
Até mulheres alemãs patrulham a fronlieira'�) �\1\ :�:, :::::,:T
ZURIQUE, 4 (R�)-A linha de demarcação entre as zonas ocupadas pelé{�II;!9tçaS
italianas e alemãs na França está sendo vigiada cuidadosamente' por 'âttUlhas
alemãs. Os guardas são acompanhados por mulheres envergando uniformes mili-

tares encarregadas de revistar tambem os viajantes do sexo feminino ..
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proibidaS a� visitas I

aos presos «eixista$)l
. ,

Rio, 4 (C:. M,) ---:. o secrctitr!o
dia Seglll'an<,":l do �st.aLl,o do TIl?
hnixo\! pol'lal'lH, ,1)!'Olbllldo torrn i

jlnnll'lncntc a VIsita aos presos ])0-

liticOs do Eixo., Essa I'CSú1ll�'ão Io i

IJIlIGtivada pelo lat? .de ter SIdo v�
I'ifir!ldo que as visitas se

aprOVCI-j1;1\':1111 da situuçüo 'para �ransl11itij'
'\qllclcs presos notíoí as Ialsas o u

icndcnciosas sobre hipotéticas vi
lóJ'i�ls nlcuiàs, dando causa não ra

ro :1 mn.n if'cstaç ócs c onf rárias :'t or
dem d on t ro <I,O's p re si.d ios.

L !L.zzsm;

Aviadores mortos
em servlco

Hi o, 4 (D. S. P.) - Reaãizou-se
com grande acompanhamento o
enter-r-o elo 10 Ite. avia-dor 'V�.Ison
Xlontanha da SUVla e do cadete a111-
no do 3° ano da Escola de AeM
náuti cu, David Caldas, mortos em

serviço. O ministro Salgado Filho
acompanhou o féretro até o cemí
tério São João Batista, seguido pe
lo Cl1]J. aviador Carlos Alberto Lo
pes, seu ajudante de ordens,

o MAIS ANTIGO -DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-(l!�eDte - ALTINO FLORES

ft destruição da aviação nazista ���,�"" �,�,?" ",,������IVon Keitel é O «supervisor»Moscou. 4 (R.) - Uma esmagadora derrota da "Luftwat- do seu elestino, êle é ataca elo repcnt ína

fe" no Cubã., onde os pilotos russos destruíram cento e dezes- e ínespcradarnente. Madrí, 4 (U. P.) - O marechal V01� Keitel, até agora co.
o combale se inicia: êlc reag-e, dcfen-

seis aviões alemães, assinalou o "clímax" da tenebrosa luta de-se. Tor'pedos lançados ['s toneladas mandante supremo dos exércitos alemães, foi nomeado super-
pela supremacia aérea que Se vinha travarâdo por todo o mês nu-avós elas águas, Atingem o navio, ex- visor de toda a defesa aérea do "eixo" no Mediterrâneo. Essa
de abril. Muitos "ases" da aviação russa acrescentaram, no plodem e despedacarn-no. Om..a ferida é informação foi colhida em despachos procedentes de Vichí,
mês findo, 10 e mesmo 15 aviões germânicos à sua luta pessoal causada. As águas íuvarlem-no aos hOJ'- que acrescentam ter o Reich enviado mais 150 baterias anti
ele destruição de aviões nazistas. botões, quebrando-se e redemoínhando-se aéreas para o sul da Itália, onde estão sendo construídaa n'u-au-avés o crüneo partido, IJú pavor: mas,

dcnu-o ele conveniente (",lma: _ S, 0_ merosas pistas de emergência.
Martinica s... , s. o. s ... ,

�I--t-t----------1\0 convés, lágrimas. impropérios, 01'- mpor an e a�a-o no Medl·terr8neodens, lamentos. pânico. Encorajamentos \'Washington, 3 (R.) - A propósito do recente rompimen-
to elo govêrno americano com o almirante Roberts, comandan
te da frota francesa de Martinica, adianta-se que as unidades
francesas têm estado inativas alí por tanto tempo que, pro ..

vavelmente, não poderiam ser utilizadas eficazmente, mesmo

�I..�e o vice-almirante Roberts tentasse reooudicioná-Ias. AB

CJ�.:didas unidads il�cluem o porta-aviões "Bearn" e o cruza

dor leve "Emile Bertin", que se encontram na Martinica e o

cruzador leve "Jeanne D'Arc", surto em iOuadalupe. Durante
o ano passado anunciou-se que se encontravam também nas

Antilhas Francesas 4 "c1estroyers" e 3 cruzadores auxiliares.
Nos círculos diplomáticos desta capital declara-se que o vice
almirante Roberts r_,ão está disposto a cooperar com os Esta ..

elos Unidos.

----�---------.---_
.. _.
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A frota francesa de

os «segredos»Querem
Moscou, 4 (R.) - Observa-se inquietação alemã em mui

tos setores-chave na extensão da frente oriental. à medida que
se aproxima o período da campanha de verão. Nota-se, parti
cularmente atrás de Carcove e perto de Tangarogue, ativida
des de reconhecimento ",do "eixo" em ampla escala, as quais
constituem tentativas 'para experimental' os segredos que se

ocultam através das linhas russas, aparentemente inativas. O
exél'cito russo está de llé desde Leningrado até Novorossísk.

Adeus, bonde de tostão !
Rio, 4 (D. S. P.) - Foi assinado, em obediência a recente

decreto, o contrato entre o govêrno e a Light, o qual revê parcial
mente o contrato anterior sôbre o serviço de bondes. Assim, acaba
rá o bonde de Cr$ 0,10, ficando amda a companhia obrigada a pro
ceder ao melhoramento e reajustamento dos salários de seu pessoal.
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Todas devem usar a

I
A
(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa-
,A�. ra cnmbater- as irregularidades
(;)i .� das flln��ões periódicas das se

.���.i nl;cras. ,É c�lmt\nte e regulador
AVO\',{�)f dessa!:! tunçoes.
f�''-;;</ �.�'" FLUXO-I.,EDATINA. pelR sua

_ �'y:''<'�<''''':'t''�, comprovada eficácia, é muito re

.....��,\t;, fti=.

�k'il:J� ceitada. Dfwe sef usada' com, �fH ''/.iI ..._." ';;:". ..,; \;;\i.:. '!':>'.,." confiançA.�
f Ar }�.- PLUXO-SEDATINA encr>oira-se

6 _ "f({H� )MAE em toda partt1.

Florianópolis -- Ierçe-felra, 4 de Maio de 1943 I N. 88012 Comprai na CASA MISCf
LÁNEA é saber economízar'

para o per-Igo. o Comandante vencn o

súbito a salto de pavor e com a maior II Zurique, 4 (R.) - A emissora alemã anuncia que os ob
calma daqueles da sua racu, sereno e servadores nacionais estão convencidos de que uma ação tm
áustero, nobremente aconselha e dá 01'- portante está iminente no Mediterrâneo, em vista da desacos-

���:��;)l':u� �:�
r i����m'ofsOtt:s;al����di�,:� tumada atividade aérea e do tráfego marítimo registado em

balxados ao mal' com todos aqueles que Gibraltar nos últimos dias.
é possível salvar. Zurique, 4 (R.) - Citando despachos de La Linea, a emís-
AgOI'3, sobre o elemento tcrrivel, gi- sora alemã declarou que cêrca de 150 lanchas torpedeiras de

gantc. os sobrecar-regados botes elevam- desembarque, fortemente protegidas, atravessaram o estreitose e abaixam-se, desapar-ecendo e reapa- G brecendo, Nesse momento, a espcranca en- ele i raltar, en1 direção léste.
��----�----------��---------------------

Submarinos a lésle da Austrália

as últimas criações da Moda para
Senhoras, Cavalheiros e Crian�as

e por preços
SENSACIONALMENTE BAIXOS!

n-a nas a lmas e enrija os corpos. O I11ar

ruge e111 desafio, As vagus, numa dansa
mac-abra. batem no navio atingido e ag l
tam-so contra êle furiosamente. As SOI11-

,

brns da noite são negr-os montes envol
ventes,

Sem rumo e sem esperança. êles con

t ínuam a navegnr, sempre ..debaixo do
manto ne1;'1'o da noite e cios cáusticos
raios ele sol do dia, Muitos dias ele hor
ror se passam. Sol> o abobadado fil'�la·
menta, tempestuoso ou límpido, em tor
no dos des ilusionados e famintos náu
fragos, o oceano enche-lhes os COl'pOS de
Ieridas e lhes descncoraja de novo as

almas.
Agora, nem mesmo a esperança de

ver a teri-a outra vez. Dificllmente o ins
tinto ele salvação perdura, Cadn pálida
face tem uma impressão de dor.

J!:les são heróis, porque, segundo Re
marque, já haviam perido a razão, Êles
derrontaram a morte com risos Idióti
coso Seu único comparsa. a corrente do
oceano, A batalha pela vida começou
de novo. Esta oculta, dantesca e terrí
vel tragédia continua por In term.lnáve is
dias que pareceram séculos. A cada íns
tante, roucos gemidos e convulsivos imo

propél'ios eram lançados dentro da imen
sidão do espaço-heraldos do último t'on

co que anunciava lnajs Uln cadáver ja
zendo aos pés elos seus dese,;perados com

panheiros. :ele seria lan�ado ao m:tI: on

de a imaculada br�ncut'a ela espuma -o

cm:olvia antes ela sua descida final no

vasto sepulcro.
O bravo Comandante levanta-se e di

l'ige algumas palaVl'llS de encOl'ajamen·
to a seus infortunaelos companheil'os.
Nessa incessante lula com ns sombras,

dias sem fim, noites intermináveis, ês
tes homens, entl'e a vida e a morte, pel'
diclos, sem paz ou consolo, tlesol'denada-

Q. G. Mac-Arthur, 4 (U. P.) - O comunicado oficial da
madrugada anuncia que os Japoneses empreenderam uma. cam
panha submarina em águas do léste da Austrália. Intervêm
na ação fÔrças de certa importância. Dar-se-ão a conhecer os
detalhes logo que seja possivel, sem proporcional' informação
que beneficie o inimigo.
............................, ...
NO INVERNO próximo

A MODELAR apresentará

..........H , .

Está ferido um ministro de VichíFronteira Suiço-Francesa, 4 (R) quais se incluem a censura. impla
- Os alemães confirmam a noticia c�l\'el e o fechamento da fronteira
de que o ministro das Finanças do com a Suiça. Todavia essas infor.
govêl'l1o de Vichi, sr. Pierre Catha- mações sensacionais são as mais :re

la, foi vítima, recentemente de uma centes chegadM do interior da
agre.ssão. As informações germâni-. França.
cas acrescentam que os agressores Ifora:l1 d,:tidos l:�as, segllndo jufor-
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O""'"maçao nno cOlllu'muda, o alentado rnão foi cometido propriamrnte _

contra CathaJa" e sim, contra o sr. Olhos -- ouvidos -. nariz •• IIll·lI....
Pierre Lava!. REASSUMIU. SUA CLlNICA

Rua Vllor Melrelles 2'
Diariamente: 10 às 12, 3 às 6 M.

mente ugan'aelos ao timão elo bar'co ami-
go, apenas espetam a vez de mOl'rer. O fato se teria passado em Paris

:\Ias Deus guiou·os! Lá, a grande elis- por ocasião de um encontro secrelü
tância está uma terl'a l'ica c hospitalei- entre HitÚ.r. Mussolini, o marechal
ra, Ol'gulhosa e sublime, com seu sólo .

amigo, ri1::íe carinhosa, sempl'e pronta Goenng e LavaI, ou melhor, um

para elal' abrigo ,'qudes que n50 mais· pouco antes dêsse encontro. Uma
têm c.oraçfio nem alimento em seus pró- bomba. explodiu lluma aja do hotel
Pl'ios l)aíses ou aqueles que, perdidos, "Metignon" OU ainda llUl11 vagào
procw'ntTI amo!' e paz. blindado do trem especial em queLá está a terra da promissão, onde
homel1s simples têm cora�Oes generosos viajava o sr. Lava!. Não parece, con-
e almas grandes e em sua bondade dfio ludo, que LavaI fôsse ferido, mas
<I todO,q, sem diminção de CÔI', I'a�a, ou O seu companheiro de viagem, o sr.
nacionalidade, ainda fllle I'ecelxnn ape- Catha,Ja, êssr, está, segundo todas
nas ahusos em t.róca.
ELA É O nnASTL, flue no futuro serú as illformaçõe�, porquanto se en-

contra internado numa casa deo supl'emo país d0 mun{lo.
;,.'\.('on NlSKJEI1

Divulgando as Obrai
de Aúi Barbos.

