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o piloto brasileiro que atacou DolDiund, De um aeródromo de bombar- primeira vaga. Nosso "Lancas- �ios concentrados, devor�ndo as altura em que voavamos. Nã?, fato 4%i�ir�vâ::ab�s�r de ha-
deadores na Inglaterra, 7 (R.) ter" conduzia uma bomba de .. areas do alvo. Houve tres enor- J obstante achar-me entre os pn- .ver sempre grande atividade da
_ O "ás" brasileiro da viação, 2.000 quilos e mais de mil bom- mes explosões: uma, com maior meiros participantes do ataque a' artilharia anti-aérea e uma maior
Cosme Comm, dirigiu, na noite bas incendiárias. E, no momento clarão ainda que as outras, a qual Dortmundo, não há dúvida de ,! concentração de holofótes. Póde
de noite, a sua esquadrilha por em que, depois de havermos lan- iluminou o céu e nos fez ver as que o mesmo constituiu um mag-: a "Reuters" dizer ao povo do
ocasião do ataque a Dortmundo, çado as bombas, atravessamos a inscrições nos nossos instrumen- nífico êxito. Foi um vôo sem in-I Brasil e de ou tos paises sul-ame
em que várias centenas de aviões cidade, pude ver grandes incên- tos, claramente, mesmo a grande cidentes. Não ocorreu qualquer ricanos que, tendo participado de
britâm'cos, na maioria bomba r- tantos ataques de grande enver-

deadores pesados quadri-motores.l, gadura à Alemanha, considero ê�:-
realizaram um tremendo bombar- se bombardeio em massa a mais

deio concentrado áquele central O
valiosa contribuição para a vitó-

do Rur .• , .

§ a
ria das Nações Unidas".

Cosme Comm pilotavaum· Cosme Comm, que é idolatra-
"Lancaster

"

quadri-motor. . . do pelos seus comandantes e pe-
Em declarações feitas à "Reu- lo pessoal do serviço de terra des-

ters ", o aviador brasileiro de- O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA ta importante base de bombar-
clarou o seguinte: - "Nunca vi Proprietário e Diretor-gerente _ ALTiNO FLORES deadorcs, mostra-se tão modesto
noite tão clara para um bombar- . ---- quanto aos seus próprios feitos
deio, nos meus 48 vôos à Ale- XXVIII I Horlanõpclls Sexta-feira, 1 de Maio de 1943 I H. 8815 que dl'ficilmente se deixa persua-
manha e a Itália. Seguimos na dir a falar sôbre os mesmos.)j

Exaltação dos correspondentes de guerra A��í����ç��)J�i?eP,e��tl?cl�b�ca�!i����Foi lido na última asscmbléla gc- tantas vezes se sacr-ificam e 101l1- da Imprensa mundial, c prestar, ao ereto-lei, dispondo que a administração do Porto da Laguna,
ral dn A. 13. I. o seguinte voto de I hum. São ôsscs jornalistas, corres- �nesl11o tempo, a ma,is COl11o:'i�a e ól:?ão de n�tt��·ez.a _ autárql:ic�. � yersol..�li(�ade jurídica pró
autoria do sr. Herbert Meses, de pondentes ou cronistas de guerra Justa homenagem a memoria de pria, sob a jurísdíção do Mínístérío da Viação, tem por fim a
solidnri.edade e louvor aos intrépi- que nos transmilem as imagens tantos heróis do noticiár-io palpi- exploração industrial e comercial e os melhoramentos daque-

J dos corrcspoudentes de guerr-a: 111:1is vi vas (lo conflito e nos. <Hioltante, de todos. os .dia8 e formular le porto. A l'eferi�l� _adminisLr�ç�o terá U�l supel:intendente,"Entre os que, desarmados, pere- n tocar os contornos da realidade It::unhem o, mais ardente voto �)el_o nomeado, em comlssao, pelo pr esidcute da RepublIca.
cem nesta guerra e desarmados nngust insa e 8, luz das esperanças

I �;�:ta21�1����:t��it�ad�� ���I�I���:n:eJ'I<� Amplíadas as «cunhas. russasah-avessam as zonas de maior Iu- infaliveis (la vi:tória. �ssim consi-
prezar, acima da vida, a santidade ..

ror (1:1S batalhas, se singular-izam dei-ando e scnt indo, a Casa do Jor- e a, urgência do desempenho de Moscou, 7 (U. P.) - As Iôrcas soviéticas abriram camí-
pelo alcance das mensagens que di- nnlisla quer estigmatizar de sua

seus deveres profissionais". nho através das defesas externas· de Novorossisque, depois de
fundem pelo mundo, afrontando imensa repulsa os responsáveis das __.�__,.,._,.....................__- ..._-_-.....,. violento ataque da artilharia pesada e da. aviação russas.
toda a sorte de perigos, os que, ser- atrocidades exercidas contra esses - Num único ponto do setor do Cáucaso, os russos, aniquila ..

vindo ii imprensa pela imprensa, intrcpidos e abnegados profissionais AÇAO FRACA DE VON ARNIM ram mais de mil soldados alemães e destruíram várias deze-..- -.................... Argel, 7 (L. P.) - Ao sul do
nas de tanques e canhões. Informações oficiais indicam que as

As aventuras do submarina UN ,1+.. campo de batalha, ao- redor de Bi-
cunhas introduzidas pelos russos nas linhas de defesa inimigas..� zoría, vou Arunin lançou ll'lll con-

tra-nt aquc sôbre as Iropus amei-i- em Novorossisque estão sendo ampliadas com o auxílIo de
1�01' grandes contingentes de tropas de reforço.canas a sudéste de Ma le ur.

S
.

alIenta-se, que os russos conseguiram efetuar novos deurna açâo Iraoa e de curta rlurnção sembarques no mar de Azov à retaguarda das linhas nazistas.n as v i Zi'Dhan C. a s rie Djcho 1· nr akna, ._.........-••-.-.,..........,..-.-.-........--....--..-......._......-.-.-.-........- ••,._............_........._
cêrcn de oito milhas de :\fatclll'. A

R t
-

utivldade rl o Eixo nn região mos- epa rtamento de prisioneirosma de Maí cur, lirnitou-se a pesados Alexandria, 7 (Reuters) - Trezentos e oitenta oficiais
italianos e 2.000 soldados embarcaram desta cidade com des-
tino ao porto de Portin, na Turquia, para a terceira e maior

�.............._-_·_-..._-.w -.-... oI permuta de príslon..eiros. Os navios que transportam êsses prí-

Or ARAUJO sioneiros são esperados de retorno, muito breve, trazendo a
• . seu bordo os ingleses, que virão repatriados. Numerosos solda-

Jlhos _. ouvidos -. nariz •• ga\-ganta dos italianos feridos estão incluidos entre os que partiram.
REASSUMIU SUA CUNICA

Rua Vitor Meirelles 21t Apelo aos soldados soviéticos�!!��!:.....!!!�._��...!l�.� Moscou, 7 (R.) - O rádio desta capital irradiou o seguinte
apêlo ao exército russo: "Combatentes do exército russo! PrepaO sargento Larev rai-vos para as batalhas ofensivas que estão para ser travadas.

Moscou, 7 (C. P.) - A oéste de I C
.,.

d d d d t h f "R '11
. . i umpn a nsca as or ens emana as o vosso coman an e-c e eoslovo a arti lana e os mortel- .

Londres, 6 (R.) - O submarino depois, torpedeou um navio trans
hritânico "Unu ", ostentando os em-I porte do "eixo" armado, de 4 mil
hlemas que simbolizam 16 meses de I

toneladas, e numa sexta-f'eirn, <lia
aventurosa estadia. nas águas do Me- 13, teve o seu dia mais feliz, pois

;, diterrâneo, regressou à sua base capturou 11111 navio italiano de três
metropolítana. Durante estes 16'111('- mastros, que transportava abaste
ses, o submarino efetuou 17 opera- cimentos para Trípoli. O "Una" ti
ções de patrulhamento, sendo .a úl- nha dado caça a êsse navio e sub
tima delas a mais cheia de aventu- rncr-giu para depois subir ii super
raso No primeiro dia, conseguiu mer- f'icic, com a intenção de afundá-lo

I gulhal' justamente a tempo de' evi- a tiros de canhão, mas o depósito
lar Hill torpedo que f'ôra lançado de munição tinha sido inundado, de
contra êle. No terceiro dia atacou modo que o c3,l1h50 não podia ser

duas lanchas íorpcdoiras italianas ut ilizado enquanto não se obtivesse
que estavam nncoradas perto de UIll aova munição. Deste modo, o "Una"
dique e, atingido, submergiu, sen- roi obrigado a capturar o navio,
do porém, obrigado, devido à pau-I eom o uso exclusivo de uma metra
ca profundidade, a voltar novamen-I, Ihadora. A tripulação italiana ren

te ii superfíeie, sendo de novo atin- delI-se e aba,ndonou o navio, que
gido, dlll'a.nle l1n� duelo tràva.do I ::l�is "tal'de foi afundado pelo
com baterIas costelra,s. Poucos dias Lna.

bombarrlei os aéreos.

,<os de trinchei,ra russos ,destruíram
uma bateria inimiga de arbilbaria,
dez cam,inhões e fizeram explodir
lS munições de dois depósitos, djs�
pers':1!ndo ainda dnas companhias
fIe tropas i,nimigas, que ficaram
parcialmente aniquiladas.
Artilheiros comandados pelo

sar-I'�enlo Larev, destruiram <ln'as co

dnhas de campanha :1lemãs, ma

:ando 60 soldados.

fi SELVAJaRIA DOS JAPONESES
Londres, 6 (R.) - "O massacre das populações chil'(esas

da zona onde pousaram os aviões americanos que bombardea
ram Tóquio, e o fuzilamento dos aviadores norte-americanos
que foram feitos prisioneiros dos japoneses, são muito signifi
cativos sob diverss aspectos", escreve o "News Chronicle" .

