
Comprai na CASA MISCE
LÁNEA é saber economizar�

Salve «nlarujo desconhecido» que, na frota
· ·_�-_w.r.w_"_-_�

.

fímbria do horizonte, a terra do
a

r _

memoria do de Cab'ral,
Brasil !

Dr. Dialma MoeUmann
f'lorianópoHs dispõe hoje em dia

de um corpo médico que, por seu

amor ao estudo e por suas inicia
tivas de feicão cientifico,.muito nos

deve orgulhar. Ainda há pouco,
isso ficou demonstrado, quando se Rio, (Do Correspondente Especi- chicotes, as autorida.des brasrleí ros

I
xam flagrantes significativos da

verificou o surto de paralisia in- 0.1 Ain.orim Pa.!'go, por (Via-aérea)-- dão todos que atentara.m con- primeira visita feita aos quinta
fantil, e em que êsses clínicos, pres- Numa réplica eloquente às atroci- tra a a integridade nacional, a colunistas do presídio da ilha
tando �P?io às providênoins de or�- dades nazi-nipo-fascistas, no to- mais viva e mais expressiva lição Grande por suas fomílias e pa-
gem óh,clal,. enfrentar_am a per-i- I cante ao deshurnano tratamento de hurrvo.ní do.de e piedade cristã. rentes, nas quais se verifica, am-

gosa ep,demla, dando-lhe cabal e, é os eixistas costumam

dispen-I pIamente, o modo por que paga-
,vitorioso �omb_ate, �;:;. àqueles que têm a infelici- As fotografias acima são mais mos aos ctlfe nos desejaram o

", Em mero desses sacerdotes da. dade de cair ao alcance de seus que um clal'o depoimento, Elas fi- ma!.., __-_-........�__..,_.............-.._

'��dicina moderna, o sr. dr. Djalma

:f� ���:��!o��1��r�r��f{��� :o:��:,�:7:.��:sao()1A possibilidade do colapso . do ((eixo»nal. Seu _;urso, compl?l:ado nas
v' _,' Indí d " ue I Lnu_rlrcs,:l (H.) - As últiruas ,. .

na planI?l� de TUIllS, u1?Or:a apenasafamadas 1: acuidades su;ças, rec�-
, ice .1 �l da, ndia ,ec.1 etort q i noticias recrbidas <Ll frente tUI1I- sequonc ra natural da falta de re- a 12 quilômetros de distância, as

beu o influ�? de�ve.rd(ldelr�_:; sum:- a pnsa? ?e Ganaln e outre:"', siu nu dú,) a im1x�s.,ii() de qnp �r , ltt servas e <Ia d im i n u içâo de abaste- fôrças. do ",�i�o". serão cortadas.
dad�s europe.lOs, cuj os po.drôes no�- chefes Indianos deve ser consl-I ta IIU ,·\frica chegou ao seu pórito c'irncntos recebldos p e!o ,marechal A.s .uDldade� LUl�mgas no setor.uwn:atlvos _

hcje recomen�a:r' a oh-I derada válida, a despeito da! oulm i n a.n t e. Durante os últimos V011 Ho nuur-l c pelo general von r idicnnl �lCa:r:�O então em sítca-
v:dad: desse grande rnêdico cata- I' senten .a da lustica ue o con-I oi tu d ias as f�r<,:as al i adas não, con- AfI�i n ,

• çao pouco J1�veJa"'E1. Ao mesmo t�m�rm�n�e. I. ç
. J. _

> q
. cederam um minuto sequer uc re- 13m todos os setores as forças I po, os alemães nao podem retir....u

Dlsp.ondo de.b.er:n aparelhado con:, Siderou invalida perante a Iei.

1
pouso ao i n im igo, fustigando-o de o,do "eixo" estão ficando exhuustas . trqpas de outros setores para. for-

,.�.'Út6rlO
e dl,rlgmdo_ a

mo�:rn.,;, lo vice-rei baixo�l !10VO decreto Iodas as Ill;,ínt;�l:as.�)()ssiv,eis.
.

I rapidamente ..Essa circunstâncla é I:�lccef o se�o.r .celltral,.pois a pres-Casa de Saude So.o Sebashao 'I permitindo a prrsao e a deten- O nuu s slgl1lfl�'atl�? de todo:s os notada partlcu]a;'!uenle n,o. s�tor i suo :do'S exércitos alIa,dos se f�S.S., com seu. �abor, honra .a s u z

ão sem julgamento de pes- ucnu
í

ec i ment os e () tato do ritmo ccnlral, onde as Iôrç as britãnicas ' sentir em toda a extensão da frenclasse e benehclO: de m<;>do m�on- ç ,
. '.

1
da ofensiva aliada tornn r-se cada e nor-te-amcricanas ameaçam coro,

te. O desmoronamento total das
teste, o povo florlO.nopc:ht�no, JUS- soas que. possam Ir[terfertr no vr-z mais acelerado. A possibilida- .1' as linhas de abastecin.lento i ni- �el:esas do "eixo" ,�parccc 'assim
tc:-s sen�o, por consequ irrte , as ;na- prossegunnento da guerra e de ele um colapso do "eixo" é con- llligas. Se os aliado,s irromperem ímínente.

ii�;�:::::�'=�:E";'��f�=:'frãti.�1ifiõWãêliãCn1TcaõSifõãÇfoO homem que enlrentou a Ronlmei Zurique, 3 (R) - Cm porta-voz Afr ica e no :'1ediler.rânco em gc-. ente de UIl1:'- longa cost�.e compri-
. R I r da marinha alemã" ulm i rante Lue l- ral�.,. ..... I <las c011111mcaç�es mantü�lJaS c!.e-Londres, 3 (R.) - O homem que enfrentou omme, o

z ow, disse pelo rádio que "o po- Expli oando as dif'iouldades do vem ser pwtegIdas. Por ISS{), tem
major Ashord Russel, pertencent aos "Comandos", foi I'epa- \'0 alelllüo eslú tolalmente dente "eixo" no l\'lediterrâ:nco para abas- mais dificuldades em concentrar
triado e encontra-se em um hospital inglês. da �éri,a situado no 0;ol"le da Áfri- tecer suas tropas, Luetzow acres- os seus e�forçÁ)s"em deterntinllda.

Êle e seu ajudan� e foram capturados durante um ataque ca e no l\J.edii'l:rrfII1CU 1'1l1 Geral. A ccnlou; "Nos.,>os aba!>lecimentos zona, não aconteC{'ndo o mesmo
guerra enlrol1 numa fase. ele incer- para (l norte da Af;ric'a têm sido HO inimigo".a Barclia e o major Russel foi ferido, sendo feito pl'isioneiro teza. Isso se �ll)lica lanto aos nos- j"'eito& por uma só linha: pe10· es- ----------------

Vor uma "panzer" de Rommel. sos i,nimigos, ('01110 a nós próprios. tl'eito da Sicília. Não podemos fa"
"O comandante alemão - relata o major Russel - 01'- �ão desejo exagcrai' artificialmen- zer desvios. Apesar da corteza des-

t(' a imp,ol"tl\n('ia dos acontecimen- sa linha, llãtJ podemos semear comdenal'a que 240 de seus tanques voltassem para Tobrllc, onde tos (jue se dcsenro!nlll no �Ol"tc da plelamente minas. Ela é profundaêle e Rommel, teriam de enfrentar a nossa 60a. divisão, ROlll- ,\frica. Desde () inicio o povo ::tlc- dem.ais para isso. Os submarinos
mel }lal'ecia imperturbavel, apenas de quando em quando dava mão foi infc.n,llado de que estf� � inimigos sabem perre!t�mente� O!l
uma ordem. Voltando-se para mim, chamou-me de louco pelo. uma lt�ti� d� vJ(!a ou morte c I1U_O e de proClll·are.ll1 suas vitImas. Estao

.

1
neCeSSilrIO frisar, nestas eonc]lcoes, I bem j)roLcgHlos os seus ataquescombate em que me l_ançara e declarou-me que a nossa (.;0111-

u.lle percebemos seriamenle o alia.n- pelas bases cosLeira,s. As fÔIl"cas ar-
panha na Líbia· não ,poderia ser bem sucedida". c;e de nossa posição no NOl"te da mad.as itnliH'llaS têm o inc,onveni-

ÕtioõeiiiãiãlimaÕ·iiniÕÜ" flXãr-iesTd1iiaã"·emG_Os anos de 193í c 1938, foram \'il!il:1 s('nr].o, llc hú lo·ngos anos, 111,nis que o dita·dor alemão tinha

Ilochlização
estratégica ele região

dr !.(l-alldcs alivida(les P?ril () E�.- �()�) l'espn':\ j)l'cparadn pelos ale- as vi:;tas voltacl:J's para o Brasi�, _no üentraJ ,do cOllline-�lle am,eri�ano,tadu de Goiaz, Nessa epoca, Ja Inal'S elll touos os conllllt'lllcs. S('ll plano de guerra, sendo GO>lHZ como (linda pelas lllca!clllavc.ls 1"1-

aprcciú\'cl corr·enle emigralúri:l, A idelllida(]e (le Uill dt'sses pseu- m�lit() I'isndo niio só dada a sua (IlICzaS que seu sub"solo possue.
atl'�lida pe_la propaganda qlle se dos 111l'istas ficou hem evideneif�- ..........,.�_w_..-.._� _ _ ....,._ _. -_ wfaZia das Imensas ncrllezas natu- da porque adqUiriU all terras, de!-Irais desta importante região do xa;lt!o, pOrtlll, de residir entre os í' Radu.��o de ma-Is de 30·' na quota deoésl(' hra'si I ei;'o! proclll:n\'a ,eSI'1 be- goi ano.s, j)o,r núo ter e,llCo,1! �rad o,, U VU •

.

I�CJer-s'e em ('101HZ. A n,mgllcm, j)O- CCl't�ijln.ellle, al11J)!,ente proplclü a I b te.. n· G d d S Ire,lll, passou desperc'ebldo o eleva- realizLl(;ão dos seus int?nLo.s. Tn�-I I1tun OS IvelS no 10 ran e o ud!) numero de estrangeiros l'sl)�- ta-se de Consolo Hans Stefle, res'l- \lU!
.'

clarltnente d>c nacionalidade alema, dente em Berlim, e, conforme as- Porto Alegre, (V. A.) - O' bl'e o forneCImento antenol',
(jU:, alI chegava, dura.nte aq�leJe sinala "P,Ol?��I�r", Jornal qlle ,se I

dr. João Dahne, presidente da O assunto foi imediatamente
�)(,l.lGdo de tempo. ?lIudos d?l'e,s se dita em (,_Ol�t]l;'l, general dl� exc):- Comissão de Abastecimento levado ao conhecimento do ge-,IPI csenlavam COIIlO 'llleCal1ICO'S, CIto o:erlllal1lCO seo'lmdo fOI VCI'I-, " ,

elel�'ieistas, ll1incru.logistas e. fo_tú- j"icad� pelos rJo'cull�eJ1rtos <1prcsen-1 PublIco, recebeu telegrama do neral Cordeiro de Farias, intel'
gnllo';, re\'elan(Lo nessas prof ISSOCS tad,os para a aqllisi ('iio qlle fez d e general BOlta Barbosa, pre- vento r federal no Estado, e a
cxi.naol'dinúria habilid'ade, Essa v(lri(ys lol·cs siluados its nws 84,

I
sidente elo Conlselho Nadonal todas as sub-coniis'sões do in·

l?eJ.lI.e, cuj.os i�ltlliios só Jll;�is tarde :21 no selor sui, zona comercial, c do Petróleo comunicando que terior.JOJ <I'In percreblt!os, perCOI'l"la todo rle ns 14 Hi 44 e 46 '. . -

o Estado, em via"'em clr lurismo,'
., ".

a quota de combustlvels para A n(ova l'eduçao da quota de
IDão. só subindo e desc1;ndo o Ara- Eln po�!e,r dêss'e rcvresent:mtc O Hio Grande do Sul fôra re-I combustiveis vem agravar, ain-g\l�ll<l c o Tocantins, COUlO \'isi1nn- de I�I.tl,rr toram VI�·to,s mapas do duzic1a de 52.085 litros diários da mais as dificuldades com
r(�? �s nossas gr::tJ!lCles jazidas, ma- Br,asd bas,t.arlte ass�n�laTlos, Illaxi- .' ')4725 ou seJ'a, uma di·· I que lutam a agricultura e. a in-xnnc as que podwm fonlecer ma- mc 110 toca'llI.e a (TOlaz. p�la ,u _. , ,

h' • •

�crii\l h:\sic(? parA a glle'tl';l, Cjll.C' ,iú Isso tudo vem cvirlPIH',im' (linda l11ll1lUÇlW de 3Q por cento 80- c111stna nogralulenses.

Dr. ARAUJOOlhos •• ouvidos '. nariz -- garganta
REASSUMIU SUA CLlHlCÀ

Rua Vitor MelrlUes 24
Diariamente: J:O is 12, 3 às 6 U.

Falia de luz
Uruguaiana, 3 (U P.) - A

usina local está ameaçada de
restringir muito seu forneci
mento de luz e energia à cIda
de, caso não receba suprimen.
to de óleo. Se a comissão de
Abastecimento não puder for
necer uma partida de combus
tível, esta semana, passará a
funcionar apenas com máquina
a vapor e trabalhará das cinco
às doze horas, e das quh(ze às
vinte e quatro horas, isso mes
mo com grande }'edução no
consumo.
As vitrinas, a luz pública, a

Rádio Charrúa, e a Fábrica de
Gelo não poderão utilizar ele
tricidade.

