a- mães: é uma ofensiva totcd'lçraâo que os ingleses e os ame- Berlim afirma que a Aleman
ricanos têm expressões jiuen- nha defende a Cultura. E essa

Ites, mais ou menos mordazes, afirmação, á fôrça de repeti
enquanto que o alemão, pelo ção de seus tópicosos, torna-se
contrário fala um linguajar um tanto monótona.
ás vezes até obsceno. No que diz respeito a Fran-

Os primeiros ensaios propu- ca derrotada, ela já não sabe o Os soldados cherceslcvarcs
gandisticos do eixo pelo rádio [demão. O. que chega de Vichí I ns Rússiaremontam. aos tempos subse- já não é propaganda, mas a

quentes do adve1�to dos nazis- contemplação dolorosa de um Segundo um telegramo.
tas ao poder, quando êles co- povo vencido, A única coisa de Moscou de 3 do cessante

-meçaram fazer uso ilimitado boa na transmissão, é a glorio- os despachos oficiais russos

das estações do Reich. A pro- sa Mtirselhesa, transmituia to- revelam que o exército che
paganda era dirigida de preie- dos os dias. cos lovo co ajuda os rUS30S

rência ao próprio povo, entre- O diálogo qernumo-oriiâni- a defender as linhas do Do-Itanto, pese ás repetidas aiir- co, a fúria verbal italo-russo- netz e que, num só encon- I

mações oficiais de que o nacio- germânica, as tentativas tétri- t ro , oni quilaram 400 me- j

nal-socialismo não era artigo cas de Vichí e o otimismo das tra�hadoras nazistas e des
de exportação. estas iransmis- transmissões americanas, com t ru i ro rn 16 de um total de
sões de acõrâo com o ministé- a elegância radiofônica da B. I

60 "tank;" inimigos. (S.C I.)
-rio da Propaganda do Reich., B. C. 'e os serviços informativos'
irradiavam também para [ora transmitidos em todas as lon
das fronteiras e preparavam, gitudes de ondas, agrega-se a

dêsse modo, as bases para o transmissão neutra e sobria do
futuro ataque contra a Áustria rádio suiço, voz aparte nesta
e Checoeslováquia. verdadeira guerra etérea.

----------"

Anedota de guerra AntônioMatos Areas
N a impossibilidade de inst ítuir -o-

outros meios de exploração contra

t
Avó e irmãos de

os judeus, Hitler achava-se p rco- Antônio Matos Arêas.
cupad o. Depois de varias conjetu- 1

. vítima do torpedea-
ras e conversações com seus com- mento do "PARNAI-
panheiros de assalto, o Marechal BA", convidam aos

Goeriug suicri u que os semitas da parentes e pessôas
Alemanha fossem obr-igados a com- de suas relações para assis
prar íumaça a um preço determi- tirem à missa do II aniver
nado. () "Fuehrcr " achou ótima a sário de sua. morte. que

Os eviadores checceslovaros 11 a idéia c no dia seguinte decretou a mandam rezar dia 1° de
Gra-Bretanha sua imediata cx c cuçáo. Os judeus maio, sábado, às 7 horas,

Durante o cn o passado, f'o ram obrigadu a comprai' fuma- no altar de Nosso Senhora
287 aviadores che::oeslovacos ça. de Lourdes, .na Catedral
na Grã·Bretanha foram I Cerlo UiH, uum bar, morrcrrun 16 Metropolitana.
condecor cdo s com a cruz soldados hitlcrisius CJll "jrlu([!o de Desde já., agradecem a to
de GuerI'Q e 206 com a I (�xce:;siyo cur!JO]lO despreendido dos as que comporeceren1. a

Medalh a de Bravura. Seis pehl i'uiIllJ<;'a que- inva,llira o salào. �sse ato de caridade cristã.
aviadores receberam a 01'- lO b",' l'l-;l de UIll .iudell que ha\'lJ
clem britânica da' 'Distin- cOJllpratlo furna�·a. Preso illleilial:l

guished Fiying Medal", cu mente. o dOl1!o do bar alegou que
tros três a ordem da" Air apenas eslava cLLllIpri.ndo as ordens
Force M�dal"; um foi con- do "l'uC'h'l'er·'. E aCI-escenton: llese

decorado com a Cruz Bri jo obcd.ecer a ](,i de Hitler! Levado
Homens e Senhoras - Ma-

ta"ni'ca D F C e outro re a pres.enc.. a do ditador alelllão, ti _iu-. . .

1éstias Nervosas - Moléstiascebeu a. ordem do "Coman deu acusado injustamente, qucixou-

I
Mentaisder of the British Empire". se de sua prisão e da maneira des-

Consultas das 3 às 5
(8. C. I.) ,corlez COIl] que fôra Iratado. Depoill

I
de ouvir serenamente as lalllul·ia.i, I

Procura-se emprego I-li 111'1' afinal perguntou: "Se VOCl� I Caspa 1 _ LOÇÃO MARAVI.
Moço co:n 26 ano::;, dacti- cumpriu a lei, foi preso e eu Jll<lll- LHOSA!

