
100.000 homens e várias brieadas�
ESTOCOLMO, 8 (R.) -- o GENERAL MASlENIKOV ESTÁ LA
HOMENS E VÁRIAS BRIGADAS DE TANQUES EM NOVO ASS'
çõES ALEMÃS DO CUBÃ, SEGUNDO OS INFORMES AQUí R

CEDENTES DE CíRCULOS GERMÂNICOS .

............................................................................................................................0 .

Pare não se cons'derer Devolucão de terrttõncs ao

pmloneif{ s de guerra os
.

Pa'namá
rorrespondentes

-te sentido foi enviada .pelros jorn a-]

o
Washington, 8 (U. P.) - O pre

sidenle Roosevelt sancionou umaMontevkléu, 7 (U. P.) - ()� (';1"
cuJo.s ela i mprensa local a(le�,iram
ii índciatíva dos jornalistas de Bue
nos Ais-os no sentido de solicitar

.do governo argentino que inter
-ceda junto ii autoridades dos pai
'ses hel iger-an tes para que não co n

siderem corno prisioneiro-s de
gnenra os [ornalistas aprisionados
t10 exercício de suas funções. Nes-

resolução do Congresso relativa à
devolução de certos ter rí tór ios ar
rendados ao govê rno do Panamá •

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES Farmácia de plan tão

Estará amanhã de plan
tão a Farmácia "'Nelson7>?
à rua Felipe Schmiat.I Florianópolis Sábado, 8 de Maio de 043 I-------------------------------------------------

���;:��:::��I.gjL;l�ic�:t��:a I;;,:n���:;.�n��� 8raS·lle·lros' morto-s na guerra Contra os namoros escandalosos
Rio, 8 (C, P.) � Um telegrama de Belém diz que o chefe:

Esteve «(martelando» Rio ("Estado" - Pelo correio) - Por intermédio da de Polícia, de ordem, do interventor coronel Magalhães Bara-
Moscou, 7 (U. P,) - A art

í

lhar-ia Cruz Vermelha Internacional chegou comunicação de que, ta, baixou portaria, recomendando às autoridades providên
-russa esteve martelando as fortifi- além do aviador Oscar O' Neill outro brasileiro, Frank Ri- i cias sôbre a campanha contra os namoros escandalosos de dia
cações nazistas, principalmente no chard,' também perdeu a vida no bombardeio de Bremen, leva- ou de noite nas praças, ruas, bondes, cinemas e teatros. F'ríza

s;rtor central, onde muitos obser- do a efeito pela RAF., em cujas fileiras se alístára desde o co- a portaria que, ao serem encontrados êsses casais pela polícia,
vadores militares acreditam esta- mêço da auerra .

em se tratando de elementos das escolas noturnas da capital,
:rem os russos preparando-se para Frank Richard era natural de Santos, onde residia até o será a mulher advertida in-loco e encaminhada à sua resídên
nova ofensiva contra Esmolensco, seu embarque para a Inglaterra em companhia de mais três cia, e o homem conduzido à Central de Polícia, onde será íden

principal baluarte do sistema de- I irmãos Sidney Charles e Rupert êste último já morto em tificado como contraventor. Se ficar provado que o acusado é
fensivo naz.ista. I combate há cêrca de um a1�0.

'

pessôa sem emprêgo definitivo, além de identificado será apre-
.

� sentado à Limpeza Pública, com direito à diária de seis cruzei-

Navios e aviões para a armada Compreende que o nazismo e'rOS, sendo que a metade será constituida pela refeição.
uma cause perdida .

Londres - Do B. N. S. - Dois
NO INVERNO próximo

XXVIII H. 8816

Washington, 8 (U. P.) - O coronel Frank Knox declarou
numa roda de jonialistas que atingiu o máximo a produção de
navios e aviões para a armada e que, durante o mês de abril,
foram entregues mais unidades de ambos os tipos do que em

qualquer outro mês. O secretário da Marinha norte-americana
expressou: "O número de navios novos de todas as classes, ex
ceto embarcações de desembarque, completadas nos primeiros
meses de 1943, representa um aumento de 25% no número de
navios da esquadra" .

Advertiu que não se deve dar como certo que a produção
se matenha no mesmo nível máximo, pois isso depende, e111

grande parte, da mão-de-obra e dos materiais necessários. In
formou, também, que em abril a quantidade de navios atun
dos pelos' submarinos inimigos foi reduzida em comparação
C0111_ o mês de março.

"quislíngs" de bastante 11l'ojec;:1ú
foram executados pelos alemães,
por terem tentado fugir para o es

trangeiro - informa o jornal suiço
"Basler Nachrichlen". Trata-se do
secretário do Ministério das Finan
ças da Croacia, Havransk, e de
Ivan Kilak, chefe do departamento
no Ministério do Exter-ior. Havra-

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

e por preços
SENSACIONALMENTE BAIXOS!

paraas

nsk obtivera corisiderúvel quantí- .,

d ade de moeda em ouro c, ajudado - C
-

d f lt d I -.,
por IGlak, preparava-se para fugiri onsequenclas a a a e ell.e
para o estrangeiro. O fálo é muito Porlo Alegre, S (C. P.) - As pri- pela falta de leite. Como se sabe, o

significativo, pois mostra que os meirus horas da noite, a polícia Entreposto cortou o fornecimento>
"quislings" croatas, que se mostra- foi obrigada a intervir num caso às leitarias de Porto Alegre em:

vam os mais ardorosos parti d ár-íos surgido defronte a Leitaria Auro- quasi 50%, 'obrigando os interrne
do nazisruo, estão compreendendo ra, no Liceu, que leve C0l110 causa d iári os, por sua vez, a dansar de-
que sua caesa está perdida. determinante o descontentamento acôrdo com a música ...

-----------.---- Entretanto, tal fato vêm causan-

tentam cortar a do uma série de transtorn os e des
contentamento entre a população,

a Rússia que luta com muita dificuldad e
para conseguir o produto.
Há poucos dias, na Baronesa de

Gravatai, próx.imo à Praça Cone
go Marcelino, verificou-se UIll atri
to entre populares e os enca,rrega-,
dos da distribuição do leite nos

caminhões do Entreposto, <rue'
'obrigou a polícia a intervir.

Orei de Ioda a frenteo «pívoí»
,

e
Moscou, 8 (R.) - Vem prevalecendo aqui a opimao de que

uma ofensiva germânica, partindo do setor de Orel, poderia consti
tuir ampla investida contra a capital russa.

OreI continua sendo considerada o "pivot
" de toda a frente e

ai se encontra a mais poderosa concentração de tropas germâ
nrcas ,

ORIGEM? USE O PO·

Os alemães
rõte para

Londres, 8 (R.) - Segundo Ossian Goulding, correspon
dente do "Daily Telegraph" em Estocolmo, uma esquadra de
batalha alemã deixou 'I'rondjein, rumo ao norte, a-fim-de to
mar o lugar das fôrças da "Luftwaffe" destinadas a deter os
comboios aliados para lVIurmansque e Arcangel.

As fôrças aéreas alemãs foram reunidas num só corpo e
enviadas para o sul, a-fim-de concentrar-se na Sicília deixan-
do desguarnecida a passagem do Cabo Norte.

' ,

Acrescenta o correspondente que os alemães estudam a

possibilidade de combater os navios americanos que procuram
atingir a Rússia pela passagem do noroeste.
"------------------------------------------------�-�

fiiiliâ-·àiicercês-à-prôva�dê-caiih-â-oRio, 8 (C. P.) - Telegramas de S. Paulo diz que dentro ......._-_-.-.-_...- .....-.._••-.-.....-.-_......._-.-.._

em breve será demolido ali o edifício onde funciona a Delega- O ARAUJO'cia Fiscal da capital bandeirante. Falando a respeito dessa de- r. ;
molição o sr. José Leonardo Gonçalves declarou que, quando '.

aquele edifício estava quase na metade de sua construção, hou- Olhos -- ouvidos -- narIz -- galganta:
ve uma questão em torno do allrshamento da rua. Teve então

I
REASSUMIU S�A CLlHICA

t 'd dd' h' 1
-' .' Hua Vitor Melrelles 2ftopor um a. e e conver.sar com.uI? engen e1r.o a ema� sobre Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs:

o caso. E esse engenheiro germanIco lhe explicou, entao, que _......-.:-o.?-.-•••-.-••_._-.-.-_-.-...._-_-_.-

a demolição aludida era impossivel, porque os alicerces ha- Os elementos colhidos pela Esta-.
viam sido feitos à prova de canhão. Com espanto para o sr. tistica Militar são absolutall\et\�'
Leonardo Gonçalves o referido engenheiro acrescentou que de secretos, fi servem sómente a fill!
acôrdo com ordens do Kaiser Guilherme II, ao tempo impera- militares. Negar-se a fornecê-los o.

mentir no ministrá-los constituedor da Alemanha, todos os edifícios de alemães 1�0 exterior de- crime rigorosamente punido pelq
viam ser construidos à prova de canhão. leis do País. (D. E. M.).