Rio, 4 (D. S. P.) - PubJiear-se.á
nes'ta semana, na série "As Obr3s
CompLetas de Rui Barbo,san, edHa
da pelo Min,islério da Educ'açoo,. o

vD]'ume "Discursos Parlamenta
,res", 0-5 da fase da Câm{lra GeraJ
110 Inwé11io, doe 1879, data do seu
i ngl·c.ssO no Parlame.nto Nacional.
Comemorando êsse aCi()�ltecimento
Jiteral'Ío, o Sol'. Américo Jacobino
Lac.omb, diretor da Casa de Rui

saúde em Paris. Barhosa, convi<tou o so-cióLogo li

Há muita dificuldade para rece- homem de letms, Afon�o Arinos
ber-se informações rápidas da, Fran .. de Melo Franco, a �cal,J2ar. naque�

. . lIa Casa uma conf,e,l'eJlcla .wbre a
ça, atl'uves de todas as barreu'[Is le- prroonaJida<le e a atlvidad� p<J'liti-vnntadas pelo� alerl1ães, entre as' ('1\ de Hui Bi\JrbQSa, I ,

Cabelos branr.o8 t
MARAVJLHOSA l

L{lQJ.O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO:"Terc:a·'eira, 4 de Maio de 1943

Exclusividade do European Cor- rcceram {)I,,) últimos restos do exér- urna Falsa lenda de Hitler. É difícil
--

N I
- , "O homem prudente se hresporidcnts Por W(/!lel' 'I'sr turppil: oito do General Paulus. Os russos dizer se a Iam a d.e 11a])0 cao Lena ' u.

_ L'ma das ar.mas miais eficazes 'tinham ava ncarlo em muitos seto- 801froido se tivesse s ido passive] rc- milha pela experiência, COrn
com que contam os aliados é a voz res da frente,' e duas vezes durante gistrar a sua voz para a postcri dn- 1:IS espigas se curvam por O1a�ele Hifler. Têm ela sido embalsama- o dia os aviões hritânicos aparece- de, Os d iscursos que Napoleão l'a- d " M

A

d Muras .
- larques e arica'da cm muitos discos de gr amof'o- 1'a111 por cima de Berlim e erraram Zi,H às suas t-ropas eram pequenos '"

'

ne dos quais a B, B, C. de Londres uma confusão .ui ndn maior nas c()- - e
ê

le era i ntel igc nt c. Com Hitler A ANEDOTA DO nIAfaz excelente uso d c tempos a. tem- memornçõcs jf1 tão séri amente de- dá-se o conl rán-io. Pertence ao pc-
poso snrganizadas. Porém, o aconteci- ri od o do porta-voz, de Barnum c

- Que têm aquele scljeito
Foi uma das mais liábe is i nsp i- rnr-nto mu is extraordinário fo� Ot l- Bai lcv, e das dClllons1<raeôes em

'I' que
está tão indignado?

rações da propaganda br-itânica, vi r a' voz de Hitler pela rú.l i o - massa. Em íorlo o caso, não hú dú� - Coitado' esteve uma hor
com o rim de ajudar I Ii l l er - visto irrad i ad u de Lon drcs. Trouxe l'lr ú vid.a qUE' a técnica mnrl ern a porl crá na "fila" do açúcar e, quando

a

['Ie ler-se deixado da sua intencão memória o famoso Barão Mue n- l rn n sf'orma r o mal que tudo isso
primitiva d c f>lur pessoalnicnt e chnusrn , a história do granr!e i n l ru- fez :l<C)S ouvidos da hu ruauid ad e cm lhe chegou a vez, tinha ac:..bado
um d iscurso r-m 30 rlc .laneiro de jâo que contava que as notas sn id as vcrdadei r o benefício se servir p:11'H O stock. Ele tinha subido a ser.
1943 - irrad iuntlo nfg'lIns dos seus da rorn cl a do pnxti-lh âu l.i n hum gc-

í

o rnar conbccidos do mundo os ra !
rhiscursos u n l c ri o rvx que tinham lado Jl<O ar COIll o vc n l o frio de um disollrsos fc ilos por I-lille,r, Poi: - Fez mal.
sido postos, por :l'SSilll dizei', na dia de inverno. para se d crrctcrem depois desta gucrru muit o pouca _ P f80,00 "gelad c i ru ", de m otho a poderem e ressllsci,t.arem num .1lH.llllClltO 11:1-1

gente li.a"el'Ú, mesmo na Ale.manha ar que ez mal?

45.00 ser rep rod uz i d ox orn toda a sua pu- da oportuno no p ri me iro dia q ue n- que ouçu na voz de Hi t le r ecos de - Devia ter subido ao Pão
25,00

reza em quulqur-r ocusi âo Iul ur«. i c dia priIJI<IYC'I'i\. (,]'<1(;as a. E':!<lS I Cke�'() e� nos 2eus discursos. o ge- de Açúcar.

It�nlre (IS mu i tnx posxib i l i d mlc s C'()11l prOl1lessa,<; lr-vadus de novo 111:11-(1(';1- n r o dI' ::-Ila,poleao, '"

que Hiller. n:1o tinha f'cit o conta, mt-n lc aos SClIS ouvirlns, os filçl1liies I TC'lll muitn siglliricaÇ"iío o fato de O PRATO no IHA
Anúncios mediante con tráto não ohsln nt c :IS xu as afil'JllHÇ'cies em q nr- exruf a v.uu �IS :I'radiaçôl's ]011- :> car reirn de Hi.l lc:: t er começado XUXU'S COM CREME

.. co nl.rú ri o, '1('11'<1-'1' �C'111 duvi.lu a i dri n a s l i vcr a m Iu ci i i d ad e cm [':17,CI' com o \'t'rbOS1SIllO ele ,l,lll dcmagugo C
-

I I t I - ozinhe xu xús cortados em tiOs otlginais, mesmo niio PlI-
. ( iscrepànc ia cn l re a profecia e ·OS um a clIlllj)araC;'l() (/;\ fraude c o m o,; l'. n c es ar agora tcrm i nanr o cm SI 'I,

. j'ac,Olül'Cinll'tlt().s s�lbst'qHen\e, que () :1('untc'ci'llJ«,nt",j:s \('r:!adeil'::> ���I1C!.u, �� li\�'ll d}\ .. �lln,�\ltori: ras finas, apenas csrn uma co.

I
hl ieados, niío serão d('volvi- ,gramofone (, a l':td'ln pO(lCJl\ seJH- 0111'1'1'<11\.1 fllllDr gTJtar: f Olll'I!·(,- .\[('1,11 h,<l'll>p! (\),1;";111,1 3/1 (LI lher de mnnteiga, cebola ralada(los. lpre ati'!'ar l'1J1 I'osio ao profeta COlll mos Eslalingnl(lo, podem esl;!r (','1'- :lil,pi. cjd!ç:'io) H)itlt'l' c::C']'('\,ClI: "1, e sal,,' Abafe a panela e clt'ixelUIl1 efeito \'c'rcl,vlc'irilllll'ntc denlsia- los", I': ollvil'�Ull klllliJém ,I voz <1('- Ill;]is ciCleiJ !lha.;!r a Ic que ()S co- 1
A flirrÇ"80 niío se respons:l- ',d.or,

Ilr anuncim'!d,o ('111 l(Hl que () CXt'r- nhccimentos, pois a gi"ande massa cozi ri lar apenas no vapor,
Os ,�iHj>ll1les pstn1Jl6ciros ,neutrais I cill) rtIS';U tinha todo .Sido HniquilH- (.10' ?()\'l) não,� C()llslit��,i(la P,o[' pro- Faça um mõlho branco, jun.hiliza pI'los conrcit()s emiti- que vao a All'JlWlllha dIZ.('lll que. dl1 (' l1ll1\(':I Ill.liS se podcrla IC'l"an- les!';(}res e dll)lomali1s , O lato tl(' te duas gemas, queijo rolado e

I,
dos nos artigos assinados i len: fHlllJelllado llluito lú nos Illeses I iar. 1,: ()lI\"il'<lITl igaalmente a voz do I fillnllll�\l:te, ]J1'cfc.rir, (J ,si!0ncio Ú sal. l'vTisture os XL1Xús. fervai m;llS recenles o número de pessoas' Fuehrcl' C()Il<lell<ll1do li [nglatelTa i 1',erbOSlUade pareee llHIJcnr que ps-

----'--------' ...

---I<Iue
('selltam as irradlacôes de LOlJ- iI'morle - el11 1940, ,Ia a c"0I11e�'ar a conV011cer-se de ljUt junto um pouco e sirva.

dl·es. O déci.mo :lnil,t'rs�lrio ela flll1- Os d'!SCllS ele gl'all1ofo]Je dos dis- 111:10 sú os professores p os rl.iplOl1w, -��------�-�----_-l'
TÓPICOS & COMENTÁRIOS dação <!o Terceiro Hejeh te\'(' a e�- Cllrso, d(' !lill.l'r j)�SSl"'�ll UIll \'<1101' Itas del?,�ralll de acreditai: n�s Sl�a,� 11

-

I Jl!DI1l0ra-]o lIllJa H\'alc1llCIH' de notl- que: Sl' 101']1:11:;1 lIl:!lor ail1d�i dep'Jis, lJ,lbuSCIT dS lllfl2' que �alllhell1 a mas À � h d Ca Hora- do B -I
ClaS muilo IllÚS Vira o

.:\aciO-,
da gll('IT<l, Sal\'<ll'ilo o Jilllllt!1) els,a clu j)O"O nao 111>1'IS :!c'rcdila I1C- j 'V,��C � O & ie.

rasl.
na[ Social,i·slllu, Em Slalingra���_�·����nel�___:__:'?:����l _��_!�_:\_s. _

·di:(':�� 1���a:e:��:�od��oC�I�s�I��a���� A te I.·ar d'e -�t-'-=-""'" _......., IJIQII/�"()IfO R.e�i:s��:ç�e8rói intimado a lhe dar conserto e if&i, ln .'U ra �"IiI'1
(1,.11 't'L'llnova l>illtura. Depois de receber vá- i c", V,

O J�Q C.IXI podal - 37

fI.·as �ntima<:ões, foi êle procurar o

11 Professor Estanisla u Trallle f'.� Ru. João Pinto - 5prefeIto, que era Q grande Passos. AULAS DE DESENHO E Plr�TURA' �t: CtV. l/rO::-Iãoatenderia.-Temqueatender; ,� • .� S"LJD/JI FLORIANÓPOLISH exemplo deve vir de cima - 1>011- • V/ifl'
derou o prefeito. O proprietário Diurnos - das 14,30. às i 7 hs.;
(luiz então desconcertar a autorí- Noturnas - das 19 às 21 hs.dadc: - 81'. prefeito. não posso pin- A'S TERÇAS E SEXTAS.FEIRASlar a fachada por que é de azulejos.
E o grande' Passos lhe deu, na EXpOSio ça- P e tponta da lingu!l, esta grande res- 1 O erIllan _n eIHlst.a: - Pois então lave-a, ma- \

)'('('hal. Rua Felipe Schmidt; 2 (sobr.), sal:! n' 3
Limlleza vale mais do que loxo

emporcalhado. Quem sái do Rio de
Janeiro com um programa de ir
por terra até ao sol, para tomar

. uni I>OUCO da pres.sio animica do
Brasil mobilizado »ara a guena,
começa a contar as disllarjdades
orlescontertantes na própria estaçilO
di! embarque.
Para que tanta suntuosidade.� ,'(Jilalido o que mais agrada a quem

viaja atualmente na Central, apesl1r
do muíto que ainda falta, é a OI'

.' ,dem no serv.iço, é o cuidado que já
se nota na limpeza e higiene dos.