Iógrafo, com longa

prátiCaj
dei soltá-lo, o que deseja l1lais�"1------------

de comércio e escritório Quando�) judeu respondeu:. "C011:- (B I C I C L E TASprocura emprego. Assume pnu' nHllS fumaç'a, ExelencJa! .. :'
qualquer cargo de respon- A Ve.n�em-se qua�ro. O,timassabilidade. Presta fiança. Prestigia o Governo e 8S condlçoes. Aprove}tem, \ er e

Informações nesta redação classes armadas, - ou serás tratar no (,Armazem Bonflm»,
223 15 v - 13 um "quinta. colunista". (J�. Estreito.

D. N.).

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

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

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

à DelegaCia Fiscal)

THE 40NDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED •

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

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

.

aio, Grandiosa «soirée» dansante
I-I
I�III �

I!
11
I Sociedade Cooperativo de hespons;::xbilidades

Limitada

Banco de Crédito Popular e Agri(o�a
de Santa Catarina

-

�s.-/'�� . '.f

'.
� ,

'.;íf��

�' .:1,��I fj soP-'- �lIt��� e

j í6.!! ,;1t1 di)
�.� D(jfj

....

( ,y--c

I t: Quo u doo alguém, tal corno O cava-

llheiro
da iíustr-ação a-cima, oferecer

lhe, em nmó,veI gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se V _ Si1). �e acr�c.�:r, �o:grade.cet a.gentlleza:i:�ii:E IPiff.

telier de
a

�ntura

Vellde-se

Professor Estaníslau Traple
AULAS DE DESENHO E PINTURA

Diurnas - das 14.,30 às 17 hs.; �Noturnos - das 19 às 21 hs. �A'S }ER�AS E SEXTAS·FEIRAS e
Exposicõc Permanente:Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sal:! rr 3 i�� z ; ...... '�qw:;, & L.'hFelr,tl�;��

uma embarcação para esporte
tipo baleeira. com 5 metros de
comprimento, em perfeito es

tado, com todo material ne

cessário (2 velas, 3 remo" etc.)
Tratar com Heládio Mário de
Sousa, Agência Chevrolet (8.
A. Comercial Moellmann )

Os poloneses afunda.p'1 um
submarino inimigo

A imprensa inglês:a des
creve com frequ�ncia as

grandes proezas da Mat'Í
nha Polonesa, aproveitando
todas as oportunidades pa
ra. demonstrlJr c seu a

preço e admiraçqo pela va

lentia e perseverança dos
poloneses, os quais nunca

se rendem e sustentam a

luta mais extensa de todos
os aliados contra a Alema
nha, (S. P. I.)

Rua Irslano 11.° 16 -- Sfide Olóprla
Registrado 110 Mlnisterio da A�FÍüultl!r", pplo CNWk�ad,J

n. 1 em 20 de Setembr-o de 1(,)03.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códi�i)s usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORfANOP()LTS
E�1PRESTA ESPEcrALMENTE A AGR!CULTORES
Ernpresttmos --- Descontes - .. - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem cor respondeute em todos 08 Muntcíptoe do Fstado
RepreíH311tHntt:' tis Catxa Economtea Federat plH3 R "Ic'nd&.

dHfô A póltce .. do Estado de PI'rnnmbu('o, com sorteio
semestral, em Mnio e Novembro.

Pa;a todos os ceupcns das apólices Federais e das Estadms
de Sã.o Paulo. Minas Sarais e Peruamhuce.

Mantem cartelra 1:�.�peci8.1 parti adminlstra cão de prédios,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
CIC à diRpÓf!i('.�() (retlre da lívre) 2%
ele Ltmítaou 51,f)
c/C A. "iElO Prévio (i'l-tJ
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procura Cão para receber vencimentos em to
<t8.8 88 Renartlcões Fedt-'rnfs. Estadue ls '" Muntctosts

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

Telefone n' lif05
CLINICA MEDICA

�-------------------------------------------------�

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
.Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachd.

Garante-se a exata observância no receituáric médico_

PREÇOS MÓDiCOS
R. Cons. Mafra 4 (j) 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642
- - . .... llllF 'íR'FCZ7' W••

,-

\ ,

,
,
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A O a ordem japonesai! livrariaJ ondrcs - (Por M. de SANDOVAL cessúrio para viver elos seus j)J'!Í- Nesta se acham incluidos, a Chi-I,.:_ Exclusivo ela pre.SS-Inrormation p:·jos recursos. Os pa_ises cOl;lprcen-lna. o Si�o, a Bi rrnân i a, a Indochina I
SeJ'\'iceJ - o que poder-íamos cha- dirlos na zona, refenda seriam, na c a península de Malaca, do conti- t;lIar ,I

