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o p040,. "aval __o,.io._oCHUNQUIM, 6 (U. P.) u o CHEFE DA MISSÃO MILITAR CHINESA NOS ESTADOS UNIDOS AFIRMOU QPE _cA::�-�QUADRA.
NORTE-AMERICANA no PACíFICO JÁ É MAIS PODEROSA QUE A FROTA JAPONESA. ALÉM DISSO, D,E :ACQRDO- COM
o QUE DECLAROU o MARECHAL CHIANG-KAI-SHEK, NO FIM DO CORRENTE ANO OS NORTE-AM�8ICANOS" TERÃO

COMPLETA SUPREMACIA NAVAL EM TODAS AS ZONAS DO pACíFICO.
�,;'

Ferro para concreto
armado

o
Uma jornaUsta americana em

São Paulo
S, P';W]o, G (E, S. P.) - Encon

Ira-se em São Paulo, vinda do Rio
d'C Janeiro, a jornalista norte-ame
ricnnu senhorita Lois Mattox Mil
ler. Visitando pela primeira vez ()
I!O';SO pais, senhorita Mille. trouxe

, a i ncumhênoia de levar palra os Es
iados Un idos os nomes dos médi
('os sul-umet-icanos que irão fazer
no grande país irmão, um CUI"SO

-------- pnra aprcndizugern do método de

I I
cura da parnf isin infantil, 00 enf'er-

Horianõpotis Ouinta-feira, 6 de Maio de 1943 H. 8814 mcirn Kcuny, método que revolu-
, clonou o tr-atamento da terrível

ol'g:l!1iz�l,(Lis COIll a colnboraçâo dos ------------------
... -------- ------

/ll1ol('sl-ia,
ól'g:ios l'epreselltativos das classes Assassinado um ex- A FI"DIa"ndia sob O tacâO nazista I Dessa nwn.C'lll·a, vj's-ital?dlO, .. além

h f d P Ir la ,do nosso ])::IIS, de que Já conhece
int('J"('ssndHs IlO mesmo Estado, dI' C e e e o 1(1

. . . . . I Fortaleza, �I:lI1{1ns, Belém e Rio de
modo n atender diversas obras tcn- Londres, (j (C, P.) - Umn inf'or- Londres, G (R,) - Notícíns de Estocolmo indicam que a F'in- Janeiro, pr-rcorr-er-á a osnhorttn Lois
do cm vista as suas finalidadcs. Pa- lllaç-:-lO de Sofia, divulgada pela lândia colocou-se agora, mais atnrla, sob o domínio da Ale- i\la-ltox :\Li.IlCI', que é também dire
I'o,]e!amentc, o assistente rcsponsá- cmissorn de Ber-lim, anuncia que o I manha Tendo de escolher entre a rotura com a Alemanha tara da secção médica de "Sele-

.
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ç<"ie,,; de "Itcader's Digest", a Argen-vcl <lo Setor Preços aprovou as ta- coronel Panleff, ex-chefe de poli- fazendo a paz com � ussla,: pela m�( iaçao dos �E. UU., e ce- l i na Chi,]C'. Pcrú, Bolívia, Colomhla,
bel;ls de preços máximos de venda cia, rln Bulg.u-ia, foi assassinado, :1 der diante da pressao alemã, o governo finlandes opinou por :'\féxi,co e Cuba.
do ferro pnrn concreto armado. liros de revólver, por um h0111c111 esta última alternativa, continuando debaixo das ordens elos Cada um desse-s países envíará

c lima mulher, que o aguardavam nazistas. um d �s sem médicos especíuíâstas.
.

I" O
.

Ad·' 7' 1 O' '. f' 1 l' .,
. 1 . O" • purn I azer um curso no hospitall'111 sua rcs« encia. S assassinos

.

ecisao c o �ovel no .In anc es COl1 esponc � �o PI 0bI am,.a e111 que a cnf'errnelrn Kenny ledo-
conscguíram fugir, não obstante te- dominante do presídeute Rity e do poderoso mindstro das F'i- nn, O Brasil, porém, por uma deíe
rem sido perseguidos. nanças Tanner, mas provavelmente está em desacordo com o. rl'!le:ia especial, poder:í envtar �
"...-..�-...__.._7.........:::;::;...-..-� sentimento popular. II11C(Iu.�os, sendo.1 de São Pau�o e ,I

A Finlândia perdeu agora a última oportunidade para I (lo filO de Janell'O.

fazer a paz. Espera-se que o govêrno dos EE. UU. rompa com-J Comprai na CASA MISCE
pletamente as relações diplomáticas com a Finlândia. LÂNEA é saber economizar!

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

CASA MISCELANEA. distribui·
dora dos RAdios R. C. A. Victor. MARCA REGISTRADA
'1ávulas e Disco•• - Rua Traja·

��:�Ohn T. Simmons I :tIID I=&t] r"lE es?erndo, hoje, pelo ?,vião dn I A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO"Panalr", o sr. John T. Slmmons,
operoso e competente consultor da O Ffgadc.. O Baço, o coração o Estômago, 08

Et;'baixada ?OS Estados Unido;, no Pulmões 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça,' DôreaRIO de J�nel�o, qu�. entre, nos se nos Ossos, Reumatismo, Cegueira Queda do Ca-
d����a:�ea::: :�ox::;e!a��d��_ belo, A.nemia, abort.08 e faz 08 i�dividjos idiotas.
tudos, receberá cordial acolhida do InofenSIVO 80 orgamsmo. 1\gradável como Jicôr.
mundo oficial .c'7tarinex;se e .dos I

O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.
drc';llos C��eI'Cla1S e f.lnanCélros como auxiliar no tratamento da SUllis e Ren-locaIS, verdlcando, aSSlm, como matis d

.

estamos todos sinceramente ani- mo a mesma orIgem. _

mados do desejo de, cada vez mais, I
.

VALIOSAS OPINIOES
incrementar os laços de amizade O ELIXIR «9HI», dada a sua Alesto que apUquel multu
que unem o seu pnÚJ ao nosso. base. é ótimo auxiliar do Ira- vezes o EUXIR «91ft» obtendo

tamento da Sifllls prlncipalmlln- sempre os melhores resultado
le nos casos em que a via tio- DO Irt:lamento da SiDOs.
cal é a i&nica possível.

(a) Dr. Benedito Ti108a. (a) Dr. Rafael Barloletil

Rio, ii (A. N,) - O coordenador
ela ::\fobilização Econômica baixou

por!:�ria dctcrmiuando que as usi
nas produtoras de ferro para con

creIo armado, diretamente ou por
seus representantes, distribuam (:ssc
J11:1ti'rial 110 Estado do Rio Grande
do Sul, obedecendo as listns meu

s:t!Illi'llle en vindas pelo escritório
l'e;.:jnl1al do Selo!' de Produção ln
cll1';tl'ial em Porto Alegre e por êll' XXVIII

Próxima ofensiva
nipônica

Nova Iorque, fi (c. P,) - A rú-
dio de Tóquio transmitiu as rlecla
rnçõcs de um porta-voz ela emhal-

Dr. ARAUJOxada iaponcsa em Changai, segun
do as quais o Japão pensa em apro
vcilnr-sc (In política aliada de "ven
ccr prirnciro a Alemanha", lançan
do uma ofensi va no Pacífico, no

decorrer dos próximos meses.

Olhos -- ouvidos -- nariz -- garganta
REASSUMIU SUA (LlNICA

Rua Vitor Meirelles 2ft
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs,

PÁSCOA DOS MILITARES
No próximo domingo, nesta

capital, como nas sédes da.s
demais guarnições do Exército
Nacional, efetunr-se-ci solene
mente a Páscoa dos Militares,
para a qual, ontem, nos vie
ram gentilmente convidar os

srs. tenente do Exército Eusé
bio Mendes e Valdemar Cor
deiro, capitão de Força Policjp.l
Amér;co d'Avila e revmo. ó'êi
Felisberto Imhorst.
A solenidade, que já se tor

nou 'tradicionnl, revestir-se-á,
êste ano, de excepciona.l bri
lhantismo, conforl'ne se terá
idéia pelo "convite" oficial que
publicaremos em nossn edição
de amanhã.
Sabemos que a Legião Bra

sileira de Assistência tomou a

seu cargo a distribuição do café
aos comungnntes, no Salão
Arqui-diocesano.

Assistência militar e econômica à Itália
l\().\,[l Iorque, G (U. P.) - "Mus-: re�I}Üind()nci:ls acrescentam que

solini , em nota a Hitler, acaba de o Duce teria solicitado ao Fuchror
pedir a assistência militar e cconô- que ::IS tropas italianas sejam remo

jnica imcrbialn da Alemanha para a \'idas ria 'runi'sia, simultancamente
\'t'tli�\. "Assegulra a rúclio emiss>o,rn com ns a.Jemães e sob a,s mesmas

de :.\Iarrocos" atrihuindo a paterni- conrli<,'õ'es. A rádio emissora de
r1arle da informac.ão a

conespon-I
:\InlTOCOS divulga essas infonnnções

!lentes dc Berlim de jornais rle 11ai- pa,ra aqui ouvir]>as e gravadns em

s'es nell(,ro,s". As referirias cOITes· r1iséo pela Ass'ociated Pn·ss.