'!nus?
Agua, vassoura e sabão!

, Nesta sua grande !! empolganlc COIllO OS olema-es es'ri'O'hora, em que o Brasil deve dar um lupulo de gigante, o que êle muito
pr.ecjsa é que todos, sem exceçào, sobressaltados Igóvernantes e governados, lhe fa-
len: com um grande amor patrió.
tico. Londres - (Do B. N. S.) - 111ados pela Holanda. Em IIook, I

Amá:lo l!ão é
. bate�-!he palmas O correspondente em Berlinl: na Holanda, existem muito

de obngaçao ou hIPOC�JSla c�da vez do .,Aftonbladet" referindo-se mais de 10.000 operários 110-
<rue lhe arranham o lindo ceu azul I , ..,' .. -' . ,

com altos monstreng'os ou promove-I a sua VIsIta as fortIflCaçoes da landeses mobIllzados para a

J'cm-se-Ihe festas pomposas, a qual- costa da Holanda, escreve, na" i construção de obras de fortifi
(fu�r pr.etexto, ne",l empestá-lo de quele jornal sueco: "O que ti-, cação e, segundo nos disse o

qUltandlllh�� loxunantes para o tu· ve ocasião de ver, durante nos- comandante, capitão de Corve'·
l'Ismo dO,VICIO. .

1 1 l'
"

d 1" O Brasil agradece e agradecerá sa VIagem, a ongo c o ltoral e ta Munzenmell', mUltas e es
muito .mais a dádiva preciosa de das ilhas, não constitue segre- foram surpreenflidos, por di,·
,uma.escola, po� mais modesta � 1>1.'- do para os ingleses, falando-se versas vezes, fazendo pOl'me
,<Jllemna que seja. O mO�el!to e pa- de uma maneira geral. De fato, norizados de.senhos de canhões,1':1. acabal'mos com as morbldas ma- . A • _. , ••

"ltias de g'randeza. os bl'ltan)lcos estao mUlto bem armadIlhas antl-tanlts e defe-
Vários escritores, - e dentre os informados a respeito, não só- sas ele arame farpado. Esses

,11I;ais re,cen,tes, �e�cleciano Pereira mente pelos vôos de reconheci.- operários têm de ser constante
Lima - tem criticado, os nossos 11lento diários como também mente vio'iados.(lt'slumbramentos de fachada, a '\

.,
' t:>

)neOCUllação l>elas obras suntárias

I
pelos lllumeros agentes espa

(' grandiosas e reconstrucões das
llossas grandes cidades. De um la
do, tudo ou quase tudo - escreve
() autor de "Coisas do nosso meio
.(. dos nossos dias" - o supérfluo,
(I luxo, o deslumbramento; do outro�
llada ou quase nada.

'

O mesmo, contraste não escapou
" :t' ·o·bser"ação de Stefan Zweig. "Não

i�evemos deixar ofuscar-nos pela
org-aniza.ção modelar e pela civiliza
<;ão �oderna do Rio ou de São Pau-
'10, onde são sem con(a os arranha
!'éus e há dezenas de milhares de
lúit(mlÓveis. A duas horas de via
g'em da costa, às modelares estra
das àsfaltadas se seguem estradas
bastante más".
Procuremos antes o equilíbrio en

tre li nossa ·civilizacão urbana e a

dvílização rural.
.

'VETERANO
(Do "'Correio da :Manhã).

Trimestre

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139
ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre "Cr$
Mês Cr$
Número a vnlso Cr$

No lnleríor:
Cr$
CI'$
Cr$

70,00
40.00
20,00
7,00
0,30

Ano
Semestre

As anedotas e piadas aparen
femente Ingênuas silo grande!!
�trmas de desagregação mane

';ulas peja �'gllfntl\.c()Jllna".
.(t, ».. N.). t�, ��".

voz e'mbalsamadaA

V. S. quer vestir bem, usando ternos dt
.
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)

.-

1 FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
HOje e amanhã será 8 sui! preferida

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

Garante-se a exata observAncia no receituáric médico

PREÇOS MODICaS
R. Consa Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado), !FONE 1.642 ,

- i!f .. -

-

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
eOMPANY LIMITED

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

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA - Rua Vida} Ramos, 19

I
BFflEjrS lji J r- ...,.. tMlmjlStII. $" F,-.,T 11 a Iii 4i1l .. ). .,emxi.r�''''-..QiiI

do Führer

Um sorriso radiante, isto é,
deuLcs brancos e lindos-é
urna flexada de Cupido.
ManLenha-os impecáveis com
Kolynos. Limpa, refresca e

dá e�plendor.1"1-

DR. AUCiUSTO DE PAULA
Cirurgião -- Diretor do Hos

pital de Caridade
Doenças de senhoras· - ,Ope
rações _:. Diatermia Infr2
Vermelho - Ultrá Violeta

Rua Visconde de Ouro Preto, 51
Telefone: 1644

CONSULTAS às 11,30 e das
3 às 6 horas

Tratamento das dores e infla-
mações nas senhoras para

evitar operações

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

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

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 12

----------------------�.------

Vende-se
uma embarcação ç_ara esporte
tipo baleeira, com 5 metros de

I comprimento, em perfeito es

tadn, com todo . material ne

cessário (2 vetas, 3 remos, etc)
Tratar com Heládio Mário dr
Sousa, Agência Chevrolet (S,
A, çom�rcjal MQ�lI���n).

-

,

,.""
. -

"

A NOSSA SECÇÃO
O PlijNSAMENTO no J)[I\

Sub- IS! otlll nOI prl"cip.l.
muncípio, do Est.do.

17P.
------------------------------��

Guerra contra
os livros

Lomires. Abrjl - (Do Danish
Lisl.c11ing lJost para Inlentliado)-
o jl)l'nal "J)agells Xyhetel' "e outros
úrgãr,s da impl'ensn de Stockolmo
a·llllIlCial·ê!lll qlle os alelllãl'� tCllcio-
l,al1l Pl'oibir a l)l:blic:!�':io na Dina-
111area de traduc:ôes de livros de es-

eritoi'cs ingleses, :llllc'l'iennos e rus-

sos, entre ()s quais figura Shnke\.'.{
[)l'are, Poe e: Tolst'O'i, Os llazisÍils
alegam que' os alllel'icanos proibi-
rnlll :t i1ilIl0l'1<\(:iio dr livros ulemães
!la ls1andia c esta medida ser{\ 10-
Ill:i(hl C0l110 represúlia,

l'l!1 despacho di\'lTlg:ldo poslc-
l'i(JI'J1l(�lt(' espC'C'ifiea que as novas

medidas adejad:ls vai':! a publica
c:ão de lradll(:ÔL'S americanas e in-
gles;]s, no C::lSO ele livros publica
dos antes do COIllCÇ"O da guerra, o

edilor (leve mnndnl' lllll exclllplm'
its ,llliorielades (isto l', fi (;pslapo)
com lorlns flS inl'ol'l1la(:ões sôbl'c fi

(b1tn c ° Illtmero ele eXel11jlhlreS d:,
ediç'iío, As Iraduçõ·rs ingles:ls ('

Hl1lcrieanfls s,io llluilo ]lo]mlares
na Dinamarca, () li\TO de:' Crnnin,
"As Chayes {lo Hei no" alcançol1
Ulll ('xilo nolú\'('] Icndo-sp yen(Helo
l11!1is ele scsspnla mil ex Pl1lp.lares.

('aspa t
I,HMU!

MARAVI·

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

REDUZA A
GORDURA
Por Um Novo MétodoAo atender as Estrêlas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um
métodO seguro e rapido de remover o
excesso de feia gordurn, Comece a per-

·,der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia, Este novo método, cha
mado Formode. traz nova vitalida
de, saúde e energia como tambem uma
aparencia atraente, ao dissolver a gor
dura, V, não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces
sario fazer regime alimentar, nem usar
drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. Fornlode. reduz a gordura de
um modo garantido como v, deseja,
Peça Formode. hoje mesmo, em
qualquer farmácia, A nossa garantia é
a sua maior proteção,
Distr. S. I, P. Caixa P.ostal 3786 • Rio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SÁBADO, DIA 8 -- GRANDE SOIRÊE -- PARA
INGRESSO, SERA RIGOROSAMENTE EXIG'I
DA A APRESENTAÇÃO De;. CON'VITE.< .- -------

Os bombardeios de ln toordenação não vacilará na defesa do Povo � F�!!!A"IÍNC,!PilD
Nova IOr(�e��)�!�l'-America-l· »U>.,<". H·<\t} < />:':". < ( r i% )./>, :,

'f�:71'
"

,1,' •• , .�/)na para O Estado) - Urna alta per-!
. ..

�••� �� -;"�
sonalidade recem chegada ii Amé- TRAJAr�14 1IA"n4R
rica e que saiu ela llalia há pouco ALTO! DA (OfIflIT4HIi4'"/fIW'f)(()
telllj)(l, fez a scauin

í

c narrnu vn sô
J)I',e us borubarrloios de Gênova, at('
a época em que deixou aquela cid a

de, :t cerca de dois mêses.
",\ c idnr!c de Gênova é um 11](",n

tâo de rui nus. A rua principal, li f'a-
1I10S:t Viu "Ve n ti Seu cml.rc ", que
contava lindos cd il'i ci os, algun» de

·

...rauuc valor a rl ist.ic o (' h ístórico
�Ji completamente dest r-ui du pelo.
golpes dL'lll<l[idol'es da nvinçào nn

nlo-:Illleric-,ana. () 11'[tnsi·to por ess.

;U:I ostá i ntcrrrnnp ldn 1)()J' pras:
i Jl d rI errn i 11 :IL!O.
A destrulcão da rua Vinte ele Se

!(:'Jllhl'o foi '(':lllsada pelo fato d c

ostu r situado nas imediacões, (

.ediJic1o "Tcti ", da Companhia Te
lefônica, que foi o objetivo, central
dos ataques naquela zona, A únicr
cousa que escapou quasl intacto
foi a Po.nt o Monumental, ao passr
que o Hospital de Galhet-a foi atin
gido,

:-':a praça De Ferrar-i, a mais im
portante d-e Gênova e que está si
tuadn no corncão da cidade, fica
i-am de pé apenas a Bolsa e o ed i
fício da Companhia de Navegação
"I,tú]'ia". Forrun destruidos o 'I'ea
tI'O de Opera Lin-ica, o Palácio elr,
Academia e o Palácio Ducal. En
todo o resto rta cidade a dcvastacão
foi completa. O porto está rcduzí
do 'a escômbros e vários navios
foram afundados do fundeadouro.
ín ilusive o "Vitór-ia" e o "Roma".
N:1o é mais acessível à navegaçãr.
o porto de Gênova, onde apenas
restam a Estacão marítima e a fa
mosa "Lanterila" que data do sé·
culo XIV,
Foram lJ1uito danificados os bair·

t ros da "Foce" e o populariss.im(;
\,"Pil'é", nas pl'oxillüdades d,o porto.
A zona da ci,(hll<ie que menos so

Jreu foi a parle alla, onele não exis·
I'em objetivos milHares, mas l11>esme
assim a Aveniel,a Buenos Aires fo:
bastante danificada COI11 os bOlll
hal'dei os.
Toda a c,osla, entre Grnova e S:I

vona, foi melodicamente bomb-al"
deada, inclusive a parte oriental.