"Esses fatos provam que os japoneses ficaram sériamente
amedrontados com o ataque à sua capital. Mostram que em
matéria de hipocrisia nada ficam a dever ao dr. Goebbels. E
lllostram, acima de tudo, que não há considerações que possam
deter os japoneses D,':!, prática de qualquer ato, por mais tor
'De que seja, se julgam que de tal ato lhes possa advir qualquer
vantagem. Mas se julgam que com tais atos poderão proteger
ou amedrontar os aliados, estão incorrendo num erro muito
grosseiro" .

CASA MISCELANEA. distribui·
lorll dos Radios R. C. A. Victor,
'ávuJae e DiscoI. - RUI Traja·,
10. 12.

Chamados da Rússia
Estocolmo, 7 ({lent.ers) - O co�

lllel1JÍa,rista da NBC, David Ander
;on, informou que o segundo exér
cito hnngaro e o exército hungaro
,le üeupac.:io na Rússia foram cha·
mados para a Hungria. O exército
de ocupação é formado d'e cerca de
vinte Illil a tr,j,nta mil homens e a

zona de ocupação hnnga1'a se ex

tcnd'e de Kiev iI kont'ei,ra hnngaTa.

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

a «indústria feminina» da aviaçãoWashington, (i (Rcuters) - () cas, sâo mulheres". Acrescentoll
sr. Paul Mankler, presidente da Co- '(fue \Im terço de operúrios da ill
missill) do Potencial Humano, de- dúsl.ria ael'onáutica são mulheres,
cJal'ou que a produção aeronáutica espera,nelo-se que essa prnporçilo se
se está tOl'nando rapidamente tlm:1 eleve em breve paI'a 50 porcento,
"indúsll'ia C'minentcmente femini- enquanto antes de Pearl Habour a

na", pois c�rc::l de 80 porcel1to (los percentagem de mulheres, nas fá
oPel'ál'io� empregados atpalmente bricas rle aviões, era de apenas dois
em muitas companhias àet'onállti- llorce!1to.

Cabelos brant1os' L{lÇ.10
l[ARA.VILHOSA !
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FILHA ,I MAE I AVO!
Todas devem usar a

I
I

(

(OU REGULADOR VIEIRA:
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
- Emprega-se com vantagempa-

� ra combater as irregularidades!!;5{ .
> das funçÇíes periódicas das se-

,��� nhüras. E c�lm8nte e regl}.lador
AVOi�!L des86R funçoes.
<=ti'",?';·�\\). FLUXO·SEDATINA, pela 8UB

��,��" _�1'1 comprovadB eficácia, é muito reM

,���\ "';!'_' ceitada. Deve ser usada com

.��� t:>- confiança.

I,*�(if!' ..� �- FLUXO-SEDATiNA encontra-se
�iiH �MAE em toda parte.

._�
=' .1___ __ __ . __ LL__ -"'-� rr: &&2[']

CURSO
, Reabriu-se hoje (sexta-fein�)e

.'

Pela manhã, às 9 horas; à tart!e,
às 18 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o PRATO ])0 DIA
prisão ou lI1eSIllO de 11I01·te nas mãos I CREME DE SAGU' - Dei-
da Gestapo. THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE I te de môlho meia chícara de
Logo depois da denúncia aberta COMPANY LIMITED

li sagú,
Ir.rruularla contra o naz ismo pelo COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" Faça um caldo com carne,
Reverendíssimo Conrad von Prev-I CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

I
toucinho, paio, temperos e água

I
si ng, Bispo de Berlim, dois outros I

THE LONDON ASSURANCE quanto baste. Tempere com
destacadox prelados, ambos cida- L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19 sal, junte alguns legumes, agrião
.Iãos do He ich, j�l se mnnífestar-am ����:=���=��:::�:==::=============:::====:-: e deixe cozinhar. Depois de tu-
contra o

í crrivcl crédo de Hitler. • --- .

-I do bem macio, passe pela pe-
O Revcr-cndisxuuo Joseph Fririgs,

A IIIi d p
III neir a e' engrosse o caldo com

arcebispo de Colônia, numa carta
. ta 1iI� r

.

lI!!b Intu ra 'o saoú
pastoral aos SCllS padres e ao l�'O- 'Cí.f iii� l1IIii;t ,

b •

vo, dá inst ruçôcs a todos pa r a, sus- Professor Estaníslau Trap!e Agentes e Corretores
penderem ou dim inuhcm até o mi- AUI..AS DE DESENHO E PINTURA t PRECISAM-SE de Agentes
nimo passivei seus ensinamentos 1,1 I :

Corretores para trabalharem
nas escolas públicas alemãs. Diurnas _ das '14,30 às 17 hs.; m todas as cidades dêste Es-
"Se o mundo puder salvar-se" -I Noturnas _ das 19 às 21 hs. tacto E' necessário o candidato

declarou o Arcebispo" - com

c(']'-I A'S TERÇAS E SEXTAS· FEIRAS ',: dar referências. Para melhores
teza estará disposto a voltar ii dou-

E n I informações, dirijam-se à rua
trina daquele que nasceu cm Be- xposiçâo rerrnanente' Vitor Meireles; 18. Sala 2.
lém". i 257 5 v I

O Reverendíssimo Conrud Groe- Rua Felipe Schmldt, 2 (sobr.), sela n' 3
ber, Arcebispo de Freiburg eru

Breisgau, em outra declaração pú-":'Irios detalhes do re.muamcnto Críenças Iamíntes perembulamblica, adver-tiu os nazistas da perí-secreto da Alemanha depois da pri-
gosa reação de "uma guerra inius-mcirn guerra mundial foram ultima- pelas cídades da De'Igl-caIII t I I I I' t d Dia. declarada sem razão, e que cau-

cn c rcve :1C os pe o (Ire OI' o e-
sa o desaparecimento inteiro de ra- DR""'S (D A" I b I Iparlarncn

í

o de �Iodelos das Iábri- LON c... - agencia' In e l " para ntera
ças e de povos". liado) _ As notícias que chegam a Londres dão contaNeste ínterim a observação do da crítica situação n li rn.en to r reinante na Bélgica ocuBispo Preysi ng motivou muitas de- 'd 1 d b 1poda, em consequencia as imita as rações esta e e-
monstrações de admiraçâo, aprova- dcidas pelas autorida es alemãs. Acrescentam essas in.çâo e' apóio ele líderes de igrejas de

,formações que grupos de crianças famintas e esfarrapa.todas as denominações. I 1 ddas perambulam pelos ruas das cidades be gas, indo eO Reverendo Gera ld Wcuch el,
casa em casa à procura de restos de comida. enquanpastor da Igreja Luterana de Cris
to se oce ri tuo rn as atividades do mercado negro, ond olo. de Washington, l' UI1J dos mais
são verdadeiramente proibitivos os preços dos gênerosdestacados religiosos luteranas nos
alimentícios.Estados Un idos, declarou:

Podemos fiar graças a Deus por
que o Bispo de Berlilll fez tão pe-
1'elllptório pronunciamento neste
momento e11l que as vozes (los lide
res das Igrejas Confessionais Lut.e
ranas da Alemanha" aparentelllente,
foram obrigaflas ao sil{�ncio, Con- De ordem da PlOvedoria da Irm�1ndade do Senhl)[' Jesús
fiemos no futuro, pois a s>vastika dos Passos e Hospital de Caridade, e de conformidade com °
do apóstata Hitler ser:'1 flerrotado que preceitua o artigo, 98, do Compromisso, façu público que,
diante da cruz de Crislo, como a I a testa desta Irmandade se realizar{l domingo. 9 de moia cor·
.�guia Romana elo aposlata .Tu-j rente, às 8 1/2 horas, na Igreja do Menino Deus, com missa
Iiano". solene e sermão ao Evangelho pelo Revmo. Monsenhor Harry
Dr, .J. Herold, da Keller :\Ie11lorial Bauer.

Lutheran Church, de Washington,
disse: "O espírito do Bispo Prey
sing �. o de eerlos líderes da rgreja
Confessional, notadamenle o Reve- Consistorio da Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e
rendo M::l.rtin Niemoeller, sem dúvi-· Hospit�.I de Caridade em Florianópolis. 6 de maio de 1943.
da alguma inspirará milhares ue Júlio Pereira Vieira. SecretE.rio
pessôas. Falar destemerosamellte
como o Bispo de Bel'lim fez, em

defesa dos flil'eitos dados por Deus
a todos os homens, de todas as ra·

ças e nacionalida,des, é ler uma ma

nifestação e heroismo que será co- i
piada por Iodos os homens em toda

manha lançou então uma campa
nha de propaganda com tal violên

parte.<'i:t que os aliados 11el'l1lilirarn que O Reverendíssimo Lawrence C.os .julgamentos fossem efetuados pe-
1:1 Suprema Côrte de Justiça alemã.

O resllllado disto foi que sómen
IC' doze dos novecentO!i easos fo·

a fi rIllOU:r:lm jlllgados, Seis ti veram veri·
"E' eon.fortador e animador ourlictul11 de absolvição, os outros,

-

"ir a voz corajosa elo cl'Ístianislllo.�enlellças de seis meses a quatro levantar-se na defesa dos dil'eitosanos- de- prisão. Esses fatos são ex·

II':Jordinariamente surpreendentes humanos e111 todas as capita,is d;l
Alemanha nazis!::!, O Bispo de Be!'('Ill virtude do prol1lotor público Um relembra que César diante doalemão Ludwig Evel·maye,· ter ex-
Estado nos fez ridadãos, c Drlls 110SpressíHl0 e111 suas ll1enHll'las que

"era, óbvio que muitas (jueixas eram

frívolas ou dUvidosas. A i nvcstiga
çiío dos ontl·os casos só se 1 ('von a

('feito para desacl'editll-los".
O sr. Anthony Eden, Ministro do

Exlerior da Grã-Bretanha, baseou
nesses fatos o seu disCUl'SO pronun
piado em Ottawa, a 2 de abril pas
Rndo. Detlarou êle que não resta
dúvida que a Liga das Nações so

f!'('lI (,·(,1'L(> número de rrros huma
nos e certa.� ctt ficiências. Mas no

que principalmente f:>.lhou essa 01'

ganizaçfío fOi na autoridarle int('rnn·
çiOllal c]'prS'�sar Sllil,$ rlccisões �r)lTl
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. TÓPICOS & COMENTARIOS
Como principiou o
rearmamento alemão

cas Krupp, dr. Weninger .