.. ;'\O\'U Ordcm '

japonesa, 'lll sua maior parte, incorporados no nente asiático. Junto ii sua borda, I
.�e.i�l, a po litica do Jap30 nos

í

crri- Hcich ; alguns países \'�ssalos; 1)0· circu:lar cOllJpr�ende ,J8 ilhas, d.e �u-! ftórips recenlemente

conqulstad()';'ll'rl11
lanlo paru os hahit a n í

cs dos matr», Java. T'irno r. No vn (,\111H: e I �

lJiíO.é
tão cnnhe�.I·do ,�ie público C'l:; lJri.meil'OS

.c01ll0 cios

SC.,gUlldOS se-I �al�JIll.ÜO'
:\0

se,u. int�.'ri.O.
r í'icaiu

.aSI' Imo » v,l] sendo ja a Noya Ordem ::1<\111 P(;�' Igual escravos (ÜJ, raça h.llpln,:s,. Bornco, as Celcbes c

UIlJ<1ZI, arrunu . Xlicrouésin .

INüo obst3�1Ic, uma análise [lcti(�:1 C(J�resl1()ndcll?o �IO, "Gro$sraum" A rlircI'l>Il?,a csse,n�ia,l, cntre, o

d8 i!l1pl·('ns<I.1ap(�Il(,s,] do ano de la,t2, alcmúo, e com Ii ns analogos em \,Is-I "GrossrauJl1 c a 'Esf'ér a de Co-!
;IS.Silll r-orno (.1,] nupre nsa alell1� que ta, o� gCIlC'rais jap()):,c�cs id.e'.II:al,l; .(.) I prosper��lu,rle:' que com? ,:ntes di;;.11se ocupa cios <1SS111110S elo Japão, e que eles chumarn a (,,'a,nde kslera" SC')l10S ct<] ungem as dif'erêuças cll-1
uma recapitulação das notícias qui- de co-prnsperidadc rlo Oricntc I t rc as "Novas Ordens" alemã e ja-Iirradiam cm il1�lês a.s estações ju- Asiúl�co" .. O espaço que eOll1]Jr.eL'Il-ll)OI�eSa que veremos mais adian te, I Iponesas, permitem dcscobr ir a de nuo Jl(Jrle c ircular. "Isto (iUP IO-i esta no fato que, enquanto o "Gross-I,!(rande sl'llIel.I,1ançu ele ambas ,l� do �) h'ITi�úri() si,lllaclo,ao !101:ty. d(J1 raum

"

cI!I1�till1c um hlóco compacto
"110\'<1, ordem . cuj a hase comum ,e Japao }�CI'I('ilCf' :t �.llHl() Soviét ica.] cle·terl'JtlJl'los que portem sei'. alcan-I(1 saque I' .0 despoJamento. dos p.u- que o� japnncsr s 11<10 .sc enco11.11':lUl/1 çados com fI118.hdad_c de Ber-lim por

.ses sulnucl lttos em be ncf'ici o dessns com forças pari] a lacur . 1\11'10 de C01111111Ica(,'oe.'; r-adir-ais ter-
lias ruças vampir-icas, cuja .scdc de A "Esf'éru etc Co-prospcridadc" II estrcs. () que dú lugar a U111 facill'

--

d ri t
-

-d d�8ngu(', ri qu czn e poder cslú asso- lr-m , pois, :t fôrma de um leque, comi c rúnido intercâmbio dc produtos, I Seeeão e.te e fiel a eh:l]c!o o mu n dn iniciro. '\: única;; (1 seu eixo no .lapà» I' as suas V:II'l'· \ os teiTilúrios da "Es�cra de Co.pros-II �

I
uJfer('llç:as enlre as duas ordens l as extremas cste udidas para li ex-! pcr idade ' acham-se Isolados e sepa-j � Lâmpadas. lustres, abat-jours, acessórios, etc.
siío III'igin:HI:.',,; !le)ns suas c()lldic,'l-'l"; LI'f'midac1r (Icidenl,11 de l\[i)lJg(\li:·I, Irados por gr"IIHIe.<; �XI('IlSÕC'S (lt' I �
gcogl·úf'[(,;lS. de um la do, e pura u,� ilhas ]],1\,v<1i,' águn, de modo que o i n í

e rcâmb i o deI' I
Rua Felip : Sc h nidt , 38 (esquina Jerônimo Coelho)

Como sabem os nossos leitores, os do uutro. Com ('(>1111'0 cm Triql�i(),.t':l\rodui(;S rt-quc r �lllla,numcrr:.sa, Iro- • Fone - 1593.
JWZIS deSignam com o nome de fazendo lima semi-circunferência la ele que o Japão nuo (i!spoc nem!�"Gr(}SSraUlll" () .espaç() .([ue, scglln- pn�':\ () sul, COUl Ul�l r;!io de. (L�)on 1 lJodcl'Ú dispúl' dtlral�ll' 111l�ito tenl])d, ',__...""....""__.,.., .-