Os arSC'lJ3i,s da ;\la.rinha de G'uer
l'U, em Sestri Pon'cnte, principal
mente os es-laleir,os .-\nsa,ld'o e Sal'.
Giol'gio, hl'a<l11 ar,r-azaelos tota,llllçn
I,e pelas bomhas aliadas. O POUC(
CJue dizemos sôbre Gênova, pó<1,
SCI' aplicado a t,oda,s llJS gr{lncks ci
ctades industria,is i·laJia.nas, A [lcãl.
dos aliadlo's foi faoililada selllim
pela ineficiellOia dOIS ser\'jcos anti
aé,reos que não dispõem de "ma,teria.
pal'll a enOI'll1e tarefa d,e j)'rolegci
a cidade conbr3 aviÕ.es at1acantes.

O monal do povo ita,liano é (

mais baixo que se possa imagin�lr.
As j)louca,s lwssôas qiJe fica'l'am em

Grnova (em alguns dias apenas, fo·
ram �od,os "desa,!ojados" à fôrca,
]leio bombardeio) ancl,am pel-as nlas
como autolll'at,os, O ris,o desüpare
ceu p'o,r completlo dos labios do�
g,enov,eses. Isso se explica quando· s(
considera que além dos ataque�,
aéreos, a paral·i,sação dos serviço,
d-o 110rlo ncasiolloll a de toda a vi
da oomereial. As p,essôas q.ue ahan
d()l1Iaram a cidade foram encami·
nh,adas para a cosla OlJ para o,.

rampos do interior.
Os grneros ql!llsi nãlo existem. Hi,

apenas o estrito sllf,icie-nte p'ara qUl
não s.e lllorra de f.ome. O pá,o qu<'
sempre foi a base ela alimentacã,
do povo i,laliano, em toda's as clas·
ses �ocja,i.s, nã,Q s,e póde CIOlll,er; l

dl1.l'o como pedm e de digestá-o il11
possí I'el. Os pra tos nacionais desa
i1al'l'c"'ralll cOllllpletaIl1enl.e. ='ião h:'t
l1�a n t eiga, nem cann e nelll ovos.
T'Rmbélll die!>apareCel'lalll totaImen
t o café, cacúu c medicalll�'l1tos.
,bm Gôn'o,l'a na cidade e n<1 pr·o

VlOcia, estão instalac!'os cerca de
quarenta mil alemães, sob o ])'1'(1-
texto de Nlidar cios objetivos mili
tares dias bas,es Il1lal'i,timas e das es
tradas de feITo. A fam'osa mÜicia
fascí!sta desaj)lll'eCNl da região, sendo slIbst'i,tui:da por tropas nazistas
d oCllpacão.
EIll fr,é,ntc a ôsse quadro impregnad,o de tr.agéd·ia, justifica-se ple-

1l�l1lel1te ql�e o ânimo da po[)uJaçao estej-a pronto para a rCI'01la.
A l'evoIuçào lalenle potlel'Ú estalar de um 1l10J1len!o para OlÜI'O, bas.

1an�o pal'a iss,o a fagulha do grande Il1ccnd.io libertador, ql1e lavrarÍl

toS? que as f.orças aliadas des('lll
�Iem no continente europ.eu,

C"belofl brancos f L{�çj I
!!�!V,�.�JJ.O!�. !

CLUBE DOZE DE AGOSTO

iubstituif;ão de empregados nas indústrias: EM FAVOR DOS ORÇAMENTOS
A Divisão de Esta t ist ica ':-lilitar, do Depart amen to Estud1l31 ele J!;statí;;Liea,

I DOMÉSTICOS
atendendo :1 írriperiosa necessklnde criada pelo grave instal!1lte que o Bi-as ll atravessa, O l i .. '. iiconvocai-á o, responsáveis ])0,1' todos os estabelecimentos tndusuíais do Estado, (in- r _ �()II Inu� e_ncm eCIIll€pto os

dústrias de qualquer natur-eza: exuattvas, agr-k-o las, animais, mannnra tuveh-as e f'a- J ar. igos 1
( e pr: nlel,J'� necessl,d:ld� -

orís) a declararem, nomína lmente. quais dos seus empregados ,,[10 suost.ltu lve ís

c1en-1
a. t'nen_ ° e VlestLJan� -, �a Cl'la�?

"',) de GO dias, bem como oua is os í.isubs t ituive ís (técnicos. .especlallzados el:'.',
. SI uaço es 1'0 Jrentlo( 10 emnaruçosus

E�s"s decla raçõ es creverüo ,;er feitas cm f lcha s própr-ias. n ns qua is aqueles res- ' !?al'la . �ran( e PI_ar ,e (I,e noss!"t pOhvo.- .

I'
.. - " d I f'l'

- IL ce,er-se, (Ia.l Cla, 11l1l10S c e-
ponsavelS l iscn-nunarao. l'e,atn'U!1lente ('3 a elnpl'egar o: nO!l1e, cargo, 11aç'ao, )1a- f 1 f 'I' (i I d'f' /, .. ,.. -

1 f' 1 )
. es-c e- aml I,a 11 Wl(, O com I leu -

turalrclacle, naclOnallc1ade, estado Cl\'I! (<I casado, o numero e e 1110S menores. Sl-di" 1-

T t 1 t ou e,tabelecimento por que se fez I'e-�er\-ista, a( es nem sempre posslvels ( e
uaçao 1111 Ilar a 'ua e (,01'))0 ou l'opa Yen_cer: "a conta do arn1azén1 cstúás ficha::;, a que :::e 1'e[21'e o pal�ágl'aro antel'iol', deverão ser proClu'l'ac1as pelos all�a.sa,da ... as I'ojas SÓJne.nte \'eu
'ntel'essac1cs ng,s Agências :I[tl'l1i�ipai;; ele Bstatística (edifíC'io ela Pl'efeitul''l 1Iftlln>ici- dem a dinh<cil'o ... "
paI), ele 10 a 1,) ele maio p, vindouros, Especialmente para êstes e com

a finalidade l'ollvúveI de I'eduzir de
mui,to as pl'opol'çõ'es d·o aludido
prob],ema financeiro, hoje mais ou
menos generalizado, encontra-Sl'
em instalaçiio, nesta capital, pre
sentemente, a "Secc:1o Crediá,ria
J\not S, A.", proprí'edade doa "Ill
dús.t!'ia e COllJt:rci,o I(nol S. A.", dI'
Ttajaí.
Conforme sng'cre a denominação,trata-se ele 11111 estabelecimento 1n

tel'lllediúl'io de compJ'as em geral
- armarinho, fazendas, utenslIios
móveis etc. -, pel,o sistema de cré�! dito, sem :lumen,to ele preco e me-
diante mensalidades l11ó-dlcas,

I Se.u elevado alcance é ind>iSClllí-

I' vel, merecendo, antecipadamente

I
os aplall�os da ]Jopnlacão favorecj�
da,

'

�
Padaria Central
Vende-se ou arrenda se o

antiga a bem' afreguesado
PADARIA CENTRAL, Tro·

n° 22,

fVida Social I'ir:'I�;)1\ J

Ft'Z anos ontem jovem Alber
to Silva, Ii.ho do sargento do
Exército Tibúr c.o Silva. servin
do 16<.1. C. R nesta capital.

•

Decorre hoje a data natalí
cia do nosso prezado cont�1-

RIO, (Do Correspondente Espa- cio do bloqueio marítimo, a que 50.1' das neee.ssidaie:; normc ls e

cial Amorim Parga) -- (Via-aérea) não podemos fugir tão facilmente que servirão para o racbn:1mento neo sr. dr. Abel Alvares oi

.- O Coordenador da Mobilizacão como' se pensa, devido principal- de outros produtos cujo consumr bral Júnior, correto audito"l
Econômica concedeu à ;mpre;"sa rrierrte às deficiência3 do nosso sis- aos circunstâncias venham - exigia guerra da Força Policial dOlO
cor-iocc e estadual (aquí

repre-I
tema de comunicações interiores e que seja reduzido, anuncia.ndo. tado _(I-

aentada) uma entrevista coletiva, às faltas ocasionadas na nossa to- também, que, daqui por diante, o •
"cttravés da qual falou sobre o rei- nelagpm mercante pelos afunda- I controle dos mercados consumido-
danamento do açúcar no Rio e em: rnen ros de nossos navios, revelou I res e das "praças" passará a' ser Faz anos hoie a venerand.
outros Estados do Sul. Depois de I, que' porá

em execução, dentro de I feito pela Coordenação, que estará sr a, Mônica Ferreira de Cunha.
salientar, com a franqueza que dias. o racionamento regular pro- vigilante e não vacilará nas medi- �
lhe é pecuEar, que o racionamento I metido, por meio dos indispensá- das que se fizerem necessárias em Fazem anos )loje:dêsse produto está sendo feito

I
veis cartões que assegurarão a to- defesa da economia do Povo, con-

sras. Maria dos Passos Sou.
porque é necessário, porque esta- dos a aquisição da quantidade ri e- tra os assambar::adores e os espe-
'nos em guerra e êie é consequên- cessdr!c a um consumo reduzido a culadores. sa e Eulália Marques Bezerra:

sr itas. Eugeninha Simone, o
nilda Cardoso e Maria das Dô
res Fragoso;

srs. Augusto Barbosa da Fon
seca e José Lino Bastos:
meninas: Iracema Correis de

Negreiros e Maria Teresa Bu"·
tim;
menino Oldemar Gemes.

•

VlaJan�s,
Somos muito gratos à gentil

visita com que ontem n08 dis·
tinguiu o nOl!SSO col�ia Jaco\>
Niskier, membro da A.B.I.. co·

laborador de vários diários ca

riocas e comissário do IJGuara-'
!iode- .

Caspa'
LHOSA. 1

LOÇJ.O

tar na Rua Deodoro
proprietário.

- 15
com o

v - 3
........ ..__ __...w �

Livraria e Papelaria NOVA
de

Espindola &.Silveira
Ca�a fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas. em particular, e ao

público, em geral.

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

Ha China a «Vitória do deserto»
Londres - (Do n. �. S.) - Uma COlHI) do filme "Vitórin

lo Deserto", que mostra fi campllnha. do 8° exército, com fi res.

jwcthll tradução em chinês, foi enviada a Clnmg'king', como

[H'eseute tlo primeh'o ministro Churchill ao g'eueralíssimo
t']IÍIl.l.g' I(ai Chek. �o telegTama em que comunica llílVel' eu
dado a cópia ti Chiullg' Kai Chek do filme, ('JlUl'chill declarou:
,.Acaho de ,-os euyial', l}clo caminho mais l'ápi<lo, uma cópia
lo filme ""Vitória do neserto", que espero seja bem recebi<lo.
Foi impossível fazeI' antes a remessa, pois sómente ag'ora fi
�Oll completa a tradução em chinês. Êsse filme constitue um

:,el0 e l'ealistll apanhado do iH"lll1ÇO do 8° exército e estou certo
flue há de interessar a 'vós e a vosso exército, cujas qualidades
marciais e firme resistência todos nós tanto admiramos.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

IL Secção de Eletricidade
Lâmpadas, 'lustres, abat-jours, acessórios. etc.