TENHA Agora, mais uma vez, as autorí
dades foram chamadas a resolver
uma "confusão surgida defronte
aquela leitaria do Liceu, pois os

interessados não se conformaram'
com a falta daquele produto.

TEM SíFILIS OU _REU-

MATISMO DA MESMA

PULAR PREPARADO

1��fJl:&ilP!lA Sn'ILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Figado, O Baço, o Coração, o Estômago, os
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira; Queda do Ca
bela, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo 80 organismo. Agradavel"
como um licôr

O ELIXIR 914 estê aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sffilis e Reumatismo

da mesma origem
FfiLAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A compoaíção e o sabor a

«914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914> re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
oa casos de indicação apro- facll manejo para o públlcopriada (sifIlIs em varias de no combate li siflii!l, quaUda�fluaa manlfestaçõeEl) os resul· de. que frequentemente a
tados têm sido sstlsfatorlos, proveito no Ambulatorio da
pOis são rapidos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

Novos destróieres entregues à InglaterraLondres, 7 (Reuters) - Alguns que esses destróieres constituem
dos novos oíncoenta destróí ea-es, resultado do seu emprego. Peque- um tremendo melhoramento, quer
destinados a trabalhos de escolta, nos, em cornpacação com o tania- para fins ofensivos qona;nto. para

entregues á Inglaterra pelos Esta- nho dos tlestróieres britânicos, es- os defensivos, em comparaçâo-
dos Unidos, são do tipo de corve- tas corvetas são extremamente rá- com os primeiros cincoenta des
Ias pesadas, esoreve o correspon- pielas e podem "cercar" qualquer tróieres, que foram cedidos á In-

I
dente naval ela Reuters. fI

'

f glater'l'<I P. elos Estados.Unidos.submarino que a ore a super i- � •

Essas emba'rcações têm demons- cie. Carregam carg'as ele profnndl.
trado excelente sucesso contra os elade e poderosos armamentos Slt�

I submarinos e as reduções de afnn- Embora os seus detalhes sejam ficientes paDa ultrapassar o tiro

--"-IIBI:iilllIiIIiIIi_li!llDiiliI!iIlIIIIIlII_IRRlIiillllllIIIIIli!IIIIIiI__I!II!IlIIiIlIRUI.1IIlI_11!III5alB1IlZII__ 1 damentos, em ahril, dev,em ser conservados em segrecl,o, sabe-se de qnalcl'UrCol' subma,rino.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
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J'ÓPICOS & COMENTÁRIOS
O clron" secreto dos
países ocupados

Os povos que agora combatem
contra os nazistas nos paises ocu

pados, por meio de sabotagem, obs
trução e a resistência passiva e ati
va devem ser ouvidos nas discus
sões de após-guerra. Eles represen
tam a frente oculta, contra o 1111-

migo e o seu papel assume sempre
maior importância porque êles já
mais se entregam à inatividade, es

tando na vanguarda dessa luta que
se trava. frente a frente com o ini
migo.
Numa irradiação efetuada de Na

ya Iorque o dr. H. J. Mook salientou
êsse esfôrço da vanguarda aliada
na Europa : "A grande maior-la do
povo nos países ocupados - de
clarou o sr. Mook - participa ati
vamente na guerra total. Mas fal
ta a essa maioria armas e organi
zação, e seu papel nesta luta tem
um caráter diferente. Contudo, seu

espírito
é

o espírito da agressão e

não o de' vítimas que passivamente
esperam a libertação. Esses mi
lhões conservaram sua. coragem
nos mais negros dias quando os 'fa
los e a propaganda inimiga só fa
lavam a linguagem da derrota e do
terror. Mas êles estão se fortifican
do pouco a pouco com as anima
doras notícias das vitórias conse

guidas pelas Nações Unidas.
"O povo nos paises ocupados _._

prosseguiu - não pede compaixão
mas exige vingança. Ele reta.rda e

embaraça a produção de maquina
ria para o inimigo; reune suas fôr
ças, desmoraliza o inimigo com sua

obstinada resistência, e sua fé in
quebrantável na vitória das forças
aliadas. E quando chegar a vez de
caçar o inimigo e expulsá-lo de
seus territórios, não encontrareis
massas desorganizadas e acovarda
das pelo desespero, mas um povo
tmido no seu fervente desejo fie
lufar convosco até o fim.

O povo não viveu nesses terri
\eis anos em estupor mental OH

apatia. Ele pensa nos êl'l'oS do pas
sado e nas promessas do futuro.
Uma prova dessa atitude são os go
vêrnos, soldados e marinheiros (lUe
se dirigiram ao estrangeiro para
continuaJ' a luta".
Concluindo dedarou o dr. Mook:

«Milhões de pessoas amantes da
paz, de todas as cores e credos es
tão submetidas a um sofrimento
tão vasto que não se póde fazer
idéia. Mas elas estão demonstrando
o seu valor continuando a Inta na
frente clandestin?, onde grandes
!ci(m, e vitórias perma,necem obs
curas, mas onde se combate tão de.
cisivamente como nos campos de
batalha" •

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

80,00
45,00
25,00

IMussolini receia sacrificar o resto da esquadra A
I Londr-es, 6 (U. P.) - O sr. Mus- ccs-tarne n!e fatal. Além disso, as I O PENSAMENTO DO DIA

solini, chefe elo governo italrano.] perdas na Tunísia, para efeito de

II ço
da sua fôrça ele destr oicrs. Os "Os que não gostam de,

I I ler senão os autores antigosnão parece disposto a aoriscar O'S uma evacuação, i-cduz iriam seria- navios i taí i a nos são de alguma
seus maiores navios de gueraa no mente a esquadra, a qual se desfi- forma menos blindados cio que os são como as crianças que,,·

I nunca querem falar senão.trabalho da evacuação dos exérci- na a proteger o liloral, ultimaanen-] britânicos. Os or.uzadorns leves, ..

t d "." T'11111'SJ'a
.

e" I I J lei d ti I t f l
. com suas amas - Voltai-os o ,eIX'O na e ISSO te, co n. ra os )01lJ rarc .e1O,� as es- par lCU arrncn e, or-am cons I'lU-

confirmado pelos últimos movi- quadras conjuntas britânica e nor- dos para velocidade. re.

mentos da esquadra italiana, que tc-amcr icana c de uma invasão. Portanto, a esquadra italiana es

se desloca para as estações navais A JUdia entrou em guerr a pos- tarda representada por 8 coueaça
destinadas a apoiar a defesa do suin d o seis encouruçados, 7 oruza- dos, 4 ou 6 cruzador-es leves c uns

terr-itór-io italãano. danes pesados, !ti cruzador-es -Tc- 30 destroiers. Uma fôrça aliada slÍ-
Toda a história ela guerra naval ves, 130 dcsuo icrs, etc. Dois coura- milar deve consistir de dois coura

do Mediterrâneo desencoruja o co- çados e 4 C'.ruzad,o,res leves es!a- çados, dois cruzadores pesados, 3
mando naval italiano a arriscar vam cm construçâo nos estaleiros. ou 4 cruzador es leves e 15 eles
sua esquadra, para tentar a salva- Se estes dois coue-aç.ados fica- troiers. 'Se estas duas fôrças vie<;

ção ele um exército batido. Hoje, roam completos, a Itália têm hoje 8 sem a encontrar-se, o peso do me

mais do que nunca, aquela esq ua- dessas unidades. Mas, agora êsse lal dos cruzadores seria fatal aos

I dra é constituída por um sortirne n- pais possue apenas um cruzador cruzador-es leves italianos, aléru de
to de navios cuja- fraqueza contra pesado. ainda assim danificado e deixar os couraçados mais expos
um in im.i gr, hem equil ibrado será 4 cruzadores leves. Perdeu um ter- tos aos ataques de torpedos.

A ANEDOTA DO DIA
- Que me dizes da faltn

de açúçar?
- Está de amargart

•

O PRATO DO DIA
GUIZADO DE VITELA.