...............................................$....
NO INVERNO próximo

A MODELAR apresentará
últimas criações da Moda
Senhoras, Cavalheiros e Crianças

e por preços
SENSACIONALMENTE BAIXOS I

os para
Perdido o «Turbulenb
Londres. G (U, P,) - O Almiran

tado comunica � ('O Almirantado Ja
menta ter de anunciar que o sub
marino ele Sua Majestade "TllI'bn
lent", do comandante .T. 'V. Linton,
está ntrazado, considel'n,ndo-se per
o ido. Os parentes rln,$ vitin;as es

tão il1forl11ndos".

....& �

Retirada dos húngaros da Rússia
Estocolmo, G (R.) - O comandante-chefe do exército hun

garo, general Jani, anunciou que as tropas húngaras vão ser

retiradas da. frente oriental. De acôrdo com a AgênCia Telegráfi
ca Escandinll:l.va, o general declarou oficialmente que

H
as tro

pas húngaras não mais participarão de operações na frente
russa". Em sua mensagem à Nação, disse o general que o

"povo húngaro deve estar preparado para tudo o que possa
acontecer e formulou advertências contra o perigo vermelho".

Copioso auxílio «yankee» à Russia
Es!ocolmo, (i (l', P,) - o corres- cost:1S 110rle-nmerieana e ('anadense

llondenle rio "Stoclwlm Ti(lning-en do oéste e que "nada perdel'am".
em Berlim !clegnlfa - apesar do O fato de eSS::l, reportagem ter
rigol' da censuta a,lcmâ - que a passndo atJ'avés dos eallnis da CCI1 ..

Rússia recebeu copioso material de sllI'n alemi"Í é interpretado aqui co

gucnn cios Estados l'nielos, através mo evidênCia rle que "os propa
do Alasen e do Oceano ArUco, du- gandistas do nazismo estão nbrindo
l'antE' QS mescs do verão. o que dú cfl,J1Jinho pat'a se desculpaI'em da
R entendeI' que essa rota estaria extensão que vai ter a campanha
COl11plel::',lllente livre rIa ameaça rios alemfl rle verão, ngorn .. ,", pOl'qllC
!;nblllal'inos e aviões alemães. os rns,�os estariam cheios dos Stl-
A I1WSl1la eoresl1onrlência diz que 11Wimentos envinclos dos Estados

os comboios deixaral1l os portos das Cuirlos.

Camisas, Gravatas. Pijamea
Meias das melhores, pelos me!lort'�

preços 4Ó na CASA MISCELANEA
Rua Trajano, 12.

Martinica, dobase
Washington, 3 (U .P) - Declarando que os submarinos

alemães têm sido reabastecidos na ilha francesa de Martinica,
o representante democrático, de Louisine, Morrison, afirmou
na Câmara dos Representantes: "Esta situação é muito .sérta
e algo deve ser feito imediatamente para saná-las. "Disse mais
Morrison que êle tinha "Informações definitivas" sôbre as
atividades dos submarinos que "sem exagero" operaram e
trabalham de tal maneira que rádio_'ouvintes em Trindad po
diam ligar seus aparelhos de ondas curtas e ouvir os coman.
dantes dos submarinos alemães falando de um lado para outro.
sôbl'c o reabastecimento sendo que a ilha de Martínica era
frequentemente mencionada". Morris0l1 disse que chuulava
especialmente a atenção de Roosevelt sôbre o assunto, espe
rando que fossem tomados os passos que o caso requer" •

I�II�:
DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE
SULTADO O POPU.
LAR

DO
DEPURATIVO
SANGUE

DE LINGUA INGLESACURSO
Reabre-se no dia 7 (sexta-feira).
Pela manhã, às' horas; " I•.,de,

às 18 hora••

?-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 O ESTADO-Quinta feita, 6 de Maio de 1943
__________________________________., III l'iliZl ..__E!3X2�)ilIiI..��\ot;;�:'i'.lli<.����i

o desmoronamento da máquina de guerra nazistalAo �,�s��:'N'roS����O
A atividade incessante da aviação giões do globo ao mesmo tempo, se-

-

britânica está mantendo uma média sidade militar. Processa-se, enfim, guindo sempre uma orientaçâo cer- "Se eu me casar com lllinhf.j
de destruição absolutamente inédi- o verdadeiro desmoronamento da ta, segura e sólida. Os ataques da tia, serei meu próprio t io ".
ta na história dos bombardeiros. máquina de guerra nazista que an- RAF além de desmoronarem a f'ôr- Voltaire.
Diurnos e noturnos, êsses ataques tes, foi considerada a mais poten- cu bélica do "eixo" abateram pro
devastadores, vem produzindo re- te que até hoje se conheceu sô bre t'undamentc o moral do povo e dos
sultados extraordinários. Já se pó- a terra, isto é, até ontem, pois que. dirigentes nazistas que atualmente,
de observar os efeitos da diminui- hoje o poderio bélico dos ingleses perderam aquela ernpáf'ia que lhes
ção da produção bélica e já se pó- e aliados é muito superior. O que caracterisava as atitudes e os dis
de verificar a consequência da RAF se nota de prodigioso no conjunto cursos, A fome está sucumbindo os
na Alemanha, através do rigor no militar dos aliados é a perfeit::l europeus, A 'I'ealidade está apunha- Ao contrário; acho de"
racionamento de víveres, economia cooperação de todas as fôrças de l a n d o os ditadores. A liberdade está mais. Sou diabético.de combustiveis e uso de substitu- ar, terra e mar, e em todas as re- regressando ao lar de todas as n a-
tos em materiais de primeira n e ces- çõ es. (Exclusividade do C. E. C.).

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 avulso Cr$

No Interior:
Cr$
c-s
c-s

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

80,00
45,00
25,00

II'Anúncios mediante contráto

I

Ano
Semestre

Os ot iginais, mesmo não pu-

I
hlicados, não serão devolvi

dos.

A direção não se responsa
htllza pelos conceitos emiti

I
dos .nos artigos assinados

CURSO MILTON
FLORIANÓPOLIS
o professor Milton Eduardo

Sullivan, diretor do Curso
Milton, comunica aos seus

alunos, arnigos e demais in
teressados que, a partir do
dia 10 do corrente, na nova

séde do Curso Milton, à Praça.
15 de Novembro n. 11, ini
ciará suas aulas, diurnas e

noturnas, de Inglês (verná
culo), Correspondência Comer
cial (inglesa) e Taquigrafia
Inglesa (sistema Pitman), em

turmas pequenas e selecio
nadas,

15 v-lO

c�m:R:i�QH:�:::��::� Ites e amigos que tran'S·
feriu seu consult6rio
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
do Farmácia "Santo
Antônio"), onde corrfí
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

Os elementos colhidos pela Esta.
tística Militar são absolutamens
secretos, ('! servem Bómentc a fim
militares. Negar-se 8 fornecê-los ou
mentir no ministrá-loB constitue
crime rigorosamente punido pela.
leill do País. (D. E. M,),

DR, AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' g05
CLINICA MEDICA

HomeM e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas das 3 às 5

-

Ipovos SUbjugados. A Dunker-
que africana é uma aurora de Ilib€rdade para o mundo. VHo�
riosos na África, os aliados po,:,
derão invadir amanhã a Euro
pa.

v23

j
í
J

I
Livraria e Papelaria NOYft

de
Espíndola & Silveira

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

púbiico , em geral.

Artigos para escolares e escritório
Romances modernos e livros
dentifi(Os. Livros em branco.

III!
I' RU�â;:�i::a,�,�:::::' ::';;�::::'a a;:::::::, :::;hol I. Fone - 1595.

.. -----.��--------------4------------------� �

Elegantes artigos jara 11resentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade

Sertorius

---=""'--

FARMACIA ESPERANÇAdo Formuceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangei,ras.--Homeopatias.
Perfumariu.--Artigos de, borrachd.

Garante-se a exata observância no receituáric médico

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

FONE 1.642
V. S. quer vestir bem, usando ternos de
excelente qualidade. otimamente bem con
feccionados e a preços convidativos ?

Faça, então, uma visita à

ALFAIATARIA OLIVEIRA,
que ficarcr plenamente sátisfeito!
Praça 15 de Novembro, 18 (Próximo

à DelegaCia Fiscal)

A ANEDOTA DO DIA
- Cincoenta gramas de açú

car por pessôa! Não achas pou
co?

o rRA1.'O DO DIA
BOMBAS - (A pedido de

Marisa) - Ferva uma chícara
dagua com meia chícara de
manteiga e uma pitada de sal.
Logo que levantar fervura,
junte de uma só vez, uma chí
cara de farinha de trigo, co

zinhe a bem e deixe esfriar.
Aos poucos junte quatro ovos lil

bata muito e descanse. '
/

'1

•

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortizacão de Abril

1\10 sortr-Io realizado em 30 de
.Abril ,i.� 1943 to am sortea
uas B segnintel:l eomblnr çõe-

Os portadores de títulos em

rigõr contemplados são con
vidados a receber o reemo
bôlso garantídc, na sétle da

Companhia,
ou com os Agentes Gerais:
Sociedade Comercial
LlVONIUS urDA.

flLUMENAU
Não Interrompam o paga

mento regular das mensallda
des dos seus títulos,

Em caso de Interrupção, re
nabllltern Imediatamente OI.
seus títulos. E' suttclente PII
gar UMA MRNSAt mADE para
revigorar o mesmo e evlh,f fi

perda. no dIreito sôhre o sor-

I' .
�elo e sulvar. 88 suas

economias.