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1595.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO--Terca.feira, 4 ele Maio de '943

A PILHAGEM NAZISTA REINA NA EUROPA OCUPADALondres, 3 (n.) - Os saques e -tle Ierro, pcrtcnccntes ao glover-' a Alemanha grande cópia de m até- tal desses imposí os excede de muito
readiznrlos pelos alemães na Euro- no polonês, foram liquidadas: hos-! rias pr-imas, inclusive

ó

lco para lo custo da manutcnc ão e o saldo é
pn por eles ocupada são revelados I pit!is militares da Checoslováquia I múqu i nas e diversos minerais n e- usado para domina;'· [IS in dúst ríns
numa estatística fe ita pelo Dopar- I Ior'a.m comptot a IllColI,t e saquead os

!
CIl'SS:'t ri os as i n ti ús Iri ns hél i caso II e cad a país esc rav i zad o.

iamento de Informações de (;lIeJ'J'a: [[}el1o,s nazistas, l.>.e111 como diversas i Não satisfeitos com a violenta O "Dai lv Te legraph " afirma.
dos Estados Ln idos, i Jndústrias qui m i cux francesas e fá-! espol iuçiio que rea·lizaram, os na- ":\'�IO há no mundo Iembrn nça de

O montante tolal desses snfjues! br ic as ue [l:l�I" d cn l rl lic i a e de lâ.-I z i stas pT'OCIIJ'am cs l abc lcccr um l:io gT�II}(lc rh'pina. l� prccisó que
não 'têm, c cr-tnme nte , ncnhmn si- ;iIllin:1s de' b.u-hcnr. Em toda <I Euro- !sislellla rua is xu l.il , COIJl I) qual ('S- �)S u nz i s l ns sejam obrigados a dc- V d . pequena casa
m ilar na h is tó rJa da Eurcpu e 1:11-' pu, os cquip.uu cn tox f'e noviários Iper:llll g,lrantir, para () futuro. seus volver l od os os lucros ilieil'ls l' re-I en e-se cornerc-io l de
V('Z não .possa ser comparado n em foram cOHfiscados ('111 grande esc[l-' ganhos inf'mue». Sob (I nome de l ri bui-los i n cx oru vc i m o nl e HOS prc-I sêcos e molhados, bem' 0-
:'iS pilhagens f'eitns lia :\sia de (;en-; la. Torlox os pc qucnox agricull10res "despesas de ocupuçào ", criaram! jlldic�ld·()s. O mum!o deve sei' sufi .. freguesado, à rua Uru
gis Khan c Tamcrlão. I se virmu p ri vurlos de Sl'US ('avalos.I 11111 imp osln d.e cerca de 2 hili()cs 1

cienklllclIll' forle par» obrigar os qu o i , n 17. Tratar na H1.eS-
Todos os pequenos propr-i ctnr ios C:J,I'I'OS c alt' 11l('SIIIIl de seu gado. A de l i h rnx, que cobram anunlme nte aJell1üe'S a pag:li' os danos que cau- ma.

f'or�1l1 roubados, minas de 'carvão Fr-ança foi olJrigada a cnviur puru cru t(,dos os paisl:s ocupados. O 10- sar.un c os crimes que cometeram" . .196

Rua Vilor Meireles n' 25
Telefono n' 1405

CLINICA MEDICA

DR. AGRIPA DE FARIA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas das 3 às 5

4,GO
s,O()

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

30 v -22

Construtora ltda. Sociedade Cooperativa de Responsabilidades.
Limitada

----.---- ---.--- .. --'----.--.. --- .. �

..: - I Banco de (rédlto Popular e Agrí(olaBanco Cruzeiro do Sul S.IA. Em orneurzaçae d S t (t·
a

Resultado Oficial do Sorteio do dia 28 de AbrU de 19�3 . e €ln a ii arlna
I . Serie A Serie B Rua Tralano n.O 16 - SMe própria
P· T O 7 U Registrado no Ministério dn Agricultura pelo Cerüttoado

11
.•
0 rermo - itulo n." S9 1 - ma construção de Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00 1 20 d S t I d ';{

> • " "15971 U t d C $ C
.

O
n. r-m e e emnro e 19u8.

�. rn erreno e r. , 5.000,OU r..$ 1 .00,00 Endereço telegráfico: BANCREPOLA�.o " "25971 Um terreno de c-. $ 3.000,00 c-. $ 5,000,00
4.° " " 35971 - Um terreno de Cr $ 1 :500,00 c.. $ 5.000.(10 Códipos usados: MASCOTTE la. 8 2a. edlçlo
5.°" " 45971 -- Um terreno dc Cr: $ 1'50000 Cr. $ SOa0 00 FLORIANOPOLJ8
10 Premias -- Os títulos com o final n." S971 (Milhares) C <t r'

,

C $ 7' (1
,

E�tPRESTA ESPEClALMENTE A AGRiCULTORES
, r. ,p J.OOO ,00 r. .üuO,OO E

.

100" ,."". 971 (Centenas) Cr $IOOO-O,no Cr $ 2000000 mprestirnos - Descontos - Cobranças
120" ",,"" " 05971 (Invertido Cr. $12,000.00 Cr. $ 24,000,00 e ordens de pagamento
1000" "" "" 71 (Dezena) c-. $10.000,00 c-. s 20.000,00 I Tem correspondente em todos 08 Muntcíptos do Estado

:10000 " " " t, "" 1 (Final) CI'. $ 50.000,00 c-. $100.000,00 Representante da Caixa Economíca Federal para a venda
Total dos premios disbibuidos em cada série Rs. Cr. $140000.00 Cr. 270,OO� da" Apóltces do Estado de Pernambuco, com sorteio

. , semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os ceupens das apólices Federais e dos EstadosDr. F. da Gama Cerqueira de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.Fiscal do Gov êrno . Mantem oi.rteira ,,=""pecial pllfa administração de prédtos.

Recebe dinheiro em depósito pelasO prõxi'mo sorleio ser' realizado no dia 29 de Maio de 1943 melhores taxas:
. Convidamos os nossos dd, associados portadores dos titulos contemplados I' C/C A disp05içào (retlrlHhi livre) 2%

o virem receber os premio;; respectivos, ele LfmHllda 5%
Atenção: Brevemente será construjjo um prédio no valor de Cr$ 30000,00 (trinta mil cruztiros) i ele A.iso Prévio 6%

que coube por premio ao Clube dos 10. desta Capital. i C/C Pt'BlO Fixo 7%
i[ Aceita proc�rfiçlio para receber 'Vt'Dclmento8 em to.
'i88 as ReullrU"(,p§ Fpfinli.is. f>.:t"onfiifi " MunioJoalfi

Empresa

Diretor Presidente
a) DR. ·FRANCISCO MUNHOZ FILHO

Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado)
---------_----�--

COMPRE VAREJO, DE
A---

ATACADOPOR PREÇO
CASA OAU

que recebeu um sortimento nunca visto, em lãs. cachás, pelúciolf, ma.lhast cobertores, acolchoadrJs e mais uma infinidade de outros
artigos, que vendemos êste mê, por preços verdadeiramente baixos. A CASA OAURA. está: adotando, dêsta mê.:; em diante, b seu lêma,
que $erá:: Vender muito. Ganhando pouco. Para que V. S. se certifique. damos a relação de alguns artigos, que vigor'arão durl"lnte o, mês de maio:

l\lAUIAS:
, I J��II1�jna GiJ.cte. Az�1, - }�e,i� dezcna " .. ,., �.Go I.. ,' .. r' '�'�:-I��S DlVE:l�OS:Ooleli'n}1{)sp!cria.nç·a-Um ,.,' ,.... (l,OO Cctl\,a de bOl'lach.1 - lnl.l , ,. /,00 1(�letonc blan�(), 1.11",. _,_O - ;\lcllo ., ,... 13,00

Pulover p/ Ori'a,llc:a'- Cm ., ' 8,;')0 Jog.o de couro p/ l':1paz -l'llJ ,.,...... 10,00 1(..JI·e'f,(JIlie branco, 1:lrg. 211tl. - :\Iclro ,.,.... 11,00
PuLover p/ rap.az ·-ljm ' ,.. 14,00 .Jogo de COLlro p/ homel!1 (só pOI' eslc 1110,) (·111 10,00 ICretol1c branco, larg. 1,4() -- :\Iclro "........ 8,00
lllllovel"p/ rapaz, art. bom - Um ,.. 1(i,oo Blusas Swing - de 10,üo - 12,00 c............ 14,00 CI'e1one em COl'CS, largo 2m!. - :\[e!m .,...... 13,00
Pulover, s/ma,nga p/ hom�1lI � L'1I1 ...•.....•.. 12,()() Camisfls Sport, branca p/ il'olllem - CIlI<l .. ,... I!.:'ío Alo:1'lhn,r1o bl'alH'o e de cores, larg. 1,'ln - �Il'lr() 7,00
Pulover p/ hlOluelll - l:m 14,00 Casaqll'Fnhos felpudos, p/ bêbl' -- lhn ".. 7,;ío Tec.i-do p/colchüo, largo l,�() - :\Ie;ro 6,80
Pulover, art. bom p! homclll --- l'lll l{i,oo Capas felpudas p/ bêbê - ema ,,, '" . . lG.oo Tccido p!colchüo, largo O,Ro - :\feil'o 5,00
Bluzas p/ senhoras - ema.......... )6.00 :\Ialel'as escol,ares - Uma , ,.... S,oo Tecido p/colchão - :\!.clro ,., ,.... 3,00

Receb:emos mais de 100 tipos dif'el'enles de Puloyers p/ Pasta de couro p/ esco,I.::J.oI·cs - Um,a li1.oo Opala lisa - :\Iell'o ', .. , ,.,.... 3,00
homens e rapazes c blusas p/ sl'nhOl'as, qllC eslanllOS \'C11- �Ialrtas p/ tl'alJaHlO de 8,50 - 10,50 e , .. , . . . 14,00 Opaln lisa, Dr!. fino -- :\felro .. , .. , ,.,.... 4,;)0
(Icndo por pl'eços incrívei,s. :\Lal,as de Fibrolile de 24,00, 2R,oo (;' ., .. " , 3�I,O() Op.ala lisa, t.ipo Sllissa - :\[c!ro , .. ,.......... 5,00

CAMA E MESA: Lã Linda, el11 novelos - Cm 1,50 Opala estampada, ue 4,00 e 5,00
Cobel'LOIres cjn�a - Cm , ,...... 8,50

.