COM CENOURAS Cor te..
em pedaços grandes a carna

de vitelo. Tempere-a o gos
to e leve· a 00 fogo com gor
dura bem quente. Deixe-a'.
dourar. Pingue água, daixe-a.
dourar novamente afim de"
fazer o môlho bem escuro.

Junte cenouras cortadas,
em tiras compridos, pimen
tões, cebolas, tomates &0

uma colher de mosso de to
mates. Pingue um pouco de.
caldo e deixe cozinhar len
tamente até cozinharem 0&-·

. DR. AUCiUSTO DE PAULAv. s. quer vestir bem, usando ternos

dele'
.�

m t ri Hexcelente qualidade, otimamente bem con- Irurgl�o ,- Ire �r e os-

feccionados e a preços convidativos ? pita. de CarIdade
F tã "t' Doenças de senhoras - Ope-aça, en ao, uma VISl a a

rações Diatermia _ Infra
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

I
evitar operações

O EMBAIXADOR DA ESPANHA
NO VATICANO

L'Osservatorc Romano, reprodu-
ziu em meiados ele Dezembro ppdo.
o texto das conceituadas palavras
que o Santo Padre dissera dias an
tes na ocasião CI11 que o Dr. Don
Domingo de las Barcenas Lopez
Molinedo, novo embaixador de Es-

r
panha apresentou suas credenciais,
perante a Santa Sé.

'

Sua Santidade em resposta ao
discurso do diplomata espanhol, ex
pressou sua satisfação, que sentira
ao receber o representante de um
povo que entre "os seus títulos de
nobreza usava C01110 o mais precio
so o de nação católica".
Dia a elia estamos aguardando -

continuou o Santo Padre - aquela
feliz restauração da Espanha na
qual pusemos tantas esperanças
para o bem estar desta nação. Se
guimos e admiramos as suas COIl
Ii nuas demonstrações de piedade e
de fé, tanto pública como priva
da,... Um motivo ele grande censo
lo para o nosso coração são as in
formações acerca do progresso da
Ação Católica e das numerosas e
sólidas vocações para o sacerdócio,
Temos assistido assim ao triunfo
de Cristo nas escolas, temos visto
levantar-se de novo as Igrejas sô
bre as suas ruínas, e penetrar o
espirita cristão nas leis e nas ins
ti tuições e em todas as manifesta
ções da vida, nacional. .. Neste pe
ríodo cr-itico para a história do
mundo, a Espanha tem uma missão
muito alta a oumprír.

"Sem embargo, sómente será
dígnidade se procurar reintegrar-se
eternamente no Sjfll tra,dicional es
pírito cristão e aquela unidade que
sómente póde fundar-se sôbre esle
mesmo esp�rito".

ALFAIATARIA OLIVEIRA,
ceno'uros-que ficará plenamente satisfeito!

Praça 15 de Novembro, 18 (Próximo
à Delegacia Fiscal) BOAS CHACARAS

Arrendam-se ou alugam-se-
duas casas com chácaras far t as.
de árvores frutíferas. à Ponta.
do Leai. Preço baratíssimo. In �

formação na redação do "Es
tado". 5 v - Z I

-----

Cal�ados e capas para colegiais
Chapéus «Clímax» (tropicais)
Capas para militares
smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENNER
Rua Padre Miguelinho, 36

DR. AGRIPA DE FARIA

Chácara
Por preço módico, vende-se

uma, com ótima casa de mo

radia, à rua Lauro Linhar es, n;
64, medindo o terreno 20· mil
mts. quadrados. Tratar à rua

Cons. Mafra, n
- 39 (Alfaiata

r.a), 30 v . Z'

c�m::C��:�:::l::. ftes e amigos que trans
feriu seu consultório
poro a ruo João Pân to ,

7 (sobrado, em cima
da Farmácia "Santo
Antônio"), onde conti·
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas ..

diàriamente
E

30vs 12

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED

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

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

154 v2S

Novas indústrias em São Paulo

I LeopOldo Coelho e Alai
de Coelho participam
o seus parentes e co

nhecidos o nascimento
.. �

I
do seu filhinho

ALCEBIADES

_

Fpolis.,1-5-1943

245 5 v-4

Rio, (Pelo Correio) - Um tele
grama de S. Paulo diz que o sr. Eu
valdo Lodi, presidente ela Confede
r'acâo das Indústrias, que se -encori
tl'a naque1a capital, fez estas decla
racões : "Fabrí car soda cáustica,
bar,rHha, alornínato de sóddo, alu
ruína, bicarbonato de sódi,o c neo

Ji,tos no país é o que se pensa fa-
2)e1', embóra oomo indústlr1'a de
emergência. Aliás, o cônsul Viniciu
da Veiga, atualmente em S. Paulo,
nHl apresentou Ulll técnico pauldsta,
que já patenteou 'um pr:ocesso in
teressante para a obtenção de soda

cáustica de minérios no Brasil.
Não estou autorizado a reve
lar o seu nome. Esse processo CO'l1-
siste em tratar os mbnéríos da bau
xita, oarvão e oueros, por desinte
gração " .

O cônsul Vinicio da Veiga escla
receu, então, que, pelo processo de
fusão com alc·ali>s quimicos pa'll.J.ds
tas. os sr.5. Marques Sloares e Álvaro
Cunha poderão pr.oduzi.r, com a
matéJ'Ía _prima nla.cional, ba>rrnha,
aluminato de sódio, alumina, soda
cáustica, bi>carbonato de sódiÍo e
neolitos.

v

I
I,Cobrador Pr:cisa-se de um

, EX1gem-se refe·
rências ou fianças. Informações
nesta redação.
N° 243

I
Clfnica médico-cirárgica de liDR. SA.ULO BllIOS �'
IilspeclaUsta em moléstlu de ;';senhora - Partollo -'},

ALTA CmURGIA ABDOMINAl.:

_,
tômago, vesfcula, i1tero. ov6rloe.,
apêndll)e, tumores, etc. - CmVRGIA

.

PLASTICA DO PERtNEO - Bél'Dlae, '.

h1drocele, varicocele. Tratame_to_ :,'dor e operação de Hemorroldes e ",111+ '.
zes - Fracturas: aparelho. de gêll_ '

Op6ra no. Bspltal8 de Florlall.6poU1h .

Praça Pereira e Oliveira. 10 -

ItFone. 1009 �

HorArlo: Da. 14 Ali 16 horea, cuarta- '

•.
'

mente. I,.

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

tado, com todo material ne

cessário (2 velas, 3 remos, etc.}
Tratar com Heládio Mário de
Sousa, Agência Chevrolet (6 •

A. Comercial Moellmann).
-

CASA MISCELANEA, distribui"
dora dos Rádio! R. C. A. Victo!'�
VávuIas e Disco.. - Rua Traj"·-

A Estatística Militar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os
perfeita quanto possivel, do apare.
lhamento material das fôrças arma.
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar cll<n·
tra o Brasil em Iruerra. JD. E. Mo),

Padaria Central
Vende-se ou arrenda-se a

antigo a. bem afreguesado
PADARIA CENTRAL. Tro
tar no Ruo Deodoro na 22,
com o proprietário.

15 v - 8 �O, 12.

ALERTA .' 5 v • 5

EM FLORIANÓPOLIS não Rua Vílor Meireles n' 26
Telefone n' aos

CLINIcA MEDICA
Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas das 3 às S

gôstoveste e artecom

quem não quer, pois, poro
é bastante fazertanto,

visitinha à ALFAIA-uma

BICICLETAS
Vendem-se quatro. Otimas

condições. Aproveitem. Ver e

tratar no «Armazém Bonfim»,
Estreito.

TARIA
ali na

BRITO que fico

Rua Tiradentes 0'17 15 v -12
186 v -23

. As autoridades responsáveis pela
fif:l execução das Estatísticas Mili
�reB podem exigir, sempre que hop·
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se
truranj;a nacional. .(D. E. M.)•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE
SABADO, DIA 8 -- GRAN'DE SOIRÉE -- PARA
INGRESSO, SERÁ RIGOROSAMENTE EXIGI
DA A APRESENTAÇÃO DE CONVITE.