Um correspondente da "Transo
l'C�IIl", refel'indo-se ao seu discurso
pronunciado a 15 de abril de 1943,
salienta o seguinte:

I,A f'abricaçâo i legal de arruus ('0-

meçou em 1921. Naqueles dias a Ia
br icaçâo de canhões pesados foi
in iciada secreta e cuidndosamente .

Weninger revelou que o seu dopar
tmuen!o só podia satisfazer às elJ

(,oll1C'lldas (IUe recebera ('nlão, si li

Sl1a tarefa fosse manlida cm segre
do da Comissão de Controle Intera
liada.
"0 seu escritório agiu inicia,lmen

te eHI BerlilJl e mais tanll' 1'111 Dus
lieldol'f. O gigantesco desenvolvi
mento da artilhal'ia, nos últimos
anos que precederam a guerra, foi
devido aos preparai ivos secretos fi,)
Departamento de \Veninger".
O pl'etenso desarmamenlo ale·

mão depois da guerra passada foi
uma cleeepção. E ainda assim a Ale
manha procurou fugir às penalida
des que lhe deviam seI' imposlas
pela sua agressão fracassada. Outra
de('epçâo roi o julgamento de Leip
zig. Uma lista de novecentos ('ri
mes de gtÍerra foi preparada pelos
nliados. Com a icléia de que a puni
ção das bestialidades de guerl'a po
clcl'Íam impedir quaisquer tentati
vas de imitação no futl1l'o, A Al�·

inimigo n. 1 das religiões Ao :,?s�:N'roS!�:�O
·1 d B' I::>

.

li "Bernier elizia que a absti ,Washington - (Serviço Especial "Se o Bispo de Berlim houvcs- vi as pa avras o ISpO reysmg (l-
I Hi I L I' I nência dos prazeres era pecado",da. Inter-Americana) -- Novas no- se cscri í

o li sua pastoral de Nal a l rigic as a, -lt er. em )1'e1-l11e c os
" I I I 1 Voltaire.ticias do descontentamento que la- nos Estados Unidos, seria a mes- profetas de srac ançanc o os seus

vra dentro do Hcieh alemão estão ma citada, não apenas como ex- desafios na cara elos reis tiranos.
recebendo conf'irmução através das pressão de princípios american os, Confortou-me também além das mi
repetidas c sérias advertências das mas como de objetivos de gucrru nhus palavras que apesar da gera- a
figuras mais destacadas da h ierur- americanos". ção do paganismo racial nazista, o

quia católica na Alemanha. O Habi Soloruon H. Metz, da Adas ospiritn de cruzada e de luta da
Eles, como os lideres de outras Israel Corigrcgatton. de Washingtou, [usf iça c ela verdade 8.inda eslú dr

igrejas, vinham até então sendo si- disse: "Fiquei emocionado quando pé, mr.�,mo na te!'ra do n az i srno".
Ienciados peta certeza da pena. de .-

o nazismo é o

I um. em!��,��:�� "po,t.
tipo baleeira, com 5 metros de

!:����!.::===================::::===== comprimento. em perfeito es·

tadn, com todo material ne"
cessá rio (2 velas, 3 remos, etc.)
Tratar com Heládio Mário de
S01.1S8, Agência Chevrolet ($.
�. Comercial Moellmt.lnn),

..--------..--------�--�--� .•� ....--------�--�--..--
-----------------------_.----_._----------------_._---

'"

A ANEnO'J.'A no DlA
Mamede à mulher, que vive
suspirar da manbã à noite:
- Agora trata de reduzir os

"suspiros". Olha que o açúcar
está racionado.

GOl'lllan, presidente da Georgetown
{Tnivel'siI�', a mais velha universida
de católica dos Esl n.dos 1'n idos,

fez homens".
O Hevel'endíssimo ;\1onsenhor

Fulton .T. Sheen, da Universidade
.Católiea da América. de Washington.
clisse:

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

convicção c fôrça adequadas para
que as mesmas fossel11 exel'uta,clas,
Concluiu o SI'. Erlen dizendo que

"é necess:'trio Cluando terminar es

ta guerra qne as �ações Unidas
mantenham suficienle força para as

segurar que nem a Alemanha, nelll [I

Itália nem o ,Tnpão possal11 nova·

müllte �ri'llstf\l' Q Inundo à GL1!)l'ra",

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos
e Hospital de Caridade

VERA CRUZ

Convido, portanto. a todos os fiéis para assistirem
mesmos átos e bem assim aos Irmãos, para revestirem-se
balandraus.

ACiRADECIMENTO E MISSA

t
João José Pinheiro e

filhos agradecem ao sr.
dr. Paulo Fontes os

grandes e humanitários
esforços que empregou
para salvar sua ines

quecivel esposa e mãe CANDI.
DA ROSA PINHEIRO, fale
cida no dia 3, no Hospital de
Caridade, bem corno agradecem
às enfermeiras daquela Casa
sua inexcedivel dedicaç�o. con

vidam, outrossim. aos parentes
e conhecidos para a missa de
7" dia, que será rezada no dia
10, às 7 horas. na capel a de
S Luiz (Pedra Grande)

3 v - 3
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Livraria e Papelaria HOVa
de

. Espindola & Silveira
Casa fundada para. com os· menores preços da praça,
servir aos aluno� das nossas escolas, em particular. e ao

público, em geral.

Coriurne
Precisa se de um oficial ou

meio-oticial que tenha prótica
em descarnar C0uros. PBga·se
bom ordenado. Trl'ltar à rua

Conselheiro Mafra, 41.
232

.

IOv·7

Vende-se pequen.a C:lsa·

comerCIal, do
aos sêcos e molhados. bem o-
de freguesada, à rua Uru-

guai, n 17. Trator na mes
ma.

196 30 v-25

Padaria Central
Vende-se ou arrenda· se a

antiga a bem -a{r'eguesada
PADARIA CENTRAL. Tra-
tar na R ua Deodoro
com o proprietário.

15

n° 22,

v - 7

Artigos para escolares e escritório
Romances modernos e Iivro"S
cientificos. Livros em branco ..

Elegantes 81'tigos para presentes, etc.Tem anexa urna

Seccão de Eletricidade� .

Lâmpadas, lustres, abat-jours, açessórios, etc.

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

o DR, ANTÔNIO MUNIZ
DE ARAGÃO

comunica a seus cline
tes e amigos que trons·
feriu seu consultório
poro a rua Joã.o Pinto,
7 (sobrado, em cimo
do Farrnácia "Santo
Antônio"), onde conti
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamen te

Não tenbas dlivida em de-I Ao tentar esquivar-se às determi
nUDeiar um "qujnta-coluna��, 'l_W uanSn�lg:!I ap !l0,!!lJ.l9 sop SilQilUIi
Por mais que pare�a teu arot.' 'It�r,. uma pesso.a revelll o �u! é.

�
:.-

_ ,mrnlgo do Brasll. E para os IIllm}·
go; nao mer�ee tua estima um In!! do Brasil, Il lei é inflexivel
traidor dA P.a�rht.. (L 1!. �.). �l), E. M,).

154 v24
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CLUBE DOZE DE AGOSTO

Direção de Percíval Callado Flores
"'J'V"'--4A._'.F..�_".,r..,-."'\"F_".,....a""'W�""""""'_"""'_',,·�"""'_'__�"""·""'''''_''_''''''_·JI-.'''''''''

"AHABESC'OS l<'lLOSóFLCOS" - Char-les Baudelail'(' -,- Colecão "OS
GRANDES PENSADORES" - Editora Vecchi - Rio ele Janeiro. 1943.

C'1.,arlc, Baudelaire, o !morta1 autor ele

I
"O estado c o indivíduo", ele j':dollarrl

"Les n(�llll'!-i du rr-al", além de poeta }.)1'1- La hou laye.
}1101'O.';o foi pcnsarlcr de polpa e psicólogo A xegulr "irão:
de i-ru-a penet.l'u\'ão. I

"Breviário do 110111enl de bcm", de

SClI:-; conceitos reflc tem <l:-; pn isagcns fJ(lnjall1in Fr'a nk li n.

abis.sai:-; de um espírito arerto a erigo lfar-

se n:1S l�l'of'lIndc7.as d'e si 111e<.;1110 para
vou:u tI ton.a C0111 a� mão-, c.:tl'1'cgad,as ele

póiotas cf n t ilarit cx ela ma is cxti-ema cs

llil'ilU" I icl acl e.
]:� ro m C��;1t:; jóias .dc subido 1)1'0(:0 (I11C'

Dau([t'lail'c C'OlllVÕ;-::; os seu:;;;: clclj('i"J.�os
"ii IU\ iJRSCOS PTLOSóFICOS". que \':1-

lcm 11"1' U111 uu t o-i'etra to j).c,iéO'ló"ico (lo

g'l'ancle poeta.
..AnAD8sros FILOSóFICOS" é uma

rolctftnea rle ag urlas l'eflexões sôhl'c ética,
poli! ica. art e. O belo, e íílosof ia em ge-
1'aL

FOl':ll11 eS('j'u1plI'losanlente vertidos ao

pOl'tllgUÓ;; pelo di', DY1'_iO Corgot, e 31):1-
rccem C111 elegante \-OLun11e ela co ler-ão

{IaS (;rancles Perrsa rlot'es". notável e111-

)Jl'ecnelilnento com que a Casa Editora

Ve(;('hi, cio Rio ele Jancn-o, se pro))('" pôr
ao aIcance do grande púbí íco as obras

máximas cio pensamento humano. Até o

presente já fonl111 publicados' os seguin
tes volumes dessa co leçâo:
"O amor. as mulheres e a morte", de

Artur Schopenhauel·.
"1c1eádo Pcl ítico". ele Simón Borívar.
"Aforismos, anedotas e julgam ento s

salomôn icos", de Vol ta lre.
"Atabesr-os filosóficos", ele

Baudela ire.