.

do eles, necesslla dO!lllnal' a Ale- Vl1lI0111CI ros, o se1l11-{�Jrc111() llllllta-I N"um segundo artIgo diremos

co-,J1:3nl,Ja jJHra �ue os alellliies .�;()SSa111 do fIO, 1.101'1� pelo rliâ.,llletro Ha\\'�i I
J.110 a '.'::-\o"a Orrlem" japonesa evita ----------------

1'1\'el n('sse ml1ndo melhor C[lll' :.\Iol1go11<l HIJraça tO(JOS os terrdu-' estes lll(,Oi1Venll'lltes pnra segllll' ,1 D Edg d P" t d SHitler lhes promete ('o])stanlelllente rios l' illws compreendidos na esft-jlillha geral de ";-\OHl Ordelll" rII' ar ln o e unzase gnnharPIII a gllerra, Essc "G1'OSS- ]'lI, de Co-prosperida(k".· alel1l:J.
rallln" d!'\'(' COlll1)reenrler os len i, Médico - cirurgião da Casa de Salide São Sebastião. Formada nu.
1úrios suficientes para que () S('ll Paculdade de r�edicinil da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
solo prodllza todos os alimcntos I1C' êfetivo da Cadeira de Teenica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundo Vas-
('cssários, c () sru su�-solo todas as concelos Ex - assisumte do Prof. Benedito Montenegro. Com pratica dEk
matc'rias indispcllSÚ\'cis tanto p�lI'�1 mais 1l�'1 anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com-
êl paz como p:tr:1 n guerra" estágio de eS!Jeciali�a�o no Hospital C�arlté de Berlim (Serviço do. Prof.E sendo o pctrc\II'O um· dos e]I'- Sauerbruch) e nas chmcas dos Profs. Komelzny. de Hambur!!o, e Schmleden.
J!lcnl()s mais indispensú\'eis Iflllto t

6e Franlilorl. CirU�9id da 1'irói�ç, estôll!d!l0. illt�stino delgado e gr�sso.J11l111 C0J110 noulro ('HSO, no "C�ros,;- figado e vias bUlares� selOS, utero. ova�los.. nns, prosiala e, bexl9_a,)':.IU111" cn Iram os cllmpos pe trolí fc- hérnias, l1idrocele '. vancocele e varizes. Clrur�la dos O.SSCiS •
e artlculaçoes,.

ros (lo Cúucaso e do Iraque, qlll' É encontrado diarl�mente das 9 hs. di!. �anha ao melO ,l:lia, na Casa d�
siío seus pontos extremos. E COl1l0 EM FLORIANÓPOLIS nõo Saqde São Sebastiao, tel. 1.153 Das b as 18 da tarde. a Rua Fern.andla dislriblliçüo cI()� restantes prodn- i I. machado. tell, 195. Resirlencia: RDuar "nte Schutel na 2 Tel. ?59
tos rslú eoncentrarla ellJ "o11a rla I veste com gôsto e arteJ;l.lenmnlJa, se o leitor lomar 1Il111 Quem sonegar informações à EH' N t R I-g'mapa'l11undi (' um compasso, c, COlll I tatística Militar, trabalha em pról O as e 1 tosast B 1, i ' quem não quer, pois para . ,.,

E{) ('('11 ro el11 er Im, (escrever uma' .. , de pais Inlmlgo. , nesse caso,

drCl1nfl'.rCIlCia C0111 Ulll ráio dI' 3.()1)!! I será julgado, militarmente, como
quilôml'lros, ou seja pondo 111l1:\'i tanto, é bastante fazer ininiigo do Brasil (D. _ E. M.). A PASTOltAJ, COJJE'l'J\'A n." ,Jlm.H:-·
,I I QUIA CATóLICA ."J,El'L\uas pbnlas (O Ul1l1]Jasso, <';11 Bcrli)ill(' ii oulra Clll Bnku, obtera Hill C1I···l
cujo represcn tnl i \'0 do .. Gross-IJ'auJll" ,

;,(cle fica cOl1lpreendida loda a

Europn,. incluindo a Hússia Euro
péia até aos Monles rrais; n Isl{ill
dia, forlaleza a\'ançada ria EUrO}):1
c(,nlra possi"eis :tla{fucs })roceden
'Irs do ocidenle; todo () norte' ria
A[rica, incluindo o Egito c o (;'1,11<11
ele Suez, () (Iual C0111 'a PaJeslinH, "Síria e a Tl,,'quia, fariam elo �Irdilrr·
TÚUCO 11111 lago interior alcllluo. Li- .

mitildo 0Slc. "Grossraulll" cm quase Não tenhas dúvida em de·

I
Ao tentar esquivar-se às deterrnl' I.a

.S.l�;] .I(J)ta!Hla,de por coslas, cordi- Dnnciar um "qnint8.coluna��, ·�W 1!J!}Sntqsa ilp SO�:ll.l9 sop saQ:>p.,,,,Ilhe�, as (II' �]l(Jl,lt.Hnh�s c dcsertos rlc por mais que pareça teu am!. �It!lr" urna pess0!1 revela o que e.
aI'ela, as tortlflcaçoes complemcn- •