Iii1l§\1m CTCT7��

v R
X

*
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Comenlár".o O Curso Milton, procurando
manter a sua norma de pro-

dá Semana porcionar à mocidade cata-

(Exclusivo do Press-Intor- rinense os mesmos meios de
estudo eficiente, rápido e pr ci-'1 íon Servíce para' O ESTADO I tico que se encontram nos

Quando os aliados sofreram grandes centros do país, já
as derrotas d� Flandres e da I orgemizou cursos de Português,
França, os

.

alemães aCl'edita-11
Matemática, Pintura, Desenho
e Taquigrafia (portuguesa)l'am ter vencido para senlprc contando, para seu êxito se-

as democracias. Quando se fa-I guro, com a honrosa cola-
lava em 'Dunquerque, os ale- boração de mestres de rnê-
mâes sorr-iam COlll0 a expres- rito, como os senhores: pro-

fessor Francisco Barreiros Fi-são de sua vitória definitiva, lho, professor Anacleto Da-'
Agora êles estão 11laS vésperas miani, professor .Estanislau O b

til

d
'"

Mde sua primeíra Dunquerque, a Traple e a professora Sra. ex-em alxa or vaI a, OSCOU
a da África. Nesta semana as Sílvia Carneiro da Cunha.

I
'

tropas Inglesas, as mesmas que
Hoverá, crirido , um curso Vllashington, 5' (R.) - O govêrno norte americano

prático e teórico de Daclilo' .

Ii d M D .

b
.

foram derrotadas em 1940 der- grafia, baseado nos melhores
rnc iriou-se a man ar a • oscou o sr , ovres , ex-em o i-

rotaram completamente o� na- métodos, que funcionará sob f xador dos Es t odos Unidos na Uniã.o Soviética, o qual,
zt-tascístas na Irentetuntstana. a competente direção do St', r possivelmente, preparará o campo para uma. .conferência

.' Manoel Fiuza Lima, , entre Roosevelt � Stalin.O porto de Sfax foi ocupado sá- As matrículas paro. estas

i'hado e alguns dias depois, o ol- matérias, separadamente ou
.

Prolecí: d- C -1-tavo exército ocupava o grande em conjunto, a taxas extre-
f ro eClaS. . O apl aoporto de Sousse. Forças france- rnamente módicas, estarão i

sas vindas de leste 'oCUI)al'am abertas, a partir do dia 10 I Londres, 5 (R.) - A rádio emissora de Berlim
. do corrente, na secretaria do i' d' I t

,.

d S t
.

1 IKairouan e Pichou e fizeram Curso, que atenderá aos in- f
lVU gou comen ano o cap. ar o r i u s , no qua o rnes -

junção com os soldados ingleses teressados das 8 às 12 e das I
mo refere que os aliados concentram' nu rn e ro s o s tropas

de Montgomery e franceses li. 15 às 21 horas. i no Marrocos. e Al'gelia, capazes de formar novos exê r- I
vres de Leclerc. No extremo

! cí to s. Segundo o aludido comentarista, os aliados pre-:..::=====::.:�=::=���-=.,::;:"'. param desemharques em grande escala, havendo indí-norte da Tunísia, os ingleses B I " I C L .E T A Iavançaram na zona do cabo \I S cios de que tentarão fa�ê lo na Córsega e na Sicília,
Serrat e aproximaram-se con-

I
mesmo antes do término da campanha africana.

Vendem-se quatro. Otimassideravelmente das posições de condições. Aproveitem, Ver e
Medjez-El-Bad e de Matem', úl- tratar no (Armazém Bonfim",limas defesas de Tunis e Bizer- Estreito.ta. A esquadra italiana partiu
para o sul da Sicília, a-fim-de
evacuar as tropas

nazi-faSciS-1
tas derrofàdas na África. A Itá
lia começa a pagar bem caro o.

nreço de sua traição de 1940.
A Sicília, à Sardenha e a Cala
hria estão devastadas.
Spezaía: e Turim foram alvos

de ataques violentos da RAF.
O Reich também recebeu a vi
sita da aviação' britânica, en
quanto os russos arrazaram

Koeifíngsberg .

Na frence soviética, os dois
exércitos continuam se prepa
rando para a grande batalha da
prlmavera. Massas de-tropas e 154
materiais estão sendo acumula
dos na bacia de«Douetz. Na
frente' do Kuban, os russos con
tinuam se aproxi111ando de No
vorossisk e da península de
Taman. Forças gérl1lânicas fo
ram repelidas no setor de Le
ningrado..
Na frente do Pacífico. nota

se grande atividane de áviaçãoaliada. Na China, as tropas re

publicanas, retomaram Vhen�
Shi, desbaratando' as forças lli�
pôniCàs. '

Em todas as frente, as Na
ções Unidas estiid_ na ofensiva.
Lentamente a., Alelllanlha na
zista, a Itália fascista e o J a
pão imperialista. estão sendo
envolvidos nurn eírcuÍo de fer
ro e fQgo que deverá aniquilar
para sempré'os l'egimes de fol'
�as e p�nm.tlr·� lil;>_ertãção dos

J

Q
M
E
P
X

SE�AS
padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhors8

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANTA O
Diariamente recebemos novidades

-RUA FELIPE SCHMIDT, 54 .. FONE 1514
pro
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SABADO, DIA 8 -- GRANDE SOIRÊE -- PAR:A
INGRESSO, SERA RIGOROSAMENTE EXIGI
DA A APRESENTAÇAO DE CONVITE.

UM CICLONE SOBRE A ALEMANHALondres, õ - (Do Britisb Inror-
matioL1 Scrvic cs para In l cre l iad o )
_ Num discurso que pronunciou
l'CCenlelll('1] te o �Iin iS1J'0 Bri t

â

n i co
do AI', Sir Arch ibal d Si ncl.air, .'>(1-

[í enf ou li s igu i Iicaçâo da grande
ore nsiva acrca que se VCIll crctuan
do c(JlI�rra a Alemanha.
Disse o mi n lst.ro do AI' que os pe

sados nt aqucs da RAF con l ra as CI

dades de Lub e ck, Emdcm, Wilb c

Jasilavcn, hicl e Colônia. (l1IC suo

'cenll'()s de construção n avn l, rc

p rc sen lam um prcjuizn i nca lculú
vcl para a Alemanha, não só, p cío
oc,asi'GIJlalll('nlo de mortes de operá
r-ios cxpcc ial+zarlos, COllJO pel>a per
D{[ de vários submarinos em co ns

lruc âo.
Entre O� grandes e .rrumerosos da-

dias depois do último ataque levado
a efeito contra Colônia, esta Cidade
continuava sem comundcações tele
glrMicas e tcl.cf'ôn icas para o resto
d,a Alemanha.
Disse alinda Sir Archibald que as

I
diefes'as aéreas al'C11I:1s sào p��ler?sas; mas que a cor-agem, a cicncia

a resolução das tripudações dos
aparelhos brit ân.icos, o gênio tático
de seus chefes e do pessoal que
opera sob a dkeção do Comandai
te Chefe da Aviação, o marcch
Hnrris, assim como o esf'orco ele to
doas que cooperam com as f'or çr
aér-eas pm-mití ram que ::IS defesa
uazi sí as tossem vencidas e que /0
ataques aéreos se' tornnsscm ma

rlesf ruid or-es.
........,.,. .,... ....,...,... ...,.,

nos cnusarí os pela aviação aliada aos

alemães, podemos citar li destrui- :\1ais ele duzentos e cinco enla cs

çiin das rúhricas Renuult Màtf'ord, labelcc i rncntos in dusl r-iais, e ní rc os
na França, que privou o inimigo de quais a.s gli'andes oficinas ferl'oviá.
ul i li sur um lotai de veículos moto-
r.izud ns d est i n ad os a formar cinco rills de Nippcps, foram destruidos
d iv isões. ou severamente d an if icadns. Nove

r-;

CARTAZES DO DIA

Sessão
Às 19.30 hs.
prodigio:157:o:e�:602 CINE IMPERIAL

o melhor e mais emocionante filme da garota

Rainha da pistaCom Jane Withers e Charles (Buddy) Rogers
INSTITUTOS MODERNOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nacional (DFC)
VENETAS DE MULHER (Desenho Popeye)
Preços: Cr$ 2,00 e 1,50. Livre de Censura

,Domingo SIM'tA:rANEAMEN'l'E no Udeon e Imperial:
...E as luzes brilbarão outras vez

AGRADECIMENTO
Na qualidade de promotor da

Festa realizada no "Parque
Guaraní", no dia 2 do corrente,
no distrito de João Pessôa, em

pr61 do Preventório Santa Ca
tarina, -- quero, agradecer a

cooperação. da Sra. Dna. Alice
Vaz, e suas gentis filhas, sr.