"Cat-act er'es e anedotas", de Charnf'ort.
"A luta pelo direito", ele Ihet-mg.

Charles

I
"Reflexões sobre a vaidade dos ho-

mens", de ::\{atias Aires Ramos ela Silva
de :\'ietzsche, ele Eça,

De alma para alma
A EPASA (Av, ruo Branco, 25 -

Hio) --acaba de publicar "De Alma
para Alma", () novíssimo livro do
grn nd e cs cri

í

or pa íri ci o P. Huhe rlo
Hohd.en , cujas últimas obras tive
rrun f'or!e i-op cr-c uss ào cm lodos os

recantos do país, É a fiJosofÜl da
vida, "asada cm sentenças e af'or is
mos cadenciados, verdadciras pó
gillas de poesia humana e real.
Rohden entra na alm.a dos inllcle

duais moej.crnos e d-e quan tos ()

lêcm, c llú ró.rma aos mistér.ios in
decil'rúveis de cada alma. TnlCluz
o flnseio d.o infinito, a cterna nos

talgia dc lima pátria il1\'isivel. Pro
clama a sublimidade da dor, Senla
�e :'1-('ahec�ira cios doentes, no banco
rio ac.�dêlllic.o, no templo reza com
os fiéis, Chora com os t.risLes, e

com os alegres alegra-se no Senhor,
"De Alma para Alma" revela um

psicólogo agudo, Os enigmas de ca

�Ia almn êle 0'5 r1.ecifra magistral-
menle. O �ensal1lenlo mais sutil AI. D.

.........................O••••••••••eso ..

vem revestido de uma f'ótmu clara
e sedutor-a. Dêstc livro i rra.l i am ou
das de esperança, vida, luz e re

doncáo. Cada página é um e l i x i.r de
eterna juventude esp i ritual.

O homem que pensa e sofrc e n

contrurú ncle sua própria alma c a

snluçào de todos os angustiantes
problema.s que a acabl'Ucnhalll. 1':sle
livro o fará renascer para o Illundc
do espírito.
"[)ie Alma p'ara Alillla" scrú lido ('

não conhece.rá fim, porque tê'lll p-á
gillus da alma, porque Robclcn dis
se ao lei,for "0 que êle .iá entre-sa
bia nas penumbras do Eu, mas nàc
sabia lrazer à luz meridiana do co
nhcc,illleuLo vigil. O escritor faz
nascer o que jú era concebi do e an·
dava cln geslaeão. O escritor é o in
lérpl'ete candente (la snbconciên·
('ia uni\·,ell'&a'l. É o locutor da huma
nidade". (pág, 121).

3
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SABADO, DIA 8 -- GRANDE SOIRÉE -- PARA
INGRESSO, SERÁ RIGOROSAMENTE EXIGI
DA A APRESENTAÇAO DE CONVIT�.

Páscoa dos Militares
CONVITE
A tradicional Páscoa dos Militares Sext a - teira

celebrar-se-á, era todas as Guarnições
brasileiras, no próximo domingo, dia
9 de Maio.
Nesse dia, os m ilitares católicos de

todos os quadrantes e de todas as

condições reunír-se-ão em Cristo, pe
la paz e pelo bem do Brasil.
Conforme circular do Exmo. Sr.

Oeueral de Divisão Presidente ela
União Católica dos Militares, Cristo
vão de Castro Barcellos, documento
éste, que foi assinado pelos seguintes
chefes militares: Vice-Almirante João
Fr'a.nclsco Milanez, General de Divi
são Estevão Leitão de Carvalho, Ge
neral ele Divisão José Maria Franco
Ferretra, Ceuetal ele Divisão Jorge
Pinheiro, General de Divisão Raimun
·10 Rodr igues Barbosa, General de
Divisão Heitor Augusto Borges, Ge
neral de Brigada Isauro Reguem, Ge
neral de Brigada Mário José Pinto
Guedes. General ele Brigada José
Agostinho dos Santos, Brigadeiro
E:elllarclo Gomes, Brígarlaíro Gervásio
Duncan, General de Brigada Francis
co Paula Cidade, General de Brigada
A. Silva Rocha, General de Brigada
l\lr. Alexandrino Ferrei ra da. Cunha, e
General de Brigada Raul Silveira de
Melo, formulamos afetuoso apelos aos
nossos camaradas do Exército, Mari
nha, Aeronáutica, F'ôrça Policial, Ti
ro de Guerra, Escola de Instrução
Militar e outras formações militares,
no sentido de compartilharem do
Banquete Eucaristico Nacional dos
homens de farda,
Outrossim, ser-nos-á muito agradá

vel termos, lado a lado, neste dia, os
nossos camaradas reformados e da
Reserva (mesmo à paisana, com um

laço verde e amarelo na lapéla ), reu
n idos na mesma grandiosa man ítesta
cão ele fé e de camaradagem espir i
tual,
A Páscoa dos Militares, nesta Ca

pital, realizar-se-á na Catedral Metro
politana, às 7 horas elo dia 9, domin
go, sob a Presidência Revmo. Sr. Ar
cebispo Metropolttano.
Sábado, das 16 ás 20 horas, os mi

litares encontrarão na Catedral e nas
Capelas do Colégio Catarinense, San
to Antônio e Estreito, sacerdotes pa
ra atender as confissões,
Pela Comissão Organizadora:

l° Tenente, Ensr'bio (lo Cunha Meruies

Hoje Sessões

5, 7 e 8,45 h••

• Sessão ( Para Todos»
FESTAS NO INTERIOR (Complemento Nacional)

Reportagem Noturna
Filme de ação forte, proibido até 10 anos

Com June Travis e Robert Levingston
Preço único: Cr$ 1,10

mente, exercem essas funções
cerca de 64 pastores, dos quais
20 são simpáticos ao quis�in·
guismo, enquanto os outros
que não se puderam retirar,
não recebem mais seus ordena·
dos e vivem à custa de contri
buições voluntárias dos mem·

bras da paróquia.

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vítor Meireles 11' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

HomenR e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas das 3 às 5

Domingo - FUGA

Amanhã (sábado) - BECO SEM SAlDA.

Com Norma Schearer

DR, AUGUSTO DE PAULA
Cirurgião· - Diretor de Hos

pital de Caridade
Doenças de senhoras - Ope

I rações
- Diatermia - Intra

Vermelho - Ultra 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

lheiro da iI ustraçüo a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se V. Sia. de acrescentar, no agrade-
'"'' .. gentileza:ESíE1f 1.411-
BEl'1 (J NEli APElUTIVtJ

lWED/!.ErtJ/
�rIPIII'!
(/1'1 oooooro liA /(/)'01 SA. 11f/)',COt-l, é SeGl/nOS
� I T1•• '.1.11 --'

VIDA SOCIAL
If.

FAZEl\[ ANOS HO.TE:
sras, viuva Augusta Muller

Gama e Alba de Sousa Reis.
sritas, Lia Alba Abreu e As·

cindina Boaventura.
srs. Otília Cardoso, Carlos

Régi!:, dr. Norberto Backmann,
jovens: Mario Gilberto Costa

e Hélio Sohn.

Caspa I
LHOSAI

LO\l.lO iilAlUn·

Ecos e Notícias
A Companhia Telefônica Ca

tarinense, por seus ,ilustres di
retores, fez entrega aos direto
res do Aero Clube de Santa'
Catarina, de um �heque no Va
lor de Cr$ 1. 796,80, donativo
espontâneo dos funcionários da
da citada Companhia, de um

dia de seus vencimentos, como
contribuição para -o desenvol
vimento da aviação e a favor
da construção do campo de
pouso e do hangar do Aero
Clube.

As autoridades responsáveis pelz
fiel execução das Estatísticas MUi·
�ares llodem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade df
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. ;,
má-fé constitue crime contra & se·

truranes nacional. (D. E. M.).

A Estatística Mm�ar, destinada I
facilitar a preparação rápida, e tão
ias da Nação, exige que todos Of

jlerfeita quanto possivel, do apare
!hamento material das fôrças arme
�rasileiros lhe prestem cooperação
.,ubtrair-lhe apôio é trabaíbar con
tra o IlT8sil em Kuerra. (J). E. M.)

"

, '

f

Greves fábricas dinamar-

o almirante Jorge Doda.
worth Martins, diretor geral
de Navegação, comunicou
aos comandantes de navios
uma nova tiragem da carta
na 52, sôbre o arquipélago
de Fernando de Noronha.
com grandes correções, car

ta que está sendo distribui�
da. Os exemplares datados
de novembro de 1938 devem
ser cancelados e re�etidoa
à Diretoria de Navegação.� -,

nas

quesas
Londres, (Do Donish

Listening Post para Inter
aliado) - A sabotagem e

a quéda da produção leva
da a efeito propositadamen.
te pelos operários dinamar
queses que trabalham em

fábricas a serviço dos ale·
mães, têm-se tornado um

probrema tão sério que os

nazistas se viram forçados
a criar uma nova polícia
destinada a combater a sa

botagem. alem de uma

guarda especial para a ma,

nutenção da ordem nas em

presas industriais mais im
portantes. Supondo que os

policiais dinamtlrqueses es

tavam pactuando c o m

os operá rios, 09 alemães
insistiram em manter por
si proprios a guarda dos
importantes estaleiros de
Burmeister e Wain, em Com
penhague, o que deu mo
tivo a inúmeras greves e

abandono do trabalho pe·
los operários nacionais.

BICICLETAS
Vendem-se quatrO. Otimas

condições. Aproveitem, Ver e

tratar no (·Armazém Bonfim»,
Estreito.

No pr6ximo sábado, dia 8
do corrente, será inaugura
do no Rio de Janeiro o uCur_
90 Camões" , organizado
peJa Academi& Brasileira de
Letras, o qual constará de
11 conferências àcert"a de
Luiz de Camões. A primeira
está a cargo do sr. Afrânio
Peixoto.