_ Inimigo do Brasil. E para os iniml I Praça QlliDZ�, n' 1 ntares J�azis con�'erI0-1o-iam CI11 fo .. ·

i go,
nao mer�c� tua estima um

I gos do Brasil, a lei é inflexivel I���w�taleza ll1cxpugna"el, com todo o ne- traidor da Patrla. (L. D. N.). (D. E. M.). 18'1 30 v 29

e Papelaria NOVa
de

Espindola & Silveira
Casa fundada para, com os menores

servir aos alunos das nossas escolas, em

público, em geral.

preços da _ praça,
particular', e ao

Artigos para escolares e escritório
Romances modernos e livros
(ienUfi(u. Livros em branco.

Elegantes alltigos para presentes, etc.Tem anexa uma

uma visitinha à ALFAIA-

Helena D. VargasComunica à sua distinta
freguesia quP, htivendo
permanecido 2 meses fóra
da capital em viagem de
repOUE1(\, encontra se nova
mente PID sua residência,
à disp08ição de sua seleta
freguesiA.
Salão Brasil

TARIA BRITO .que fica
ali na

Rua Tiradentes n· 17
186 v -20

AS ATENÇõES DO SUMO PONTíFICE:AOS PRISIONEIROS DE GUERRA(Da Hádio Vaticano).
, :'8 .. Excia,

_
1I10ns. Borgongini Duca.

NU?1ClO Apostohco perante o rei da Itália,.VISItou recentemente uns 150 prisIoneiro».australianos e canadenses, flue se acha":.vam nU111 campo de conc�ntração, tra
balhand_? nU,In. canal destmado a um"Il1stalaçao eletnca.
,A sal1ta Mis�a foi acompanhada por·

�I ��ões e eXPhc:,ç(jes em inglês; a seoUll no me.sJl!9 IdIOma, o Núncio se dirtguI eSIJ€Clalmente aos católicos e el1-, tregon-Ihes dinheiro para os seus peque-'nos .gastos pessoaIS, Monsenhor visi'tou
de?D1s 0l!tl'O campo de concentração re
seI vado as mulheres. A maioria (lela�
eram iugoslavas. 8ómente 45 eram eató':.licas. Ao despedir-se o Núncio notou rlUé'uma das presen tes havia escl'ito na terl'8:
"Viva o Papa".
(Distribuição da C. :\oI. N. S. ela Glória},

Corfurne
Precisa·se de um oficial ou

meio-oficial qUI! tenha prática.
em descarnar couros, P8ga-se
bom ordenado. Treter à rua,
Conselheiro Mafra, 41.
232 lOv,1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



308 O ESTADO-Sexta.feira,............................. 1IIII__...__1I'. 1I1Iim lI!n�:ml'!iiia!il·IIl__�!!!lt;'illiWEii,l!l>G_I.i!iii!ii.'lJ!I&__'ll!!l!IflIaae;�'Q*"�".�"".'.,".�, ....""',......-,..,....."''''.,...,.�
rJe Abril de 1943

-ft t
' ·

t d hl!llne" p' til' FESTIVIDADES DE PRIMEIRO DE MAIO
raUI"a aven ura O C!i'lm t" no" em HeaJi/.and0 ....se <:1 )0 de .\I.\io pióx í

mo, na Catedral l1etropoLitm1a, ü:-; $) hor-as, 2II ii .!li.l ,U I xuss . .\. YOTIYA em acâo ele :;,'.,<:"; pelo n-anscur=o (ln ,So ano ele gO\'él'110 elo exmo.:
sr," <11'. Xei.�êu Hêl.!110S, d ign o I111Cl"\"C?lltOl:' federal, e e111 cornemoracão à data dedicada ..

ao TRABALHO. seru!o of irlan re sua excia. revrna. o sr. Arr.eblspo ,letro[101itano, a
Dh-etoiIa Geral elo ('Í!'cu)o OP"J';'l'Õu de Ftor-ianúpotts sente-se altameu te horn-ada em

convidai' as ll1el'etissinw:-,' Aurorídades Civfs e \ :,\[ili.tares, as OrgHniza�'ões 'I'raba
Jhi�t::-)s, os associados. a''S Associaçóes Hr;-Ugjosas, o-s patrões, opeiarIado e povo em

gen.l{ para part tc ipai-ern daquela c-orut igna comemoração.
F'lortanópo lt-. 28 ele abl'i I d e v l �)�1:::L

f _A ":.,".) 3Iotl�enh"()t· H�n'l'�- Buner, Assjsten te E('lcsHí.::;tico
)\.n�efo rit:tli, Presidente

Aí está, no clich� acima,
para satisfação da· curiosi·
dade dos nossos leitores, em

du&s fotografias, o chinês CASA MISCELANEA. distribui.
Poom Lim, no estado em dora dos Rádios R. C. A. Victor,
que desembarcou em terras VAvuIu e Discol. - Rua Traja.brasileiras, e como presente- 110, 12.
mentI) se encontra após 'a
devida assistência que lhe Horário das santas Missas parafoi prestada entre nós. I Domingo

�·;;;;;;;_·
...