Jairo Calado e sua axma. espô
sa, que rnuito 50 esforçaram
para que a mesmc se realizas
se com o motor brilho; quero
tombem salientar o se. ceI.
Valdir Lopes da Cruz, pondo à
minha disposição uma patrulhCl
do 14 B. C., para auxiliar a

manutenção da ordem oH, e

que, encontrando-se no local
grande número de praças da
quela unidade, tudo correu na

maior cordialidade, mostrando
todos o seu espírito de educa
ção' e. disciplina, o que, pela
minha parte, já era esperado,
em vista da consideração que
até aquí tenho merecido da
parte daqueles servidores e de
fensores do nosso caro Brasil.
Distrito de João Pessôa, 3 de

Maio de 1943.
Juvenal da Silva Faria
Alcebiades Vidal de Sousa

251 2 v - 2

MO.ll

Os irmãos
às 5, 7 e 8 1/2 horas

corsos

DOMINGO: fuga Com Norma Schearer
e Robert Taylor

Aamatua�OOOO!)OOCDCX:JêOUDO��:.u."lCD:XIOc:oca:JQOOCDOCOQoOaO�QOI'lICIIXIIX·

MOlE 5a ..feira HOJE

�FÕnêS:�-__,CI
...

N
..b ..

E"'oo"'''''''O·O<X>CD''''''''E�ON�seSsiõ-1581 e 1602 5, 7 e 8.45 hs.
Um grande filme;

Gloriosa vingança
Com William Holden , Claire Trevor e Glenn Ferd
No programa: -1 AMPARO A' PECUA,RIA (DFB)

2 - RITMOS AQUATICOS (Shor t)
3 - A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: Cr$ 3,00, 2,01 e 1,00. Imp. 10 anos.

AGRADECIMENTO E MISSA

t
João José Pinheiro

filhos agradecem ao sr

dr. Paulo Fontes o

grandes, e humanitário
esforços que empregou
para salvar sua ines

quecivel esposa e mãe CANDI
DA ROSA PINHEIRO, fale
cida no dia 3, no Hospital d
Caridade, bem como agradecem
às enfermeiras daquela Casa
sua inexcedivel dedicação. con

vidam. outrossim, aos parente
e conhecidos para a missa d
7° dia, que será rezada no dia
10, às 7 horas, na capela d
S. Luiz (Pedra Grande)

3 v - 2

Douglas Fairbanks: Junior, Akirn TamiroH e Ruth Wllrrick.
(Filme extraido do romance de Alexandre Dumas).

REPORTER NA TELA (n. 60).
Preços: 3,30 e 2,�0. Proibido até 14 anos.

o procurador' do Tribu
nal de Segurança Nacio
nal apresentou denúncia
contra o tenente Pedro Ce
sar Cantu, acusado de usar

de expressões derrotistas
quanto à posição e conduta
do Brasil em face da guer.
rtl, perante os seus colegas,
dentro da sala de refeições
dos' oficiais do 23° Batalhão
de Caçadores. de Fortaleza,

·

O Banco de Crédito Mú·
tuo de Minas Gerais resol
veu empreender um campa
nha para aquisição de um
novo bombardeiro para a

FAB, o qual terá o nome

da Olegário Maciel.
•

Iniciou se no Rio. no dia 3
a entrega dos títu los definiti·
vos das obrigações de guerra. O.
ato realizou se com preeerr
ça do sr. Gladstone Flores
diretor da Caixa de Amor
tização. A importância de HorArlo:
subscritores voluntários -em

todo o território nacional
atingiu Cr $ 201.245.800.00, C Iassim distribuidos: Capital or um.e
Federal, Cr $ J25.392.400,00{ Precísase de um oficial ou
em 20 delegacias. . meio-oficial que tenha práticaCr $ 73.076.500.00: e em 20 em descarnar couros, Paga.aalfândegas, Cr $ 2.776.900,00. bom ordenado. Trater à rua

Conselheiro Mafra, 41.
232

EM FAVOR DOS ORÇAMENTOS.Vende-seDOMtSTlCOS pequ�.n� CfQIQ ...

o contínuo encarecimento dos comercial, d.
artigos de pr-imeira necessidade _ sêcos e molhados. bem a·
alimento e vestuário -, há criarto freguesada, à rua Ur.u
situações sobremodo embaraçosas guai, n 17. Tratar ·no mu.
para g,rande parte de 110SS0 povo. ma.e de ver-se, dia a dia, muitos che- 9 •
fes-de-fam11i,a lu/ando com di{iclll- 1_6 _

dades nem sempre possíveis de

P d·
---

vencei:: "a conta do armazém está a arl.a "entra'lah-asada. .. as ioojas sómente ven- ti
dem a dinheiro ..."
Especialmente paJ'a êstes e com

a finalidade llouvável de reduzir de
uuHo as pr.oporçõ'es do alud ido
proMema financeiro, hoje m.ais ou

nen?s �en�ralizado, encontra-se
em lllstalaçao, nesta capi,taI, pre
seutemenr!e, a "Secção Crediá,ria
\.no! S. A.", pro.priedade da "In
lústria e Ooméi'cio Kuot S. A.", de
tajaí •

Conforme snger.(J li, denominado
rata."se de um estabelecimento" in�
enHcc1iá,rio de compras em geral

- armarinho, fazendas, utensílios
llóveis etc. -, pe},o sistema de cré�
dito, s,em aumento de preco c me
diante mensalidades módicas.
Seu elevado alcance é indtisen1í

vel, merecendo, antecipadamente
s aplausos da população favoreci�
a.

HOJE
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Ecos e Notícias
•

Foi nomqad.a Maria Ri
beiro Goma Lobo d'Eça per
ra o cargo de escriturária,
classe E. do Ministério da
Educação.

•

Miguel Ga�ibaldi Orofino I
La Porta foi nomeado para
2°· substituto do escrivão da
la entrância da Justiça Mi
litar, padrão F.

•

Quando alguém. talllODlll .'-or.
Iheiro da ilustnçllo ..eimllo. ��
lhe. em n.m�vel gesto. um �4.
e:z:celenta ..perítavo KNOT. lera..,.
oe V.' Sia. de &c�ellCeDtB.r,l}o "'i't�..

oe... g'ei\til""":ESTEE TA".
BEN (J I1EU APERITIVO

I'nEDlUTfJ!
70l1E KN�T

.

Uff»ooooro DA KI10fJA. UtD.pJt'1. f SE6(/1It/J
� ITAdAI _.

I
Clínica médico-cfr6rsfca do
DR. SA.ULO RAXOS
lll.peotaU.ta em moi_ti.. 4.

eeuhorlUl - PArtOl.
AL'l'A CIRURGIA ABDOMINAL: ..
tGmago, vesícula, iitero, OyArl_
apêudice, tumores, ere, - CIRURGIA
PLASTICA DO PIllRINIllO - B�Wdrooele, vártcocete. TratameBto '"_
dor e opel'llçlio de Bemorrollletl. e ,.art.
ZOI! _,. Fracturll8: aparelho. de .tao.
Op6ra BO' Jl8pltais ele FIOI1aa��'Praça PereJl'a e Oliveira, 10 -

Fone. 1009
Dal 14 a. 18 hor... c1Jarla

mente.

I
I
i

II

10,,·6
.

30 v ......24

Vend�-s� ou arrenda·" a'
antiga a bem afreguesada
PADARIA CENTRAL. Tra
tar na Rua Deodoro n° 22,
com o proprietário.

IS v - 6

Machado & (ia.

. ,

I

Agências e
Representações

(;.1.1 po.ul
.

- 37
RUI Joio Plnlo - 5

fL.ORI,4NOPOLlS
!-

Sub-ISlnte. no. prlnclpl"
munciplo. do E.tldo.

11P.
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A cooperacio dos
pilotos poloneses

Londres - Do B. N. S. - Se
gundo notícia o redator aero
náutico do "Times" desde o
inicio das operações na Grã
Bretanha, as tripulações polo
nesas de bombardeiros toma
ram parte em 434 operações de
diversas espécies, empregando
um total de 4.810 aviões, tendo
lançado 11.575.000 libras de
bombas e destruido 10 aviões
inimigos, provavelmente des
truindo outros 7 e danificado
3, Os pilotos de caça poloneses
destruiram 507 aviões inimi
gos, provavelmente destruíram
outros 134 e danificaram 145.
As tripulações polonesas que
operam no Comando Costeiro
da RAF teem a seu crédito 4
submarinos provavelmente des
truidos e 7 danificados. Os pilotos de caça poloneses estão,
atualmente, se utilisando do
último modelo de "Spitfire" o
tipo 9.

r

'I Leopoldo Coelho e Alai
de Coelho participam
.0 s�us parentes e co

I
nhecidos o

.

nascimento
, do seu filhinho

ALCEBIADES I
Fpolis.,I-S-1943 I----

.245 5 v-2

Vende-se
uma embarcação para esporte
tipo baleeira. com 5 metros de
comprimento. em perfeito es

tado, com todo material ne

cessârio (2 velas, 3 remos, etc)
Tratar com Heládio Mário de
Sousa, Agência Chevrolet (S.
A. Comercial Moellmann).

ALERTA
EM FLORIANÓPOLIS não

voltasse !!III"

gôsto e arte

Se Nos so Senhor Jesus Cr i sl o vo+tasso agora uo m un d o, mun

tendo, naturalmente', :JS suas ideias de amo-r e de pcrdúo, uca ba
da, com toda a certeza, crucif'ioado d e novo .