Os aparelhos elétricos' nã.o
poderão funcionar e a ilumina
ção-particulár terá: também que
ser reduzida.

'

O gerente da usina comuni
cou ao prefeito qual a situa!(ãoda usina, diante da falta d�
óleo.

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o rn.vro DO n I f\
I SUSPIROS DE CASTA.
I NHAS DE CAJÚ - Bate, em

I neve, três claras, junte aos
poucos seis colheres de açú.
cor peneirado e bata be1U,
Adicione 50 grs. de casta.Tendo chegado o novo professe r do nhas de cajú moídas, deite

(urso de Língua Inglesa, são convidados aos montinhos em papel5 v - 4

'lOS
srs. Alunos a comparecerem à Secreta- mol.hado e leve ao forno

A I d'"d ria dêste Instituto, a fim de se reorgani .. mUlto brando.

ruo a per I a zarem as turmas, que na próxima semana!
dPerdeu-se. um brinco:argúla, I comecarão a ser ledoftadas. O N1,ucus Od: Illarques�te, no trajejo do JAU GUEDES, Diretor de (ursos,Cine Rltz a rua Cons. MalTa.

Asma DI..ssolvl.doGra�t���-aS;ã; d�le:S;A�gegar.Conversando com um amigo
IJu? 1�����:II'cll��(�:-�:)h��:I��III�asd: :�:�

241

.Vende-se
3v-2

Argel �_ ��etp���so�e m�,?o�mpud�!r através de Ropi d cimentesr-r e111 defesa do seu terr-itór-io ali �

.

I
-

-" (Exclusividade do C. E. C. pa- uma carta dêste a êle dirigida Os ataques desesperadores e violentos riapara re vrr ar unta agress::lO, eXLuC uma embarcação "ara esporte .'" t-' ra O ESTADO) - A luta que em termos de verdadeiro ir- asma e uronquite elll'el!enam o ?rglll""Il!O,agora a sua cxccpc ional capacida- tipo baleeira, com 5 metros de minam U euergia, arrumaru a sande e ue-
está se desenvolvendo na Afri- mão, Trata-se do nazista major bilítam o coracüo. Em il minutos, MenJa�o,dr de transformar sua inrlústrin co- comprimento. em perfeito es- - , -,. .

laR '

1 nova fórmula médica, começa a eu·Cll:,u-. .'

I .,
.

ca ainda e un1a mcogntta para· tto euner, OUVI c ele estas. no sanzue. dominando rilllitlamenle O. I'l"-mercra ClII i n d úxtri n de iHI{'ITa, O tado, com todo mat er ial ne- I
I o ..

I
"

todos 1
.

f - C'
-

- "R I di -o-o ! ques, Desde o
.. prlmeiro dia comeca a \ ('"<l-l)rogJ'CSSo que se observa no setor cessá rio (2 velas, 3 remos, etc)

oe os aque es que vivem a as a irmaçoes: ornme ivergc parecer a d:llClIldade em resjurar C volta
tados do teatro da auerr'a. Mui- diametralmente do alto coma.n- o sono reparador. Tudo o que se fn 111'·da p roduçâo bélica refléte beru o Tratar com Heládio Mário. de tos ignoram a vag:rosidade do I do germânico que insiste nu-. ��ss����iÇ�e8tOl�al·i'ic7\1'fa��::;;��et���e,�;�en�li�'��d i n am i smo dr nos.�a gente. A po- Sousa, Agência Chevrolet (8. , 1 .

.

tê
. .

t
. da asma Oll bmnquite. A '1<',,0 (, 1I111ilotênc.í a mi litnr do Brasil, consagr-a- A. Comercial Moellmann) avanço e �e surpreenr em quan- �na l'�SIS encia ln ell'am�n_tQ rápida mesmo que se trate de casos 11:lIel.do renenttnamente sucedem fa-,· impossível. Se seaue a decisão i[e� e antigos. Mendaco tem tIdo. l,,'1�,Ia iu nnd ialmcntr-, desde o pr.imej- , , , . , b, . A

-

êxito que se oferece com a gamnl'H .�1"

Padarl·a Central tos serssacionars a favor de

am-,
de Hitler e por mera obedi ên- dar ao paciente respirução livre e factl , -ro iustun!o foi postn a prova. Na

b 1 d !\. Id'· .

D· AI pidamcnle e cOlllpiGto alil'io do snl,ii1lei,lo·def'csa de nossas rótas mal'Ítimas, os os a os., vere a· e e que Cla aos supel'lores_ lsse-nle e 0 da asma em poucos dias. Pcp Mondaco,
V d d,· O 8° Exército britânico está em l)articular alo·uns dias an-· hoje mes!uo, eHI 1)1Ialqlle!· l':t,!,ücia. A uos,,,s1'.is foram os suhmarinos t'otaliliÍ- en e-se ou arren a se a

. .,
' ';' _

' gUl'Ilntla e a sua l11alor prote,:ao.
rios nfull,daclos pelas for<:as aéreas antiga a bem afreguesada' agIndo de maneira extraorell- tes da nllnha pnsao, que as

M .,.;I ftO A,."/,,, ",,'"
PADARIA CEI,TTRAL, Trao! nária, inutilizando todas as fôrças britânicas são superiol'es enu a.... a '''''u..hrasilrinls, qllando pl'ocur,avam in· �

·1 'I c t 1
- -

D tar na Rua Deodoro n° 22, tentatiyas inimigas de ofel'ecei' às nazistas, não porque sã,) ""'"'''.=.-�""''',."",�.,'"_'._
..

:�:v'@:;,.<I':l>.�"'-.'�.�... 0'.__�'::;'''7>_, ....
' (

-

('j) � J a Iloss·n navegaç·ao. ('5- -

�� ". """"',,"',""""==_, '"

scmpenhando magmi.f'icratlJrnLe o com o proprietário. resistência. Praticamente os, mais corajosas e sim porque se
15 v - 3 alemães estão derrotados e só adaptaram melhor ao ambieuseu p,apcl dr aliado, I) BI'asil p,elos resta esperarmos o desfecho fi- te da África. E continuou: ossellS soldados do ai·. "cu.ba de afnn- p p go Arocura-se em re nal planejado por Montgome- ingleses lutam por eles pró·-rl�l1' UJ1J submersivel do "eixo-', Moço C01-1 2:) ano 3, daeU- ry que deseja o mínimo possi- pl'ios e -tls alemães lutam pOJ' 'Iquando l�stc colocava-se elll p03i- lógrafo, cam longa prática vel de pel'das humanas, E para Hitler, é bem diferente ... " Ic,'ào dc ataque eontra nn\'iós lHer-

de comércio e escritório ('onfil'l1lar essa verdade, lembro Por essa conversa podemos de-c:lnles bl',ilftniclo,s, frente à costa
Procura emprego. Assume. as palavras de um oficial elo duzil' que a derrota nazista naIwasileir.a. O fe,ilo h('rôico da nos,:1

.

qualquer car!:?'o de respon ii· exél'éito alemão recentemente ,. África seja uma surpreza paraa.viaç'ão teve repcrcussão unlvers::t1, �

sabilidade, Presta fio nça. feito pl'isiOljeil'o em Tripoli I quem quizer menos ]lara Rom-merrcendo elo-giosfI.s refrrêllcias de ,Informações nesta redação_ que. era íntimo amigo de Rom- mel.,.Iodos os americanos e inglcs�s, 223 15 v -- 18prindpalmente <l,esles, pois, a sal-
\'aç'à1o dc navios hritànicos evillen
dou a perfei ta execllç'ào do pro
grama de cooper-a(:ão aliada!! [m,)-
1)(�1l1 eXipr·esl;oll a al)J1 i zade �,)) i d a

que l,iga o Bra.sil e a Inglaterra de
fôrma indissoluvel.

•

o rebanho dos povos europeus já não
b

"

I b
- o PJ!lNSAMEN�L'O ])0 ])(1\

Para a rígar o o o nazista "A virtude remoça os Ve,
lhos. o vício envelhece Osdor para o Eixo, Imediatamen-
moços». - Marquês de .MQ,Londres - Do B, N. S_ - O te o rádio e os serviços de pro- mes ", entretanto, observa: ricá

paganda dos nazistas deixaram "Esperará 'realmente enganarI' •

ele batel' a técla do "espaço vi- a alguem com essa promessa? A ANEnO'l'A no ])1<\
tal" e outros temas nazistas, Os esfamiaclos povos da Euro- O PROFESSOR - Que
para propalar a idéia de uma pa e o trabalho escravo são Ia- um monólogo?
guerra defensiva· para o bem da tores que dificultam terr-ível- O ALUNO -_ Monólogo é
Europa, mente a última mistificação uma conversa entre maridoDe acórdo com a agência do Fuehrer. Numa acepção qua- e mulher.
alemã "Transocean ", o en- si que literal pode-se afirmar! O PROFESSOR Achocontro dos dois lideres do Eixo que a Europa já não dispõe de que isso é um diálogo ...

"lançou as bases para a.

cons-I
rebanhos ele cordeiros em nú- O ALUNO - Não. senhor'

trucão do socialismo na Emo- mero suficiente para abrigar diá!ogo é quando duas pes:n.í , nesse momento desespera- pa ". O comentarista elo "1'i- com sua lã. o lobo nazista, soas falam.

temo ESTADO
Diário Vespertino
Redacão e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. l022-Cx. postal 139
comentarista ele assuntos po
líticos do '-Times" aceritúa que
o último aspecto da propa
ganda nuzistas, insistindo sô
bre a técla ela guerra defensi
va na Europa, se destina a es
timular os "Quisling" existen
tes da retaguarda. Como pará
grato se sabe a referida cam

panha teve início logo após o

encontro ele Hitler e mussolí-

ASSINA1'URAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês· Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
c-s
Cr$
Cr$

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

Ano - 80,00
45,00
25,00

IAnúncios mediante conlráto

Semestre
Trimestre

Vasa, no Estreito
Vende-se uma casa, no Es

treito, à rua dos Noveqan
tes, construido em um ter Ireno de 20 por 40 metros.
Trata-se com o dr. Fúlvio
Aducci. à rua João Pinto
18, sobrado.
238

Instituto· Brasil-Estados Unidos
Curso de Inglês

Os originais, mesmo nii() pu-

I
blicndos, não serão devolvi-

A rlircc,iin n::s, se responsa-

I
hlllzn pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARlOS

Brasil, potência
militar

v, s_ quer vestir bem·, usando ternos dt
exct-Iente qualidade, otimamente bem con·
feccionados e a preços convidativos?

Faça, então, uma visita à
Corlume

(EXíclllslviclade do C. E ,e. para
O Esta-do).

Precisa se de um oficial ou

meio-oticial qU'e tenha prática
em descarnar C(JurbS. P8ga·se
bom ordenado. Trl'ltar à rua

Conselheiro Mafra, 41.
.232 10v 4

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITOR lO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La POI·ta Hotel,

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 12
DR, AUGUSTO DE PAUlA

I
Cabelo8 bran('.()s r u'çÃ o

MARAVILHOSA 1CALCADOS (
Taman(oS -- (hinelos
Sandálias -- Sandaletas,

((Renner» Sapatos -- Pantufas

TRAJES (
de lli e de linho

para crianças,SOBRE'l'UOOS, SMOHINGS

«Renner» homens e senhoras

Rua Padre Miguelinho, 36

I AS persegui�õés religiosas
na Alemanha

Londres - Do B. N. S_ -

Informações procedentes da I
Suíça revelam que existe re1a-1ções entre o confisco de pro
priedades da Igreja· pelos na
zistas e as deportações de ha
bitantes dos países ocupados.
Segundo se sabe, as pessoas
deportadas da Alsacia foram
internadas em mosteiros cató
licos do sul da Alemalll�a_ Se
gundo uma testemunha, famí
lias inteiras, residentes em al
deias e cidades alsacianas, fo
ram acordadas alta noite e,
mal tendo tempo de reunir al
gumas bagagens, foram trans
portadas para a Alemanha. Os
habitantes da ald�ia de Neu
willer foram instalados, segun
do informações, num mosteiro
da Baviera setentrional, fican
do submetidos a trabalhos for
çados na agricultma.

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absoluta11\o!\lt
st'cretos. t> servem sómente a fino
militares. Negat-se a fornecê-los 0'11

mentir no ministrá-los constitut
crime rigorosamente punido pela.
leis do Paíll. (D. E. M.).I

I SE1)AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhóres

fábricas do país, são 'encontradas nos halcães da

Oasa SANIA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHM1DT, 54 - 'FONE 1514

Helena D. VargasComuoic'i à sua distinta
fr'egue,ia que, huvrndo
permanecido � meses fóra
da capital em vi8gem de
l'epOU�l(l, 0nc0ntra se n'lva·
mente pill í-U/l, residência,
à dÍsposiç�ãí) de sua seleta
rregue3Ía.
Salão Brasil
PfIlÇ" Q!linzp, n' 10

7"�{:k';:�i..���m '.:ffi
18'� 30 v - 30
---_._---

Faça isto
para rÚ1Jido
alívio do

, ,narrz ••••

Pingue umas gotas
de Vick Va-tl·o-nol
em cada narina.
Rapidamente, sua estimulante me

dicação desprende a estorvante mu

cosidade, alivia a irritação, contrai
as membranas inchadas. Nuns se
gundos, V. S. pode respirar outra vez!