��;---�����--I na�!s��t�;����:::or�:�::v:�Ontem, ap6s haver saído êste 7,30.jornal, esteve em nossa redação Igreja de S. Francisco, :missas às
um leitor, afim de nos mostrar 7 e às 9 horas.
um pãozito minúsculo, de peso Hospital de Caridade, às 6 e às:mui inferior ao que deve ser 8 horas.
dado pelas padarias ao seu Puríssimo Coração deMaria (Par-produto, Além de pequeníssimo, to), às8 horas.
o pão apresentava massa de Igreja de Sto. Antllnio, 11s; 7 e às;
desagradável aspecto. 8 horas,

ro!sse:tã�o:b��:d��r;:d�at:!: h!r�ja de S. Sebastião, às 6,30 lIobrador Pr:cisa-se de um.

d . ,'" EXIgem-se refe·tas quaisquer provi ências, que 'Igreja de Sta. Teresmha, as 8 A' fi I t
_

o caso está Cl exigir. horas. I
renClas ou lanças. n ormsçoes

Ginásio, às 5, 6, e 7.30 (só alu- nesta redação.
S6ro anti.o'.·d-.co _

nos) e às 8.30 horas. N° 243 5 V • 1
. Capela de S. Luiz, às 7 e às 8.30

para Guatemala horas .

RIO, 30 ("B&tado") _ Havendo Asílio Ir:mão 1oaquim: 6 horas;
Igreja da Conceição: 7,15 "

na Guatemab grande falta de soro Capela do Monserra.t: 8 "

anti-ondico dev1do às contingências Saco dos Limões: 8
da situaçã,o atual, o Inst.ituto Bu- Capela do Abrigo de Menores 7
tamã d'e S. Paulo re5'olveu doar horas (todos os dias).

Trindade: Matriz: 8-10 horas.
Trindade: Chácara dos Padres :

8 horas.
João Pessoa (Estreito): 7,30 - 9,30

horas.

• ,Washinglon, 30 (R.) - O sr.

Vende-se ou arrenda· se a' William Batt, vice-presidente do

antiga a bem afreguesada Departamento da Produção Bélica,
PADARIA CENTRAL. Tra- falando 11a Cama,ra de Comércio
tar na Rua Deodoro n° 22, dos Estados Unidlos, declarou que
com o proprietário. em 1943 a produção aeronáutica

15 V - 2 aüngirá 100.000 aparelhos.

Belém, (Por via aérea - Espc
cial para "O Estado") - l� sempre'
interessante conhecer-se a aven
tura, vivida por um naufrago que
'lenha balido o record de perrnanen
cia no mar, como é o caso do ma
rinheiro chinês Poom Lim, que
acaba de chegar a esta capital, de
pois de vagar durante 133 dias ao Isahor das ondas, só, numa fragil
jangada. Por isso mesmo, fomos ou
vi-lo.
Poom Lim acha-se hospitalisado

110 Hospital da Beneficência Portu
guesa, desde o dia. (i do corrente,
e atendeu-nos com aquele tradicio
nal sorr-iso infantil do chinês, que
é () exl remo oposto do sorriso
"amarelo" do nipônico. Nasceu,
conta-nos, na cidade de Hainau.
Conta 25 anos de idade c é soltei
!'O, Há sete anos passado embarcou
cm Hong-Kong, tendo servido já em
navios australianos c ingleses. A
malograela viagem em razão da qual,
se encontra em territór-io paraense

Iera a primeira que realizava Ióra
do oceano pacífico c a primeira
também em que tomava conheci
mento próprio ele um torpedea
mento.

- Estava em meu comaroto
conta Poom Lim -, no dia 23 de
Novembro de 1942, quando nosso
.navio foi atacado, Corria então
para a estação de salvamento, on
de já encontrei dois oficiais c ou
iras mar inheiros. Antes que fosse
possível entretanto lançar o bote
salva-vidas n'água, foram varridos
pelo mar e quando voltei a superfície não vi mais, nem o navio nem
os meus companheiros. Aí, prosse
gne POOlll Lim, nadei durante duas'
:horas, finda as qU8,is eneontrei uma
jangada e alguns companheiros.Como estava sozinho, não me foi
passiveI remar até onde se encon
iravam esses companheiros, dos
«(uais pouco depois me afastava.
:Minha jangada passou então a na
vegar ao sabor das ondas. Entre
os dois assentos estiquei minha
roupa, pa.l'a ter assim um abrigo I(.·ontra o sol c a chuva. Na jangada-existiam os comestiveis regulamen
lares e água. Assim, durante 50
dias pude navegar 800 milhas em
direção a,o eontinente americano.
Preparando-me, entrementes, para
<1 falta de alimentação em perspecti
va, preparei, com uma corda que
circundava a janga,da e um prego
que arranquei com os dentes, de
uma taboa, o material necessário a
pesca que seria pouco depois im·
prescindivel. Dessa forma, quandoacabaram os :alimentos regulamen
tares, passei a pescar. O primeiro
peixe foi pescado com hiscoito. Era
mn arenque, e serviu de isca pa,ra
eutros peixes maiores, que sequei
,ilO sol. Pesquei também algumas
gaivotas que se eseo'ndiam por de
:baixo da coberta improvisada da
jangada, que servia também para
.......-.-...._.,.-_-.-_-_._-.._..-_-.-_-_-...-....