A humanld ade, nestes últimos vinte séc ulos, não se regene
rou. E' a nrcsma que [('''OH o Filho de Deus ao Cal vari o.

UI11 niinuto pcd e s,rr decisivo IN.! "ida ('I'Duor.netl'ada dum
moderno homem de uugó oi o ou na cie Ulll cidudão, que mora no

suburbio e chega ii estação [ustrunente 110 momento em que o
11'{'311 elétr.ico fechou a porta e começou a l omur velocidade.

Dois mil anos, POI"l'l1l, não representam coisa nenhuma na

existência multisscculur do gênero humano.
Assim, não devemos estranhar que a nossa gente se pareça

muito com a gente do tempo de Pondo -Pibüls C', nestas condi
ções, seja capaz de lavar as mãos, fican do COIll ii. car n mais 'des
lavada dêste mundo.

:\láo devemos, pois. manter ilusões d em oc ráti cas a respeito
do que p-oderia acontecer a Nosso Senhor Jesus Cristo se d isses

.se, agora, com li incontos ínvo l autoridade de sua palavra, que é
mais f'áoil UJJl camelo passar pelo fundo de uma agulha elo que
um tíco entrar no reino dos céus.

VAREJO,

Nâo tenham dúvidas, meus senhores. Se Cristo voltasse à ler
ra: seria novamente crucif'[caclo. Apenas, em vez de ser entre dois
ladrões, agora, ser-ia entrc muitos que andam por aí soltos c Iam
peiros . , .

veste com

quem não quer, pois, para

é bastante fazer

Rua Felipe

I
..------�------_·----------�----------------_......---

COmpanhia c Aliança �a Baía»
Fundàda em 1870 ... Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 1941

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de _ $ 59.000.000,00
Responsabilidades assumidas, • $ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834.9U
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
RI'M dr raiz, (nrérnos e terrenos) • $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr·. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África,
Acrente em Florianópolis

I
CAMPOS LOBO a elA. - Rna Felipe

-

sohmldt, O' :m
Catxa PosttiJ n. 19 - Telefone 1.083

End. Te!egr. -ALIANÇA:.

I
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAtTl\Í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

�----������------------------Não tenhas dúvltla em de- Ao tentar esquivar-se à.s determí-
unnetar um "quinta.coluna�, '!I-Il. lIans!lufs3_ ap sO!_!';UI,> sop saQ;)lIli
nor mais que pareça teu aml- �it!lr" uma pesso!' revela o �ue ti:
l'

� rmnugo do Brasil, E para os Inímt-
go; nao merece tua estima um

I JOS do Brasil, a lei é inflexíveL
traidor da Pátria. (L. 1). N.). .rn, E . .M_). .

.,
,

•

13,00
11,00
8,00

13,00
7,00
6,80
5,00
3,00
3,00
4,5{)
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
6,00
{i,oo

14,00
4,50
3,50
5,00- �
;),GO
4,50
fi,oo
S,oo
13,00
11,00
18,00
24,o(J
120,00
12,0(1

r

,
I

4,50
8,00
{l,50

14,00
10,00
11,00
9,00
13,o()
17,00
15,00
13,00
12,.00
24,00 '

55,00
7,50

I�----�-------------------------------------------

POR PREÇO
CASA CAU. que recebeu um sortimento nunca visto, em lãs, coehds, pelúcias, rn c l hos , cobertores, acolchoados e rn o Is uma infinidade de outros

ar'tigos; que vendemos êste mês por preços verdadeiramente baixos. A CASA 'DAURA, está adotando, dêste rn
ê
s em diante, o seu lê�a,

que ser<Í: Vender muito. Ganhando pouco. Para que V. S se certifique, damos a relação de alguns artigos, que vigorarão durante o mês de rnaro :

MALHAS: Lâmi n a Gilete Azul, - ;\oleia dezena ,.,. 4,50 TECIDOS DIVERSOS:
Ooletinhos p/ cr-iança - Um ,.,.,.......... 6,00 Calça de borracha - l'ma ,' ,. 7,00 Crctonc branco, largo 2,�0 -- Xletro .

Pulover p/ or iamça --- Um ,., ,."....... 8,50 Jogo de couro p/ rapaz - Cm , ,.".... 10,ol) Cre+ouc branco, latg. 211l1. --- Metro .

Pulover p/ rapaz - Um ,...... tt.oo ,fogo de couro p/ homem (só por este lll(\s)-l'm Iu.oo Crcl onc branco, largo 1,40 --- Metro " .

Pulover p/ rapaz, art. bom - Um,............. 16,00 Blusas Swing --- de 10,00 - 12,00 c .... , ,." 14.00 Crcl onc cm c Ol'C.S, l arg. 2lll!. - Mcf ro .,., .. ,.

Pulover, s/m3!ll.ga p/ homem - Cm 12,00 Camisas Sport, branca p/ homem _ Urna S,;)O Atoalhado branco e de ('OI'CS, largo 1,40 - ::\[cll"o
,Pulover p/ homem --- Um 14,00 Casaquínhos felpudos, p/ bêhê _ 'Cm 7,50 Tec.ieio p/colchão, largo 1,40 --- Metr-o , .

Pulover, art. bom pi homem --- Um 16,0-0 Capas felpudas pi bêbê - Trna J ti.no 'l'cc ido p/colchão, largo 0,80 - Metro .

Bluzas pi senhoras --- Uma,.. . .. l6.oo �kdet'as escolares --- Uma. . .. . . . .. . .. . .. .. 5,00 Tecido p/colchão - Metro , .

Recebemos mais de 100 tipos diferentes de Pulovers pi Pasta de como p/ escolares _ ('lna tS,oo Opala lisa -- \letro , " .. ,.

homens e rapazes e Musas p/ senhoras, quc estamos vel1- \Ialclas p/ lroabalho dc 8,50 _ 10,50 e H,oo Opala lisfl, arl. fino - \letro ,., .

dendo 1)Ü'1' preços incrivei,s. \Lalas de Fibrolite de 24,00, 28,o(l e .. ".,.... :J5,l)() Op.ala lisa, tipo Suissa - ::\lell'o ., .. , .

CAMA E MESA: Lã Linda, em novclos - lJ111 ."................. 1,:ío Opala estampada, dc 4,00 e , .

Cobertorcs ci.nza - UIn ,.... 8,50 PERFUMARIAS: Tecido cordoné P/('llécas -- �Ictro .

Cobel'lores Pmu,i,sta p/ cas.al - Um 32,00 Leite de Rosas -- Um , , .. , ,. 5,80 Linon, em todas as cores --- 'Metro .

CobertJOr·es PallHsta pi soJ.te,ino - Um . . . . . . 26,00 Leite de Colonia, --- Um 6,00 Luiz.ine, art:. largo - Mctro .

Coberto.res me1a lã pi casal -- Um 60,00 Sabonetc LeveI', Lifebol1Y e Gl\f;SY - Caixa 4,80 :\-1,eninó pl1eto, largo 0,80 --- :\<Ielt'o ., .

Cobertores d'e�e.llhado, ar,L pesado pi casal --- Um 40,00 Saboncte Carnaval - Caixa 3,80 CI'epe preto, ar1. ótimo - Metro .

Cobertores Xadrez pi ea.sal - Um 20,00 Sabonete Dorly - Um 1,30 Tcddos p/corüna, ele 2,50 - 8,00 - tO,oo e ..

C:obertores X!adrez p/ solteiro - Um 18,00 Sahoncte Madeira do Oricnte - Cm 65o Caixa l{l,oo Crepon p/ldmono --- 1I:etl'o .

Cobertores d.esenhados p/ casal -.L'm 22,00 Sabonete ?\oby - 'Cm .'......... 0,50 Zefir Supedor --- Metro .. , ................•

Gohertol'es desenhados pi soltei!l'o --- Um 20,00 Pa.sta Leycl' - 'Cma , .. ,................... 3,30 Tl'icolLnes, em cores firmes - 1\1el.ro .

Cobertores p.j,ra:tinillga p/ c,a�1 � 'Cm .. ,..... 33,00 'Pasta Kolinos _:_ 'Cma ,......... 3,40 Pelucia fllStão em Iodas as cores --- �letr'o .

Oçl'bcrtol'es Pi:rati,ninga p/ s.olteiro --- 'Cm ,.. 27,00 Pnsta Alvidente - Uma " ,. 2,'10 I Cachá pcJl1cia --- �Ietro , .

C.obertores Reclame p/ oas.al - Um 25,00 Pasta AcctyJarsan - Uma 4,20 Toalh,a,s p/ros,to, dc 2,00 -- 3,00 - 4,00 --- 5,00 c

GÔher.tores R.eclame p/ solteiro - Um 22,00 Pasta Gessy - 'Cma ., " ,.. 3,00 T'O-alhas lisas p/banho - Uma .

Cobertores pi bêbê, de 6,50, 8,50 l! .,.......... 12,00 Pasta Odo] - Uma , ,....................... 3,'10 Toalhas em cores plbanho - Uma , .

Colcba, fustão p/ casal - lIma ' .. ' ,., ' 24,00 ROtlje Michel - Um .,: , .. , , ,.. 4,50 Toalhas Alagoanas p/banho --- Uma ., .