IVid;SocllI������d'sJ�........."' t Fones' CINE ODEON essaoi"iiivt;rsál'im�,
1587 e 1'602 5, 1 e 8.45 hs.Nesta data ocorre o aniver sá-

r io natalício do conceituado
arquitéto sr:. Tom Wildi, cujo
gôsto ar tistico tem dotado a

.JV'o.__..........,..........• ..............·A·...............·.·.-.�_�_........._..___.·_..·.·........•

capital de ótim 3S e moder n asO CASO DOS 10 NEGRINHOS - Agaitha Christie - Tradução de construções.Hamilcar de Gacill - Edição da Livraria do Globo - Porto Alegre. •

O nome de Agatha Christlc não I E' emaranhada, brilhantemente. sa- Faz anos ho iepóde ser comparado com o de OU-I gaz e vigorosamente construída", cêutico Otáviotros escritores de romances poli- - escreveu o The Observer, de ,

CJa1S, Ela condiciona-se fora. de Loudrcs . tuoso, residente

crualquer. paralelo, muito acima, nu- O Scotsman opinou: "Se o

enge-, S. José.ma classe à parte. Ninguém mais nho é o supremo mérito de um
� no mundo inteiro teria tentado sé- romance policial, "O Caso dos 10 F t Vidali'I.
ri ameu l c manipular com U111 cure- Negrinhos" é uma obra-prima. E' ez, ar:os on em o sr; 1 c

-'do como êstc, do "CD,SO dos 10 N<:- um livro brilhante, quase Iantasl i- de Oliveira Cruz, residente no

grinhos ", sem Ulll inalienável seu- camente engenhoso, construido com Esrrei to (João Pessoa).timcnto de fracasso. Para demons- pericia magistral ".
lra: a sua extrema superioridade O Daily Herald declarou: "O Ca
sobre as nossas faculdades deduti- so dos 10 Negrinhos" é o melhor
"as Agatha Chris tie dá-nos igual- romance policial dos últimos quame;te a saber o pensamento inl i- tone Oll quinze anos".
mo de cada personagem - e ainda "O Caso dos 10 Negrinhos", que
assim nào podemos descobrir o aparece em magnifica tradução bra
enigma. silcira do escrItor Hamilcar de
"O Caso dos 10 Neginhos" é uma Garcia, faz parte da famosa Cole

das mais cxl.raorrlinár ias, mais ge· çâo Amare la, da Livraria do Globo,
nuínamente dcsconcertantcs histó- de Porto Alegre,
rias já escritas por Agatha Christie,

c e o ..
Outro decreto nazista

Direção de Percíval Callado Flores

/

I

'''A AVIACÃO . ESCOLA DE CARÁ
TER PARr\ A JUYENTUDE"

A Irmã Maria Aquinas, O. S. F.
'professora de física no colégio
Santo Ambrózio de Tronwood
(EE. ue.) sempre se tinha interes
sado na prática e nos progressos
da aviação. Quando em 1931 seus
alunos demonstraram idêntico intc
.rêsse decidiu fazer algo para solu
-cíonar o problema das constantes
perguntas técnicas que como pro
Iessoru sempre ouvia. O primeiro 1

que quis Fundar entre os alunos foi
uma academia de aereonáutica fi
liada à organização nacional, 1'0·'
meutando a construção de modelos
de aviões e o estudo da aero-dinã
mica.
Pelo que ela, se clava conta per-feitamente de que fi melhor maneira

-de ensinar aviação é saber mane
[ar um avião. Acabando de receber
seu título de professora de Jisica
jil tinha a seu cargo um curso re
�111a,r pré-uni vcrsitário que a impe-'a de concorr-er a uma escola de

, lotos. A dificuldade não a deteve.
Com autorização ele seus superiores
explícou sua situação ao próximoAereoporto Municipal (Michigan) e
lião só encontrou palavras de apro
vação senão tambéru resultados práticos,
Com efeito, não passou muito

tempo até quca Irmã Aquinas ohli
"esse seu "brevet" ele piloto civil.
As instruções do Aercoporto tam
bém a ilustraram do complicadolHecanismo dos aviões, e quandoleve que se aperfeiçoar em meteo
rOlogia e navegação na, estação de
111eteol1ologlia de Milwankec recebeu
as mesmas amáveis ajudas,
A

O .resultado disto, foi que a Irmã
([tunas ditava em pouco lempollil1a classe n01urna de &"cronálllica

. �i seus professores (lo Colégio Na
'-.onal ele TrOl1\Vood.

. Caspa f LOÇÃO 'NURAVI.L:l!OSA'
------------

COriUlllePrecisa se de um oficial ou
meio-oficial qll'� tenha práticaem •

b qescarnar cúl.lfOS. P_f'lf;a-se [om ordenado. Tretar à ruaConselheiro Mafra 41:23?
• - , ••

10v 8 !

Londres, 6 - (S. L A.) -- O [or
nal "Neuer T'ag ", órgão da impa-e n
sa de Praga, coutr olad o pelos na

zistas, publicou um decreto alemão
que especifica as condições sob �squais os estudantes checos serao
ad rni l.i dos nas universidades ale
miles, depois que Ioram fechadas
as escolas secundárias checas. O
acesso aos estudos de direi to, hi s
tória e f'ilcsofia é pcoíbldo aos che
cos, o que significa que estes não
poderão sei' juizes, advogados, his
toriadores ou educadores, assuntos
que devem perruanecer ruonop o li
sad os pelos nazistas. O decreto dei
xa de mencionar a condicão essen
cial para a admissão as escolas su
per i ores, que foi salientada nela
impnensa nazista da Checoeslová
qui a, isto é, que os estudantes de
vem dar provas de lealdade à "No
va Ordem" no "Protetorado".
----------------

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C,lxa po.t,1 - 37

RUI Joio' Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

·-···Vo·cê·_···sâblâ·��:··_·· I

1 - QUE Winston Churchill tem Iuma memória tão notável que pôde Irecitar de cor todo o "Declínio e

queda do Império Romano" de I
Gibbon? ..

2 - QUE os cientistas descobri
ram que para a construção de abri
gos contra bombas o algodão é me

lhor material do que o concreto? ..

)3 - QUE um fardo de sete pés
de espessura dêsse material resiste
à pressão de uma bomba caindo de
cinco milhas de altura? ..

4 - QUE as fábricas britânicas
mantém os operários ouvindo mú
sica enquanto trabalham, sustentan-Ido que apenas algumas músicas são

Iapropriadas para isso? ...

5 - QUE os Estados Unidos es-]
tão pondo em execução o mesmo

método? '.

6 - QUE o p r incip e Felipe da
Grécia foi o primeiro membro da
f'amí lia real grega a incorporar-se
nas fôrcas armadas britânicas? ..

7 - QUE o nosso mundo de após
guerra será um mundo de "ersatz"?
A borracha será extraida da serra

lha do milho e do trigo; o óleo de
um� planta selvagem da Índia, que S a b a d o
cresce em qualquer parte, e os te-
cidos de leite desnatado? ..

8 - QUE o automóvel que consi
deramos não é tão moderno quanto
pensamos, pois, em 1884, já existia
um automóvel movido a vapor, com I
o motor e a direção na parte dian-

IIteira, molas inteiramente elípticas,
pneumáticos de borracha e janelas
e parabrisas corrediços?, ..

9 - QUE Adolf Hitler disse cer··

ta vez: "A conciência é uma inven
ção judaica. E' uma coisa que deve
causar tanta vergonha -Quanto as 11bexigas"? ..

10 - QUE Herman Goering disse
certa vez: "Adolf Hitler é a minha
conciência"? ..

Por (a§"ijhoto AMANHÃ Domingo, às 2 horas. Elegante vesperal:
----------_------�. Travessura de solteirona. Pandegas. Universitarias Eu te esperareiAs ane�ot�s e pla{�aS apal"en- I Preço: Cr$ 1,50 _ Livre 'de Censura.
temente mgenuas sao grandes
armas de desagregação mane·
jadas peJa "quint.a-coluna".
(L. D. N.).

o sr. J arma
Anselmo Vir,
na cidade de'

'*'

Fazem anos llOje:
sras. Maria Helena Grijõ La

conbe , Iolanda Wendhausen I
Campelo, Adelina Paladino de I
Sousa e A1cina Teixeira Dcnner ;
sritas. Helena Ramos da Sil

va e Ivéte Camisão:
srs João Maria Zommer e

Oto Dornbucg Junior (Bubi);
jovem Silvino Lang Jaques;
menina Castorina Pereira,
menino Otoniel P. Duarte.

•

Clubes:
'O Clube « 12 de Agosto. efe

tuará hoje, nos seus salões, u-I
ma brilhante e soir ée s dansante,
que promete grandes atrativos.