PERFUMARIAS: Tecido c'orcloné p/cuécas - Metro 5,00
C:ohertores Pal.lJj,s'la p/ cflsal - Cm 32,00 Leite ele nosas -- Cm 5,So Linon, em tüdas as C01'e,5 - :\1etro 3,00
Cobertores Paulista p/ soll-cil1o - Cm . . . . 26,00 Leite ele Colonia, - lJm , ,.... 6,00 Lllizi,u,e, art. largo - ;\1elro 3,00
CobcrlQres mei.a lã p/ casal - Um 60,00 Sabonete Levrr, Lifebouy c Gessy - Caixa 4,80 Meni'nó preto, largo 0,80 - Metro n,DO
Cobertore.s d'csenhael'Ü, art. pesa'do p/ casal - em 40,00 Sabonete Carnaval - Caixa 3.80 Cl'('1)e preto, ar1. ólimo - :\leh'o 6,00
Cobertores Xad'l'ez pi easal - Cm 20,00 Sabonete Dorly - Um

1,30!
Tecidos p/corti.na, de 2,50 - 8,00 - 10,00 e .. 14,00

Cobertor,es X'adr·ez p/ .�oltciro - Cm 18,00 Sabonete Madcira rio Ol'iente - Cm 6,50 Caixa 19,00 Crepon p/ki.mono - ;\1'elro 4,&0
Cobertores desenhados p/ casal - t'm 22,00 Sabonete Noby - Ll11 0,50

I
Zcfir Su'pel,ior - :\fctro 3,50

Cob-crtol'es desenharlos p/ soltCÍ'1'O -- Cm ,..... 20,00 1':1,sta LeveI' - 1'ma' , .. , .. .. .. .. . 3,30 Trieol1llcs, em COl'es firmcs - :\lelro 5,00
Cober,tore.s Piralinillga pi easal - Cm , 33.00 Pasta Kolinos - Lma 3,40 Pellleia fus,tüo cm Iodas as cores - :\1etl'0 5,50
Oohertores Pkntininga p/ solteil'o - Cm 2i,oo Pasta Alvidente - Cma ,.. 2,40 I Cachá pelllcia .- :\Ietro .. ,................. 4,50
Cobertores Reclame p/ ca�a.l - Um 25,00 Pasta Acet�'larsan - LI1l:1 4,20 Toalha,s p/I'OS,to, d,e 2,00 -- 3,00 - 4,00 - 5,00 e (i,ao
Cober;tores Reclame p/ solteil'o - l'm ..•. 22,00 Pasta Gessy - Lma ,................ 3,00 Toalhas lisas p/banho - ema 8,00
Cobertm-es pi bêbê, de 6,50, 8,50 c 12,00 Pasta Odol - LI1W 3,rlo Toalhas em cores p/hanho - ema 13,00
Colcha. fustão p/ casal - Lma 24,00 Rouje �ficl1('1 - t:rn " .. " ,... 4,50 Toalhas Alagoanas p/banha - ema'. . . . . . . . . . 11,00
Colcha fllstão p/ sollÍ.ril·o - Uma ,.. 17,00, HOllge NaJ'cizo VCl'rlr - l-m , ,... n,50 '1'0:1'l11as hrunea.s, lalll. gran'd,c p/banho - Um:.! 18.00
{jolcha uranc'a p/ �olte,iro - lima de 16,00 I! ., , . 20,00 Bonje Gessy - Cm .', ... , ', ,.......... 4,50 Cnsel1lirns p/cas,acos., largo 1,50 ... , ..... ,.... 24;()0
Colcha bra,nca art. hm pi casal - r'llla 32,00 Houje :\Iadeil'[1 do Orienlc -- rnl ,..... (i,ol) Cascmiras p/homem, corles de (iO,oo - 70,0.0 c 120,00
OokJla de veludo p/ casal - Cma . .. 32,00 Esmalte Cute); - em .. , .. ,, , '. 3"(0 Tecido gran,iti', .Iarg. I,Cio - 7\lell'o 12,00
Colcha de seda p/ cas'al - L'lTI!(1 .,...... ••.••• 48,00 Odol Liquido - Cm ,.,............ H,oo SEDAS E RAYONS:
t;uanl:Ícões p/ mesa, 140x140 -- Cllla 22,00 Talco Ross - l:m '.............. 3,30 Laqll.é e'lll todas ns cor,es - :\11'11'0 , ..•.•..
t�uarnjçõe-s p/ mes.a, 140x180 - Uma. . . .. . .. . . 26,ou

I
Bâton Tangee e j\fieh,,1 - l'tIl , .. ,....... 3.00 Lingerie lisa - :\1('lt·o .

Guarniçõ'es p/ mesa, 140x230 - l.'lJIa 36,0'0 Bâton Royal Bri:1l' - rm ".... 4;00 Fuslão de seda - :\1clro , o

Guu,rnições pi chá, ar!. nuo - Lllla 30,00 I' Loção Ma"deil':1 do Orienle - Lnla 32,rJO SeLim Lumiére, largo 0,90 - :JIelro .

ARMARINHOS: Loção Coly - l'ma , " ' ,. 2(j,oo Tnfetá :JIoiré - :\1el1'0 .

Sambri:llha (le seda - Uma _ , . , .. . •. ,.... 38,00 Loção Flalllour - Cma '......... 13,00 O�ga,�lZ.a lisa, de S,OI) e , .

SombriJlh,a d·e tricol,iue, art. })(}1l1 -- Lma 26,00 Loção Bdlhanle - ('ma ,................. 9,ih LJIlg:0ne csLan�pad() � Melro ., ,

$omvl'Íol1ha. p/ 1ll0c<Ínhas - Uma, .. , , 1iJ.oo Loção Nareizo verde - L'ma ",.... 22,00 Lanilé, art. pesado - :.\letro ., .

Sombrinha cabo curto pi er,i'ança - Lllla ".... 8,00 Creme Colgate p/bn,rba - I 'ma " ,.......... 3,llO PauallH.l, ad.igo com 1:"1 - Melro .

Sombrinba cabo comprido p/ crianca -- ('ma.. 10,00. Tricófl'ro ele Barr'y - l'ma " , .. , .. ,.". 7,ol) G'I'bardJoJ1e de seda - :Ylctro , .

S'obrctud,o pi homem, ótinm cOIl:j',ecê,flO -'Um .. 98,00 Brilhantina Nareizo verde - l:1nn "......... S,50 Seda Givré, Iodas as tores - �f.etro ., .

Corünas doe 1'€lld'3's - lJ4na. ,.. 25,00 Brilhantina Hoya1 Brim' - l'ma 7,Go Seda Petil-.pois, ar!. fino - jletl�o .

Tapet,es eLe veludo pi qUarto - Um 24,00 PÓ :Jfadeira elo Orien tl' - 'Cm , .. ,... 7,00 Lã e seda, a.rt. fi'no p/vest,ido - Melro .

Can1i.sas Sossega Leã,o p/ homem - ema. . . . . . Si,50 PÓ Florall1ye - Llll ,.............. G,oo Veludo ChUoll - Metro ,., .

Oamisal! Soss,ega Leão pi rapaz - l'ma ll,O'O Pó Ge�sy - em ,.,., ,'. 6,50 Tafetá xadrez, de Ci,So e .

Recebemos um grande saldo de retalhos perfeitos de pglucia. que vendemos por preços convidativos.
Possuimos um belo sortimento de gravatas, lenços, meias, artigos, estes, escolhido3 com o mais apurado gôsto.

E€ONOMIZE DINHEIRO, APROVEITANDO AS SENSACIONAIS OFERTAS DESTE MÊS, POIS ESTAMOS ENTREGANDO AO PÚBLICO
TODO O NOSSO ESTOQUE,COM UM LUCRO MINIMO.

Hlo sin'. friO, agasalhe-se, comprando na O j\_S ..L_\._
Schmid', n. 19

9,50
14,00
10,00
11,00
\),00
13,00
17,00
lG,oo
13,00
12"00
24,00
55,00
7,50

l-)I TTR_ L\_ \,.) _ A
Rua felipe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os Ilaturais dos territórios inclui
do/; 11". "Esfera de Co-prosper-du
de" or ic n la l , da mesma forma que
sucede com os do "Grnssraum "

('ti

ropel!, ficam isolados do, nruud»
exlcj'ior, Dos produtos Hgncolas ('

nJint'il'os que antes produziam para
o merendo J\1l11HJial, sú se continua
riio prodllzindo os (!ue o Japão nc

Ct'ssilnr e j)OSSill11 ser consumido:;
...
_.__
._----------

EM FLORIANÓPOLIS não

gôsto e arteveste com

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

uma visitinha à ALFAIA-

BRITO que ficaTARIA
ali no

Rua Tiradentesn' 17
186 v -21

).
----_------

o ESTADO-Terca·feira, 4 de 'Maio

Farmacia EsperançaA SU.A FARMACIA
_

Rua Cons. Medra 4 e 5 - filME 1.6i2

Entrega e domicili o .

A «esfera de co-prosperidade é uma burla sangrenta»
Lond.res, (E � c ll!s i v i d ad e do ness�� zona; são supr i mi dus as pro- tiVt.)S sob a di.t�eção desks, peritos. !Proô>pe.ridad,e para o Ja:pã_?: trab�-

p 'css.[nformatlOl1 SCn'1 ce para O d'll�'()CS restantes. Da mesma forma organizou-se a lho, exploração, escravidão e 1111-

.Il�do) � PaI' .11, de Sandooot ... _ A estruturu econômica da "Xo- expl onaç ào d e lodos os tea-r i tór-ios séria para o r-esto da "Esiéra":
ESi;ll])el'ialismo japonês não �'-, (',on- va o.rd.!'Jll"_ japonesa nã� têm ou- ocupados. Seria impossível tentar � não se [ulga que os p�Is�s que

�nln sómen,le, c.oI11 o saque mcródi- tro Iírn sel:Ho � m.anutençao de lima uma lista completa .dos produtos a os japoneses denominam "Aliados"

'o doS l cr.r-i lór
í

os ocupados. Aos poderosa indústría pesad a locali- que se estende o gigantesco saque tenham tido melhor sorte que os

\lr:1gos c prcjuizos que p rorluz aos zad a no Japão, que f'o rne cerá mú- sistemático que está levando ·a ca- conquistados, Nem na Indo-China,
�;'lIS ha!)itanLes, pr-ivando-os de 1.0- qu�nas e u,!opsi,lios. a�s r-estantes 1>0 o Japão. Eis aqui os principais: nem no Sião têm o Japão cumpr-ido
'105 os bens e riquezas naturuis, paiscs da Esléra de Co-p rospcrí- Birmánia: chumbo, cobre, níquel, qualquer das suas promessas de in

�lÍlilll;1 o op!'{)?I'io de os submeter a (,I;\(le" (' será �Ilsc.elivel de ser 11'an8- vo;ll','âmi'o, a�lim?njo, cobalto, pe- depe,l.ld6ncia, To��os os territórios

in Irabalho f'or çad o de escravos Formada em indúsbria de guerra a Iroleo, algodão, teca, arroz.
í

ncludd os na "Esfera de Co-prospe-
1;:ll'a a l;lais rápic!a exploração .dos lor!? o momento, e d:1S indústrias ",lal(tca,: ferro, manganôs, horr-a- r�d.ade" estão sujeitos, �o jugo, das

]('IIS proj)t'I'os p:lISCS C1I1 benellCit; agrrc olas l' ex tr at i.vas neccssarras eha, oiro de pnl ma. rigidus autor-idades militares japo

�:'(ClllSi\'o dos opressores. para o ,abnsl?eimento de matéri-rs Sumnl ra : borracha, óleo de .Cf)-· Ilesas que dispõem de Ludo Ú S�ta
plumas ,I. i ndústriu pe sadu e paru n co c de palma, polpa de madeira, vontade c concedem a exploração
manutenção da p opul.acâo

í

otul. fumo c chú, de cada produto às companhias do
A nova organ ixaçâo adupt a-se l1 Java: café, chá , quinino, C ()[IWil, Japão que julgam mais aptas )):11':1

êslc esquema, O governo japo nôs
ó

lo o de palma. .1 p i lh agem.
fixou o 'que d c ve produzir cada ter- Hormúo : ruerr-úri o. ouro, ])etró-Iritório ela "Esf éra de Co-prnsp eri- h-o. madeira. :Jfas cssns rnonstruosldades não
rladc". Para l orl os esses lerr.i1úl'ios Celcbcs : n iquel, juta, coprn. se rcali zuráo. Os ntaqucs aliados às
Ior.am cn v.i adox peritos japoneses, c Pi n l.ao : baux i lc, I ro-tas marítimas do Japão intensifi-
cm muitos del,eOi estão cru plena 1),:\11(';[: estanho. . cam-se de dia para d ia. E dentro de
marcha às novas cxp lornçõcs h'- Isso da "Co-J)/'()spcrid(/t!c" /lno é: pouco lempo passarú compl:c.tamen-
"adas a cabo por trabalhadores ná: pois, senão 1I!II;t IJurla �nngl'cnla. t te o IrMego II1c1'cflnlil nas me:;mas,

As autorida4es responsáveis vela
fiel execução das Estatísticas MilI·
tares podem exigir, sempre que hOll.
'ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informaçãl), Que cada in,
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

lCurall<;a naciunal. (D. E. M.).