CoIcha ,fustão pi solteiBO - Uma ' ,... 17,00 ,Houge Na,rcizo Verdc - Um , ,..... 6,50 Toalhas brancas, tam. grand,e p/hanho - Uma
OO!Icha b.mnc.a p/ so1te1ir,o -- UllIa ele 16,00 e . . .. 20,0.0 HOllje Gessy - Um ' , .. , , ,.. .4,50 Cascmiras p/casacos, larg. 1,50 , , .

Colcha branca ar!. bm 1)/ c,asal - l'ma 32,0.0 Houje 'Madeira do Ol'i.Ec'nte - Om ,.......... G,oo Casenüras p/homcm, cortes de (lO,nu � 70,.0.0 e
Coloha de v'elndo p/ casal - Uma. , . . .. •..... 32,00 Esmalte eutcx - tIm , , ,... 3,40 Tecido granité, largo 1,60 --- Metro .

Colcha de seda pi casal - Uma , ,... 4S,oo Odol Liquido - em ., , ......•... ,. 6,00 SEDAS E RAYONS:
(;narnições p/ mesa, 140x140 - lIma , . . 22,00 Talco Ross --- -Cm ., , ,............. 3,30 Laqué em foc]a,s as cores - :\le1ro , .

GuarnJções pi mesa, 140x180 - Uma ,. . . .

26,00! Bâton Tangee e �Iicllel -- t:m .' , ,.. 3,00 Lingerie lisH - �Ietro .

Guarn-içõ'es p/ mesa, 140x230 - lJma .....•.... 36,oQ Bâton Royal Bl'ial' - Cm , ,............. 4,00 Fustão dc sedá - l\{etro , .

Guarnições pi chá, art. fi,no - FOla 30,00 I Loção ::\ladeÍl'a do Oriellte - ema 32,00 Sctim L1ll11iére, larg .. 0,90 - :�Ietro , .

ARMARINHOS: Loção Coty - '(ma , ,........ 26,00 Tafetá jJoiré --- ::\'l·elro , , .. , ...........•.

SOl11h�ilnha d'e sed,a - Uma ,.'... 38,00 Loção Flamour - ema ,.,.................. 13,00 Organz.a lisa', de 8,00 e , .

Sombl'ilnhu de tric-olínc, art. bom - Uma. . . . . . 2H,oo Loção Brilhante - ema ,., '.... 9,50 Lingel'ie estan1iPado - Metro .

SombJ'i.nha pi mooülha� - tTma ., '. 15,00 Loção Narcizo vcrde - l:ma 22,00 Lanilé, ali. pcsado - ::\Ietro , .. ' .

Sombrinha cabo curt-o pi c-da,nça - Uma , S,oo CrCIlle Colgatc p/ba,rba --- Uma , ". 3,00 Panatem, artigo com li'! - MetI'o ., .

Sombrinha cabo comp'ri-do 1)/ criança ---,Uma., tO,oo Tricófero dc Barr\' � Cnw ". 7,00 Gabardille de seda -- Mctro :, .

SlobretudlO. p/ homem, ótima confeceão --- Um .. 98,ou .Brilhantina Narciio H'rdc - Ullla , .. , .. "...... 8,50 Seda Givl'é, todas as cores - l\Ietro .. , .

Corti.nas de rendas - Uma .'... 25,00 Brilhantina Roval Bdilr --- ema , '..... 7,50 .seda Petit-poís, art. fi n.o - Melro , .

Tapetes de vellld,o pi quarto - Um .. ,......... 24,00 PÓ Madeira dó Oriente - em .. ', ,.... 7,00 Lã e seda, art. fino p/v,esticlo - :\<Ictro .

Camis'30s Sossega Leão :p/ homem - Uma .. ,. . . 5,50 PÓ Flot'alllve - UIl! "., , ,...... 6,00 Ve-Iudo Clúfoll - Melro .

Gamis.as Sossega Leão pi rapaz - Cma 5,00 PÓ Gei>sy _:__ Um ,., ".. 6,50 Tafctá xad_rez, de 6,80 e .

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

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

Mio sinta frio. ..asalhe-se, comprando na O 1-\SA
Scbmidt, D. 19

COMPRE A

tanto,

uma visitinha à ALFAIA-

.-------,�--------------------------..------------------

[)E
A------

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
era. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

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

Entrega 8 domicilio

TARIA
ali na

BRITO que fica

Rua Tiradentes nê 17
No 186 v -22

Se Cristo

DA.·lJl�A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Invasaonovamente«nazistas»Os da Inglaterragrande número de poderosos pla
campanha de verão não bastar-ia maior e elementos politi coso Illad()l�eS'

capazes de transportar
para vencer a U. R. S. S. Diz-se que o estado-maior ale- tanques, enquanto as barcaças de
Londr-es, 5 (U. P.) - O "Daily mão resolveu concentrar todas as invasão, protegidas por numerosas

Ma i!" publica informações prece- fôrças germânicas disponíveis em esquadrilhas de caças, transporta
dentes file Madri, segundo as quais uma renovada tentativa para ínva- riam as tropas até terr-itóréo brítã
nos círculos d íplornáticos, políti- d ir a Grã-Bretanha, tentativa que nico. Diz-se, por fim, que embora
cos e militares europeus se insinua seria precedida pelo mais violento os rumores de invasão da Grâ-Bre
que a invasão da Jnglatcra-a seria e continúo boanbardcio aéreo. Acres- tanha sejam de origem recente,
o novo p lano concebido por Hi-Ioenta-se

que na operação se utili- procedem de círculos mdlítares
tl�r, .C0I110 consequência das conte- zar.íam llluilas, �rmas novas: bem muito relaic�on;ados com ''0 estado-
rcn c ras mant irlns com o estado- ('01110 novas Iútí cns, ínchríudo-se maior alemão,

"eixo", Para esla lula, seriam em

pregadas imensas quantidades ele
materiais e homens.

A invasão das Ilhas br i tân icas
seria precedida de um colossal
ataque aéreo, Afirma-se que o
"fiuelue.r " compreende que outra
campanha de inverno na Russi a
ser-i 11 d (' cor:sequêns! a. (!,esast1'osapara as naçocs do eixo.
Por outro Iado, opina-se que a

Dadri, 5 CC. P.) - Os círculos
militares Iigad os ás esferas do "ei
xo", na Frnnça, informam que o

estado-maior alemão completou os

]Jhmos para a Invasão da In glnl cr
ra.
Em vis la d'a estabi lizac ão da

guerra na Hussin, segundo af'i r
ruam aquelas noticias, a invasão
da lnglal,erra é a uni ca solução que
resla á dificil situação m il ita.r do

ii

IIFinalmente
livrei-me de uma Toss.
rebelde e violenta"

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

_..,.,.,T-
..

�-�""'(::�I·-�--lllrmandade do Senhor Jesús dos Passos
CALCADOS (

emancos lime os- M

H it I d ft IOd d" Sandálias Ssndeletas e OSPI a e uarl a e
«Renner» Sapatos -� Pantufas I VERA CRUZ
TR JES de lã e de linho i De ordem da Provedoria da Irmandade do Senhor Jesús

A ( I
dos P8S�OS e Hospital de Caridade, e de conformidade com o

para crianças, que preceitua o artigo. 98, do Compromisso, faço público que,
SOBRETUDOS. SMORINGS

I
a testa desta Irmandade se realizará domingo, 9 de maio cor-

«Renner» homens e senhoras 'rente, às 8 1/2 horas, na Igreja do Menino Deus, com missa

'I
solene e sermão ao Evangelho pelo Revrno. Monsenhor Harry
Bau er ,

Rua Padre &..!l;;ftU,;i:li'�nho, lI!!... I"iis:::IJu_I•• U Convido, portanto, a todos os fiéis para assistirem aos

mesmos átos e bem assim aos Irmãos, para revestirem-se de
....._"""""""w_'.....""__....""hL ...• _8__"""'_"'.__!C!<â:lC!S""""""",,,,""_"""''''''-""""_""�*f'""T '!C.'& b alandraus.

Consistório da Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e

Hospital ele Caridade em Florianópolis. 6 de maio de 1943.
Já lio Peteirn Vieira, Secretario.

____-=�� .w ...�

Opéra nos seguintes riscos:

Duelo de nlorte entre Douglas
Fairbanl{s Jr o e Akim Tanlirofl!

o romance de Alexandre Dumas, tOS IRMÃOS COR
sos. que Edward Small adaptou para o cinema, oiloh a direção
de Gregory Ratoff, requer diversas lutas de espada em varias
situações. Como se sabe, Douglas é um esgrimista famoso, po
rém TamiroH não chegava a perfeição. Este sabendo que t er ia
de enfrenta-lo numa luta tremenda. e que ser artista de cine
ma não é somente interpretar seus papeis, tomou, por sua con

ta, um professor de esgrima durante muitas semanas, O resul
tado de seus estudos no manejo da espada, podemos vêr no fiJ
me "OS IRMÃOS CORSOS" que a United Artists vai apre
sentar no cinema Ritz hoje. Além de toda 'beleza pitorica das
colinas da Corsega, onde se desenrola todo drama de adio e

vingança entre inimigos feudais, o filme comporta elementos in
teressantes como seiam; Ruth Warrick', J. Carrol Naish, H. B
Werner, Henry Wilcoxon � outroS.