•

Será por certo muito anima-
da a "soirée" dansante que o

Cantista R,C., realiza hoje, às
2'1 horas.
.........-.-_-_-_-.......-...,._..........",.................

Sub-Ig,nhu nOI princip.l.
muncipioe do E.tido.

17P.

Novamente,

A
o cow-boy querido, numa nova aventura:

lei das colinas

lheiro da ilustração a·cima, oferecer
lhe, em nn1:l.veI gesto. um. cálice do
excelente s.pel'itivo KNOT, lembre·
S8 V. Sia. de acrescenta.r, no agrade·
ce, a gentiJeza:E$íEJf 1..4'11-
fj�l1 tJ NEI! APEi'U1'II/{) I<I'l""·�"'l·' '-""''''1 I8'f"(r!]if�z:J lj",

Com Charles Starrett
5 / 6° Episódios do super seriado:

O bezouro verde
Com Gordon Tones

No programa
- VAQUEIROS (DFB)

Preços: Cr$ 2,20, 1,50 e' 1,00. Imp. 10 anos

CINE IMPERIAL Às ;�,s:� hs,
tones:

1578 e 1602
Ultima exibição. Do filme repleto de aventuras emocionantes:

Gloriosa vingança JI

1//'1 PPO!J{iTO l!A/(IYOTSA.//fO••COI1. E SEGUROS
,__ IiTA••�J.!iI �

Com William Holden , Claire Trevor e Glenn Ford
No programa: -1 AMPARO A' PECUARIA (DFB)

2 -- OS PEIXINHOS DO MAR (Desenho)
3 - FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: Cr$ 2,00 e 1,50; Imp. 10 anos,

Domingo SIMULTANEAMENTE no Odeon e Imperial:
••eE as luzes brilharão outras vez

Í,l
�

CLUBE 12 DE AGOSTO
AVISO DA SECRETARIA

De ordem da presidência, comunico aos srs. sócios �ê�te Clube que
esta secretaria já se encontra de posse das novas e artístlcas carterras
com que brindará, em breve, cada asso�i�do_ '.

Outrossim, reitero dos mesmos a maxrma presteza no envie .d�s I es
pectivas fotografias, para que se .não retarde a marcha da axpediçâo dos
documentos em referência.

ORLANDO FILOMENO
Secretário

(a)

I
I
,I

I ,

I·

,

1I

I

, :1

11
1

i

I

MI
:jlI ,

I '

I

Hoje Sessões

às 7 e 8.12 hs,

Mac Crea, Silvia Sidnei e os Anjos de cara suja

BECO SEM SAlDA
em:

1

� !

\!li

Joe

COMPLEMENTO NACIONAL
Proibido até 18 anos. Preço único 1,50

AMANHÃ Domingo, às 10 horas. Matinée da gargalhada:
Pândegas Universitarias 2 - Travessuras de solteirona

Duas comédias sintéticas,
Preço: Cr$ 1,10 - Livre de Censura.

As 6 1/2 e 8 1/2 horas
Com Norma Schearer e Robert Tey;of: FUGA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Manteaux de pura lã. desde
Finissimos manteaux modernos, lindos modelos
Lindos manteauxs de lã, alta qualidade
Casacos 3/4 de pura lã a

Tailleurs de pura lã a
Blusas pi senhoras a

Como améstra. ai estão alguns:
C($ 95,00 Capas de borracha pi senhoras, qualidade superior a

175,Op Capas de borracha pi senhoras, de seda. alta moda a

235,06 Capas de borracha, pI senhoras, cintura franzida,
45,00 alta moda
100,00 Bolércs de péle a

25,00 I Casacos de péle a

135,00
188100

225,0i>
350,00
650,00

Com ii forca incoercível duma avalanche,
Inicia A MODELAR

A sua grande OFENSIVA DE INVERNO.
LANÇANDO À VENDA,

O maior e mais estupendo stock de Novidades jamais
apresentado

POR PREÇOS que são um verdadeiro desafio à época!
PREÇOS que impressionam e convencem!
PREÇOS que com sua real e conveniente modicidade por si
mesmo falarão!

Capas de gabardine para hem em, desde
Jaquetas de couro a

Ca pas de gabardine pura lã, toda forrada à
seda, último tipo

Capas duplas, superiores
Sweters para homem a

Térnos FISCHER, finissima confecção, de
400.00 por

,I

155,CO
230,00

235,00
280.00
18,00

290,00

Estes preços são para vendas EXCLUSIVAMENTE À VISTA e representam a melhor
cumprimos a promessa de que. ESTE ANO, FARIAMOS UM INVERNO DE

quedemonstração de
GUERRA

CARTA PATENTE N'113-Expedida pelo Tesouro Nacional
Resultado do sorteio realizado no dia 30 de Abril,

de 1943, de conformidade com o Decreto-Lei n-, 2.891"
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr, Fiscal Fe
deral e grande numero ele prestamistas e outras pessoas.
na séde da Aliança. do Lar Ltda., de acordo com 88 ins�
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano Espedal· Premiado o n" 5.051
5,051-Milhar-Primeiro prêmio no valor de Cr,$ 10,000.00
Ost-Centena no valor de Cr.$ 1.200,00

Inversão no valor de Cr.$ 300,00
Plano Popular. Premiado o n" 5.051

5.051-NUlbar-Primeiro Prêmio DO valor de Cr.s 5.000,00
051-Centenu no valor de Cr $ 600,00

Inversão no valor de Cr.s :dOO,OO

OBSERVAÇÃO -- O proximo sorteio reallzar-se-á DO'
dia :10 de Maio, (2a.-feit'a), às 14 horas, de conformida�
de com o Decreto-Lei n. 2,891.

Rio de.Janeiro, 30 de Abril de 1943

VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal
Eduard.o F. Lobo -Diretor Tesoureiro
O, Peçanha -Diretor· Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemnlados.
que estejam com os seus títulos em dia, 8 virem à nossa

I séde, para recberem seus prêmios) de acordo com (} nos-
� ...... .. Regulamento.

Os italianos serão os primeiros a render-seWashington -- (Da Inter-Ameri- . apelando para a resistência passivacana) - De cada vez se �tá. _f'a- cr-iminação entre os italianos p a- do povo italiano, circulam profuzendo uma distinção mais nitida tniotas e os pOUDOS italdanos ainda saruente no interior do País e che
entre alemães e italianos, o. fascis- rascistas, e nunca estes sc hcn ef i- gam a todos os cantos da Peuinsn
mo na Itália é a simples estrumn-a ciaram cios pr-ivilégios que aos pr i- Ia,
de um Estado de opressão respon- melros são tão [ustaanen.te concedi- Os alemães, que H'!lJ excelentes
sável pelo ludibrio de um PO"? dos, Entre os refugiados politicas serviços de repressão e espionagemilns'tI'e c conspurcador, desde há no n05SO ConLinente, os italianos pla,ra avaliar dos sentimentos nos
muito, da vontade de unia grande formam uma legião organizada de povos, já sabem hoje que, perantemaioria desse mesmo povo. o. na- centenas de mdldiarns. Na Franca, a evenbualidade de um ataque à
zísmo na Alemanha é uma expres- logo ao principio da guerra, as bj'i- Itália pOT parte das Nações Unidas,são de J.oucll'r.a coletiva, e uma

_

ar- I gad as Garibaldt displunhall.1-se a não podem contar com llm� reta
ma de conquista. Entr � alemâes.] constituir o grosso dos contingente guarda em que possam confiar ce
exceptuando o caso dos Judeus ex- I estrangeh-os anexos ao exército gamente.,.pulsos por Hitler da comunidade fr-ancês. Guadalajara, na Espanha Ultimamente, do Quartel Generalgermânica, registrarn-se apenas e�- foi um labéu de i gn omi n iu para os de Ai-gel anunciam que os aviões
cepções individuais, muito respei- i íuliun os Iascistas, mas f<JÍ também l n ort c-amccicunos estão lançandotáveís algumas delas e de per-sena- um título ele glór-ia para os mdlha- sóbr c as concentrações de tropasIidades, em alguns casos, de gran- rcs de ítalíanos que lutavam ao la- do Eixo impressos redigidos em
de projeção moral e intelectual, elo elas forcas (lo Governo de Madr-id. ltal íano e em alemão nos quais se
mas insuficientes por si só para :_e- Noticias que chegam das frenLes de denuncia a f'uga de Rouuuel da Tu
pres.e<ntar, um estiado d� oprruao guerra falam, não só da facilidade, n isi a, abandonando seus soldados,
nem de i libar o povo alemao de res- mas da sati sf'acâo COltl que os i la- Esses i rnp ressos, que convidam os
ponsahilidades pela sua participa- lianos se entregam as tropas Iiber- italianos a passar-se piara as fila"
ção no triunfo e na consolidação l tador as elas Democracias. Tr ipoli, aliadas, contém instruções e indi
?o .uacional,socialismo, o. caso do hoje em poder das Nações Unidas, caiu aos soldados que os utilizem
italiano que desperta para a verda- está policiada pelos italianos, que como salvo-condutos, Como se vê,de, rompendo por uma conversão gozam da con.fi.anca do comando trata-se de uma forma quasi regude conciência com todas as supers- �liai(]o. Jornais e ·lnanifest'Üs clan- lar de conceder p assapor les a tro
tiçõe� fascistas, é,bem frequente .. o. destinos, como o que recentemente pas cujas disposições se conhecem31e111ao arrependido nao se regis- foi lancado pelo Partido socialista de antemão.
tra com a mesma Irequência.