I LeOPoldo Coelho e Alai
de Coelho participam
a _seus parentes e co

nhecidos {1 nascimento

I
do seu filhinh'o

ALCEBIADES
Fpolis�J 1· 5-1943
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4 o ESTADO-Sexta.feira, 7 de Maio de 1943

A VAREJO, POR
OASA OAU

que recebeu um sortimento nunca visto, em lãs, cachás, pelúcias, rno.Ih.os , cobertores, acolchoados e mais uma infinidade de outros

artigos, que vendemos êste mês por preços verdadeiramente baixos. A CASA DAURA. está adotando, dêste mês em diante, o seu. lêma,
que serd : Vender muito. Ganhando pouco. Para que V. S. se certifique, damos a relação de alguns artigos, que vigororão durante o mês de maio:

. MALHAS:

I
Lâmina Gilete Azul, - Meia rlczena .. 4,50 TECIDOS DIVERSOS:

Ooletinhos p/ criança - Um 6,00 Calç a de borracha - l 'ma 7,00 lcrclone branco, larg. 2,20 - Xlct ro 13,00
Pulover p/ cTi,ail1çn -, Um 8,50 Jogo de couro p/ rapaz - L'rn Hl.oo (�I:elon'e bJ:anco, I:ll:�: 21;11.

- �rcl.l:O 11,00
Pulover p/ rapaz - Um ,................ H,ool .Jogo de cc:uro p/homem (só por este mes)-l'm 10,00 Ciclone blanco. 1,11". 1,10 - ••fello 8,00
Pulov'er pi rapaz, art. bom - Um............... 16,00 Blusa.s S"'lI1g - dI' 10,00 - 12,00 e............ 14,00 ICrelone em C()I'es, larg. 2m!. - .:\Iclro I3,oD
Pulover, s/ma<l1,ga p/ hom.em - Um 12,00 CaJnisas Sport, branca pi homem _ ema...... 8.50 Atoalhado branco e de cores, larg. 1,40 - Melro 7,00
Pulover pi 11IOm€m - Um 1.4,00 Gasaqlünhos felpudos, p/ bêbê - Um �,50 l:l::�.�dO p/colch?o. lal:�. 1.,40

- ?I!ell:0 �,80Pulover, art. 00111 p/ hom.em - Um 1 li,oo Capas felpudas .pl bl'lJê -- LJma 1 (),OO ] ,euclo p/colchao, lal to· 0,80 - ?ltello .),00
Bluzas p/ senhoras - Uma. .. .. .. Hi,oo ?llalel'as esc01arcs - Uma. .. . . . .. . . . .. 500 Tecido p/colcbã,o - ?lIelro 3,00
.

Recebemos ma.is ele 100 tip.os dif,ercnles de Pulovers p/ Pas-la de couro p/ esco,la.res - Uma. . . . . . . . . . n;'oo Opala lisa - ?I'Ielro . . . 3,00
hnmens e rapHzes e blusas p/ senhOI1a,s, que esta111IOS ven- Ma,lelas p/ ll'abalho de 8,;)0 - 10,S'o e 14'00 Opala lisa, ar!. fi'no _.- ?I(l'I.ro 4,50
denrlo por preços incrivei,s. .Malas de FlibroJil.e de 24,00. 28,00 e :3:<00 Or_ala lisa, j,ipo Suissa - ?l1elro 5,00

CAMA E MESA: Lã Linda, em 11ol'elos - l'm 150 Opala eslampada, de 4,00 e 5,00
Cobertores ciu1Ja - Um . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 PERFUMARIAS:

'

Tecido c,ordoné p/cnécas - Metro 5,00
Cobertores Paul,i,sta pi casal - Um 32,00 Leite de Rosas - Um :................... 5,80 Linon, em todas as cores - :Metro 3,00
Cobertores Paulista pi soHe,ino - UIll 26,00 Leite de Colonia, - Um (i,oo Luizine, art. largo - ?lletro :i,oo
Cobertores meia lã pi casal - Um fiO,oo Sabonete Lever, LifebollY e Gessy - Caixa 4,80 lVLel1inó pl'eto, largo 0,80 - Metro 6,00
Cobertores desenhado, art. p€sad{) p/ casaJ - Um 40,00 Sabonc1e Carnaval - Caixa a,80 Crepe preto, ar!. ótimo - 1\letro ...........• 6,00
Cobertores Xadrez p/ casal - Um '........ . 20,00 Sabonete Dorly - Um 1,30 Teci.dos p/corLina, de 2,50 - 8,00 - 10,00 e .• 14,00
Cobertor�s X�,cil'ez p/ s'olte1ro - Um 18,00 Sabonete Madeira do Ol'ienle - LJ111 (j,50 Caixa 19,00 Crepoll p/kimon{) - ?lleLro 4,50
Cobertores d.ewnhados pi casal - Um 22,00 Sabonete Noby - Um 0,50 Zefir Superior - NIelro ...................• 3,50
Cobertol'es desenhados p/ solteko - Um 20,00 Pa,sta LeveI' - eriJa ...........•.............. 3,30 Tricolincs, em cores firmes - ?lIelro 5,00
CobCJl1tol'e,s Piratiningu p/ casal - Um 33,00 'Pasta Kolinos - Uma :......... 3,40 PeluCÍa fllSLão em todas as cores - J\IeLr,o 5,50
Ooberrores Pkatininga pi solteiro - Um 27,00 Pasta Alvidente - Uma 2,40 Cachá pelucia - MeLro 4,50
Oabertores Hecfa.me p/ casal - Um 25,00 Pasta Acel.ylat'san - Uma 4,20 Toalha,s p/rüsto, de 2,'00 -- 3,00 - 4,00 - ;),00 c 6,00
Cobentores Reclame p/ solteiro - Um 22,00 Pasta Gessv - Uma :................ 3,00 Tüa.Jhws lisas p/banho - Uma 8,00
Cobertores p/ bêbê, de 6,5'0, 8,50 e 12,00 Pasta odoI' - Uma 3,'[0 Toalhas em co.res p/hanho - Urna...... 13,00
Colcha fllstão p/ casal - Uma 24.00 HOlljC :.\Iicllel - t'm 4,50 Toalhas Alagoanas p/hanho - Uma 11,00
Colcha fus'lão p/ solteiro - Uma............ 17,00 TIougc Na,rcizo Vcrdc _ t;m .................• (i,5o Toalbas brancas, tam. grande p/banho - lima 18,00
(?oi]cha branc.a p/ solteü'O - Uma de 10,00 e . .. . 20,00 ROlljC Gessy - l'm ,............ 4,50 Casemiras p/casacos, larg. 1,50 24,00
Oolcha branca art. bm pi casal - Uma 32,00 Houje Madeira cio Ol'ienie - r111 6,00 Casemiras p/homem, cortes de 60,00 - 70,00 e 120,00
Colcha de velucIo p/ casal - ema � . . . �2,00 Esmalte Cutex - Cm ,................ 3,'10 Tecido gl'anité, largo 1,60 - :.\Iel.ro ........••.• 12,00
Uolcha de seda p/ casal - Uma 48,00 Odo! Liquido - l.'m , ,........ Ü/lO SEDAS E RAYONS:
(i;uarnições p/ mesa, 140x140 - Uma. . . . . . . . . . 22,00 Talco Hoss - Lm 3,30 Laqué em loclas as cores - Metro .

9l1a'I'll!!ç�es p/ mesa, 140x180 - lIma. . . . .. . . . . 26,00 Bâton Tangee e :\fi('hê'] - \'11, ,.. 3,00 Lingerie lisa - _j.[ell'o .

Gual'U1çOleS pI mesa, 140x230 - L ma 36,000 I liMon Hoyal Brinr - Cm 4.00 Fustào de se,da - ?lIetro .

Guarnições pi chá, art. fiono - ema. . .. 30,00 I' Loção ;,Ia'llcira do Oriente - ema 32,()o Setim Lumiére, largo 0,90 -- Melro .

•.
ARMARINHOS: Loção Coty - LJma 26,00 Tafetá ?lf()il'ó - ?llcll'o .

Sombrl,nha de seda - Uma 38,00 Loção Flamoul' - LIllH 13,00 Orgwl1za lisa, <ie 8,00 e .

�mbr'!Jnha de tr-ico:line, a,rt. bom - Uma 26,00 Loção Brilhante - CmH ,............... 9,5" Ling'erie es'tallJU)aclo -- Metro .

�ombr�nl1a p/ 1ll0cll1has - .Uma J5,o{) Loção Narcizo verdc - r111a ,...... 22,00 Lanilé, art. pesado - Mell'O ,.

�ombr!nha cabo curto 1?1 cnanç� - TTma 8,00 Crcme Colgatc p/hH,rba - Uma................ �,oo Panatou, a.rtigo com lã - Metro .

Snmbnnha cabo comprJ(lo p/ cnança - Uma. . �O,oo Tricófcro de Barry - l'mr.. 1,00 Gabardine de seda - Melro .

Sobrcludo p/- homem, ÓUI1l� c'Únfecção - Um .. 98,00 BrilhanLina Narci7.0 \'crde - Uma 8,iío Seda Giné, louas as COloes - �Ietro .

COl'tinus de rendas - Uma 25,00 Brilhantina Royal Bdut' - Lma .:.............. 7,iío Seúa Petit-pois, art. fino - l\fetro .

Tap.ete-s d,e ve].udo pi quarto - Um .. o , 24,00 PÓ )Iadeira do Oricnte - 1'm , ,.. 7,00 Lã e seda, ar!. fino p/yesticlo - Metro .

Camisas Sossega Leão p/ homem - ema .....• 5,50 PÓ Floral1lYc - Cm H,ol) Veludo Chifon - Metro .

,ctlm.isas Sossega Leão p/ rapaz - Uma 5,00 Pó Ge.ssy _:_ Um 6,50 Tafetá xadrez, ele 6,80 e , ....•

.

Recebemos um grande saldo de retalhos perfeitos de peluda. que vendemos por preços convidativos.
Possuímos um belo sortimento de gravatas. lenços, meias, artigos, estes, escolhidos com o ma.is apurado .gôsto.

�CONOMIZE DINHEIRO, APROVEITANDO AS SENSACIONAIS OFER'rAS DESTE MÊS, POIS ESTAMOS ENTREGANDO AO PÚBLICO
.