Professor Est>iÜ'lislau Traple
AULAS DE DESENHO E PINTURA

I

Um valioso Itestado s6bre OI .faltol
do Xarope TO$S

Não há melhor eomprovaeão da etl
cãcía de um medicamento. do que u
próprias opiniões aos que jA o usaram,
E assuu como a deelar..ção aeíuia, do
61'. C. C. M" do Rio, são tnúmeros o�
atestados sóbre II ação poderosa do
Xarope 7'OS' DO tratamento das iog�et,
gr+pes, resfriados, bronquites e coquelucite, pois o Xarope 1'0"" é composto de
elementos de ação conjunta sõbre lilI
vias l'e.piratorlu8.
O Xarope Toss não contém narcótlcol

nem tem contra-Indicação, PÓde ser U.Il�
do com segurança por adultos e criança,.
Com seua elementos perfeltamenté do

sados e escrupulosamente manipulados.
o Xarope Toss atúa sôbre a Ilord mlerc
bíana, por sua ação autísséptlca, Elimlua
"" toxinas, COIU seus efeitos D08 ifiteati
nos e nos rins. Regula II eíreuíação 11&0'
gutuea, pel .. branda 11,,110 tÔnica 80bre
o coração. Age sõbre o mecanIsmo dll
tosse, como calmante e sedativo. for
talece !I. mucosas da traquéia e dOI
bróuflul08, Seu sabor é agTlldAvol.
Coro bata suas tosle8, gripei o reatrla

dos eom o Xaropt Toss. AdquIra bojo
um vtdro e defenda 8ua saúde, logo ao.
primeiros stntomas d6sta8 arecções d..
vtss resptratortes com & ação segura
lieste mediC&lIlento etiou. Vivo: tiICiQa.

INQUÉRITO ECONÔMICO
.

A DEFESA MILITAR
PARA

," ,,"�

EDITAL
,

I
,

�

I I

t

[

Cobrador Pr�cisa-se de um.
EXIgem·se refe·

rências ou fianças. Intormações
nesta redação.
N° 243 5 1T • 4

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITORIO: rua Deodoro. o' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Porta Holel.

apartamento 112
ç. Palita! !!º_�o��, t�
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Faleceu .0 almiranle
Phillips Mack

Londres, G (Ro) - O alrni ranl e
Ph i ll ips Mack, que duranlc 3 anos
roi adido J1DNar na América do Sul,
faleceu em conscquênciu de um aci
dente de aviação. O almirnntc Mack
coman dnva o "Jervis ", quando és!c
navio, auxiliado por 3 outros des
t ró iercs, afundou no :\Ierliterrilneo,
em menos de meia 1101'<1 .. um com

boio inimigo c 3 destrótcres i tn lir
nos, OUITOS navios mercantes, hem
como vÍlrios navios de escolta, fo
ram nesta ocasião severamente da
nificados, O almirante Mack d�
H'32 a 1935, foi cornandan te rio
"�elson",
lui tflll ica .

capitnnca da esquadra

A falência do {('ascio»
Zur-ique, G (R,) - Foi divulgado I

que 23 sccrctários federais do Par-]
i ido Fascista pediram demissão, rc
«usando-se a prestar novo [urarncn
te) de fidelidade a Mussollni e ofc
r-cccr H vida pela causa do Ias
cismo .

Muitos outros sccrctárlos do Par
lido Fascista, também demit idos,
mio foram ainda substituidos, de
muncira que a organização fascista
provincial se encontra desprovida
de lideres.

C8beJO!!� branflos t
MA RAVII,ROSA !

Ministério da Agricultura, e, sim
pl'ocurar o peixe no :Mereado de
Feiras e nos vendedores a.mbnlan
I.l'S, t":nfim, a celeuma foi tão gro,nde,
f[tH', agora, segundo se anul1ci .. , a

po líci a !,t1$'()lvel1 abri r inquérito,
afim ci� apurar os responsáveis pt.!
las dificulflndes que entra,'aram a,

d ist ribuiçuo daquele produto a po
pulaçfío carioca, <le vel que até J'o
fam lançadas ao ma!', pelos frigorí
ficos, grallnes partü]n,s de peixe
apoclreeido.
Discul indo o rnidoso easo, a Co

F'i,.,sii.q.,:e�,erlll rlç Pl':�os rClll1(ll)\l i

Não vacilar, nao
-

transigir,
-

nao recuar!

RIO, (Do Correspondente Especial ll.morirn Pm-qo., por Via-aérea) -'- Os flagrantes fotográ
ficos acima fixam dois aspectos deis br-í lltcm tas comemol'oc;ões realizadas nesta capital à passagem
do "Dia do Trabalho", vendo-se, à esqucrdo , a grande concenhacão trabalhista �evada a efeito
defronte ae Palácio do TrabaJho, em presença do cheia da Nação � das altas autoridades CIV1S e

militares do Govêrno, e, o. esquerda, o Ministro Marcondes Filho, quando pronunciava, em nome

dos trabalhadores brasileiros, seu discurso de saudação ao presidente Vargas, que aparece ao lado,
no primeiro plano, Respondendo· à soudc.çõ o do Mirvis'tro do Tra.balho, o presidente Vargas pronun
ciou também importante oração, através de. qual, depois de pôr em relevo as rec Iizo.côes do Estado
Nacional em favor do habalhador, reafirmou as predisposições do Brasil em face da-guerra e em

face dos seus compromissos com as Nações Uniclus, concitando uma vez mais os traboJhadores
brasileiros a darem o máximo das suas possibi!ida0.es à torrnidQvel "batalha da producão" em

que nos aChalTIOS empenhados, como decorrência de. atitude desassombrada que assumimos na

luta contra os totalitários, e o povo brasileiro a compénetrar-se me lhor ainda do estado de guerra
ern que se encontro o País, atento às "vozes do comando da Nação bccaile iro", no momento, e que
são: "não vacilar, não tronsigir, não recua.r 1"

I
, ......_ .._-- J_

O ESTADO Esportivo)1Vida Social I
Dois famosos conjuntos amadoristas dell� •

__�I
. São Paulo virão a esta capital Fazem anos hoje:

"()RLA.,�DO SCAR.PEL.LT ('

aque-I'
isso tr-abalhei eO,J1l inlçr.esse par a r Z�����· ��:�r:a 1\./a�a����s e t:lc esportista de S, Paulo que .se consegurr um, h \·1111 p rocurú-Io

.

acha em Florianópolis, Lá ele' leve aqui em S, Paulo, Fubhi iurl icou- leste Lopes �afra, ,

-

lima destacada atuacâo e acabou me Dário LCt011<1, l�ss perua no co- sntas. Ondina Schmidt; Car
muito morecldamentc sendo convi- nhe ce bem o tutebot. E além cio .ielit a Passos, Leni Leal e 2iIá
dad:o para ,vi�e"lJreslid,ente do Fi- mais é

_ diplomado pylH Esell'lfl, (,Ie' Ge vaer d.
l{ue,Il'c'I1se I·, C; �Ia,� ha tempos que Educação bs,�a dr S, ?HU.'O, �)<lr/.o I ,Ad If Cf;e ·'O'hhrí Aesta CH! exercicio e por lSSO cm Letc::na poderá ('111 Fkn-in nópol is sr s , ,o O n. rrg ": '""
gl'a'J1fle atividade. Orlando Scarpel- realizar um programa de trabalho

I
r e do Barbosa Born e Joao �< er

li é Utl1I moço íntctigentc e de fe- de altos méritos, Tt\1l1 tudo para feira da Cunha.
cundns in iciativas. Poderá assim vencer. Confio demnsludamcnte I o

apresentar 11111 trabalho ele grandes nele, V·"t •

mér-itos. Tivemos oportunidade de Quero também afirmar que dois ISi ,�s.
I'ala,r C01l1 Scarpelli que se cncon- clubes de S, P,llIlo visitarão Sa'nlfl AfIm de agradecer a

n.:;tici81Ira e11] São Paulo, "O Figuc<ÍI'ens:e Catarina: o L. p, R, e o qllad�'o da sobre seu aniver�aflo. visitou
i.' 11111 clube que poderá fazer grano Light. Pretendia também levar o nos o nosso estimado conter
des coisas em Santa Cátarina, pelo Pal.m:eiras, mas isso ser:'! realizado
alevlant.amento do esporte naquele sÓlIlente flenLro de alguns meses,
Estado, Por isso vimos t'rabalhando F<inalment,e Scarpelli :leaboll por
s.'elll cessar, �elllos grandes plWlOS, enviar a todos os cluhes H sHudaç'ãll
E lemos eea'teza fIe os realizalr inte- do Figueirens,e por i,Jüe'rlmédjo de
graJmc.nte, Nada falta para q,ne se O ESPORTE, Vaspa t LOÇÃO M.A.RA.VI·
(',onsiga dar,lhe um destino dos Orlando Scarpe],li dever:'! seguir LHOSA %
mais cLestacad,os 110 cenfw,jo espO'l:- amanbã em companhia de Darjo _

1 ivo do Brasil. Letona para FlonianópoJ is".
t:ma das coisas que faltava em

Santa Catarina e�'a um técnico. Por (ne "O Esporte", de São Paulo),
.....................................................