A Estatística l\Hh'ar, destinada �

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos mo

[Ierfeita quanto possivel, do apare·
Ihamento material das fôrças arma·

brasileiros lhe prestem cooperação
Su btrair-Ihe apôio é trabalhar COll

trl\ o Rrasil em lI'uerra. (I). R M.)

de 1943 5

folhetos da Dnlão
PanamerlC8nâ'

Washington, abríí - (Serviço
Especial da Inter-Americana)
Os assuntos relacionados com a

guerra e os planos concertadospe
Ias nações do Continente america
no para abater as nações eíxístas
ocupam um logar proeminente no

conjunto da literatura preparada e

distr-ibuída pela União Panameríea
na, relativamente à grande celebra
ção, a 14 de abril, do dia "Pana
ruer-icuno" efeméride que abr.:1n&'C
todo o Hemisf'ério, pelo seu signi
Iicado.
Cm dos panfletos elaborados,

para a grande data intitula-se
"The Amcrícas in a WorId Wer ",
e dcst i.n.a-sc II d istrIbuíçâo, Pelas
escolas, clubes c organizações con

gêneres, Em seu texto, assimüa as

me·didas su{'essivas que tomaromas
n::1.(;'0eS :Imcd ea nas. Suas inicIati
vas, lomadas em reuniões dç chall
,('Ü'lel'(,5 c outras confcrências de na

lureza tc'cnic:l, tiveram como resul
lado as declarações de guerra ao

Eh o, a l'utUl'a de relaçÕ'es di'plomtí-
1ÍC':IS c a cülnboração geral de ().f

Geln ('conômicn, política e mHit:ir.
l'ma outra publicação, a "Latln

.Imérica as a source of .estratégic
(lnd Criticai Materiais", contém
muita cousa nova e jnte:-e�te
:l<:e-rca dos numerosos produtos .•

tJue chegam aos Estados Unidos,
Ipl'ocedent.es dos países latino-ame
ricanos. Seus produtos são utiliz.a
dos para a constl'ução na,val, f�j.
caçâD de canhões, tanques, a.eropla
nos; há, igl1alm�nte, as generos
alimenticios, os tecidos e ontros
materiais esst'nciais ,à continu.acão
da guerra.'

.

MANUAIS VALIOSOS
As publicações acima rrwnc·lona

das, bem como outros livros bt'm
e-liaborados, além de reve)ar�m as
enormes vantagens decruTcnt('s d·:t
.colaboração entre as Amerj�;· em
tempo de guerra> forneceill aos ki
lares que IHooitam, em cada um' d.os
l}úses, um manancial de informa
�'ões no que diz respeito aos· recur
sos e pl�odutos de todos os outros.

. t'm outro panf.Jeto; preparado
para promover e estimular interes
se e enten{ümento recíproco, entre
os "Bons V,isinhos", c.ncolltra..se soh
ti.tnlo.s, tais. c,omo,' por e:x.emplo
"Conhecei vosso visinho" � isto é
uma série de r.ápidos artigos des
critivos que tratam da história, euJ.
tu!'a, dos háb.itos, vestuário, despor
tos e diversõe,� das respec.tiv.as po
ptüações, em cada uma da,s nacôes
latino-americanas.

•

As lições de conversação em eiS
panhól e português constituem ou
tra série destinada ao verdadeiro
exército infanti.J que neste momen
Lo se d'edica ao estudo daque]a&
duas línguas.
Acham-se incluidos, na lista dos

numeros referentes à comemoração,
algumas l),eças teatrais, bem CJOlllO
cortejos caracteristico� e progNl
mas de rádio que se refer�m às cou
sas americanas, seus herros nacio
nais, SU!lS ha,ndeir,as, musica.� e len
das.

(2rédito fVlúiuó ,Predial
PropiÍe�ários: J. Moreira & Cia.

Foi entregue nos ;.>restamislas Nelson e Nestor Hor
tencio <Ia Silva residentes eru João Pessoa (Esh'eito)
possuidor dI cadern{'la o. 5.966, contempladas no sor
teio de 20 de Abril de 1943, com o pramio maior. em

mercfldol'iHS. no Vtllor de Crs. $6,250,(1).
4 de Maio

Mllla um formidável i'orteio re-a!ízllrá a Crédito Mú
tuo Predial. no rlia 4 de Maio (3a.feira),

com prl'mj(ls no valor de

Cr. $6.250,00l"ão vl1cile. Adquira já a sua caderneta na séde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n° 13.
--�------._----------..--�--------..---------- ...

� ConSUltas médIcas g'átis
I Contribuição msnsal apenas Cr. $2.00
..__.. mmm aa

-

rorpedeanlento de cruzador fascista
Londres - (Do B. N. S,) - Comentando o torpedeamento

de um cruzador italiano r.o estreito de Messina por um subma
l'ino britânico, o correspondente naval do "Times" escreve:

"É uma façanha notavelmente ousada e hábil para um subma
rino atacar no estreito de Messina, onde as dificuldades da na

vegação foram personificadas na mitologia como Sila e Ca
ribdis. O redemoinho de Caribdis,

_

em particular, é formidável
para o submarino mergulhado que ten\ta fugir à perseguição" .

O correspondente acrescenta que o cruzador pertencia à classe
do "Regalo" construido em 1930 e era provalyemente o pri·
meiro dessa classe a entrar em serviço.

CorlulDe
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.a�a 'batalba$ 4eoiolvae
Moscou, 4 (R.) - O exército e a armada da Rússia estão-se preparando
intensamente para batalhas decisivas - anunciou

-

a emissora local.
De novo, frente a frente, russos e alemães ��d,!��"��,:b�!!,?"S ,,!?q�'���?d��,l�,�!�"

• • " , . ,:, • " •
_ .', I se os falecimentos de cardiuis. de 90 anos. ElIl razão da idadeLondles,4 (R) - O

co,r(sj)o.l-l provúvc l P,II,l a mesma \) S,\1ICI1,(" A morte recente do currliul Cal- avauçadn de Iodos os ca.1'Cliais exí, .

.lente mi li tar do "Evcning Stan- com que os ail'llIiies he',item ante'; de Cursque, donde os J'llSSOS pode- 1,1111, ,', 18 dl' abril, seguiu-se :1<, tem posslhilidudcs de que o nÚl11e.
(bn!", escrevendo sôbre () dcsen- de af'rontur umu vez JlIelJS as (ide- riam contra-atacar o ílanc» d" passnmc n to de dois oul rox, pois o 1'0 dos rmmhro« do Sacro Colégio
volvimcn ío da luta na frente rUSS:l, sus meridionais de \Iosl'on. Assim, qualquer investida contra i\[oSC'lil, cardin l l l inslcv morreu 110 dia. '17 se �l,rne inferior à metade do lotai

, .. _ .. .
.. de tcverelro e o cardial Pclcgri n i, de ,I) m ernb rus se a guerra se 111'0.rk-cl.u-ou que ambos os lados vem na opuuao <la ('linda J unte, parece. a part ir de Orei, enquanto os ale"l no dia 20 do mesuro mê·s. Atual- longal' nin da por Illl�ito tempo. tupressando seus preparativos, a-fim- mais pruvável uma l's]Jl'cie de 01'CI1- mães POdCll1 atacar em primeiro lu- . 111('l1te, o Sacro Colégi() possue upe- portanto, pnssivcl que o Papa mo:

-de tomar a frente nos golpes c con- s iva p rcpurutúr iu. com objetivos gar para rcmo vr-r csxc perigo po--It;as ]lj membr-os c o número de dif'ique sua decisão de não nOlllear.
quistar a iniciativa. "Emu-calidade, il iruifados, scndo o ponto mais lcnciu.l ". ' I'<lgas a!(::111�'a a 2�·. Há .aincLt '27 cardiuis cm tempos de gucr rn, tan.'
••

»Ó: 1_'[ll'dl<.IIS italianos, i nrl us i ve os que lo mais que, no presente momentoum grande go!!}e , russo no norte .....,.__,w_...._....__.............,.,......__�_...._.J'....___w..!".·p�.....,-..,.._....'"J".'-_..... resuh-m em goma. O curdi al Cn l- numernsas sérles apostólicas illljJOl<
cOlllp�lirla �s alemães a abn,ndOI1'.ll'

�� • -

8 A R B A R '" S" i� O I.ani
cuu luva 87."!lUS de i_dadc. E,r<l t�I1IC.S,

C01110 Hi? �le Janeiro, Heil,lIs,suas intenções de of'cnsiva" - ob-

CURSO. W�I""LTON W� o 1I1"�S ,veJ!to_ apos o dl'�lO (�O S<l: Coloun«, Vurxó vin Praga c \\ r, .

.�('rl'a ° nrt icul ist a, acrescentando: UUI c ro (.olcgh), 0 ca rd ial Gruni!o rli lmiustcr encontram-se vagas.,

pclmon!c que está com !l2 anos rlc Sabe-se que a nomeação de C�I·."Por outro lado, um fracasso dI) • fato revoltante Que está a idade. O cardial Catuni linha 7? diais não exige consistório pú bli('(.lexército russo em conseguir seu FLORIANOPOLIS I pedir providências allos quando foi norncndo para as, (' além disso foi espalhado o boalo
objetivo vir-ia cxpôr outros setores O professor Milton Eduardo

I
soas altas funções. 'I de que o chapéu foi conter-ido "in-

du frente. O mesmo raciocínio fal'i1 Sullivan, diretor do Curso Na sexta-feira santa (23 Entl'e os aluais cardiais. 22 têm petto ", �! monsenhor Spcllruan, ar,
Milton. comunica aos seus de abril p. p .), já noite alta, iu.ris de liO anos, 13 mais de 70. cebispo de No"a Iorque.
alunos, amigos e demais in- indivíduos reaidente s no lu
teressados que, a partir do

gar "Po tec os", rn u rt i c ip iodia 10 do corrente, na nova

séde do Curso Mílton, à Praça de S. José. montados a co'

15 de Novernbro n. II, in i- valo e acompanhados de
ciará suas aulas, díucnos e muitos cachorros em latidos
noturnas, de Inglês (verná- ensurdecedores, invadiramcu lo}, Correspondência Comer-
ciaI (inglesa) e Ta.quigrafia a propriedade do sr , Manoel
Inglesa (sistema Pitman), em Firmino Vieirc;t, morador no
turmas pequenas e selecio- distrito dos Barreiros e, ape,
nadas,.. sar dos protestos dêste, a-

O Curso Milto�, procurando passaram-se de um boi de
manter a sua norma de pro- sua pro,pl'iedade e o levaram

EcospOl'cionar à rAocidade cata-

I
para o soltar no mato, na Vrinense os mesmos meios de impiedosa e revoltante brin.elitudo eficiente', rápido e prá-

tico que se encontram nos cadeira de "Boi-no-mato",
grandes centros do país, já 'rais foram as crueldades
organizou cursos de Português. praticadas pela malta, queMateuláticll. Pintura. Desenho o pobre bovino resultou fi-e Taquigralia íportuguesa)
contando, para seu êxito se- cor cégo, de cauda arran-

gUl'O, com a honrosa colei- cada e com vários ferim"�n
boração de mestres de mé- tos pelo corpo.rito, como os senhores: pro- O mais extrordinário disfessor Francisco BOl'reiros Fi-
lho, professor Anacleto 00- 50 tudo é que os prornoto
mianí, professor Estanislau res da bárbara brincadeira
Traple e a professora Sra. ainda conservam em seu poSílvia Carneiro da Cunha. der o boi, que custou 700Haverá, ainda, um Curso

prático e teórico de Dactilo- cruzeiros, e o sr. Manoa I
grafia, baseado nos melhore3 Firmino Vieira não sabe qUt'
métodos, que funcionará sob providêncifls tomou a a u to-
a competente direção do Sr. ridode policial do distrito, aManoel Fiuza Lima.
As matrículas para estas quen1. apresen tau sua justa

matérias, separadamente ou II queixa.
em conjunto, a taxas extre- -;::;:;�:;;::;;::::::::::::.::::::::::;.--mo.mente módicas, estarão
abertas, a pcu'tir do dia 10 Ildo corrente, na secretaria do
Curso, que citenderá aos in
teressados das 8 às 12 e das I15 às 21 horas.