I
CHnica médico.cirúrgica do I··DR. SAULO RAilIOS
Especialista em moléstias de

senho1'8If - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: a
tõmugQ, vesfcub, útero, ovárIos,
apêndice, tUIUOI'CS. etc. - CmURGiA
PLAS'I'JCA 1)0 l'J)JUlNEO - Rémlas,
hlilrocele, val'lcocele. 'l'I'atamento seUl
dor e operaçã6 de Hemorroldes e varI
zes - Fracturas: apal-alhos de gêS80.
Opera noa Hspltals de Florlan6pol�.
Praça PereIra e Oliveira, 10 -

Fone. 1009
Hortirlo: Das 14 àB 16 horas. dlarla·

mente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE
��,�'--------------------------_.-----------------------

Indústria que revoluci;ona a navega_çãoWashington ,_ (Serviço Especial 11lt'llsües modestas paru a n:l.I'ega
da Inter-Americana para O ES- � ç:lo aluai _ porém, SlI<I c:lJ)[Icid:1d('
TADO) _ Nüo hú muito tempo, no

I bruta (; de 2,000 toncludns. A jll'il
:'ncoradouro de hiatos da Ca]Jitol pulsáo é dada pOl' ll1otores Di e sc l
Bas in , desta cidade, apareceu um

1 etc' 1.000 cuvn lus, de Iunr-ionnmcnt.,
n.ivio dos ruais curiosos que ex is .. ! sob controlo ;:,utolllútico, A nào se r
km. Deu-se-lhe, por isso, () nome para embarque de cnmbusí

í

vcl. a

de "Phantom ". Seu aspecto poder;', 1 é'lllhare:lç;in serú hcrmét ic.nnr-nl e
cJcr(:'cer semelhança com qualquer! fechada,
cousa menos unia embarcaçúo. Seu I (iraç'as:'t c1i:;pi)si(:úo de' urnu xér!c a) DR, FRANCISCO l\1UNHOZ FILHO.-onvéz quasc se con funde com a! de 10 a 1:'í cnnrpart imculos i II1JW i' ..

Jinhn de Ilutuaçâo. Nota-sc no! mcúveis ii úguu, os "Ph.antom "
('['

"p.Jla.lllonJ'.' a ausência cip ChaIlliI1éS'1
s isfirâo

l'a.Z()a\'�Jlll.cnIC �/)S alaql�l>'de superestrutura e cab lncs. dos torpcrlos. S(' uni destes projc-
Esse cxtrnnho modelo, que Illedc' lei" pro duzi r um t-ombo que dt> lu

!)! pés (uns 30 metros) obedece

:11
g;11' fi UI!W inuudaçüo, os t,ln(jI[('S

um tipo "rcvolucinnúrio ". de íun- do lastro, por l}1eio ele bombas nu

('ional1lel�lo iutciramentc alltoltI:�ti- tlJll1útic:1s, repurl irún, �()n:enil'nle'CO e dcsl inudo a viarar em comboios mente, o ])('SO pelo ILIVIO, rodas ,15 Atenção:d(' dez ou mais unidades, obedeceu- I':ll'll's vitais ficarão conccntrndus
,'in :l, um controle por meio dr rã- dentro de 11m espaço infcr ior a uma
d io, Esper-a-se que êslcs na,\'ios, I�a- di'('im. a, parte do comprimcnto II'tall Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles 18 (sobrado)vcgnndo 1'111 gI'UpOS, sem tr ipulaçâo, do IUH'IO, •

__

' '
_

possam desenvolver UIlS 10 nós 'ho- Dois notávcls li'cnicos colaborn i

a---------------I---:-:-----d
---

II

d C!\l I'
II ,i

::��',��;�:iO�S(\������il����s�,\ Il����l�� s��l ��:��I:\�,,�'Ole��.:�J;.����(�;)�j�I�� :�:!.\';l�C;��(\lr�1 expu' S�O
.

e'· 'Judou(' !a 11acne� ovaqUI ;
(_'OJ1t�'oJada por �llll navio escolta, de seu engenho, a sabcr: I" B,

\\'OOtl-j UU ti a U Uti U a..,· .... _

munido de UIIl sistema secreto de worth. pr-rito de ussu nlos de rú.lio. ...
"

ondas ultra-curtas COIll dispositivos que r-unuihuiu p:',l'<t o serviço ra- Londres, - (Do Czechoslovak Press Bureau para Intera- _.:... .• """,;". _ '_
--- - -" -

para,a captação Ile sinais de códi- "i()-Ieil.'rôr�iel_l er;tl'e () l1�vio e a tcr-!liadO) -- Segundo informações do Govêino da Checoeslováquia
g�),:,\o caso de :lfUlldaIl1eI�to do n a-. ra, e Vladimir \ollrke\'ltch, qu'e dc- r(o exílio entre junho e outubro do -ano passado os alemães! ADVOGADOS\'!(� :onlrolador, os demaiS prosse-I �{'nholl () �'as('n, do "-:\foI'lllal1(lIe", () I ,,' _, L '" 'I" i
f.;lilra? S�1<l .rota, clllr�I.lte duas ]�I)-.! "'PI�:!ntom.' �',st,a, agll�.I'dal1.�.

In _as ('x-I expulsaI am setellLa e ,d�lS n111 .]uc1el�s c�a B,oemla e �l\fora�la I
Drs.

J::'" ]�nt,ao, os meCan,l�1l10S par:lr:ln,: pel'lé'!Jcws ollela,ls, ;.;� OpIl1HlO dr' para os ghetos da Polol1Ja, Na EslovaqUla cerca de 6D,OOO JU- Aldo Ávila da luziluloIl1allCalllenle, C'lllltllldo S, o, S, e "e,lI� crcadores, e�s� tlj)l) j'('VOlllClO .. I deus foram deportados para a Polônia durante o mesmo pe-d�tnc:io, "lO, 11l('S1l10 tempo, SlW

PC)SI-!U:lI'ICl
da l'onstl'l1çao !Ja\':t1 I_JOII[J:I,-! l'Íoclo, O Govêrllo checoeslovaco teve conhecimento de (lue e

V'lll ::IJlloXIIIl:lda, ' J'a as \'Idas de mudos IIWl'lljOS da I i leobe-tto leal,\�S "Pthan!om", ,eol1�tJ'lIí�los cm n��lrilliJa II1e!'eanle, l' trar:'! a so!u-' cêl'ca de 5,000 iuéleus tchecos partilham da sorte daqueles qlli� � E."Cl'. 'i;"dl'fl'r.l·O AS('tJe, (e\'erao Illedlr 2(,0 j)es «('['1'-1 (:'<10 dos j)I'oblcmas de nav('gaçao, ", _. , .,

i
-" .... -

('a dt' S(i !Iletros) com 3G pés de lar-I (tue preocupam as �ações l'ni(hl,'" foram la.nçados no gh eLO de Varsovla, estando tambem mfor- Neto, sola ?'
.. doagUI'a e 27 de profundidade _ di- mado ele que entre os habitantes do gheto de Lublin, figura -nu

uina grande parte ele ríacionais thecos, Uma informação re- �����-��..._-_..._ �..
Paulo)

I cebic1a de um gheto diz: "Aquí, nós todos somos meras som- Quem sonegar inf9rmaçÕeg 110

bras, Inumeras pessoas caem mortas pelas ruas e os seus COl'- t.at.ístic.:a Militar, trabalha n"

1 d' l' t' 1 de Pllís inimigo. E, ne, ,(l',
pos permanecem t Ul'ante las e (laS expos os a c luva e ao será julgado. militarmente, \,0
sol" , inimhzo do Rrasil (D. E. M.).·Ilivraria e Papelariade

NOVA
Espjndola & Silveira

Casa fund�da para. com os menores preço's da praça,
servir aos alunos da'> nO!lsas escolas, em particular, e ao'

público, em geral.

Artigos para escolares e escritório
Romances modernos e livros
cientificos. Livros em branco.

Elegantes artigos para p,resentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abato joursJ acessórios, etc.

IRua Felipe Schmidt. 38 (esquina Jerônimo Coelho)

���======�F=on=e===15=95=.============
Importadora Ava - Rádios

'

S. PAULO�RUA PRATES, 43-CX, 4063
Sintoni-za as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; '1 válvulas 593$, Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos,

----,-�----�-----�--

Churchill visto pelos italianos
. Nova Iorqüe - Conde Ni.:;o- são que hoje sofrem baixo a
Ia Fiorenzi - (Exçll1siVidadc I, tirilllÍa nazista. Entretanto, o
do C, E. C. para o "Estado" -- povo ítàliano deixou�se enlevar
lilstâ ainda na memória de to� I pelas prOlllessas elo "duce", o
dos a menságem dirigida lJor qual vendo o rápido colapso
Chnrchill ao povo italiano, da França, não titubeou em
poncos meses antes da entrada atirar-se aos bracos do nazis
da Itália nb conflito. Pos�ui�' mo, assinalando

>

assim a es
dOI' de excepcional !Joder de' cl'aviclão do povo, Agora, ])0-
observação, o primeiro l11inis- i rém, quebrantados pelos ho1'
tro bl'it�nico já então advinha-, rores que deles exigiu o "fueh
Va e preconizava os sacrifícios I reI''' alemão e pejas vicissitu
e sofrimentos do povo italia-I des provocadas pela necessida
ll?, se se submetesse ao domí- de de enfrentar a guerra, os
1110 da Alemanha de Hitler. italianos vêm a personalidadeF'oi uma mensagem sensata, de Churchill com saudade e
carinhosa e despida de qual- arrependimento, lamentando o
quer interêsse que não fosse o que lhes sucedeu em virtude
pe �vita.l· aos ita,Uanmil a o,V.l'es- do POU('o Cllso,

., .

I Banco Cruzeiro do Sul S ../A.. Em omenlzaç,

I
Resultado Oficial do Sorteio do dia 28 de Abril de 194�

Serie A Serie Q
1.0 Premio - Titulo n.? 05971 - Uma construção de Cr , $30.000,00 Cr , $ 50.00(,00
2." 1597l - Um t er reno de c.. $ 5,000,00 c-. $ 10,0000
3;° "25971 ,- Um terreno de Cr. $ 3,000,00 c-, $ 5,0001)0
4,° " 35971 - Um terreno de Cr , $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.JO
5,° 45971 -- Um terreno de Cr, $ 1 :500,00 Cr, $ 5,000,00
10 Premies - O� t itulos com o final n." 5971 (Milhares) Cr , $ 5,000,00 Cr. $ 7.000,00

100 " " " 971 (Centenas) Cr: $tO 000,00 CI'. $ 20000,00
120 " ,,- " D5071 (Invertido Cr. $12,000,00 Cr. $ 24,000,00
1000 " "71 (Dézel1a) c-. $ i 0,000,00 c-. $ 20.000,00

10000 " 1 (Final) c.. $ 59.000,00 c-. $lOO.Oí.ü\.J f\

..-

c-. $140,000,00 c-. 270,0(".'1Total dos p r e rn ic s d is t ri bu i d os e rn codo série Rs,

Diretor Presidente
Dr, F, da Gama Cerque

Fiscal do Govêrno

o próximo sorteio será realizado no dia 29 de Maio de 1943
Ccnvidnrn os os nOSSDS dd , associados portadores dos titulas contemplados

a vírern receber os pr-ern ios respec-l:ivos,
Brevernent e será construido um prédio no valor de,Cr$ 30000,00 (trinta mil cruze'

que coube por premio ao Clube dos 10, desta Capital. ...

.�.

Representantes de Cia: de Sorteio
(NI CapnAl)

.

Imp,ortante Organização de sorteio,' com séde e matriz em São Paulo, procura firma
ou indivíduo para dirigir uma sucursal nesta Capital, ofert'cend() ::JS ('omissões de 100% na co·

lococação dos títulos e 50% nas cobranças. Escrever, dando refer€ncias, ao Prof. José. Rua da
Abolição, 349, São Paulo, Guarda-se sigilo, Dar r�ferências,

AL==ERIii:lIP'BI\tT�A·
.

.

··�·ll;, �;'m:;�7:;��;}t�:IZI feriu seu consul tÓl
1 para-a rua João Pint,

ii
7 (sobrado, em cim_
do Farmácia "Santo

! Antônio"), onde conti

II
nuará a dar consultas,
das IS às 17 horas,

diàriamente I�----------------çS�-------154

-

I

EM FLORIANÓPOLIS não

gôstoveste e artecom

quem não quer, pois, para
,
e bastante fazertanto,

visitinha à AL,FAIA·uma v2

TARIA BRITO que fica

ali na

Rua Tiradentes Ir 17
v -20

1M • ?T5FTZR

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED

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

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6ft2

Entrega li domicilio
Cobrador Precisa·se de um.