O abuso com o pescado no Rio Cumprimos particularmente
, ..' r O grato dever de agradecer, em

H/O (Pelo eorreio) - Continuam uma reuni<io, durante a (illal UIll' 'bl' L do T't.' , ' pu lCO, ao sr. eonar e o,
os comentanos sobre o fat.o de ter dos se11S membros, o sr. LUIZ AlI- ,

�á' d Parque GpropneL no o « ua·
havido sensivel escnssez de j)esea- gllsto França, denunciou o criml- rani», instalado em João Pessoa
cio, dllrante a Semana Santa, nesta, noso manejo, tanto da Cooperativa (Estreito), a sua grande e gecapital. O fato foi tão gritante. ql1e dos Pcsc,l,(lores, como (lo Enlrepos- nerosa gentileza em ceder aqueloela �I imprensa eal'ioca 1Ilovimen .. lo de Pesca do Minislério ria Agri- I a Casa de Di versões para o
tou a l'epol'tage!l1, parlJ, tratar dêssc eul!lIra, acusando amhos eomo 1'e5- festival levado a deito em be-
(:nso, pois alguns ,iOl'l1His afil'l1Ial'am ponsún'js pela retençiio do pesearlo, nefício do Preventório Santa.
filIe a falta de peixe era detel'mina- durante a Semnna Sanla, POI' fim, o Catarina.da por mahobl'a de especuladores, conselheiro :\Iúl'io :\Iarlins informou 3 de deJoão Pessoa, maio!'ientindo-se a,tingida, a direção do crue, eiente de lima denuncia l'ela- 1943,
Entreposto forneceu uma nota, na liva, a essa qllestão, tinha solicitado Juvenai da Silva Fariaqual aconselhava o povo a não COI1- o auxílio das autoridades ela 3a,
\'cl'gil' para aquele departamento do Delegaeia Auxiliai', pOJ' onde ,já es- Alcebiades Vidal de Sousa � _.....,- _>o . ......_ ParaAuedistas

1· ....8eee�.ee�8s.GeO...s800e•••8�•••e@••$$���........ �

::.::::.:.:::::::...._, O PRECO DA B, NHA Chllnqn,il1l, G (U���on:s�t�
1;,[111 Ji:�rfJr;rl Rio, (Pelo correio) "- \ia sua re li·í.lo Federal: Oaixa de 60 quilos, c')ll�ando ehincs <1lluneia que as

! rJ 1.IPldhQJ! lu eente reuniÜll, a GOlllissão Federal! tipo empacolada, �G4 e!'uzeiro;;: li- tropas pal"1aquedislas lanç,adas ele
___ de P.l'Cç,OS pstudoll o pI'ojeta 1'ef("1 PI) eIlI;lIad,a, 420 erllzeiros. em ?\Ti· nviõ'c.s ni,pncs que tentavam captn-

rente <�() all)1Wl1io do preço do leite I terói :�(iií e 421 cl'llzeil'os. rcspect.i- rnr a e$tNutégica aldeia die Toru
para a POll111:1�'ão carioea, Êsse pro-, ,-"mente. bm S, Paulo, 3G8 e 424 cl1.('n foram três vezes repelidas.
jeto foi r{'jeilaclo, visto aquele ó1'-1 ci'llzei'ros p/<�ra os mesmos. EIll I Hou\'e Yiolcntn lula pela posse das
giío ler apurado que as tabelas I Baía, :\laceió, Aracajú e H.ecit'e 373 i\]onia,nhas de Taihe'l1g e os chine-

, , , I e 429 ,('rllzci�os, Em :\atal 37,! e 4.3,0 I ses ago,rH ,con!ro,lam a si,tuação, Os
atn�ns do prcc:o do relel'1(lo pr,Oc]ll- Cl'llZlelros. j\;'as praças ll1ter!lledla-1 combales 1H1S montanhns eonti·
�? dão ma1rglel11, a \Im I�om. !UCl'(I.'I' rins.,os_prec:os ,serã. o fixad'os pejas

I
l1UaJIl inl:e:]s()�, Os encontros �orpor:.ntrando depoIS cm rl!scusSélU o comlss()es local�, Quanto aos pl'C- �l ('01'110 san !reqlllc'ntes, Os 11/.pÕes

preçO_da banha, foi IlwnHda fi at�lal ç,os para o varejo, no IUo" sfío fl d,o I es,lú<_! elllpr,eganrlo lúlieas de ,infj]-

I
cOj'8(,'ao para o alaea.do, tendo Sido [11)0 empaC'otado por ([lnlo, seis traça0 e captl1nlram Ollt,I'Ja Cli(lnrle

LOi1AO MAIÜ.VI. �inda eslaheleeida 11111<l
.•
tabela uni- cJ'lIzeil'flS e setc'l1ta, cel.l/t.f\VOS; j,ipo I il'l1]llor.tant� na corrWheil'a .,oridc)U-'!!( ,., l.or1l1e ])ara todo o Brasd, Essa ta- l'l1)ala<lo, 8rlr r'rU7.e1l'OS e 20 crntf.j- lal (la Tmheng" �(N1(lo nHN� tarde

I bela eslá as'sim I,lj'gnni;;aclq no 1/113- yl.l�, rel><:l,jc'loR�
.

Alv:.resrânco sr. dr. Antônio
Cabral Júnior, auditor
da F. p,

militar

Agradecimento

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
iIMBOLOI
---

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA

Caspa J
I,HO�A. J

BrasiipParaguaiO presidente do Para
guai, greI. Higino Moríw
nigo, acha-se desde on

tern na capital brasileira.
aonde veio com o fim de
retribuir a VISItél feita
pelo presidente Vargas ao

seu país.
As ardentes manifes

tações de cordialidade que
o povo carioca lhe trib u

tau, ii chegada, resumem,
num complexo h s.rrnonio
so, a einceridade da es

t ime t.eral brasileira pela
valorosa nação mediterrâ
nea,

O presiden te
num gesto que
sen tituen to de todos

Vargas,
traduz o

hrasileitos' e é, ao mésmo

tempo, urna afirmação da
maneira como compreen
demos a política de "boa
vizinhança". assinou um

decl'elo, baseado 110 art.
180 da Constituição. pelo
qual se considera inexis
tente, a partir de oni'enl,
a dívida de guerra do Pa
ta�uai ao Bt'asii, q ue até
agora perdurava pelo tra,
tado-de·paz firmado em

em Assunção a 9 de ja
neiro de 1872,
_"...",_ ._r .'V'""

�IMáquinas de calcula!' e Má,
quinils de e;;crever

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

flariallópoiis

Arrastada pelas
vagas

Em favor dos pequeninos
órfãos, 1'ilhos da viuva Maria
Monteiro da Si lve , que
foi tragada pelo mar, no

"Costão das Feiticeiras",
quando colhia mariscos oara

Ilhes matar a fome - estão

I'
subscritas, n,a coleta aborta.
pelo O ESTA.DO, <JS segl.lin'

I tes q uun t ia s :

"O Estado." 20,00
5,00
1,UO
5,00

10,UO
20,00
20,00
50,00
10,00
10,00
10,00
50,00
20,00
10,00
11,00
5,00

G, O.
A. c,
Elvdey

I AnônimoI Osvaldo IVJnclwc!o
'Euclides Peteira

!lvlyrna e João Franc",
F, M.
Tte. Oscar Sousa
Meu it irno
L, S,
Ma [o r Acácio Moreira
Pedro Xavier & Cia.
D, O, P.
[uvenal S Faria
Continuamos recebera

quaisquer donativos.

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�Rh8 Crelsatai
"SILVEIRA"

Grand. Tónice

QUANDO O TOURO FOGE
:\f;'lc!l'i, ii (T'u i tcd ) - O recinto

\

da feira de :''Inlllc J'\O\CO foi truns
formado cm uma verdadeira praça
de touradas. di;lnlf' di! surprccn-
d cute ap a riçâ o de um grande c In
ri oxo torn-o. Os tour e i ros inun-ovi-
z a d ox l'nram baí irhos pelo au.imal,
que conseguiu ferir �w,avcmente um
hornem e estripar diversos cavalos
e' burros, além ele derrubar várâas
d cz cn nx de barracas, Sóinen te fie
pois de grandes esforços o louco
f'o i laçado e recoud uzi.d o para a

praça d� Toui'iadas, de onde f'ugi ra,

os

.... -'A=- � _-�_. ..

!
I;li
II
P. VOIGT

Representações
Rua Ten, Silveira, 50
Endereço telegráfico:

V O I G T

10 v • 1

Alemães na
de Ródes

ilha

Nova Iorque, G CU, P,) � SeguJl
do o scrviro ele inrorlll:1CÕeS do
[),epa,rlal1lNlto de GllIc1Ta," uma cs·
bacão bl'ilfínien de nídio anunciou
<1 chlegacla de t'l'opas alemüs ii ilhf1
ilaliana (le Hódes, aerescentanrlo
que, segund,o opiniào de obsf'1'va
dOI·c.'; neutros, o movimento das
Il'opas eslú sendo feito em eOllexiio
C01l1 e'�ércitos de invasão em larga
eseala, efetuallos na semana passa
rIa pelas tropas br-itânieHs, na ilha
rle Chipre,

I,

'I
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