"

I________ �J""1S �j,.

va,

Ontem, foi o seu corpo arro·

jado pela vaga na Praia Brava,
no extremo norte da Ilha.

lelegrilfil'a polonesa informou ter
- O ESTADO &pela para os .,

. ,

-

·d f· d nollCHlS de quc o govcrno dessa
coraçoes cafl osos, a 1m e que, .. .'

.

t I d t' I naclOnalldade eOlls1(lerou .caduco o
se aJun em a guns ona 1VOS .. .

I d
.. . 'sen pcdl(lo a Cruz Vermelha Inter-

pe O menos, para a qUlf11' rou·
nacional para que investigue o supinhas com que os pobres ór·

fãos de Maria Monteiro da Sil. posto ,assassínio de oficiais po!one-
possam agasalhar ,. ses no bosque dr Katyn, perto deva se no

Slllolensk,inverno que se aproxima.
"O Estado" Cr$ 20,00
G. O. 5,00'

H'\ vitamina. A referida vitamina, Vacinas para S. Paulo
denolllinada B-G, é qniçú 500.000 e Pernambuco
vezes mais potente que o fígado, Hio, 4 (C. :.vr.) -- O diretor d(' "il'i�R-T�-A-Z·-jj�--�DO

··....

0-1".-1
....

'
........,

fresco para Cllrar a ancmia. A vita- Saúde do E:,ército detel'lllillOll qUl' VlI I}l..l
mina foi isolada depois de três COll- () Illstituto Militar de Bi'()logia for- HO TEne('a ao Se,rvi('o de Saúde da 211. �, 3a.·feira HOJEtíllUHS invesligações efeluadas nus !k�iüo ;.'\'[illÍt<lr" de S. Paul\:)·, 1.0()() CINE O l)EONL'l,!Joratól'ios da rct'erida empresa, alll]lio111alS de "acina T. A. B.; belll A '11soh a direçào do dr. Oliver Kanllll, assim, a idêntico Sl'I'\'Í('O da jO" A MarqU��a 7 d�2Shaonrat!s, com!lias sua existência foi {'eydada 1w- �(cgifl() :\Iilital' de. Pel:nalllbu.C'o, -"

I \ H· da 1'n'_ ;)00 lUllpolas, coletll'n, de vuclna Gorge Rigaud, Pepita Serrsdorlo pro 'CSSOI' 1. (,. ogun. c vi,). A B I'
.

I AI" B
.

1.1
. .

._., que (eyera ser rellletl( a e leia arfle. 'odo o esplen-DO, 1:.1. "el'sidade de :JIissouri,
_________________ , l�� al'la.�. dor do B(a5il do 1· Império:

I Nenhum espião será restituído ao Reich pelo' 8rasil ��o:���ih�ci����r;��:
. I desde que () nosso govênlO pcrlllitH, tlloridO). Preços' Cr$ 2,00 - 2,00HIO, 4 (D. S. P.) - O vespel'tino COI1lO· c'ollllwnsaçüo, o I'etorllo ao 111eiC'h. Entre os gerlllftllicos. ]'ecb- --- 1,rO. Livre de Censura.

Hoj<- às 4 e 7 horas -Hoje "O Glob(l" referindo-se novamente Heich de Ill<lis de cellL súditos, cuj')S Illar!os [)elo governo nazista, ('11- 5a-FEIRA Gloriosa Vingançaàs "dcm<lrches" indil'('!as elltre o nOIlIt's foram clleanlÍnha.dos ao Jta- treta,ntll, não se acllam incluidos (JS
.

1 - Cine Jornal Brasileiro 182 Heich e o Brasil, )J!lra o repa,lria- Inal'atí. As "!lclIlarehes" Condnzl'lll- espiões e todos aqueles que estão
2 -- Olimpic Jornal 107.

I
IIlento do embaixador Sousa Dantas I se

- adianla - DO spntido de lllll condenados contra a segurança (' :l

80S Jl DE ESpI1RAN�A e cle ollll:OS brasil,ciros, ([ue conU- j)rúxilllo e J':wol'á"e! desfecho: '!'ais soberania (lo Brasil. Sabcmos, in
. 11 , n y nualll detlClos na l'l'ança, por parle "c!elllal'ches" de reslo nada, le!ll (le ['Ol'lllH finalmente () "espertino, que

última exibição. Proibida até i das ::lutoridn,des alt'lllãs de OCUp:1- singular, uma vez qnc a Inglalcrra du, lista clllS que devem ser de\,(llvi-
lO anos I çào, inforl1la ([ue nenhum espião jú usou de selllelhante critél'Ío, em dos ao I{eich. constam seis dal1l<ls

�reços:- Cr$ 4�40 3,30 2,20 será l'csti.tuido ao. Heich ]l�'lo Brasil. relaç:io iI Ttúli:1 c, neste lllomenl'l, per!encentes à Cruz Yerllwlha Ale-
AVISO - A sessao das 7 horas I Prossegnlllr!o, o ,Jornal cllZ que o! tanto a Inglalerra. como os Es!ados lllii, as quais aqui desenl'olveram
�ermina antes da saída dq ôni- I gOVêrno alemão es[ú dispOSlo H ec-I rnidos !lpgoeiam para o eslahcll'ci- intensa atividade em favor de seus

pUS Qas 10 horas. j der no retornQ dos nos1;OS �)all'ícios., IllCn1to ne [rocas RcJ11rllullltes com () p,üricios cOlpbatci1!rH.

",_-.- �• .,J-......,._..,..",._.._-_.......,..,..........""

Arrastada pelas
vagas!Doloroso fato acaba de veri

ficar-se no lugar Cachoeira,
distrito dêste Município,
Há 6 meses, mais ou menos,

a sr a, Maria Monteiro da .Sil
va ficou viuva e cem seis fi
lhinhos menores na maior po·
breza. Nunca mais se acendeu
luz em seu casebre, pois a falta
de querosene é completa. Di
nheiro nur.hum tinha ela para
adquirir qualquer alimento.
Assim, . foi ela no dia 2 ao

ICostão das Feiticeiras, afim de
colher mariscos com que dar de
comer à� crianças. O mar, bra·
vio, estourava de encontro às
pedras. Ela hesitou .. Mas lem
brou-se dos filhinhos, que ficd.
ram em casa, varados de fome.
Uns pobres pescadores, perto,
advertiram·na do perigo. Ela,
porém, tinham que levar maris
cos para as crianças .. Avançou
um pouco mais. Foi quando um

vagalhão traiçoeiro, rolando 1
com estrando, a arrastou para
o largo, no seu poderoso re

fluxo ...
Os pescadores ainda lhe ou

viram um brado angustioso de
socorro. Mas, sem meios de
salvação em face do mar em

fúria, viram aíundar·se irreme
d,iavelmente a desgraçada viu-

Estados Unídos,Instituto Brasil �-

projecão de fHmes
A diretoria do Instituto Brasil-Estados Unidos convida

aos sócios para assistirem aos seguintes filmes, em reprise teita
a pedido, às 19,30 horas de hoje:

Notícias do dia n' 24.
O que os olhos não vêem.
Cinzas sobre rumas.

Profecias de Nostradamus.

Vai até MoscouNotíciase \\'ashington, "I (li. P.) - A elll-

baixada rllssa. anunciou {[lIe o sr.

fRACOS.
ANEMICOS

Foi trClnsfer.ido para a f.itl'illof'l' ]Jflrtil':1 ncst:l semana pariV
l'sserva rernunerada o sr. '.\foscou, al'illl-de l'calizur ullla vise,

capitão de n'lar e guerra A I ta. Ignol'a-�e se ta,1 viagem tem a1,

dálberto Cotrim. Coimba.

I
gUllla rclaçalJ ('otn a ruptura de 1'e-

• laçiíes entl'(' :l Hússia e a Polônia.
O coronel Ormuz Jardim I

dos Santos f·;,i, transferido Agentes fiscais do
do quadro ordinário para imposto de consumo
o çomplemen�ar geral. HÍlo, 4 (1). S. P.) - O pr<,s<idell-'" te da Hopúbl.ica baixou decrelo

Estéí: de partida poro o disFondo S<llll'(' a carreira de ag<,n-
Rio o sr. Batista Pereira, k fi'.';cal do illlj1'OStO do c:onS'llll1o.

presidente da A. C. I, que Segundo (;SSl' decreto, os agentes
fiscais rio itn[l,oslio do COnSlII110, do' Irepresentará o Estado de quadro perma.nente do :\'rini.stél'io

Santa Catarina no Congres- ria F,az·ellda, serüo 11agos de ac{ir·
50 dos D:retores de Impren do COIll a clas'sific:acão e iI razii'!)

Oficiais dos Estados. .i ('oITespolldenle cOJ]stant,e de umasas 'Iabela anexa ao dl'l're{lo. Dl'termi-li>
n:1 outro artigo que nenhulll agen-No 'l'elégrofo Nacional, te d.o inl]wsto do COIlS'UIllO j).Jc!el'<Íhá telegramas retidos poro: perecber de percentagem il111101'

Artut' Formighieri, Henrique t"'lC'oia anual superior a Cr.'i ....

Deuçher, Luiz Caí:oni, Fe- (iO.(lOIJ,.o,o. Cogita tambem o decrelo
da pI'Ol1lo(':'\o do referido fUllciolipe Rar.c::i, Luiz PedrQsa, nÚl'i·() estaJ)e!ecelldo que ela só po-Severino Cio., Dr. Marcelo derú verif.icar-se após dois �H10S

Velos'), Romanp. Geia, R3- ele nomeado 011 promovido o agen-
.

A A H te fi.scal e a l'elllodi-o só se verifi-glna Augusta e ntonio en· cal'ú após 720 dias'de efetivo exer-
dque. cici·o no Esta,do em que servi,)'. P.a

ra al.encle-I· no presente exercício iI
despesa decorrente da renl>lH1era
(_'<10 tratada no decreto-l,ei em apre
(:0, f,ui aberto crl'dito suplementar
de Cl'>; 4.93!).200,oo eOlllo ref'ol'C:o
da verba cio pessoal do \rinis,lél";n
da Fazenda.

"Scicnce" anuncia que os investi
gadores científicos da Parque Da-

TOMEM

�Dba Cre�sitida
"SILVEIRA"

Gr.nde TÓ'\Ícoo incidente
russo-polonês A vitamina 148. Prestigia o Govérno e 8�

clnsses nrmallas, - ou seráft
11m "quintll - colunIsta". (L.
D. N,).

Londrcs, 4 (l'. P.) - A agência Detroit, 4 ({l. P.) - A l'evista

vis COllJpan�' conseguiram isolar

CASA MISC.ELA.NEA. distribui,
dora dos Rádios R. C. A. Victor
Vávulss ti DiscoI. -, Rua Traja,

IMPERIAL
A's 7 30 horas

Um filme de aventuras. Virglnia romantica, (Tecnicolor)
com Madeleine Carroll e Fred
Mac Murray. No programa 1 -

POÇOS DE CALDAS (DFB)
2 - CAMPEÕES DO TRAM·
POLIM (Short). Preços: Cr$
2 ,00 � 1,50. Livre de Censura,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