Exigem se refe-
rências ou fi'anças, Inlormaçõer
nesta redação.
N° 243 }�. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SABADO, DIA 8 __ GRANDE SOI��E.- PA·RA
INGRESSO SERA R.'GOROSAMEN.!E EXIGI.
DA A APR'ESENTAÇ, i.\� DE CONVITE:.JBE DOZE DE AGOSTO

Direção de Percívnl Callado Flores
._....v-.............",._,._._"._w...,._._..._...-_,.._._-_��_,._.._.___,.__�

"}\l<'OHlSMOS, Sl<�NTE�ÇAS E JULGAMENTOS SA"LOMôNICOS"
- \'oI1aÍl'c - Colecão "OS GRA::JDES PENSADORF:S" -

Editora Vecchi - Rio ele Janeiro, Hl-J3.
..,1t(_Llce: (':;'.::;e: piod.g íoso luzeiro cujo
I' tem HlIi.1111i3clO iamas ger-ações. (._

d hoje 1.1n1 dos pcn ....adores ma is ras
m u-s peta pei ene vita l ídaoe espui
I. �I ci'(!llâaliciade Imat-cescive l e o fel'"
'0.·:0 amor Ü jU''::;llil;;a e Ü verdude.
.u t r-ligência un ive rxn l, cult ivo u a filo
rb.. o romance, o di-ama. a sát.ira, a
·• ...·;:1, a coméd la, o ensa to. a crí t.ica , a

!'in e ;J ciéncíu, sendo urn dos raros

.s. 11:1 hist()l"kl elo pensamento h u
em que a un iver-s.a l ldade se alia ü

....2.3.

·i{'.éJ. amosu-a üc.s:-;a exu-aoi-dtuá-
d:.ll(·a intelectual é o que nos Braba

"lt: (1;'0· a E(:'�lora \'ec�hi. elo n10 de Ja

IWil"O, pubücando os "AlcOHIS:VIOS. SJ�;-';· �
l'E:">I(,,'AS E: .JLJLGA:'IlE:-;TOS SALO"\JÓ"
'\:ICOS" ele Vo lt a íre.
Tran.sverbel·a"'se nas púgm a s desta obra

..

} genio iU110!"tal e a cl"i'sl8liJna Jron ta da
[uelc que além de um !OS 1l1<.ÜS altos cio

�lHl:; do p'�nsalnento numano, foi também
ur» dos ma ís ai dOl'O:=:OS paladinos da ver

rladc e ela justiça, lendo consagrado sua
r vida ao combate ao obsoua-ant.ísruo e à

opressão.
"AFOR1S;\IOS, SEl\l'E:\('AS E JULGA·
"TOS SAL10.\IÔ:\JCOS" ror-am esrnera-

" t raduz idos: dOI· Pcrstano ela Fon-
r ichosarnente apiesen tados ern

fume.
11'0 tonto drn vítoriosa coleção
8S PE;.JSADORES", com que
·'chi vem pondo ao alcance

''';I':lI:1Icle público, a preços popuílar-es,
obro s cu lm inan tes da filosofia. um iver

I. .Iá fOl·aJ11 publ ír-ados os seguintes
1L1111C>S dessa colecüo:
1 - O amm-, as u1.ulhc.I'C")Õi (' a J1101'te -

-10 Artur Schopenhauer.
2 - 1<!(',í1"ÍO pol ítico - de Simdn Bo

Jí\·;]l:.

:] - ,\ fOI'i�IIlOS, SPIII(,l1('::�' (' .illlg:l1n�n
os sn lourõu icos - de Voltnh-c.
4 - Ar:lhl's(,()f.; filosúfie(}" - ele Char-

les Baud o laire.
5 - ('['pp(lsculo dos íclol()� - (1e :.Jiet.

zsrhe.
(j - O ('"�La(lo f' o i ndi vid uo - de

,�douar"Cl Laboulave.

VOLTAIRE
.

AFORISMOS, saTENÇAS E
JULGAMENTOS SALOMÔNICOS

AO PASSO DAS CARAVANAS - de Renato Sêneca Fleury -
"Edições Melhoramentos"

Um elos gêneros que mais vem desper- "Ao Passo das Cal':J,Vél11i.1S" comporta
.undo arencáo e curiosidade juvenil é o histórias r('UrlOS8S ele. peisonagens céle
úe conlos e lendas ol·ienlais . .1:; faeU \"e· bl'e.,; do ol'iel1tc> pr6ximo e fala da Cora·

"ificlÍ-lo pelo elevaelo numero de publi" gem, do !'sloicismo e <.la alegl'ia daquela
ea<:,õe� existentes no Inundo livresco e gente que tanta fé lel11 no "IGsI11el". o

que aumenta sempre mais. destino valicim1do por Alah, o toei o po·
Autores há que se dedicam com \'er- ilel'oso. Entre os inlÍmeros contos, en·

,iadeil'o afinco pal'a apl'esentar trabalhos conlramos: O DJA:lfANTE PERDIDO, OS
("aela yez mais ao sabor da petizada. Re· TRÊS OBREIROS. O VI:\"HO QUE NÃO
nato Si'11eca Flel1l'y, um doo e�cI·itore, SE ACABA, PARA \.I\'RAR-SE.DO CAS
mai� populares. também j10SSÚe em sua '1'100, CILADAS, A PARTILHA, PAGA·
vasla bagagem literária excelentes livros :\[E:-\TO .J1:STO E ORIGINAL, HOKnA·
!lesse gênero e que são: "Bl'e\'es Hi,lÓ-: DAS E SACRIFíCIOS, paI' sómente cilar
,'i:-I.s Orientais", "Colltos e Lendas Ol'ien- a1-guns, e não se sabe a qual distinguiJ'
l_(�is", "0 Legado do Ál'abe". Agora apre- pela originalidade e alto interesse que
.senta-nos um novo tl'aJJalho, também soo todos apl'ehentam uniformemente pal'a o

J)I·e lema oriental íntitulatlef''' Ao Passo Jeitol".
das Caravanas", Cjue_ como ,cus·,demais A obl·;] eslá bem impI'essa, con.tendo
faz pal'te ela Sél'ie "Histól'Ías :Vfara\'ilho· illlstl'aç'Ões muito nítidas e sugestivas.
sas", c1::ts EdiçÕes :lIeI110I'am<!n tos" .

....................e�••••••O �

Ern breve aparecer-ão:
- ,\ luta 1'<,10 .li,·dlo - de l hering .
- �"'aJ':lc1l�)'('s (' allpdo1as -- de Cha111-

Ior t,
- Brevíúr-io do hOIllPUI dr: hem - de

Benjam.tn Fr-ank l ín.
- O� doze Ii\TO� da sahC"dol'i:1 - ele

:lfurc·o Aur-élio.

Atelier de Pintura
Professor Esianislau Traple

AULAS DE DESENHO E PINTURA
I

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

Exposição Permanente
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sal:! n' 3

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

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será ii sua preferida

Drogas nacioneis e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracheto

Garante-se a exata observância no receituáric médico

PREÇOS MODICOS
R. Cona. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

o presidente do Conselho j

Regional do Trabalho da 4".:
Região faz saber, de acôrdo I
com o art. 19 do § 3° do de-

.

_� _

ereto n" 6.596, de 12/12/40, IAque a todos os interessados f ica imarcado o prazo de 15 dias. a

contar desta data, para, que
rendo e com provas, contesta-

Austrália ligada
império britânico

rem a investidura dos vogais e : Canberra, Austrália, - (Do Serviço Australiano de In
suplentes da Junta dêste Con- formações para Interaliado) - Numa. sessão da Câmara dos
se Iho , nomeados na forma Je [Representantes, o Primeiro Ministro John Curtiu apresentou
gal. I uma resolução 'proclamando a unidade indissoluvel da Austrâ-
Qualquer contestação ou re lia com o Impér'ío 'Br-itárâlco, a; lealdade à causa das Nações

presentação deverá ser escrita I Unidas e a profunda admiração dos australianos pelos herot
e dirigida ao sr, Presidente do i cos esfôrços das fôrças aliadas que combatem em todas as
Conselho. São vogais e suplen-

I frentes doe luta, especialmente as que vêm obtendo êxito mar
tes os srs Ernâni Tolentino de cante nos vários setores 'da guerra no Pacífico Sudoeste.

�aOs�Z�i�di��t�oV�e�r: �:reir:ei�: Prelúdio de Revolução na AlemanhaSevero Simões, r espectivarnente,

INovs Iorque, .4bril - (Do trações 6.'m diterentee ciâe-suplente de vogal dos empre ,

gados, suplente de vogal dos Belgian Information. Ceriter des alemãs, )1ílos últimos di....
para Interaliado) - Os [or

1
Em. Breslau , uma procissiIoempregadores, vogal dos empre- nais que se publicam secre- de rnulheres qu,e exiAiam agados e vogal dos empregadores

com exercício na Junta de Con- tamente na BéJgi�a ocupada volta ·de seus

fiJh.
os e

.
meri

anunciam que se registraram dos da frente ociental IOf'ciliação e Julgamento de FIo· vários distúrbios e demons dispersada peja oollcie, .

r.anópclis.
Porto Alegre, 22 de Abril de

1943. •
.

Ass.) Dr. Djalma de Castilho
Maya.
Presidente do Conselho Re

gional do Trabalho.
4" . Região

Confére com o original.
Florianópolis, 29 de abril de

1943.

Rommel nada pódeJ
esperar

3

Londres - Do B. N. S. -

Rommel não póde ter esperan
ça de alcançar um "glorioso"
Du nquerque ", - escreve o jor
nal suíço "National Zeitung "

Os britânicos conseguiram
efetuar a retirada de Dunquer
que, - observa o jornal - de
vido à pequena distância ma
rítima a percorrer e à supre-

1 macia aérea e naval, elementos
que faltam às fôrças na Tuni-

I sia. Apesar da sua inferiorida
de numérica, a RAF, em 1940
conseguiu estabelecer supre
macia.

Conselho Regional do
Trabalho da 4' Região

EDITAL

-

'$F r

Raul Pereira Caldas
Secretário

V IS TO
Francisco do SalIes Reis

Presidente

I

ao

Qultudo "lgul;m, tal como o ca.va.
Iheiro da ilusttaçll.o S.·Cinl:>, oferece!'
Ih ... em IImável geet-a, um C4li� do
excelente' II.peritivo lCNOT. lelnbt&
... V. Si:>. de a.crelilOentar, ao agrade
oel a gentiJeza.:EI1,EE TAl1.
BEN () I1EU APElUTIV()

1'_nED/!.ETtJ!

Representação Folhinha$
Uma das maiores Fábricas procurda representan

tes e viajantes. vendedores ativos, na Capital e no Inte.
rior. Negócio sério e lucrativo"" - Boas corflissõel - O
fertas à

Cosmos - Caixa, 3097 - São Paulo.

I
I
)

lIh MOOflTO DA II"IrOTS.A./ltb. (017. f SEúVROS
�. ITAdAi -d

DAMOS ADIANTAMENTO DE COMISSÕES

o leite m'aternu tem uma aç·ão salutar na

qualidade física e 'pslquica da criança.·
,

LACT I F ERO é um poderoso regene-
rador orgâniCO e Hm ótimo gerador de leite ..
Peça ii sua Farmáda ati G Caixa Po�tClI, 1861 • S; Paulo

AG. ,.ETTlN",TI

As autoridade!! responsáveis peja
fiel execução das Estatísticas MiIi·
\ares podem exigir, sempre que hou·
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in·
formante prove o que declarou: A
má-fé constitue crime contra a Ie
!rurança nacional. (D. E. M.).

A Estatística Mm�ar, destinada a
facilitar a preparação rápida, • Cu
das da Nação, exige que todO. o.
perfeita quanto possivel, do apu..
Ihamento. material das fôrças ar...
brasileiros lhe prestem cooperaçio.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar COB
tra o Brasil em Euerra. (D. E. lI.lo

Machado & (ia. 'r' 'fJnrJPflt:nlffjfJ
<\1'ttQ Ihon.l;rdrfe,(J

It) 'O.K.S-rU,,'C
:rrt(21hora a
(��lJ"t7(j"I'r/)"
'\rELE F()NE: 1{)Oõ

Agências e

Representações
C.bce pOltal - 37

Rua Joio Pinto - 5

FlORIANOPOllS
Sub-ag.nta. no. principal.
munciplo. do E.a.do.

17P: Rua Vitor l\felreJN, 21
FlorIanópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vruifagens decorrentes da lula na ftfrica�DICADOR MEDICº
Márill L, Iirbototo (Exclusivo I rünco a um prová vcl ataque e suh-

prcss In[ollllalio!1 para O ESlado) I 12° - Compr-ovou-se a insuíi- scquent e invasão. Essas possibi lida- D ARAUJO OLHOS OUVIDOS
_ () espc[i;I�I�Lar avalnç? do 8" cic,Il,C'i'.1 da ca'llll1�anlJa s�lhlJlarina dcs fizeram _C0l.1I que Hitler l'e��- r . -

N 1<, RIZ G'.ARGANTAExercito B!'lialllco na Lihi a e .0 tcutõn íca, que nao i mp cd i u a eh c- hcsse a,dv�rlenC'l'as dos seus .sale]l- \
•
_ _

r" ,

,ilaque ronju n lo a.Il[\lo-nort?�an�(,�·I- 1:\��la de 850 navios e lwlo!ll�\'es aos les,. que fIcaram,. agora, mais vul-, . .

cano, coroado de l'XlI.O, na) UJ:ISI�I, dIlerentes portos da Alg'erla e do i nerave is p<�n.1 sofrerem a guen::11 Especialista, assistente do Professor Sanson
moslraralll a�1 mundo a cí'i cicnc!a Murro c o».