Homenagem ·ao cei.
Aquiles Gallotti

s. Paulo, 28 (E.) - Por motivo'
d.a sua nomeação para DelegadoEspecial d,o Orgão Cen�ral da Cruz
:Vermelha Brasileira, junto á sua
-congênere neste Estado, os amigos
e adll1lirador�s do coronel Aquiles\P,atuo Galotti of'erecerall1l-lhe on
'!:em um almoço, ao qual oompat;e
,ceram o coro'nel Alfredo Isa'ler
Vieira, chefe do Serviço de Saúde
da 2a. Região MH.itar, ma.ior Luiz
,eu rio de Ca�valho, assisumte técni
.co da C. V. B., grande número de
oficiais do, Exército, amigos e ad
anjrador,es.

O ilustre militar foi saudado pe�o major Silva Lima, sub-diretor
do Hospital Divisionário Q1Ue assi
�Ialou a re,!iz escolba feita pelo Or
gão Oentral, cuja nomeaeão afir
mou ser uma garantia para os des
dobramentos dos diver,sos servicos
dessa ent.idad·e, })J"incipalmente "110
'lltual momento 'em que as atençõlesdo público estão voltadlas pa'ra es
sa gl'ande instituicãü nacionaJ co
mo valiosa reservâ que é da,s bas
ses Arma:d'as da j)l'acão.

AgJrarl'ece1ndo '0' gésto' dos seus
colegas 'e amigos, o aomnel Gal,otti
!pôs em relevo Ü' seu propósito de
fC,olocar a Cruz Vern1€lha de São
Paulo em 'situação de coüperar
com o Serviço de Saúde das Clas
ses Armadas e, quando necessário,p,r'estar auxilio' á população çivil,�i:entI'o do seu filankópico progl'a
jlna.

àquele país 500 ,ampolas, tendo o

Itamar,atí tomaJdo todals as provi
dências para a sua remessa. A Pan
Americ,an Airways prontificou-se
a ,transportar a precio.sa carg.a, o

que f-oi f,eito pel,o último "Clip,p-er"
q.ue partiu para o norte.

Padaria Central

II'CC'llllJl'r
" ;\gu<I (b ChUY<l - úgua

que Pl';! por mim cuidadosamente
cnlutnrlu par:] as ncccssidádes f'u
!"bras, Aos 11)(1 di as de vida assim
lJO mu r, vi ,tlgUI1S navios, bem p c r
I() dos quais fiz sinais luminosos

- ('111 \'ÚO r-nu-ctanto, pois Sl'lIS l ri
pu lun tcs suspci tarnm ccrtamcní e
[ratar-se de armadilha, de submari
nos i nimigos. Vi também alguns
aviões. l'rn deles passou bem baixo,
mas n ào voltou. Queimado ora pelo

I Sol e (')1':1 molhado pelo mar, jamais
no entanto perdi a esperança de
ser salvo, até que finalmenle no
130°, dia fui avistado por um pes
cador 11 umas 10 milhas desta terra.

I A terra :\ que se refere POOI1l Li,Il1,
é () Purn , \'111 cujo Ii l o ru l foi enCOI1-
trudo, ii lI! milhas ao Sul de Sali
nas, cm estudo de extrema fraque
ZH, sem p(ldcr anelar. mas, segundo

I
:>(jll<'te pescador providencial, can
tando e falando desembaraçada
mcnt e o ingl0s,e com tão grande
apct ite que comeu várias mãos

I c!Jei;ls dr pimenta malagueta, sem
dar o mais leve sinal de estar sen
ti ndo () seu ardor.

Em três dias POOIll Lim, fortale
ceu-se admiravelmente, tendo rle
seinbarcado, só, no dia fi do corren
te, nesta capital, onde foi imedia
tamente apresentado no Consulado
Britânico, sendo em seguida hos
pitalizado. Está passando bem c

I manif'esta UIll grande desejo de
voltar a "ida rio mar, num navio da
Marinha Br ií án ica, para continunr
colaborando na luta contra os to
talitários, para libertação do mun
do e para a Iibertação de sua pá
tria.