TODO O NOSSO ESTOQUE)COM UM LUCRO MINIMO.

Mio sinta ,rio, agasalhe·se, comprando na O 1-\S 1:-\
Schmid(, D_ 19

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA .JUIZ Dr!] DIREITO DA COMARCA
DE TIJUCAS DE 'rIJUCAS

Ed1.lCil ele Praça com o pm.zo ele 20 el1a.�
. .

O Dr. Maurílo da Costa Coimbra, Ed ital ele Praça com o prazo ele 20 (lias

juiz de Direito da Comarca ele 'I'iju- . ? Dr i..Mamilo ela Costa Coi��lbra,
cas, Estado de Santa Catarina, mi fór· jtuz de Dn-erto ela Coma�ca ele TI.l_ucas
ma da lei etc. I Estado ele Santa Cata rina na íõrrna

Faço saber aos que o presente ed i- ela lei etc.

tal de praça com o prazo de 20 dias Faço saber aos que o presel:te e�1ital
virem ou dele conhecimento tiverem de praça com o prazo de 20 d ías vnem

111.le
a requerimento dos interessados: ou dele conheCil1l.e�1tO tiverem, que a

Io oficial de Justiça deste Juizo, ou requerJlllenl? elos interessados, o otí

quem suas vezes fizer, há de trazer cial de Justíca deste JUIZO, ou .que
a público pregão ele venda e arremata- suas vezes ttzer. ha ele trazer a pú hlí
dlO no dia 29 elo corrente mês na tren- co pregão de venda e anematação, a

te do eelifíficio da Prefeitura Municio quem mais der e maior lanço otere

pa), (testa cidade às 10 horas, o im6. cer além ela avaliação, 110 elia 29 do
Ire! abaixo, pertencente ao espól io ele corrente mês. na frente do edifício ela

Domingos Casagrande: - lote nltme· Prefeitura MIJJ;icipal l�esta cidade, ás
j'(J J cento e noventa e três metros de 11 horas. o 11110vel abaixo, pertencente
terras de frentes com três mil ditos ao espólio de S'ion ia Ho ífma n n Ga r

de fundos, sito em Aliança.. do muni- da: parte de um lote colonial na I i

c íp io de Nova 'I'rento fazendo frente n ha Alto 11ra(o do mu n ic íp io ele No
em terras de herdeir�s de Francisco va T'rento. soh número 15, com a área

Vargas e fundos 110 travessão. extre- \ de í532!) metros qua(lrado�. extrema»
ma a léste com terras de Joaquim do a sul com Osv.rldo [{O[,111anl1 e po
Leonardo de Oliveira e pelo oéste com lo norte com Vitória Hoffman n. no

terras de Damázlo Antônio de Azeve- valor ele e eu to e cincocuta eruzenos.

rio, <1 área de 5í9.000 metros quadra. E para que chegue. ao conhecimento

{Los, no valor de mil cruzeiros. E para de todos a (il�·f'm Iut eicssar possa
que cheaue ao éonhecimento de todos mandei expedir o presente que serú
a quem interessar possa mandei expe- publicada e a

í

ix ado na fórma da lei.
rl h: o presente que será publicado e Dado e passado nesta cidade de T'i}u
af íxado na Iorrna da lei. Dado e pas- cas, aos quatro d ias do mês ele maio
sado nesta cidade de Tijucas. aos de m il 1l0�ccelJ�os �. quarenta ': �rês.
quatro dias do mês de maio de mil nn.,1

Eu, R�d.ollO �ll1.Z Du�he�e. es�nv�o o

vecentos e quarenta e três. Eu, Ro. s<11;8CI evr. �ass.) :\fau.IIlo da Costa
rlol ío Luiz Biichele, escrivão subscre- Coimbra. JUIZ de Di rei to. Selos afio
vi: (ass.) Maurilo da Costa Coimbra, nal.

Juiz de Direito. Selos afinal. Está conforme
Está conforme

O escrivão
Rodollo L1tis Biichele

TOSSES
nocturnas

Atalham-se promptamente friccio
nando o pescoço e o peito com este
agradavel unguento vaporlzante,
Uma applícação de VapoRub á hora
de deitar evita, quasl sempre, um

accesso nocturno.

Morte de lider nazista
Berna, S (R) - A rád io ele Ber

Ii m anuucl ou que Victor Lu lzc,
chefe das hropas d c assalto nuz i s
Ias, morreu em couscquénc!a do',
Ieri me ntos recebidos n nm ac i d e n-

1(' de <IUIOllIÚvl'l. em Potsdarn.
A [illIa do "lc[o]' Luiz!', tambr-n:

pcrrl eu a vida no acide ntc.
Do is filhos (Ir Lulze , que v iuja

varn lambem no ("11'1'0, recebcrmn
Icrime ntos leves, O acidente roi!
causado 'pelo esl ouro rf(,' nin dos
j)l1cL!lllúlico,'i,' segundo escreve o

.rorrespond cn
í

c em Berlim do
'Af'Iou 131'1,<lel". Lulz e contava 4::\
'1I10S de idade c OC1I));1\'a () c.argo
.ic chefe das l r op as ele assalto. eles
.re que () c ap ilâo Rohcrn f'e i assas
sm ad o por Hitler u o p:\pllrgo dl
1934. EJlI J 033, [OJ'!1()I,-se ele pres i
dente" do Hanover. Foi, en+ào, co n
vi dad o pelo ma rcchu l Gcc ri ng pa.
Hl tomar parle no Conselho de Es
tado que havia sido recentemente
or'ganiz ado.

o escrivão

Rodolfo Luis: Biictse!«

,-------,--------___,,------------------- --- ._-------

SE�AS!l
�

II' padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SA.NTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

FRaTERNIDADE DO FOLE

NIDOS
pbJ?te4mD itleat

Score do mês de abril: 732
Trocam as armas alemães por comida

e cigarros
LONDRES, 7 - (Do Czechoslovak Press Bureau, para

Interaliado) - Segundo informações de fontes fidedignas, as

rutor idades militares nazista desmobilizaram dois batalhões es

avaros formados para combater os guerrilheiros na Ucrânia,
.ie!o fato de os soldados venderem as suas armas a elementos
lo movimento subterrâneo, ou trocarem-nas por comida e cio
gar ros. Cerca de cento e setenta homens dessas tropas foram
prescs, a maioria dos quais já loi julgada pelas côrtes marciais
rlernãs

COMPRE PREÇO OI:
A------=-

Rua Felipe

tI,50
R,OIl
H,!)o

11,00
10,00
11,00
0,00
13,00
17,00
15,00
13,00
12,00
24,00
55,00
7,50

I

.../
.

s

I
I
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.INDICADOR MEDICO :1:::��I��;�t:�tSda' 4ssocia���e���::��!al d:rd,�2!ii�nópolis
�

-
Inter-Anueoioana, papa O Estado) De conformidade com os Estatutos são convocados os
- Muitas vezes ouvem-se pessoas srs. sócios da Associação Comercial de Florianópolis para a
discutindo a possibilidade, e duvi- sessão de Assembléia Geral Ordinária, que se realizará a 13 dedan do, da fundação eficiente de
uma Liga das Nações. A êssc pro- maio corrente, às 19 1/2 horas, na sêde social à rua Trajano.
pósito, é oportuno recordar o co- 13, sobrado, para a posse da nova Diretoria.
mcntúrio de Joaquim Nahuco, a Não havendo número legal, tar-seâ nova chamada.respeito da dúvida sôbrc a vi ahilâ- meia hora mais tarde, qua ndo a Assembléia funcionará comdade da arbitragem corno solução
g1era,1 de conf'Iitos : "Não se póde qualquer número.
perl ir sombra à árvore quo ainda Florianópolis, 3 de maio de-1943.
nào criou raizes" - Ialou o d iplo- ADAUTO PEREIRA .w Secretáriomata, em linguagem de homem nas-
cirlo no campo e cxpcri ente das

Dr. MADEIRA NEVES-'-médico especisliste em contingênci as humanas,
_...----------- Soará Falso "iiI' alguém l'a1'[I,1' de

dir-ei ío inteonuc ionai, quando todas
as conquistas, tão durumente obti
das, vão sendo negadas nos campos
de batalha, no tratamento das po
pulações civis, 11Ia si,t,uaç[t-o dos na
dos mercantes, 110 tr-ato dos pri
sloncrros, em tudo enfim que f'órtnn
li complexa atlvídude desse gigan
tesco conf'l i lo Hnuado, :\['as todos
sentem que o d r.a ma üe boje <to
mundo é um draena de �ra,nsi('ão e
i:í andla na' consciência do �p.f)�I),
i'M}lr toda parte, que após o arm is
l i oi o havei]';" lima revisão das leis e
(j,o direito e o novo corpo jurídico
sairá com sanção mais robusta.