." I e.m. seu lcrr i
í ó

ri o, do que (� proprro
•

d R' . J
.

dos preparativos aliados, trazendo 13° - :\IodIllcaralll-se, por COIll-· Re ie h, qlue apenas l cm l i tnrnl no I {) 10 oe anelro.
,ltodos fi �e,rt?za.de.que vil:á,. cm piela: os plal;o.s do.Est,�do }.Iaio.r!:'IIardo :\'orle e no TIúll!co. C I Pf�!a manhã, das tO às 12
ilre\'l', <1_ vIl()!'II� f'i n al e 'deflllIllva alcmâo, que fOI �brIgfldo a 11loVI-1 ,

lôo - - Os l)(!\'OS sub.luWHlos .(!,a CH'HiU tI! � A,' tarde. fies 3 às 6
das �nçors LnHlas. mental' grande' nurucrn de 1.01·Ç'lS,! Eurup a cn corajaru m-sc, i ntcnsi íi-

USEN
.......

Os acontecimentos que hú meses e, numa tentativa suprema, invadir! c anrl o a onda ele revolta c de sabo- A TE
.�e \'('('111 d('seJ�rolaond() no continel�' a 1"1':111(:',1, na parle, nlé enli\'Ü "riáo [tagem contra us nazista�. Aumcntu- ---------------

te ,d'ricano tino margem a lima se- uruparla .

..
rum, desde o cstubclcc i m cn lo (1:1 Dr MAD·EIRA NEVES-'médico especialist. em

Irie de co.ns,icler<l(:õ,cs, do ponto d e H" -. Sab�-se que lI:' falia de ,"segunda f'i-c ntc" lIH Afric<l, as ex-I __•

_

vhla mi litnr ou moral. t runspnrl cs ma r i t imus, por parle p,losc)es e alentados em todl[) o Ve-!i�studnndo-se os fatos, com sere- do Eix o, pois Honuuc l n âo l'oi so- lho Continente. DOENÇAS DOSnid:ide, ver-se-á que foi, rcalmcnt«. corrid o a tempo, apesar de serem ] 7° - Di m
í

n ui u li p rovávcl (111-
"'i":llIlpscn, a lnl'ef'a empreendida curtas as li n h as di' comun icuçào ração da guerra, lIíj_)l'oxirnando-nos Curso de Aperfeiçoamento e Longa PrAtica no Rio de Janeiro
pelo tenpn!e-gC!1cral Eisenhower, cn

í

rc li ftúlia e a Tllnísia.
.

da Vitor-in Final. C I Pela manhã' às terças quIntas e sabndos daa 18 6,12
('ol11:IIIl(]anl(' cm chefe das Iorças 15u - EXj)ôS os aliados da Ale- 18° - Tornou-sr- i mi ncut e () rle- I On5U tes heras. ti 'tarde, diilr!t\me�te, das 15 ás'ta boras ,

n,liadas ([lIIC operam na Af'ri ca do manha que tênl custns no :\Iediter- sembarquc aliado na Europa. Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
:,\orlc, e m colaboruçâo corn os R Idê

.

R Presld C tí h 3JlI('n!l}ros de seu Estado Maior. éSI enCHI: U8 resi ente ou In 0,2'.
L'ma nnúl isc do assunto levnr

nos-ia ils seguintes conclusões:
I" - Ficou provado que, gru

r-ns aos modernos métodos ele COI11-

hale, é possível a. "invasão" de UII!

continenle.
20 _ Rst:'! patenteado haver i n

lima cooperação entre ingleses (

:IIlJericanos, que r-caâizuram o d e

sembarque, e bem assim, cstrci t:
uniâo cios comandos aéreos, navais
e lelTcstres. A marinha, ([IW 11'ans

l)orloll as Iropas, a ayiação qlH
)lreparou a ofe,nsiva em s'olo afri
cano e a infantaria e as forças me·

caniz:tltlas agil'arn de COlllllm acc)r
do e precisamente.
3° - As Nacõ'es Cnidas contl"O

]fim, agora, o '':\[ed i lerráneo, nã(
('st'ando longe o dia em que 10 ":'lia·
rc-Nostrlllll" passarú totalmente :1(

I donlÍnio das delllocracias.
4" - E'ltl'eitoll·se 10 cêrco ii "1'01'

taleza de Hitler", quando o "fueh·
reI''' nftü espen.l\·a semelhanle ar·

rôjo, por partc de seus inimigos.
;)0 __ Tiveram os francesc.'

maior oporlunidade para pal'tici
))nrCIll da lu,ta em que agora se elll

penham em pról ria libedação de
stJa P:'dria.

(i0 - Est;'l mais fúcil o assallü ai'

Velho Continente, pois lOS totalilú·
{fios, cercados por todos os pon
tos, lião podem encontrar um lu
gar, siqller, pelo ([ual lhes seja j)OS'

",siv,el a fuga. Ser:iú cvi t:adas, tlssi 111.
;�s "I)unquerqlles".

7° - Os russos tiveralll, indire
lamente, Ulll auxíli'(?" con�. a.,ahertu.ra dessa "segunda-rren le -. "um d ('
scsperatlo esrorç'o, os nazistas !'e:\·

lizal':lI11 trflnsj)ol'les de Iropas e re·

tiraram üo setor orienlal grande
número de contingentes, ali b:ls,
tanle nC(·C'ssflri,os.

8° - Foi imposta {\ ofensiY<I a(

Eixo. As :\'aC'õe,s ('nidas deram uni

grande passô, quc assinalou, deci
siva.mente, a Slla mudança de nti
tude llIilitar. �[()ral e hélic{llllentl'.
() inimigo sofreu um golpe ,de in
c:íleulaveis proporções.

!lo _ Eslá demonstrada a cri·
ciência dos angllo-nmericanos, Cfl

pazes, também, - como ontróra ()

l'azinlll os nazistas, - ele realiza
rem "blitzkriegs" CI11 clima e soll1
lil!) d,ifíeeis e diversos elos de suas
Pátri:ls. ACI'eseenl.e-se, tambem, ([lH'
I)S alia.dos enfrentan11l1 os italn ..

p;cl'ml1nicos de fórma lenl, 'sem (l

elll'Prt�go da "quillta"co]l1lla", (fI\(
tanto auxililllU Hil]cr nas suas es

j)rtaculm'es \·itórias.
l(l" -- Caiu por. Le!'ra o míto li:1

in\'('I1('ihilid:tde germânica e espe·
cínlilll'l1tl' () de \'on Hommel, qu('
era (,ollsidrl':Hlo pelos nazistas, 1'0-
lllo Ulll dos IIw,iores generais do
neiel� c o IlIclhor esp['cialista elll
guerras no deserlo.
II" - Provou-se, (Iue os [11('-

Illn('s não esperavam o deselllbar
que na Afrie:], tendo, assim, fraC:ls-1�arlo () trabalho de es,pi:onalgem em _..._...-"""'"...........""'""",,----------------------
Invor do Eixo. 30vs 10

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

Vende se pequena casa-
..,

comercial, de
sêcos e molhados. bem Q.

freguesado, à rua Ur\l
guai, n 17. Tratar na me.-

ma.
196

OLHOS

&
J7 me 7F

, Dr. MARIOE,lc aluno hoLi·
litou-so em cs·

de Medicioa da Universidade do Brasil)
do Servico de Clfnica Médica do Professor Osvaldo OBVIar.

médico do Dellartamento de Sa6de

CLINICA MÉDICA
crilurocô o mero

canlil, calculas Hx-loteroo
comer ciois, por
tugues p(atico,'
direito comer-

ciol, corrcspon
dcncio, em suo

cosa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma focili.
dado jamais visto. A verdade seja dito: sou professor ha mais de
20 anos, mos nunca vi isto, é verdadeiramente formiclavel! Peço
prospeto, com lodo confiança, 00 Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.o 194, Caixa 1376, S. Paulo. Escola devidamenle registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gero·
ção de alünos e todos eslão trooalhando. Junte el'l'/clope selado
com seu end.:;reço beln claro. Os preços sôo modico:; e em pe·
quenas prestações. f'jõo perderá nem tempo nem dil1heiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do (urso, (,

um Certificado de comptdnnciu com o qual, de conformidodc
CO/lO o lei bem clorCi, podo,'ó (omp,'Oyur (] suo alto hCibi litaçélo.bE'$ ers..,.......", 'K'R.7m"EK =-s ,

Moléstias internas de adultos e crtanças.
Cnnsultó rio: RUa Felipe Schtnídt u, 38 - Tel. 1426

Residencta: f�ua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523
Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Clínica médico-cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

SAVAS LACERDADr.
Ex-inlerno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estaglArlo doa
larviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Saúde e Hospital de Caridade

Cons. Rua Felipe Scbmidt, 8, Fone 1259
Consultas:· das 15,30 às 18 horas

ResidencÍa: Conselheiro Mafra, 77-.FLORIANOPOLJS.Os negociantes da Tunísia estão
procurandO trocar o dinheiro alelnão

I
HlSTITUTO DI DIAGNOSTICO

Antônio Moniz CLINICO
de Aragão Dr. Ojalma Maellm.nn,

M"'DICO
Pormado pela UnlvereJdade de

lo Genebra (Suloa)
Cirurgia e Ortopedia. Com prAtica n08 bospltal8 eoropeu.
CUnica e Cirurgia do rntnlc& médica em geral, pediatrIa,
torax. Pal'los e doenças doença. do 81stema nenoeo, aparelho genllc·urlnarlo do bomem

de senhoras. e da mulher

CONSULTORIO: Assistente Técnico
RU{\ JoAo pinto 7 sobrado Dr. Paulo Tavares
Diariamente da!! 15 às

l�nr80 de Radiologia Clfnlca com o
Ir. Manoel de Abreu Uampaoarlo

I
17 horas.

I
SAo Paulo). EepeoiBlIzado em m·

RESID�NCIA: {iene e Sallde Pública, pela Uolver-
Almirante Alvim. 36 «idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Ralo XTelerone n. 1461 Electrocardiografla cllnica
� , ,__-� Metabolismo basal.

I Sondagem Duodenal

·----------------------1 DR· � Gabinete de lisloteraola
r. em.Slo Laboratório de microscopia t

Calçados e capas para colegiais CLlNICA -MEDICA Rua ::r��!�o C���C:ado••
Molestias Internas, de 'fele!oD8 1.195

Chapéus «Clímax» (tropicais) Senhoras Óe��íanças em

CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-·Edifi
cio Amélia Nelo--t'one 1592
9 ás 12 e 14 ás t 7 noras.,

RESIOENCIA'
.

Av. Hercillo Luz. 186
- Pl1one: 1392 -

LondrGs -- Do B. N. S, --- mas dessa moeda já inteira

I\Tas zonas do norte da Tunísia mente sem valor. O mesmo pro� Dr.
:mde os alemães ainda não fo-I blema surgirá nos ontl'os pm-
'am expulsos, os comerciantes I' ses ocupados, após a liberta-
'ocais estão tratando de trocar I ção, pois os alemães adotaram

c:da a mocCl
..
a alen:ã. de. Cl\lP clís- ri

a l1l_e�n�a prátic� em. todos os

;}oem, informa o "DaJly Sket- terrltonos que lllva(hram. E
·h·' de Londres. Os alemães devido a isso que "bolsas ne

::ompraram grande quantidade \ gras" estão surgindo, ultima-
le mercadorias e pagaram-naf1 I mente,

com muita freq Ll�ncia,
;0111 moedas, que, automatica- na Europa ocupada e a lIbra e

.nellte, perderão todo o \'alor, lo dollar estão sendo disputa
::]ualldo as baionetas alemãs já, dos, a pl'eços muito elevados
lão as esti verem garantindo Os próprios alemães estão se

1e perto, Nas áreas já ocupadas recusando a receber sua 111oe-

0elo 8° exército diversos tuni- da, que espalharam tão larga
:;;ianos favoráveis ao Eixo fica- mente na Tunísia.
mm de posse de grandes so-

Pt ORI A NOPOltfi�

BEZERRA LEITEDR.Capas para militares
smokings, sobretudos, Trajes

GENelA RENNER
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmenares
RAIOS X

Consultório·R, João Pinto, 1
Telefone: t461

Consultas das 17
horas em diante-

-

Rua Padre Miguelinho, 36

o SarJã.o

"VIRGEM ESPECIALIDADE" ,:>�eÃ2 ylRCtt..,�'.�.
ESPECI�lIDADE�.'. �

CI A. 'V l�rrZI�I.J IND u�rrllJ AL-tJ()INVIJ..ÂLE (Marca regist.)
E DESINl".EOTA A SUA ROUPA

F 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SABADO, DIA 8 __ 'GRANDE SOIR,t,tE -- PARA
INGRESSO SERA R.'GOROSAMEN,TE EXIGI.
DA A APR'ESENTAÇi-'O DE CONVITE�JBE DOZE DE AGOSTO

Dfreção ele Percírul Callallo Flores
._..J'\)'"..w.;-_._.,_.._.._..."._._._·_.._,.J-........-_�...._-_..........-_-.·.-.....�- _,..,._,._._-_,......�

"AJ,'OR1Sl'vlOS, SENTENÇAS E JULGAMENTOS SA'LOMôNTCOS"
- \'oI1ait'e - Colecão "OS Gl{A�DES PENSADORF:S" -

Editora Vecchi - Rio ele Janeiro, Hl-J3,
-l.taire, (�::':;2 prod.g ioso luzeiro cujo
I" t cru i lum iuacio tanras ger-ações. l

d hoje 11111 dos pcn -,ador-es mais f'as
m u-s pela per en e vn.a l.ldaue e.s.pil'l
l, <l g'en,iullciade Imai-cesc íve! e o fel'"
'U,-:[) ..rmor Ü jU':S'Liç-a e fi ve rdlad e.