.

Os fatos demonstram dia a dia -----------------------------
a justiça da resolução do Presiden
te Roosevelt não considerando co
mo adversàr íos os itahianos resi
dentes na América. Alguns de seus

filhos, já nascidos no nosso Conti
nente, têm dado excelentes comba
tentes às fôrças armadas dos Esta
(los Unidos, É claro que os orga
nísmos policiais americanos fazem
uma escrupulosa e cuidadosa des-

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons- Mofra 4 e 5 - FONE 1.6lt2

Entrega a domicilio

�·1
I
SE�AS

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das· melhores
fábricas do país. são encontradas nos balcões da

S
Diariamente recebemos novldaces

RUA FELIPE SCHMIDT, .54 - FONE 1514

a

...-.;a

I
SAlUTINPIo BERGAf'ilO. PoderDso

lõn�co - reconstituinte geral. Indicada com

sucesso desde a mais leve traqueza à
mais rebelde moléstia consuntiva.
Peça à sua Farmácia ou à Caixa Postal, 1861 • S, Paulo

AG. PETTINATI

LAR LTDA_ALIANÇA DO
Avenida Rio Branco n. 91

RIO DE JANEIRO
Carta Patente D. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Séde: _ •• 5' andar

f'

Plano federal do Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:INDICADOR MEDICO Fortalezas Voadoras "amadurecem" a frente central
Londres, 7 (n.) - Horold King, Cubã, pois neste setor os I'USSIOS

da Reuters, teLegrafa de Moscou os importantes centros de Gomel, conseguiram o domínio do ar, de
anunciando que "For-talezas Voa- Minsque, Orsha e Briansque. pois de encarniçadas batalhas que
deras" estão tornando parte em Esses ataques aéreos de grande duraram todo o mês de abnil. Os
uma sér-ie de ataques contra as oi- raio de ação são feitos num 1110- alemães foram Iitenalmente expuâ

tspecialista: assistente do Professor Sanson dad es-chave da Alemanha, afim de menLo em que os recursos da sos do ar, no que é uma rcmínis-

do Rio de Janeiro. "amadurecer" a Irente central an- "Luftwaffe" estão sendo submeti- cêncía das históricas hatadhas da

C It Pela manhã, das 10 às 12 tes das próximas batalhas. Os bom- dos a grande desgaste. Grande nú- R. A. F., na Grã-Bretanha. As per-

On!u a!: A' tarde. das 3 às 6 bardeíros nor-te-amer icanos pilota- mero de caças ".Messerschmitt" re- das aeronáteticas alemãs, nas cin-

_--- .__ dos por pilotos russos especialmen- tirados com dificuldade da frente co últímas semanas, são de quase

MADEIRA NEVES-médico especialista em
te hoeinados, atacam elll formaçõ'es oentral, foram enviados para o 700 apalrelhos.

!

..-------------------------------------------- .....

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
_-------;__._ NARIZ, GARGANTA

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lonaa Prática no Rio de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467
Residência: Rua Prestdente Coutinho. 23

MARIO WENOHAUSEN - V�����1s° I:��de Medicina da Universidade do Brasil)
,51-Interno do Servico de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Deoartamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426
lResidencia: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 - Tel. 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.
-

--

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

Dr. SAVAS LACERDA
!<.Ex-iDterno do Serviço do Professor Loônldas Ferreira e ex-estagiário dos
1ierviços do dr. Gabriel da Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Sdúde e Hospital. de Caridade

Cons. Rua Felipe Schmidt, 8, FOGe 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Resídencle: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.
��������--------------

"'1
-

I
'PlSTITUTO D� DIAGNOSTICO

f Dr. �:t��i:9ã�oniZ Dr. Dj.I!�·�..lIm.nn.
,

Formado pela Uníversídade de

'l.: CirUrgi��DA�fopedia. Com prAtI�:�c:-ah!�:I��� europeu.
. Clínica e Cirurgia do Clínica médica em geral, pediatrIa,

P doença. do sistema nervoso, apare-
,

:,::......•J•.•
' l.r:��:::�:��!8DçaS

lho

::;��t���;fnl::m.m
Rua Joáo pinto 7 sobrado Dr. Paulo Tavares
Diariamente das 15 às Curso de Radiologia Clínlea com o

ir. Manoel de Abreu uampenarto

'1
17 horas.'

I
Silo PaUlo). Especializado em Hl·

.• HESID�NCIA' glene e Saúde Pública, pela Uníver-

.,.•...•:,.... Almirante Alvi�, 36 Ildade do Rio de Janeiro.
.. Gabinete de Raio XTelefone D. 1461 Electrocardiografia clínlca

.-------------i Metabolismo basal

I· Sondagem Duodenal
.;' D R Gabinete de fisioteraola

r. emigio Laboratório de microscopia e
. análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

.

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás J 2 e 14 as 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

PlORT4NOPOlIS

DR. BEZERRA LEITE.\

Clínica Médica
Tratamento das Doenças

Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas '-em diante

Crédito Mútuo Predial
Propl"ietários: J. Moreira & (ia.

Foi entregue aos prestamíatas Nelson e Nestor Ror
tencio da Silva residentes em João Pessoa (Estreito)
possuídor da caderneta n. 5.966. contempladas no sor
teio de 20 de Abril de 1943, com o premio maior, em

mercadorias. no valor de ers. $6.250.00.
4 de Maio

Mais um formidável sorteio rl'alizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 4 de Maio (3aJeira),

com prêmios no valor de

{r. $6 ..250,00Não vRcile, Adquira já fi �mll caderneta na séde da

I Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

I
... rt.!2.?fO Prelo nO 13.

ri' • _

Consultas médicas grátis
' IWW_��enas CI.:_$2.00 __

Londres - Do B. N. S. - Repor- b:iJ@o de Paris. A pastoral do
tando-se aos informes propalados Arcebispo de Lyon e a do Cardeal

pela rádio de Paris controlada pe- Li enart circularam no último mês,
um exército valente e magnifica- los alemães, a qual asseverou que Nessa pastoral o Cardeal f'rancês
mente eficiente, superior a qualquer o Cardeal Lienart, de LilIe, apoia-] declarou: "Nenhum sacrifício nos

outro que o fuehrer tivesse conse- va a política nazista de obr-igar os

zuído po' r' em campo, Hecordemo- b d f
. parece demasiado grande quando

� 1.ra alha ores ranceses a seguirem
nos como êle começou com um pu- para a Alemanha, o locutor católi- no solo cr-istão da França se pro-

nhado de homens, com alguns aero- có da BBC declarou:
cura desrespeitar essas liberdades

plano obsoletos para protegê-los e essenciads, sem as quais o ser hu-

apenas uma centena de tanques "A atitude do Cardeal Lienart ruano [ámais poderia se conduzir

contra o gigante cujo poderio era em relação a essa prática gerrnâni- conto filho de Deus. De outra ma

dez vezes maior. Enfrentou as le- ca - explicitamente condenada neira, não haveria salvaguarda para

giões do marechal Graziani _ um pelo Papa - é exposta na carta o destino dos individuos humanos.

exército magnificamente preparado coniunta divulgada pelo Arce

para o momento que Mnssolini jul
gasse oportuno para vibrar o seu

golpe traiçoeiro. Pois bem, Wavel
e os seus padeiros, lojistas, empre
gados bancários e agricultores des
truirarn-no com uma ousadia e co

ragem não igualadas na história .