O Lento trabalho de í'ixacão do
Moléstias internas de adultos e cr la nçus. d irei.to internacional que se vinhu

Consultório: Rua Felipe Schmldt D. 38 - 'I'el. 1426 ,-e'alizand.o, será ret?l�lallo. Esta

R' stdencta: Rua Visconde de Ouro Preto n 70 _ Te!. 1523 gueur a vira � ser dcf'i n id a
_

como
(}. -'

luma subversão, U1]W explosão de
Hararin - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS. , causas_ inconu-olnrlns. Basta porém
---------------- . advertir que ,ns in tcresscs entr-e as

Clínica médico-cirúrgica, especializada de llH5'ões vão se, avolumnr, ,que _a té-

OLHOS OUVIDOS NARIZ e GARGANTA i ('n�ca e a mccamca ,al.})·ox1J,narao ?S" I pa ascs, que os negócios Iormarfio

D SAVAS LAccnDA II uma rede nUlilfü 1!1ais in,t,ril�a.da, -

r. L:. f\ para se ter que esse e-OD'VIVIO dasI -

'

Ex-iniarno do Serviço do Professor Leônldas Ferreira e ex-estagiário des
' naçocs, �10 seu .a�p,ecto comerciul

Ser\llCos do dr. Gabriel da Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo) ?,ll ,l1l?111lco, cxignrn se)' regulado
Ch'eía do Serviço de Oftalmologia do Departamento l.llll'ldllCHll1enfe para que possa per-
.. manccer em ordem,

de Saude e HOSPItal de Caridade I Um cnn-avo
.

ao prestig!o e ef'i-
Cons. Rua Felipe Schmldt, 8, Fone 1259 l c iôrioia do Ideal da socíe"dade das

Consultas: das 15.30 às 18 heras
�

I nações é o antigo preconceito das
Resideneía: Conselheiro Mafra, 77-}:< LORIANOPOLIS. sohcran.í.as. A tendência mais sen-

=::;;=;;;;;:;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-:-�:;;;;;;;;;;;;:;:__;;;;__;;;_;;._;;::;;;;;;;_ ! sa 1 a, po ré 111 meu o s cél eb r e , da po-

I I
i�ST!TUTO DE DIA6NUSTICO i lítica tI.c:s úJ.ilimo�� tempos antes da..,

: g:lwrrll, e a de nuo co.nfu nd n- orrru-
, Dr. Antônio Monil CLl�ICO i lho e cmor-própcío com sohe'l'a�,ia

D O· I M II ; d� povos. Contudo, esta nproxirnn.de Aragão r. Ja ma oe menn I çao, tao ]�OlllCO pd1.ica e reahistn,

I
Formado pela UniversIdade de

I
vem sendo o entrave maior, ins])j-MÉDICO Of\nehr8 (BuIIJa) rador do c,ep1icismo de todas as

Cirurgia e Ortopedia. I Com prática nos bospltal!! europeut ,coll�e.t'en('ias eun que cada re}we-
,4 CU j C'

.

d I Clínica mélllca em gera!, pedllltrf/l, I senfante convocndo compa,l'ecen ca e lrUnn& o doençlll do e!stell1li nervoso, apare. com i nstl'uções 1110 bolso que o ol-j-lorax. Partos' e doenças lho genlh}·Jrloarlo do homem : rnlam no sentido de não l'eebal' o

de senhoras. 6 da mulher j cílnlÍonJlO da apelação às armn,s após
Assistente Técnico I'

n de�m'ofa ,num. laudo r!,e arbih-ag'em,CONSULTORIO: Dr Paulo Tavares _
:\Ias a Int(·] d�pelHlcncla das na-

Rua Joáo pinto 7' sobrado i'
•

- '(,'oes, reül'llld,emldn após a guel'll'n
Diariamente das 1 S às

,urso de Radlolo�la Cli�lcll com o I af'lI'all, tra.rá nallll'almente a snjeirã-o:Ir. Manoel de A()�eu LampaDllrlo dêss.e preconceit.o dos Est�.cJos .• O

I
17 hnr&�, �1l0 Pau1o). EspeCializado em m'jl'{:slIl1ado da c'o'n.fel'ência de Bu/CIuosHESID�NCIA: ",Iene c SaÚde Pllbllca, pela Untver. ,AIll'es e a consleq,nente C011ferência

Almirante Alvim. 36
�id&de do .Rlo de Janel�o. I de coooSulola do Hioo de Jane,ko <aca,r-Gabinete de RaiO X l'eto11 ,a_ realizaç'ão })'J"útica de tod,aTelefone n. 1461 Electrocardiografia clínica \ n An](wI�a <leel'arar guerra ao Eixo

.____ _ ... Metabolismo basal I �ll com, ele romper relações. E êste

I "d D d I I e UIlI Sinal duma I'obnsl.ez por d,e-
'- on agem

.

110 ena , mais
.. assombros'a, para que se poQs-

D R ,- 02binete de hsloteraola I sa afl]"JII:lI' Que, ao menos em gran-r. emJglo Laboratório de microscopia e ,cl�s �rlll?os i'lldenLifkados, os povos
análise clinica l1ao esfao })rOpellSIOS assenta'rem

Rua Fernando Macbado,' norl1::as.. de c'Ü'ndnta.
Telefone 1.195 , ,� J(lela de uma, Fe,cleraçâo Em'o-

pela pareceu rnmn,nt,lca e ir:rCiaJ,izá
v�] aOls ,contel1lI;lol'âneos eJ.e Napoleao_ HOJe ela so nos palr.ece 'avenlad'a })Iremafur.amen't:e e em termos
J)ouco ex,nhos para a finnlidacl,e da
paz. Prefe'rimos em 1918, e vamosprefenl' quando liquida'rmos o Ei
xo, a

y fó�mllln ele ullla Sociedaderias ;';,a<;,oes,

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
__r_.-----'----NARIZ, GARGANTA
E'speciaiista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
orrsu tas: A' tarde. das 3 às 6

AUSENTE
__-------------------- -------------------------

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e LOD!{a Prátlca no mo de .laneíro

C I Pola manhã: às terces, Quintas e sebndes, das iu ás 12
ensu tas horas: d tarde, diariamente. das 15 às 18 heras

COl!sultório: Rua João Pinto u, 7, sobrado - FULO: ! �67'
Residência: Rua Presidente Coutinho, 2:\

D M,ARia WENDHAUSEN (diplomadO pela
,. "

-

faculdade Nac.
de � ,Iedicina da Universidade do Brasil)

81-101111"110 do Sel'Vlco de Clínica Médica do Professor üsveldn Oliv.:lra
médico do DePilrtamento de Saúde

(L.NICA MÉDICA

CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-,Edifl
elo Amélia Neto--Fone )f>9�
9 ás 12 e 14 ás 17 horas,

RESIDENCIA'
Av. Herclllo Luz, 186
- Phone: 1392 -

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CfA, 'V-_l�rrZEl� INDUS'l'ItI A L-JOINVILLE (Marca regist.)
POIS COr\8EB.V,li E DESINFECTA A SlJA ROUPV

P L O ,R T A N O P O l I S

I I DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas dos 17
hor� em diante

() Sabão

--------_._

Machado & Cia.
Agências e

Representações
Calxl po.ial - 37

Rua Joio Pinto - 5

FlORI.ANOPOllS
Sub-.sente. no. prlnclp.h
muncíplo. do E.t.do.

17P.

putcn i • .,. r (q

"-----------

Sociedade Cooperativo, de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e A8rlcoll
de Santa Catarina
Rua Irelsno o_° 16 - Séde própria

Regl@trado DO Ministério da Agrlcultura pelo Certltleado
11. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdipos usados: MASCOTTE la. e 21. edlçio

FLORIANoPOLlS
E}1PRES'rA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Econnmíca Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pernnmbuco, com sorteío
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos es ceunens das apÓlices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para admtnístração de prédios,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A',iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber venctmentoa em to-
1R� 'lR ReOAl'th"õf>8 Fedpl'fli!�. Estaduais e Munlcloal,

----

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaoeutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será 8 sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopati.s.
Perfumarias,--Artigos de borrach'5

Garante-se a exata observância no receituãrlc médico

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

FONE 1.642

'Opéra nos seguintes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI·
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL - ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

(APITAL IH TE<iRAlMEHTE REALIZADO:

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

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidl. 2 - Caixa Postal. 1?2
Telegramas - «Vianna» - Fone., 1102

I
- FLORIANOPOLIS -

I
Sub-agentes nos prihcipais municípios do Estado

________________________��-- ---... I
32 vs -29

s��Ã� ylRCtAt.....
Esp ECIAlI DADE

Oi" � J e _ _! u' j

.1

i

I
-
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SEQUESTRADA A FILHA DO {(GAULEITEB»
Londres, 7 (U.P.) -- Notícias· procedentes da Turquia informam que os patriotas
holandeses sequestraram a filha do «gauleiter» da Holanda, sr. Seyss Inquart.

o �:!���o�oslDesde ante-ontem está no Rio o presidente do Para uai
Canoinhas

Rio (Do Correspondente Especial i querrla, S. Excia. quando deixava,
Amorim Parga, por via-aérca j - As o grande presidente da Nação irmã, sim, um abraço fraternal entre dois i em companhia elo Presidente Vargas,
relações ele amizade entre Brasüeí- que llOS dá, com a visita ao nosso !'(WOS am igo s, que se dispõem, ago-j

do Chanceler Osvaldo Aranha e ou

ios e PaI agua ios estão at.iugínrlo o País, oportunidade de retribuir, com ra mais elo que uuucu, a trabalhar, ti-as autoridades civ ís e militares, a

ponto culminante de símpat a ' _,
os mesmos sinceros sentimentos ele em paz, pela sua grandeza Nacional gare Pedro II, e à direita, os dois

peito e �(1111'll�açClo 111\'\;1'" ]'1 I�, I:S sol idaríerlade, as homenagens, tam- c pela vitória e glória da América. presidentes, quando correspoudtam,, " " ,c '''. es ce 11,0- I
' ,. 'A ,•

I l'
. ,.

1: I
rern excepcionars, prestadas ao Pl'e·, O clí chê acrma f'Ixa f ag rautes (a agí tanrlo ha ndei ras dos dois parses,mefi o festivo em que o Brasí l hos- Soidenle Getúlio Vargas, em AS8\1n-1 chegada do General Morín tgo ii. ca- aos calorosos aplausos elo Povo ca-

:'�1" CO]�l homenagens oxcepcioua ís, ção, recentemente, concluindo-se, as. i p ital ela República, vendo-se, ii. os- ricca.

r

Até hoje não foi reorganizada' a
Diretoria do Hospital Santa Cruz,
o que muito dificulta a vida dessa Icasa. de caridade construido. pelo
povo de Canoinhas. A propósito,
o periodico "Barriga. Verde" per
l1unta: "Não é o caso de ser feita
urno assembléia geral, convocada
por um grupo de socios, para ele
ger nova diretoda, ou, talvez, para
doar o estabelecimento ao

.

Muni
cípio para que esse zele pelos seus
dost inos ?" •

Realizou-se, no dia 3, com gran
des solenidades, a festa da gloriosa
Santa Cruz, padroeira dêste Murti
cípio.