Festas amanhá Ecosde e Notícias
Por motivo do transcurso da data ,* J

que marca mais um aniversário do A Comissão da Mo rí rrho,
govêrno do sr, Interventor Nerêu Mercante oumentou par,
Ramos, serão realizados, nesta Co- 600/0' a contar de 1 do cor
pita!, várias solenid.ades, que terão rente, o bônus de guerrainício por uma missa em ação de
graças, (is 9 heras, celebrada pes- sobre salários efetivos dos'
soalmeni:e pelo Revmo. D. Joaquim tripulantes dos navios na

Domingues de Oliveira. cionais, concedendo tombem.
_. Às 10 horas, o sr. Interventor O bônus de 300/') sobre os so-

Nerêu Ramos será visi to.do por cer- lários dos t�i�ulantes deco de setecentas creanças, alunos. '
dO' primeiro ano dos estabeleci-/

nuvros de grande e pequena
mentos locais de ensino público e cabotagem. inclusive iates.
particular, as quais vão levar a S. •
Excia. as saudações dos escolares O coletor federal em No.
ao ilustre Chefe do Executivo do vo Horizente, no Estado de.Estado.

S- P I 1 '

_ Às 11,30 horas, se efetuará, na ao au 0, consu tau se e .

Ressacada, a inauguração da Fa- permitido às firmas e socie
zenda Modêlo. seguindo-se ao ato dades deduzir, nos balanços
uma chul'rascada oferecida ao sr, e demonstrações de lucros'
Interventor Nel'êu Ramos pelos di- e perdas, encerrados em 31retores das repartições do Estado,

_ Às 15 horas, hcverd, no gabi- de dezembro e que devem.
nete do Prefeito Municipal de FIo- instruir as declarações do
rianópolis, inauguração do retrato exercício corrente, a despedo sr. Interventor Nerêu Ramos, sa relativa a imposto depromovida pelo sr. Prefeito Rogério , dVieira e pelos funcionários da. Mu- renda pago no exerclcio ElO

nicipalidade. 1942.
--- Às 20,30 horas, o Cine "Ritz" Respondendo à consulta"

oferecerá a S, Excia. uma sessão declarou o Imposto de Ren
cinematográfica especial, em que da que, se as firmas ou so-será prestada por aquela Empresa fsignificativa homenagem ao hon- dedades realizaram e eti-
rado Chefe do Govêrna do Estado. vamente alguma despesa.

com o pagamento do im- c'A Partida de futeból entre o "'osto de renda,e a incluiram.1"Britania" de Curitiba, e o "Avaí" ....

desta capital, que se realizará no em sua contabilidade, tal
estadio da Federacão Catarinense despesa não poderá deixar'
de Desportos, no dia 1'. de maio de ser considerada.
próximo, será tambem em home
nagem ao sr, Interventor Nerêu
Ramos.

CAVALOS MALTRATADOS
Alguns moradores da rua Deo

doro pedem a atenção de quem.
de direito para os cavalos de
uma padaria daquela rua, q.le
estão definhando a olhos vi;
tos --- não se sabe se por m ':ll
alimentados. se por qualque�
zoonose. O fato é que, segundo
dizem, dá pena ver o estado
de magreza em que se acham
as alimárias, as quais se em

pregam no trabalho cotidiano
da distribuição cJ.e pão à fre
guesia.

"

o sr. dr. Interventor Nerêu
Pamos recebeu do sr Ministro
Marcondes Filho comunicação
de que, amanhã dia I' de
maio, data consagrada ao Tra
balhador, será realizada, na Ca·
pital da República, uma grande
concentração de trabalhadores,
diante do editício do Ministé
rio do Trabalho, devendo o sr.

Presidente Getúlio Vargas falar
às 15 horas ao operariado, em

oração qu'e será irr&diada para
todo o país pelo Depart�mcnto
de Imprensa e Propaganda.

É U1U DOENÇA
llUITO PERIG_OSA,
P.iJL\ A FAM.ILIA
li: PARA A üÇA
-

AUDLIJi: A C01(-
BATEL-.Â. OOM O

UlijlillJl:U!ijllll;lJ
Argola perdidaPerdeu-se um brinco-arguIa,

de marquesite, n0 trajeto do'
Cine Ritz à rua Cons. Matrap
Gratitica-se a quem a entregar

à redação do ESTADO.
241 3v·1

Camisas. Gravata., Pijame-.
Meias das melhores. pelol me.orN'
preços ,6 na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

30 v. alt.lZ

Guerra aos preços allos
Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços

cuja resistência é assim desfeita, a
altos

Caspa I
LHOS.!l CASA NATALLOÇÃO

. sempre triunfante, oferece à sua distinta freguesia
a oportunidade de COMPRAR BARATO todos os

artigos a preços remarcados em bas,es
nunca vistas! Aproveitem!

(em mil aviões

S,hmidt, 20Rua Felipe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