.n tr-l igê nrí a u n
í

versn l , cultivou a filo
f"b. o 1''Ü111a!1Ce, o dl·R111a. a sá tna, U
" ..... i:I, a cornéd ín, o ensa ia. a crí tica, ;J

ria e ;J cíêncta, sendo um dos raros

.s. na 11 ist6l"i'<} elo pensamen-to hu

;, em que a univer.sla lklacle se alia �l
"zn.

'i('a amostra (.h:�::;sa ext raor-dtuá-
dn<::':l i n t e l er't ua l é o que 110S acaba

'le (I�II' a Ec:;:lúra "C"c·chi. do Rio de .Ja

l'Leil'O, PUbliC',ando os "Al"OHIS:VlOS, SJ�:';, �
Tf<::-..'\;AS E ,JULGA:lH;:\TOS SALO,\í6, t
,'JCOS" de v'olta ir-e.
'transverbera-se nas págmas desta obra

II, gê.n.io smorta! e a (Th_;LalLo,:..l. Jroriia da
[uc lc que, além ele Ul11 .os mais altos cí

;no:; do pensamenao h11'l11a11"O, foi também
ur» dos ma ls ai clOl'O�OS pa ladirios ela ver

rladc e ela justiça, tendo consagrado sua

vtrla ao combate ao obscur-antísmo e Ü

opressüo,
"AFORISillOS, SE:\TE:\Ç'AS E .JULGA,
"1'OS SAL10,\lô:--:rCOS" roi-am esmera,

.� t raduz ídos do!' Persiano da Fon-
ríchosamente aprc .sentados crn

lume,
;1'0 tomo da vltoi-iosa coleção
SS PENSADORES", com que
"chi vem pondo ao alcance

',,,,I';,1I:1de público, a preces popudares,
Ohl'';1S culmman tes da fHosofia, un iver

I, ,J:í roi-am publ íoados Os seguintes

:J - i\rOl'i�IIl()S, s['nt-('l1(,::�' (' .iulp;:l111(l-n
os sn lomôn icox - ele Vo lta ltc.

-4 - Arnbcsr-os filosúfi(.·(}� - de Char-
les Baudetau-e.

5 - ('l'C'p(IS('ulo elos ídolos - r1e �riet�
zsche.

Ü - O r-xt n do f' o indivíduo - de
I�ClOlW1Tl Labnulave.

VOLTAIRE

'AFORISMOS, SUTENÇAS E
JULGAMENTOS SALOMÔNICOS

Em breve aparer-etão:
- A Inta pelo <1ir"�ijo - ele lhering.
- Cm-acteros e anedotas - de Cham-

rort,
- Hl'e\'i:íl'io do 1l()IUPIII fI('; hem - de

Benjamin F'rn.nktm.
� O� doze Ji\'I'()� «1:1 sahr,lo1'ia - de

:'1"1'('0 Auréuo,

-lumos dessa coleção:
1 - O amor, as mulheres e a motte -

-10 Ai-tur Schopenhauer,
2 - 1<l(';Í,';o potírico - de Sil116n Bo

J Í\':-Il�.

AO PASSO DAS CARAVANAS - de Renato Sêneca Fleury -
"Edições Melhoramentos"

Cm dos gêneros que mais VE'm desper- "Ao Passo das Cm'Jvana,," comporta
lt.llH.10 tttenç[lO e curiosidade juvenil é () histórias ·cul'ioS3S de. pel'SOl1ag'ens céle
{le contos e lencbs odentais, 1=: faeil vê- lJl'es elo ol'jentc pr6xinlo e fala da Cora
,'ificá,lo pelo elevado número de publi. gem, do estoicismo e da alegria daquela
ea<:,õe:'-i existentes no lnunc10 li\Tesco e gente que tanta fé tem no "K.is111et", o

quc aumenta sempre mais, destino \'aticinado por Alah, O todo po,
Autol'es há que se eledicam com \'er- rlel'oso, Entre os inúmeros contos, en,

,bdeil'o afinco para apresentar ll'abalhos contramos: O DIA:'IA�TE PERDIDO, OS
r-ada \'cz mais ao sabor da petizada, Ile' TR8S OBREIROS, O VI:-\HO Q'L'E NÃO
nato Spl1eca Flemy, um cio,; eócl'ilol'es SE ACABA, PARA "-'IVRAR·SE, DO CAS
mai,; pvpnlul'cs, também possúe em sua TTGO, CILADAS, A PARTILHA, PAGA,
vasta b:1gagem literária excelentes livros ?lIEXTO .J'CSTO E ORIGI:--IAL, HO:--lRA,
!le�se gênero e que são: "BI'c\'es HisLÓ': DAS :s SACRIFÍCIOS, por sómente citaI'
I'ias Ol'ientais", ':Contos e Lendas Ol'ien- a-lguns, e não se sabe o qual distingui]'
1.Ri�", "0 Legado do Árabe", Agora apre- pela originalidade e nlto interesse que
"entn,n08 UI11 no\,o trabalho, lambém so, lodos <1!JI'esentam l1l1ifol'I11emente para o

bre tema oriental íntitulatlo"" Ao Passo leitor,
das Caravanas", que _ C0l110 scus,'c]emais A obl'a está bem impl'essa, contendo
faz pal'te ela Sél'Íe "Histórias :\-lal'a\'il110' ilustl'a,ões muito nltidas e sugcstivas,
,as", d::Js EeliçÕes Melhoramen tos",
....................ca••••••O ..

Atelier de Pintura
Professor Estanislau Traple

AULAS DE DESENHO E PINTURA
I

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

Exposição Per:manen!e
Rua Felipe S(hmidt, 2 (sobr.), sah n' 3

�------�------�--------�------------------ ...------

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será ii sua preFerida

Drogas nacionai, e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrach.,.

Garante-se ii exata observância no receituáric médico

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

FONE 1.642

o presidente do Conselho,
Regional do Trabalho da 4a• i

Região faz saber, de acôrdo I
com o art. 19 do § 3° do de,

1---------------ereto n" 6.596, de 12/12/40, iA Fi f' 1" 16 dque a lodos os interessados fica i .J.US la la 19a amarcado o prazo de 15 dias, a

contar desta data, para, que- império britânicorendo e com provas, contesta-
rem a investidura dos vogais e i Cauberra, Austrália, - (Do Serviço Australiano de In
suplentes da Junta dêste Con- formações para Interaliado) - Numa, sessão da Câmara dos
se-lho, nomeados na torma le ,Representantes, o Primeiro Ministro John Curtin apresentou
gal _ uma resolução 'lilroclamando a unidade indissoluvel da Austrã-
Qualquer contestação ou re I lia com o Império Brttârâico, a lealdade à causa das Nações

presentação deverá ser escrita j1Jnidas e a profunda admiração dos australianos pelos herói
e dirigida ao sr, Presidente do I cos esfôrços das fôrças aliadas que combatem em todas as
Conselho, São vogais e suplen- ! frentes d€ luta, especialmente as que vêm obtendo êxito mar
tes os srs Ernâni Tolentino de cante nos vários setores ,da 'guerra no Pacífico Sudoeste,
Souza, Adauto Vieira de Frei,

Itas, Hipó ito do Vale Pereira e, Prelúdio de Bevo :ução na AlemanhaSevero S:mões, respectivamente, Nove Iorque, Abril - (Do I trações em diferentes cide-suplente de vogal dos empre
gados, suplente de vogal dos Belgian Information Cen ter dee alemãs, �os últimos di....

para Interaliado) - Os for

I
Em Bresleu, uma procissãoempregadores, vogal dos empre- nais que se publicam secre- de m ulheree qu,e exiBiam agados e vogal dos empregadores tamente na Bélgi�a ocupada volta 'de seus

filh, o.
s e r:com exercício na Junta de Con- anunciam que se registraram dos da frente orientei ioicil iação e Julgamento de FIo. vários distúrbios e demons dispersada pela oolicie,r .anópolis.

Porto Alegre, 22 de Abril de
1943. •

Ass.) Dr. Djalma de Castilho
Maga,
Presidente do Conselho Re

gional do Trabalho.
4a Região

Confére com o original.
Florianópolis, 29 de abril de

1943.

,--,------- ,-------,---

Rommel nada pódej
esperar

3

Londres - Do B. N. S, -

Rommel não póde ter esperan
ça de alcançar um "glorioso"
Dunquerque.", - escreve o jor
nal suíço "National Zeitung"
Os britânicos conseguiram
efetuar a retirada de Dunquer
que, - observa o jornal - ele
viela à pequena distância ma
rítima a percorrer e à supre-

f macia aérea e naval, elementos
que faltam às fôrças na 'I'un í-

I sia. Apesar da sua inferiorida
de numérica, a RAF, em 1940
conseguiu estabelecer supre
macia..

Conselho Regional do
Trabalho da 4' Região

E D I TAL

Raul Pereira Caldas
Secretário

VIS T O
Francisco do Salles Reis

Presidente

I

ao

Representação Folhinha$
Uma das maiores Fábricas

tes e viajantes. vendedores ativos,
rior. Negócio sério e lucrativo�
fertas à

procurda representan·
na Capital e no Inte·
Boas corflissõe.s - O·

Cosmos - Caixa, 3097 - Sio Paulo.

ando e.1gu(;m. tal COIllll O OàVQo
lheiro do. i1uutrltçll.o a·cima, oferawl"
Ih ... elU amó,vel gesto, um ooli� do
M:celent0' aperitivo ICNOT. lelnbt&
... V, Si .. , de a.cre&centar, ao agrade
oe! "gantileso,:ESTEÉ TAl'1.
llfN () I1EU APElUTIVO

p_nEDi!.ET(}!

Uf1Mf)o()ro DA II'h()Tf.A,lltb, (017, � I(jVROS
b-, ITAJÃí �

DAMOS ADIANTAMENTO DE COMISSÕES

o leite m'aternu tem uma aç:ão salutar na

qualidade física e 'psIquica da criança ..

'

,

LACT I F E RO é um poderoso regena-
rador orgânico e uni Ctimo gerador de leite..-
Peça ii sua Farrnáda Oll à Cai!co Postl:ll, 1861 • S. Paulo·

"'G, P'ETTIN...,TI

As autoridadel!l respollsáveis peja
fiel execução das Estatísticas Mili,
'ares podem exigir, sempre que hon·
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in,
formante prove o que. declarou; A
má-fé constitue crime contra li Ie
�uranca nacional. (D. E. M.).

. A Estatística Mm�ar. destln.d. a
facilitar a preparação rápid., " Cio
das da Nação, exige que todos o.
perfeita quanto possivel, do .p.....
Ihamento, material das fôrças .r...
brasileiros lhe prestem cooper.cio.
Subtrair-lhe apôio é trabalh.r cos
tra o Rrasil em truerr•• (D. E. 11.).

Machado & (ia. 'r' fJ"(JfJfI�nlr"fJ
,�tQlhoralY�lr�t',l'

!� 'O.K.5tfU"'O
:melhora a.

("�lJ"4tJ��/)t1
<\rELE F()NE: 160õ

Agências e
Representações

C.lx. pOliAl -- 37
RUI Joio Pinto - 5

FlORIANOrOllS
Sub-.gentt! no. principel.

munc:ipio. do Elt.do,
17P: Rua Vitor ]\(elreI8ll. 21

l"lorlanóPQIII

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vantagens decorrentes da luta na Africa�DICADOR MEDICº
ll!Í.riu L, Erbolulo (Exclusivo.. rânco :t um prová vcl ataque e suh-

pr'css Il1[Ulmalion para O Eslado) I 120 � Comprovou-se li i nsuf i- sequcní c iu vasâo. Essas possibi lida- D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
_ O espcl>:IClilw' avanço do 8" c iônc i a da c<l'llltpanlw submuri nn des fizeram COI1I que Hitler rccc- r ....