Poderosas colunas.\loscou, 7 (L'. P.l --'- Poderosas

O sr. prefeito Alinor Vieira Côrte,
como representante oficial dos Cor
z-eios e Telégrafos Nacionais, inau
gurou no dia I' a agência postal
de Felipe Schmidt, neste município.
Pele auspicioso acontecimento,

que :rnuito contribuirá para o pro
gresso da bela localidade, cumpri
mentamos o laborioso povo de
Felipe Schmidt. e zonas vizinhas.

o enterro de Panleff
Londres, 7 (C. r,) - Os rúd ios

do eixo in íorrnaun que Sofia, ca

pilai da Bulgár.iu, está de ruas de
sei-tas c (�lIie todas as cstr adas dc
]'odng:elll d êssc Estado sall'li\,c do
"eixo" foram bloqucadus, numa

vasta busca do assassino do coro
nel Ath anas Punl ef'I, ex-chefe de
poltoia e simpat izante nnz i st a, col unas russas, alglllllHs tendo {\
morto na segunda-feira. (rente 11'(1);]\5 d e c hoq ue. i utegrn-
Pan tcff foi errtcrrnrlo com grnn- Ias por 80 Ol! !OO Iu n quo s pesa

de pompa r o cor-tejo Iuncbrc dos, atacarmu as linhas ulemâs ao

passou por entre ruas desertas, na norte de No\'orossise, p,lo1'a dos-
tcrça-rcira. l ru ir a úk imu cabeça ele po nte i n i-

O mi.n.istrn (1-0 Intcrdor, Peter Illiga no Cubâ.
Gabrovsk i, outr-os altos Iumc ioná- Os despfl'chos ((c';s<' sc lor assina
rios � a famí�ia do llJ.orlo foram

I �a'in que � ba1al.ha ]H'Oss'(,!-(\liia ho
ns uru cas pessoas que tiveram per- Je com viol cnc iu, lendo os nazis
missão para assistir aos funerais. Ias sofr-ido pesadas bni x as.

CLUBE 12 DE AGOSTO
AVISO DA SECRETARIA

De ordem da p residência, comunico aos SI'S. sócios d êstc Clube que
esta secretaria já se encontra de posse das novas e a rt íst.icas carteiras
tom que brindará, em breve, cada 'associado,

Outrossim, reitero dos mesmos a máxima presteza )10 envio das res

pectivas fotografias, para que se não retarde a marcha da expedição dos
documentos eni. referência.

(a) ORLANDO FILOMENO
Secretário

os·1iôiiili·àrdefiôs·"ríiss·os··c-ãGú·saíii·"eiír-ã-iiõsMoscou, 7 (U, P.) - Os bombardeiros russos de grande
raio de ação atearam incêndios e provocaram explosões nos
aeródromos nazistas, segundo anuncia o comunicado, enquan
to a rádio de Moscou informou terem sido destruidos 65 aero
planos alemães, contra 11 aparelhos perdidos pelas fôrças aé
reas nacionais, nos combates travados ao oeste de Kfasnodar.
Entroncamentos ferroviários, trens de tropas, munições, com
bustível e víveres foram os objetivos principais que os bom
bardeiros russos atacaram em Minsk, Orsha, GoreI e Bryan,slcMuitos dêsses trens, que se apinhavam nos entroncamentos fi
caram totalmente destruidos, Também foram atacados outros
ohjetivos no sul, onde se espera que brevemente se reiniciará
a luta,

Quadrí-molores a ChinaparaNova Iorque, 7 (U. P.) -- A chegada ao teatro de guerra
da China dos aviões quadri-motores de bombardeio norte-ame
ricanos, com sua grande autonomia de vôo e sua capacidade de
conduzir número elevado de bombas, marca unJa nOva fase nia
campanha aérea nesta extremidade do Pacífico.

.

Nagasaki e outras áreas industriais do suc10éste do terri
tórip metropolitano do Japão ficam, com êsses aparelhOS, pos
sivelmente dentro do raio de acão das bases aéreas de van-
guarda da China Livre.

.'

Lavai vende própria pátriaLondres, 7 (U. P.) - O rádio de Moscou transmitiu informa
ções de Estocolmo, segundo as quais LavaI assinou um acôrdo com

Ribbentrop e o ministro das Relações Exteriores da Itália, sr. Bas"
$!,tlnini, ce��nd2 � C§rsega, �ice e ?ahóia ti, Itália, depois dij guerra,

a

Por onde andará1 IAs últimas 24 hores em resumo
I A 22. o preso Rios solicitará licen- 'em número c'e 30 mil e que haviam

Iça
ao Congresso chileno para visi- sido condenados à morte pelos.

tal' o: EE. Unidos e outros países alemã..:,e;;, �st�o l'esistindo, de arm�so.rrreruco rroa. na mao, a aeshumana. condenaçao
co letívc , São inúmeras as baixas
de lado a Io do ,

Faz hoje 2 anos que
nesta capital se fundou a

"Cooperativa Editora e

de Cultura Intelectual de
Santa Catarina", baseada
no decreto-lei rr . 581, de
1 de agosto de 1938. e a

qual foi registada em 20
de agosto de 1941 na

,. Sec
ção de Registros e Fisca
lização das Sociedades
Cooperativas" .

A empresa parecia ba
feiada por signo feliz. No
mes de tr un io estavam à.
sua testa. Pnseerern se

ações, Muita gente pagou.
E, afinal, passados dois

anos - que notícias há
da "Cooperativa Edito
ra"?
Parece que quaisquer

esclarecimentos seriam
bem recebidos pelo p ú

blico .

Chácara
Por preço módico, vende-se

uma, com ótima casa de mo

radia, à rua Lauro Linhares, n.

64, medindo o terreno 20 mii
mts. quadrados. Tratar à rua

Cons. Mafra, n' 39 (Alfaiata
r.a). 30 v . 1

Violenta explosão.Elklon, Mil]'ibnd, 7 (lT. P.) - O
total das vilimas causndas pela ex

ploüsão oC-Ol'l'idü na fúbrica "Trju-lll
ph Expk)sivps Co,", foi de 15 llIor

to<; e ullla r('nlena de feridos, tios
quais 2;) rOj'am hospitalizados, �en·

do sele ell1 eslaldo �rave.
As autoridades investigam fi ori

gem do sinistro.

'J'OSS(' <I IH' f;C' fll'olo!l,�'aj PSC:ll'1'O (le san·
guP. dOI' no J)('itu !OH nas t'os1as, feh!'f" Ú
Utnle, h'<I(llH"Zn, "':\() Isillais de �11a1'IlH' qn.p
ilIIHIH'iHrll, 1J111jtil� "P;J,C'N, Ü tllhe.·clIlo .....e
lHIIHH)I};II', .. -\ lHlI'C'('f"n(]n qlla'h]1If'I' di'�sps
sinnis, (-;. IH'C(,i."iO it, ao IlH;clico, de I)l'{,i'(' ..
l'f.l1da especialista ('ln ,1nhel'clIlos{', JHlI'a
O diap:IHíl-iliC'o (.·xato le o t'i'llf::111H'nlo ('OU
\,(�Jti('nt(', (�. N. F.. 'R,)

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
8IMBOLOI

Os alemães adotaram o aisterna
de encadear ao leito os rrr is i.orve ir-os
enferrnos recolhidos a';s hospitais
de Oslo.

*

o te:-.ente-general Jacob Dever..
foi nomeado comanda.nte gel'al da,
tropas crner-iconas na Europa, em

substitui�ão ao gl'aL Andrews, re

centernente vítima de um desastrê
de aviação na Islândia.
.I".......J-_".._..........w.. ................,._..........---..�...t-.

•

Aviões aliados fízermn explodir
u rn destróier do Heixo" no golfo de
Túnis.

Revelou-se hoje que os fan'losos
aviões "lYlosquitos", da RAF, são
os bi-motores rno.is rápidos do_mun
do. São construidos de madeira.

*

iFoi decretado o estado de sítio \
no litoral búlgaro do Mar Negro. (

•

Os alemães estão condenando à
morte os poloneses que cantarem
o hino nacional polaco e os que
não souberem ordenhar as vacas,

*

Himmler, chefe da "Gestapo",
chegou à capital da Croácia.

•

Calcula-se que, pelo rnenos , cem

periódicos clandestinos estão cir
culando na Polônia.

•

Os russos chegaram a 3 lr2 Kms.
de Novorossisque.

•

Os "eix;stas" estão evacuartdo Te-
burda e ,'etirando-se para Túnis.

..

Arrastada pelas
vagas

Em favor dos pequeninos
órfãos, filhos da viuva Maria.
Monteiro da Silva, que
foi tragada pelo mar, no

"Costão das Feiticeiras",
quando colhia mariscos nara
lhes matar a fome - estão

aberta
seguin"

O embaixador polaco em Moscou
deixou Cuibicheve, com destino a

Teerã (Pérsia). subscritas. na coleta
pelo O ESTADO, as

ata- tes quantias:
Atu Já publicadas

Senita e Claudéte
€<

•

, • Silveíra -

Aviões com base na Austraha

I
. ,.

bombardearam e incendiaram um Alguns funCIonarias
vapor japonês de 8 mil tons. em dos Correios e Te.
frente a Wewal< (Nova Guiné). Jégrafos
Churchill visito: ontem os no-

Ma.teus K'Jim,
Uma "lowton"vos e moderníssimos aviões que es-

tão sendo construidos em segredo Anônimo
para a RAF. Continuamós

Quo.drimotcres americanos
carorn duramel'lte a ,lho. de
(Aleutas).

82.00
10,00
5,00
20,00

recebera

quaisquer donativos.
As ÍOl'ças franco'arnel'!Canall o.tin

giram as o.ltul'as de Djebel-Chenit,
última barreira montanhosa que
protege Bizerta. BOAS CHACAR4S

Arrendam·se ou, alugam·se
duas casas com chácaras fartaS
de árvores frutíferas, à Ponta
do Leal, Preço baratíssimo. In.
formação na redação do "Es-
tado", 5 V - 1·

Pel'to de Palermo (Sicília) os
aviões americanos fizeram Gxplodir
um n(1vio.transporte de munições,•

Desde a Sem anel San to. que os

llld.eU!3 do "Ghe'ÇtQ" do Vo.rs6via.

257,00

I

5,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