Rorumel entrou então em cena com

o excelentemente treinado África Rua Tralano 0.° 16 - Séde própria
RegIstrado no Míuístérío da Agricultura pelo Ct>rtificad"

Korps e houve desde então muitas
n 1 em 20 de Setembro de 1938 .

:��isSS!tt����fi�OsS :��s:;aJ��I:lens, a:�: Endereço telegráfico: BANCREPOLA
ram batidos - e avançaram nova- CódiJlos usados: MASCOTTE la. 8 2a. edição
mente. Chamavam-se a si mesmos FLORIANOPOLIS
"ratos do deserto", dcpereciando-se EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
dessa maneira. "Nunca ocorreu-lhes Emprestimos - Descontos - Cobranças
que eram da mesma fibra de Ani- e ordens de pagamento,
bal e seu pequeno exército Carta- Tem correspondente em todos os Municípios do Estado:
giriês que enfrentaram tantos obstá- Representante da Caixa Economica Federal para a venda
culos e sairam vencedores. Assim o dali Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
oitavo exército conquistou mais semestral, em Maio e Novembro.
quase 3.000 kms, de deserto cruel, Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
abatendo o orgulho do terceiro de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
Reich. Em EI Alamein, Rommel dis- Mantem carteira especial para administ-ração de prédios.
punha de cento e vinte mil solda- Recebe dinheiro em depósito pelas
dos, de seiscentos a setecentos tan- melhores taxas:
ques e mais de mil canhões, Atual-
mente possue cincoenta mil homens, C/C à dísposlção (retirada livre) 2%

cerca, de uma centena de canhões e C/C Limitada 5%

menos de cem tanques. O oitavo C/C A'fiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%exército reconquistou a herança do

soldado britânico que nossos in imi- Aceita procuração para receber vencimentos em to-
188 8S Benarttcões Federais. Estaduais e Municipais.

gos julgavam perdida. Hoje Trípoli
acha-se ao seu alcance, Abriu ca

minho através elo deserto para a ci
Iização Tripolitana desenvolvida
pelos italianos.
"Enfrentará os remanescentes

das fôrças de TIo1lJ1lleI em qualquer
ponto ela Tunísia. Tr('s vezes Rom
mel evitou enfrenLar o valor e ca,

pacidade do oitayo exército, C'yitan
do-o e fugindo com uma rapidez
maior do que qualquer outro gene
ral na hisLória. l\Ias o ajuste de con

las aproxiI118,-se. O oitayo exército,
depois das suas prol'as e com a

experiencia adquirida não duvida
cios resulta elos. E' a sua missão,
juntamente com o primeiro exérci
to, expulsar os contingentes do
eixo. Isso não serú o fim".

Agentes e Corretores
PRECISAM-SE de Agentes

e Corretores para trabalharem
em todas as cidades dêste Es-.
tado E' necessário o candidato
dar referências. Para melhores
intormações, dirijam-se à rua

Vitor Meireles; 18. Sala 2.
257 5 v . 1

Prestígfa o Govêrno e RS
classes armadas, - ou serás
um "quInta· colunista". (L.
D. N.).
Para o choque final!
Londres, do Press-Information

Service pelo telégrafo. - (Exclusi
vo do ESTADO) - "Elogiemos ês
ses homens extraordinários" escre

ve o "Express" a respeito do oitavo
exército. "Com toda a razão exal
temos os nossos marujos, pilotos e

civis que sofreram a impiedosa hlitz
aérea de Hitler. Hoje em dia damos
expressão escrita 8,OS homens origi
nados de nobre sangue inglês, os

homens do oitavo exército. Há qua
tro anos atrás e ainda menos esses

Hoje formam

5

homens eram civis.

Este aluno hobi
litou-se em es

crituração mer

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,

nm:��

direito comer

ciai, correspon
deneio, em suo

caso com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com todo confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada

. por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já urna gera
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicas e em pe
quenos prestoções. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 o 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, o

um Certificado de competencia com o qual, de conformidade
com a lei bem clara, Doderá comprovar a sua alta habilitação.

nazistas visem
desrnorcdízcr O' clero

}
Soçiedade Cooperativa de Responsabilidades

.

Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

i,:

I
,

t r

-11,
\ !

Mais
•

crime «nazista»um
Londres, 6 (Reuters) - Segundo as noticias de Praga, a Côrte

de Dresden condenou á morte o cidadão chéco Alois Padouk, de 50
anos de idade, acusado de alta traição.

j,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--------�--�--------�--------�._.�

o ESTADO-Sábado, 8 de Maio de 1943

o reitor a Universidade de Varsóvia é, agora, carroceiro Eco,s .e Notícias
Como se sabe, todas as escolas, fia é muito dificil. Os meus cnlcgns P InstItuto da Ordem

liceus, ginásios etc. foram fechados gadas pelo Govê rno polonês, mais Varsóvia, foi surpreendido ao cn- universitários, qumucos, nsi�o) dqs Advogados Brasileiros"
pelos alemães, logo após a ocupa- de 100 perecetam pelos mú us I ra contrar seu amigo o Reitor ,1:\ enio etc. têm muito mais �acilidadl's. ptepara-se para comerno r o e

ção da Polônia, no PI'OPÓSito deli- los nos carcercs alemães ele Ora- ve rsidadc da Cap i.al pOI1Jl1eSa, snr. Por exemplo, um deles � vel'd;'H�CI- êste ano o prirneiro cente·
berad o de extinguir a cultura po- nieuburg e Dachau. Anl.on i ewicz, Professor ele Fi loso- 1'0, um professor de qmuu c.i raz, ,. d f d

-

Ioriesa. Os que escaparam da sanha teu fia e celébre lógico de fama mun- com as próprias mãos, pasl a para rro r io ,a sua un açao, pro-

Dê sse modo, só na Capital da Po- tônica. acham-se f'orçosamente de- d ial, servindo C01l10 cocheiro de sapatos. São esses os 1113is Iavorc- movendo, entre outras 50-

Iô n ia foram privados de ensiuo socupados, pois todos os Iaborató- cai-ruça. Conversando com o jorna- oidos, p eha s-orte, pois os demais lenidades, um Congresso In

l1l1iver.sitário mais de 11 lll.i.l .c.stu'lrilos,
bihlicbecas etc. fonl'lll lrans- li�·�a, disse o professor: ".Sinto�llle outros servem ii c�C-l,�cia n,,'; C;;lll- ter-n ac iorrcrl e um inter-esta.

dantes. Os professor es fOnH11 ele- portados paca a Alemanha.

I
Iel iz de poder ganhar a VIela rióste

I pos
ele concentração ", (Do Ser, d 1 d'

.

t
po,rtaJdo:_s par a os campos d e cou- �:m corr-espondente dUIl1 jor-nal macio, por iss-o que achar Ul�� em, viç� Polonês de Informações para ua e ]US:1S ':5. ,

centração e, conforme CIfras di vul- sueco, que esteve recentemente em p-rego para um pr-ofessor de idoso- O I"stado). Para o p rarri e i ro , que sera
------------------ instalado no Rio de Janeiro.

P R O C U R A M O S Tte, aviador Wilson :Montanha no dia 7 de agosto, já de-
ram sua adesão, além de

Peixoto da Silva juristas brasileiros, advo·
. . . ,� gados e m 3gistrados, vários

Cor;13ndante, Ofl.cla�s � Guar�lçao I juristas amoricanos, do sul,
da Bas� Aerea de Flofl�nopolls. convidam I do centro e do norte da A
aos amlg�s do Tene�te AViador Wl.ls�n Mail: ,mérica e, provavelmente, 01.
tanha Peixoto da SIlva para assistirem a I

guns J" i lt euro.. "

d d C I ur rsco ns u. .o s

dn:K·l:10S�'àS;.t�ec'h�I�Uass�slt�alJil�Kl;O(:�;u�El��f'eiJ�a�En Famfr(ezaRr sna O"Nte-1 �:���;':eÕ,';;'o d;":::al�d:;:':�:
.. . !lenemente, sob a p reaí d e n.-

cio, do sr. Presidente da

'I' República, serão realizadas
Antes de deix�r. a Amér�ca a primeira, escola para os ho- até o dia 14, data em que

do Norte, por cuja mdependen- mens de cor em Newwark, que terão início as sessões do

�ia, jun�o con� seus cOI?ratrio- recebeu} nome de Kosciuszko. Congresso Jurídico Brasilei
tas, os generais PulaskI 1 Krzy-I Antenomente,. em 1792" �o ro, ao qual já derem suas

zanowskí, co�bat�u valorosa- mom�nto de deixar a. Po!oma, ,adesões diversos conselhos
tl}-e�1te, o herói n�c�0!lal da Po- KOSCI'!szko deu a. sua m�a pro- i da "Ordem dos Advogados
lônía, em c.arta dirigida ao glo- curaçao c�om ° fim �e libertar do Brasil", Instituto de Ad.
noso arnerrcano, T�omas Jef- s�us aldeo�s do serviço se�h�- vogados e várias instituiçõesferson, em 5 de MaIO de 1798, nal, de acordo com os princi- cu.ltu ecris além de juriscon-

I entl:egou-Ihe
os bens que lhe pios e o espírito da Constitui- sult�s advogados e magis-haviam �ido oferta�os pelo po� ção de 3 de Maio de �791, que trado�.