Fxt'rcito Bri lân ico na Líbia e () tcutôn i ca, que não i mp cd iu a chc- bcsso a.dvcrtêucius dos seus satl'li-I .• _ :_ Nf�RIZ, GARGANTA'�a(jlle conjunto anglo-nortc-arucrí- gad a de 850 navios e belonaves aos les, que ficaram, agora, ma is vul-,
�------

�a'no, coroado de ôx i lo, na :rUl:ísia, diferentes por los da Aigéria e do I neráveis pa.l'� :"ofrl'l'L'1I1 u gl,lCl'I:a 1 Especiaüsta, assistente do Professor Sanson
)l10Sli'a,ralll ao mundo a cl ic iõnci a jlarnocos. I cm seu l e rri l o ri o, do que o prop r i o ] d R' . J

.

dos prcparativos aliados, trazendo 13° _ ::\fodificaralll-se, por COI1l-, Roich, qure apenas lel1l l itornl 110 \ O 10 oe anelro.
a todos a ce,rl�za .de que Vit:á',:ll1 pldo: os plano.s do. Est.u!o ::\faio_1'! jl:lI·t!o ;\orle e no R't11!co, C I Pela manhã, das 10 às 12
1)1'('\-(', <1._ l'Il()�'lla f i n al e dcf'i n i tivn i alemão, que fOI (�bl'lgndo a

.mo.VI-' ,
16° �- OS }l(?"OS subjugados An onsu ti!: A.' tarde. dHS 3 As 6

das �n(:oes (;nldas, ,
mental' grande IiUIl1CrO de fOI'ç�ls,!]�ur()pa cncorurarnrn-sc,

í

ntcusif'l-
AUSENTEOS nco n tcc inrcn l.os que há meses e, numa teutut i vu suprema, i n vurl i r I cand o a onda de revolta c de snho-

se vccm dcscnrolnndo no conl l ncn- a FI'all(:a na parle, al
ó

cn l âo "núo: lagem contra os nazistas. Aumcnl a- .-------------

'Ir "fricano dâo margem a uma sé- ocupada", Iram, desde o cstubvlec i m cn lo rln Dr. MAO·EiRA NEVES-'médico especiali.t. em

�TiC
rir co nsidcraçôcs, do ponto (li- I I" - Sab�·se que llú In l ln de "segunda frente" ua :\fl'i('a, as ex-

visla militar ou moral. t ru nspo rt cs mari í imus, por parle ploscles e nte ul ad ns em l orlo () Ve-
Esludando-se os fatos, com sere- do Eixo, pois Horn iuc I n ào í'o i 50- lho Co n l incn lc.

nitl:l<te, ver-se-á que foi, realmente. corrid o �1 tempo, apesar de serem 17° _ Di m i n uiu n provável rlu
"i":lIIII'SC,I, a Lflrei\1 empreendida c urtns as linhas de comun lcnçüo l':IÇ:lO da guerrfl, aproximando-nos
p�lo í e nr-nte-gcnct'nl Etsenhowcr. entre a [I{din e a Tuní si a. da Vilória Final.
cOIll:I,nclante em chefe elas forc,'as 15u _ Expôs os ali ad os da Ale- 18° _ Tornou-se i mi ncnte o dr-
n,lindas (ilJoe operam na Af'ri ca cio manha quc tt'm costas no ::\leditcr- scml}arqnc ,diado na Europa,
:'\orle, cm colnbnraç âo com os

mCllIbros de seu Estado Malor.
l'lIl<1 nnúl ise do assunto levar

nos-ia <'IS seguintes conclusões:
til - Ficou provado que, gru

('[IS aos modernos métodos d e com

bate, é possível <1 "invasão" de uni

continente.
2" - Eslá paten tcnrlo haver in

l irnn c()o.pera�'iilo entre ingleses (

:ullCl'icanus, que rcaâizarum o de
sembarque, c bem assim, eslreit:
nniúo dos comaud os aéreos, n a vu is
e ICl'l'cslrrs. À marinha, que trans

parlou ;JS tropas, a aviação qut
preparou a of'cus iva em solo af'ri
cano e a infantaria e as forças 1l1C'

caniz.ulas agiram de comum acór
do e precisamente.

3° - k; N:lcÕCS Cnidas e(lntr"!)·
]fI1ll, agorn, o '';\Ieclilerl'âneo, nii,
('slantlo longe o dia em que 10 "jln
l'c-Noslrum" passarú totalmenle h'

I .tolllinio das democracias,
4° - Es-tl'eitou-se 'o cêrco :1 "1'01'

laleza de Hitler''', CJuando o "fuL'h·
reI''' nú·() esperanl semelhanle ar-

rôjo, por parle de sem inimigos.
:)0 _ Tiveram os fr::lI1cese.'

maiol' oporlunidade para parlici.
parem da luta em que agon1 se em

penham em pró] da libertação ([<
sua púti'ia.

(i0 - Est(1 mais fúei] o assallo ;JC

Velho Conbinelüc, pois lOS totalitú
rios, cercados por todos os pon··
los, não podem enconlrar um IlI
gar, siquer, pelo qual lhes seja pos-

""sív.cl a fuga. Serüoü eviladas, assim.
a,s "l)lInquerqlles".

7° - Os russos liver'lm, indire
lamente, Ulll <1uxili'l), com fi abertu
ra dessa "s,egllnda-frente". ;\lI.11l de
sesperado esforç'o, os nazistas rea

lizaram lransportC's de tr-opas e re·

tirar'alll do selor oriental grande
número de conlingentes, ali bas
tante nee('ssúri,os,
8° - Foi impostn a ofensiva a(

Eixo, As Narõe.s Cnidas deram UI!'

g'rande passi), que assina,lo11, deci
sivamente, a slla llludanc,'a de ati
tnde militar, ;V[oral e hélicamen!e.
() inimigo sofrell um golpe 'de ill
eálculaveis proporções,

!lo _ Está demonstrada a di
cirllcia dos angl'o-americanos, ca

pazes, talllbém, _ como onlrúra (>

I'nziam os nazi.slas, _ de realiza
rem "blitzkriegs" em clima c sol"
liin d.ifí('eis e diversos dos de suns

Pntrins, Acreseent.e-se, lambem, qUI'
os aliados enfrentar·am os italo,·
g;ermnnieos de fórma leal, 'sem (l

l'll1'prf:go da "quin t:keo111Ila", qu,
tanlo auxilililll Hitler nas suas ('s

jJC'taculm'cs vi tórias.
10° -- Caill por. t.erra o lll.ito d"

in\'('ncihilidade gL'l'llli\llica e eSj)e
eiallllenle () de Von HOlTImel, qUI'
era ('onsidrrado prlns nazislas, co-
1\10 UIll dos m:J,iorl's generais ti"
Heicl' e o J1IelhOl' esp('C'ialista cm
guerras JlO deserlo,
II (I _ Provou-se, (IUC os ale

mães não esperavam o deselllbar
que na Afl'ica, tendo, assim, fraC';ls-1sado o trabalho de espiiolJatgel11 cm �

favor do Eixo.
_.--_._-----_--

Vende se pequena casa"
,..

comereíol, de
sêcos e molhados, bem c

freguesado., à rua Uru
guai, n 17, Tratar na me.-

ma,
196

MARIO

OLHOSDOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento � Longa PrAtica no Rio de JaneIro

Consultes Pela mllnhã: às terças. quintas e sabndos. dai 18 61 12
horas: à tarde. diarlamente. das t5 ás t8 borla .

Consultório: Rua João Pinto u. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutluho, '23.

P" tDr rtrl RFE$ -

.

WENDHAUSEN - ����1:ra��o I��
de Medicina da Universidade do Brasll)

do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo OUVllr.
médico do De\iúrtamento de SaI\de

CLINICA MÉDICA

, Dr.E�1e aluno haLi�
litou-s o em es

cruuroçôo mero

cantil, calculas
comerciais, por -

tugues pratico,
direi lo comer-

fil-interno

CiC111 corr cspon
dencio, em suo

caso com es lo s 4 livros especiulisadas que
dispensam o professor por ser de uma Iocill
dado [c.nois vis í o A verdade seja dila: S0U professor ha mais do
20 anos, mas nunca vi isto, é vsrdadeiramente formiclavel! Peço
prospeto, cam toda confiança, ao Prof_ Jean Brando, R. Costa .lr ,

n.o 194, Caixa 1376. S. Pau/o. Escola devidamente regisirada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou jó uma gera·
ção de alunos e todos estão trobalhando. Junte e[\ ....olopo solado
com seu end'3reço belO cloro. Os preços sôo modicas e em pe·
quenas prestoções. Nõo perd!<ró nem lempo nem dil1heiro I Se
hobilitoró em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, (1
um Certificado de comp"flõnciu COill o qual, de conformidude
CO!l1 a lei bem claro, poc/e,,-ó comprove..- O sua 0110 he,LilitClçéla... 021 .,..,..CZ 'CR.:mr'ZM " *

Moléstias internas de adultos e crteuças.
Consultório: RUEi Felipe Schmldt u. 38 - 'I'el, 1426

Resldencta: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523
Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Clínica médico-cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

SAVAS LACERDADr.
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estaglArlo doa
lerviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Plulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Saúde e Hospital de Caridade

Couso Rlla Felipe Scbmidt, 8, Fone 1259
Consultas:· das 15.30 às 18 horas

Residencia: Oonselheiro Mafra, 77-.FLORIANÚPOLlS.Os negociantes da Tunísia estão
procuI1ando trocar o dinheiro alelnão

I
UtSTITUTO DI DIAGNOSTICO

Dr. Antônio Moniz CLINICO
de Aragão Dr. Ojalma Maellm.nn_

M"DICO
Pormado pela Unlver81dade de

lJ Genebra (8uloa)
Cirurgia e Ortopedia. Com prAtica n08 hospItais europeu.
Clínica e CirurRia do '�linlce. médica em geral, pedlatrl".'lt doença! do .Istema nervoso, apar.lorax. ParIos e doenças lho genltc-urlnarlo do homem

de senhoras. e da mulber

CONSULTORIO: Assistente Técnico
Rua João pinto 7 sobrado Dr. Paulo Tavares
Diariamente das 15 às ';or80 de Radiologia Clfnlca com o

Ir. Manoel de Abreu Uampaoarlo

I
17 horas,

I
Silo Paulo). Especializado em 81-

RESID�NCIA: {Iene e Sallde Pública, pela Uolver-
Almirante Alvim. 36 «idade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio XTeletone n. 1461 Electrocardlografia cUnica
... , """"'!! Metabolismo basal,

I Sondagem Duodenal
·----------.......

-----------1 O R . � Gabinete de flsioteraDia
r. em.glo Laboratório de microscopia t

Calçados e eHpas para colegiais CLlNICA -MEDICA Rua ::r!I�:�o C���C:adO••
Molestlas Internas, de 'felefone 1.195

Chapéus «Clímax» (tropicais) Senhoras Óe��íanças em

CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-,Edifi�
cio Amélia Nelo--Fone 1592
9 ás 12e14 ás 17 noras,

RêSIOENCIA'
.

A v, Hercillo Luz, 186
- Phone: 1392 -

Londres - Do B. N, S, --- mas dessa moeela já inteil'a-I�as zonas do norte ela Tunísia mente sem valor. O mesmo p1'o
é)nc1e os alemães ainda n�o fO-llJlema surgirá no� outl'�S paí
'am expulsos, os comerclantes,' ses ocupados, apos a llberta
'ocais estão tratando de trocar i ção, pois os alemães adotaram

o_ela a moeda alemã .cle, fiue clis- ti a lll.es,ll:a pl'átic� em. tOC.I0S o?
}Oem, informa o "Dally Sket- terl'ltorlOs que ll1Vadlram. E
,h" de J_,onc1res. Os alemães devido a isso que "bolsas ne

�oll1praram grande quantidade \ gras" estão surgindo, ultima-
le mercadorias e pagal'am-llaf1 I mente,

com muita freq u�ncia,
;0111 moedas, que, automatica- na Europa ocupada e a lIbra e

.nente, perderão todo o valor, J o clollar estão sendo disputa
:]ual1clo as baionetas alemãs já, dos, a pl'eços muito elevados.
ião as estiverem garantindo Os próprios alemães estão se

le lJerto. Nas áreas já ocupadas recusando a receber sua 111oe

nelo 80 exército eliversos tuni- da, que espalharam tão larga
.,;ianos favOl'áveis ao Eixo fica- Inente na Tunísia,
mm ele posse de grandes so-
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A 3 de maio de 1791 a Polônia eslatuia a consolidação da sua inde
pendência. lIDje luta de novo pela liberdade e pela honra da Civilização.- ----- -_-----_.-_----

o ESTADO

Portuguesa de Esportes 1
(Charuto) e Ipiranga zero,

Juiz José Alexandrino, Ren
da 17,823 cruzeiros, O j oqc
dor Hortêncio, do Ipiranga,
ao entrar em campo. foi

.

preso por oficiais do exérci- Em Jc·invilIeto, .pois .n�o p�dia est�r em I América (local) 6 e Ipirangat ro j e ,ClVl, VlS�o ac. c;r se (de S. Fr anc.) 1. São Luiz 6 e
curn p r indo se.rvlço m il itc r , Brasil (de Jaraguá) 1.

•

Em S.' Bento
Imprensa (de Joinville) 4 e

por pon tos Bandeirantes (local) 1.
I ...

e Palmeiras, Em B, Horizonte
Atlético 3 e Sete de Seta O' Cnspa t

Cruzeiro 1 e Vila Nova 1.
'

LHOSA!

ram se assim,
perdidos:

10 Corinthians
1 pt.
2° Ipiranga e Porto de Es

portes. 4 pts.
30 S·. Paulo e Juventus, 5

pts.
4° Santos, 6 pts.
5° Porto Santista, 7 pts.

. 60 Comercial, 9 pts.
1° Jabaquara e S. P, R ..

lO pts.· •

Próximos jOgos paulistas Ginásio 1 e F:rrocarrilJuventus vS. S. Paulo
IPalmeiras vs. Jabaquara Em Montevidéo

S P R C Nacional 5 e Miramar 3;• • . VS. orinthians, L SComercial vs. Port, San- iverpool 6 e uI·América
tista 3; RompIa Jor. 3 e Racing

O; Vanderers 4 e Central 1,
No interior: Olympic 4 e

Libertad 2.
No Rio

Jogos de ontem:
Fluminense 3 (Careca 2 e

Maracaí) e Botafogo 2 (He.
lena) Juiz Haroldo D. Costa.
Renda 58.363 cruzeiros. I O B�r�oso ,vel�ceu
S. Cristovam 4 (Caixambú I co�petlçao nautlca

dois, Santo Cristo e Alfredo) gaucho.
e Madureira zéro. Juiz Jo
sé Pereira Peixoto. Renda
9.375 cruzeiros.
Canto do Rio ·2 (Nicáu e

Orlando) e Vasco da Gama
) (Chico); Juiz Sólon Ribeiro.
Renda 6.865 cruzeiros.
Bonsucesso 4 Bangú 3

Juiz "Juca". Renda 1.915

Paraquedistas britânicos �a NOlluegaEsloe,(),j�llO, 3 (11,) - A cacadu Horzos, estao gllardadas por so.l
cios alt'mâcs aos paraquedislas·'bri-! dados alenlâe� ('(�locaclos a espaç'os
ittnicos, que sllpõem esL11' cscon-, de! (,Cl'ca de 300 lllelros uns nos
dhlos no "plateall" da :.loruega, loutros - diz aiJ](hl o "Afton Tid
estelld('-se até a fronteira da Sue-· ningcn",
('ia - segundo informa o "Aftlln () ne]'vosism� alemão, a .respeito,Tidnin"·en", dos pm'aqll'ecllslas allllgIU alaI

HOJE O c(�lliss:'ll'io a,10l1li'i,r) Terboven, gl'ÚU na Pa,s�oa que �s habitante�
() comanc1ailüe em chefe Fa,lken- de Copcrsn foram revistados ante,
horst e o chefe da "Geslapo" 1l'.1 de entrar na igneja, SegL1ndo in

Continua no cartaz o magistral :\'orneg:l, Herlies, estão inspecio- f,o:llla () �'Aft()n nn'l1ingel(, o:s ale-
filme: nanr!o p.essoallllienle .1 regiüo Il'on- lll<ieS estao pi'ocnl'ando l1ao ,sornen-

ROQ Jl fiID IDsnIDR i lrç 1& tei,rica.
c

te os paraqlledistas. COl1l0 tambem
llll un n [;� iii' 11 N,i' tarde de se'illl1cla-l'eira escre- rúdio-Iranslllis�;oras, que a fi rmaJll

,'e o "Afbon Tic1l;inn'en" 3 !10111ens existir em gJlande número 11:1 re-
Na programa: chegaram de trclll �spe�ial a Saint giüo frr}J1leiriç'a.

CINE JORNAL BRASIL." 182; Joerclalen, donde seguiram pela es-
� OLYPIC ]OURNAL 107. trada de rod,agem para Copersa, O

Atletismo - Proibido até 10 anos. _ (,olllboio que faz, o serviço CO:ll',llI11
F

"

. ,-" na eslrada rle ferro 'lronrl.lellll-OI o. segumte O resultado Preços. 4,4) e estudantes 3,30, Storlien leve ordem de se nete!' edo Campeonato de Estreantes Crianças, na sessão das 4 horas,

I aguardar
a chegach! daqueles 3 ho

de Atle.tismo, ontem, rio' Rio:
.

. $ 2 ,:0. �llC,I:S, <Il,II: nele ;ll1baI'C,a'l'fllll para
Flummense, 193 pontos. Vas" AVISO: - A sessao das 7 horas <l fl o,nl,ell a sueca,

.

I c 109 t S C 'ít 491. d 'd dA' \ As esll'acla's de rodagem q1l1e par-O p S. • I

s. ovam I
termma antes a sal a o onl- km

..

de Trodjeill1, espccialmenl('! pts. Fl�mef)go l8 pts. bus das 10 horas. ;IS qll(, se clil'ig(\lll � Trvel<lnlen ('

Futeból
Em São Paulo

I
.

Coi-inthians 2 (Hércules e

Jarôrrirnc) e São Paulo 1
(Luizinho). Juiz Carlos de
Oliveira, Monteiro. Grande
{l»sistência, A renda bateu
todos os recordes dos jogos
inter clubes, atingindo
323.546 cruzeiros.

•

. ,Portuguesa Santista 2 (Xa
vier) e Jabaquaro I (Maca·
co). Juiz José Albotini. Ren
do 7968 cruzeiros.

•

Comercial 6 (Carmo t re is ,

Elísio dois e Romêu) e S
p, R. 1 (Nelson). Juiz Artur
Rocha. Renda 2413 cruzei
ros.

•

Jogo de sábado
Em S. Paulo: Juventus 3

(Paulo, Cavaco e Zali) e San"
tos 1 (Figueira).

""

Colocação Paulista
Com os jogos de ontem,

os clubes paulistas coloca-

cruzeiros.

Próximos iogos no Rio
Vasco vs Bangú
Fluminense VEl. Flamengo
Bótafogo VSr S. 0ristovam.
Madureira vs. C. do Rio,

No Recife
�ta Cruz Z e Náutico 2,

E�:N��ó�ivo\O�n�M;uer,�So�liv§����3!����.Byron 5 e Fluminense 2 II ,··::t%"U"<.i. �1I1'tIí-S8i'r"t;1

. lanças
maiores de 5 anos p.ode.Canto do Rio 3 e Fonseca 4! "1:\ Transcor: eu ontem o aniver- râo entrar acompanhadas, 'Pro-

Marítimos 5 e Hurnaitá vã I �;'"":,,. d O 1 d 1
T -

d- ··'C sano natalício 10 sr. r an o grama:
- inauguraçao o

I Brasil, alto funcionário estadual,
.

Porto de S, Roque; 2 - A voz

] pres eutcmcnt e 1":0. exercício do do Mundo. 3,,--: Treinando ca-
Luz

C8r;::;0 de Se crct ário da Fazen valos de POllC13 (Camerarnan),
da. 4 - Fax Airplan News (Atua.

lidades) 5 - Campeão do Tr arn
polirn , 6 - Aeromaníaco (de.
senha) colorido), 7 Ostras
futuristas (desenhe), 8 - Vene,
tas de mulher (desenho Popeye),
Y - Ultima exibição do colos.
sa l Ii lrne TUDO POR UM BEl.

ViaJante!!: ,_lO, com Dorothy Lamour Pre-
Peto avião chegado ontem do ços 2,00 - 1,50 - 1,00.

Porto Alegre. a eh a se entre nós
,..

o sr. Afonso Pereira, funcioná- A's :i e 7 1/2 horas
rio da Viação Aérea Cruzeiro 1 - Poças de Caldas (DFB).Londres. 3 (H.) - Circulou C'111 ri Sul. 2 - Campeões do Trampolim.Londres inrpo rtun

í

c n o
í i ci a : o ul- co

rn irun tc Muscücr. construtor (1<1 .,3 - Notícias do Dia (Atuali-
forlnleza navul de Biz crta e ex-co- O regresso do traidor \ dades) - 4 O maravilhoso e
mnnda n lc-chcf'c das fÔl'ÇOS na, a;s Londres, 3 IR.) - O "Ouisling"I irisado tecnicolor VIRGINIA
francesas COJllb:lt('nt�s, recebeu U111 fra�cês, Pier;'e Lovo.l , 0';' r?gr,:,ssar a I ROMANTICA com Fred Macconvite rio general Giraud par:l se- Pares, depo is da con re rertcm que

•
.

gu ir imccliat.uncnte para Argel, S('" I manteve com o "führe,." nazista, Murray e Madeleine Car roll,
gundo declara uma fonte autori- declarou: "A França aderiu, ofi- Preços: 2,20 - 1,50 _,- 1,00.
z a da, cialmente, ao pacto anti-Komin- )O lnf'orman í c acrescentou que o re r'rt , IMPERI AL .nlmi rnn í c est,! pronto ::1 partir tliu
cedo () pcr-mitum ns circonstánc+as. A's 7 1/2 horas
1l1.lS frisou que a i n da não foram 1 - Veraneando (DFB) 2 -

C()llljlll't'ldos os urtanjos par». su» OURO LIQUIDO, com Frances
viuacm É UM.!. DOENÇA Farmer 3 "- ALTO, MORENOIkco;-da-se que crn dezelll]Jro úl- MUITO PERIGOSA
limo () o.lmirnm o :'IIllseliel'. in l'or- PARA À FAMÍLIA E SIIvIPATICO, com César
mou ao general Gi ra uri, por inter- E PARA À RAÇA

I
Romero, Virginia Gilmore e

médio do gellPrnl De Gaul!e, ({ill' Charlot te Greenwood. - Irn-
estava preparado para rr-i nic iar o

próprio até 10 anos, - Preços:
O seu sc rviço al i vo. no mar ou (';11

. l erra, em qualquer ponto que lhe 2,00 - 1,50.
fosse designado,

.-----". ------

() alrnirunt c :'IfllseJier demitiu"se Protestaram contra
do sei! posto de comandante .l..

---- -"

O embarquefrota de gucrra da Frunça Com]>:l «Um povo, uma nação,tente cm 1!}42, sendo l'ptãu sucedi- uma Frençs!»{lo pelo almiruntc Aubovncau.

Em p, Alegre
Grernio 1 e FOI"ça é

Renda 8.'703 cruz s.

Em Hamburgo Velho
Nacional (de P. Alegre)

Esperança (local), 1,
2 e

Em Curitiba
Cur it i ba 2 (Nena e Camarão)

e Atlético zero. Renda 10.950.

Em Florianópolis
o Britânia F, C .. de Cu-

ritiba, encerrou ontem seus

compromissos. nesta capi
tal, abatendo ao Figueiren
se por 3 a 2. Sábado, porém
tinha êle sido abatido, pelo
Avoí, pelo score de" 4 a 2

•

Em ltaíaí
Caxias 1 e Marcílio 1.

Em Blumenau
Blurncnauense 3 e Indaial 2,

•

Em Rio do Sul
Con córdia 4 e Amazonas

Em Buenos Aires
Boca Junior 2 e Chacarita

2; Huracan 2 e Bansfield 1;
River Plote 3 e Oid Boys 3;
Racing 1 e Lorenzo I; Pla
tense 1 e Rosário 1: Estu"
diantes 2 e Indepedientes 1;

1.

•

Remo
a

do
últims
remo

Natacão
A Federação Metropolitana

do Rio promoveu o Torneio
Triangular de natação, em que
reapareceu Piedade Coutinho.

O l' lugar coube ao Pinhei
ros, com 125 pontos; em últi·
mo, classificou· se o Flamengo,
com 1 ponto.

I,OÇÁlO

o caso da Martinio
Washington, 3 (R,l -- Cornen tcn

do o "ilnpasse" surgido nas rela
ções dos Estados Unidos com o

govêrno do almirante Robert, da
lVlal'tinica, diz, em tópico, o "New
York Times": "NingueiTI acre

ditará que o atual estado de coisas
perdure por muito tempo". Por
sua vez, o

' 'Herald Tribune" reÍere:
"Os Estados Unidos e a Grã-Bre
tanha rOn'lperam suas relacões com

o govel·no chefiado, na M�rtinica,
pelo almirante Robert".

CASA MISCELANEA. distribui
tora dos Rádio! R. C. A. Victor
VávuIa� e Disco!. - Rua Traja
tiO. 12.

HOJE 2a.·feira
às 4 e 7 horas:

$
Fnzrvm nnos lIOJC:
Sra. d. Carmen Barbc sa

Vieir a , esposa do sr. Rainundo
Vieira. inspetor de Veículos e

Tr ânsi t o Público.

Lon dr.cs. :1 (C. P,) - O jornal
"Dui lv ';\'nrkel'" i.n íor ruu que vú
rias cmprcsus fabricantes de ca
bos t cl cf'ôn icox Iormularnm proles
tos ao cn cou t rur ca i x õ

cs COl1l
ê

ssc
muí.cria l destinados ú Espa.nha,
uc resc cutn.n do (IUl' esse material "é
n('l'es�:\]'i() de LIma fôrma 1Ii'gcn1e
no país para o esrur�'o de guer
ra".

Edil conseqllência desses ])rOle5-
los essa mercadoria foi rctida.

Londres, 3 iR.} O general Gi-
raud pronunciou ante-ontem iru
portante alocução dirigida aos tra
halhadores franceses, con c lcrrno.n -

do-os a unirern-se ao esforço bélico
dos ingleses, americanos, russos e

chineses.
:Cm sau discurso, o general Gil'aud

repetiu o célebre frase de Miche
let: '·'�m Povo, uma Nação, uma

França .

NO INVERNO próximo

A MODELAR apresentará
últimas criações da Moda
Senhoras, Cavalheiros e (rianças

e por preços
SENSACIONALMENTE BAIXOS!

paraas

'"' ..

Máquinas de calcular e
quinas de escrever

Para enlrega imediata:
MACHADO & elA.
Rua João Pinto, 5

florlanópoUs

Má-
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