.
vo amencano, destinando-se a assinala a data nacional da ..

I alforia dos cativos e sua educa- Polônia. (Do Servico Polonês O Presidente da Repúbli.
------------------------------- ! ção. de Informações para O Esta- co assinou decretos nome·

Com os capitais assim conse- do). ando: Hilton Santo�, admi-
guidos, foi fundada, em 1826, nist.rador da Galeria Pau-

__
o

lista de Modos Ltda. (ex-
Casa Alemã, de São Pau
lo); capitão Silo da Cruz
Soo re-, administrador d a In-
d úst r.o, Eletro-Aço Fleng
Ltda" d J Rio Grande do
Sul; capitão de corveta Car
los de Carvalho Rego, od
mini",tradar de Graficor Con
centra Hartmann Irmãos
S, A.; e Himalaia Vergoli-

I
no, fiscal da Editorial La
bor do Brasil, S. A.

*

, Foi pubiicado, no dia 5,
no "Diário Oficial", pelo

, Ministério da Educação. o

formulário ortográfico ela

I borado de acordo com a

Agências e sub-agências em todú o território nacional. 1 reforma ortográfica, agora.
Mais adianle disse: "Mesmo se a

I;.;:ucursal
no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin- 1 t

-

I b
-

I' t d
'" pos a em exec.uçao.co a oraçao rec llZlsse os ermos e I cipais cidades da América, Europa e Àfrica.prisão de alglllls de nós, a maiori'll tdos franceses estaria sempre con- A f1' l' Por aVlao, sfguiu do Rio

tra (l colaboracão. Dila-nos (( nossa qente em or.cxnÓpo 18 para Miami a professora Es-
consciencia qlle devemos permanc· I CAMPOS LOBO 8. elA. - Rua Felipe Scbmidt, n' 39 '1
CeI' ao lado dos AU,ados".

i
C P J 9 T I [S

te a MUliz, Gueje ,que, desig-
aixa ostti D. 1 - e e one 1.0 '3 nada pelo prefeito' do Dia.

__________________
End. Telegr. �ALIANÇA� trito Federal, fará um es-

,-

I SUB-AGE.NelAs EM LAGUNA, TURARÃO. lTA.Jl\.Í, tágio de seis meses nos Es-

I
Q tados Unidos afim de estu-

. L,·vrarl·a e Papel·arllla NOVA _uBLUMENAU.
ERUS UE. LAGES E RiO

DO�= �ii:c�;,:�!::�o��:���Ç�ã��ii=
Espll1ndolad&e Sl'lvel'lra

ii
Atelier de Pintura I ��::r�Ql:;:;:�:'i,alt: �:

Professor Eslanislau Traple � A' embaixada britânica no

Casa fundada para, com os menores preços da praça, AULAS DE DESENHO E PINTURA t Rio comunicou o presidente do
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, e ao I d 14 O' 1 h f Instituto da Ordem dos Advo-

público, em geral. I Diurnas - as ,3 as 7 s.; � gados Brasileiros, que (l pri-

I
Noturnas - das 19 às 21 hs. meiro ministro \Vinston Chur-
A'S TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS chill declarou-se feliz em acei-

I, EXPOSl-ça-O nerm.anente f tar H honra da SUél eleição para
. ri

I
membro "Honoris Causa" dês-

J. Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sal! n' 3
-

se Instituto,

i��������,������ •

_--.-:_ Até agora a Cruzada Nado-

A"'ACIO nal de Educação recebeu tele-
Máquinas de calcular e Má· � MOREIRA gramas de prefeitos municipaisquinas de escrever ADVOGADO
Para entrega imediata: .' dos vários Estados da Fede·'

MACHADO & CIl\. ESCRITORlO: rua Deodoro. n' 23 ração, comunicando a llbertura
Rua João Pinto, 5 Atende das 9 às 12 e das 2 às 5 de 533 escolas, no (,Dia do

I Florianópolis 1
REsmENCIA: La Porta Hotel. pf·esidente». Neste número deapartamento 112

;
_ _,_-� -- C. Postal 110 Fone. 12 instalações de novos estabeleci·

I EstúdiO!'i cinematogrã- mentos de ensino primário em

; fico.s destruido5
-------------

todo o território nacional, o

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

--------- Madri, G (U. P,) - Um pavoro- VIlRff1e {le pequena caso- Amazonas contribuiu com 215.
so incêndio destruiu os estudios da lU lã ""I\} comercial, de

Não tenhas dúvida em de-I Ao tentar esquivar·se às determi· Companhia Cinematográficà ltalia- sêcos e molhados, bem a
---=;;

nunciar um "quinta.coluna�!,

I';'W
1!J!lsJllllSa ap so�;al9 sop saQ:lllU na "Titanus" - é o que informam freguesada, à rua Uru Os órgãos da Estat.ística Militar

:por mais que p.areça
teu amJ· :lt�r,. uma pessoa revela o que é: notícias procedentes de Roma. São guai, n 17, Tratar na. mes têm apóio legal, quando intimam

-

ti ,mmIgo do Brasil. E para os inimi· o produtor e o vendedor a mostraf
go; nao mer�ce tua es . ma um JOS do Brasil, a lei é inflexivel. calculados em 12 milhões de liras ma. o que possuem em seus estabeleci·
traidor da Patrla. (L. D. N.). iD. E. M.). os prejuizos ca,usados pelo sinistro. 196 :q0 v -26 t (D EM)- men os. . , .•

Representante ativo relacionado e idôneo para venda,
instalação e conservação de

Relógios Elétricos Nacionais
sistema Mestre e Secundários

Marca TAGUS"-

e outros artigos do ramo como:

Telefones internos
Sinais iuminosos

Avisadores de incêndio
Propostas detalhadas aos distribuidores

STAL TELLES &: CO. LTDA.
Rua Líbero Badaró. 94 -- 2' andar

Caixa Postal, 2939 ._ SÃO PAULO

Certe de um prisioneiro

Baia,.
francês a De Gaulle ILondres, - (Dos Eree Ereticli que tiveram oportunidad.e de OI/vir

Press Seruice para lnteraliado ), - emissoras livres, soub emos COIl! {'/l-!
Os' prisioneiros [ronc eses na Ale- tusiastno que vários [ranceses não I

manha, sem se sentirem influencia- aceitaroni a derrota e continuaram;
elos pela propaganda nazista, recto- a /I/Ia para expulsar os alemães do'
1l1all1 puniçiio para os traidores do solo da Francu, Neste ideal estamos I
povo lia França. Numa carta eude- unidos, Os prisioneiros estão sub- il'eçad�t ao general De Gaulle, um melido� �t l.llna incessante propu-Ifrances qlle escapou de um campo gallda llllmzga. Qllase Iodos os dws I
prisão na Alemanha se refere à si- recebiamos jornais da França Iillação 110S campos alemães (' aos oCl/pada, jornais esses qlle eram.
colaboracionistas de Vichi. O pa- mais acentuadamelltl' alemcles do
iriota francês diz em Slla carla o qlle as próprias folhas nazistas. I.segllinle: Alguns dos nossos companheiros I[iam-nos para acha/' sinais da l'e- Isistencia francesa. Os prisioneiros I/,ranceses, que se acham JJa Alellw-

1111((, pedem aos Prances·es Comblt-'
tentes que tenham como um dos
sellS propósitos JJesta gllerra punil'
os tl'aido/'es".

"Fiquei Sll'/'preso ao ver com qlle
perfidia a imprensa e o rádio sob
o controle dos ,alemães lentam en,

(Jwwr a opinião púb[ica do melt

pais, sôbre os verdadei/'os ' senti
mentos dos meus camaradas. 'Pen
ela lraba/lwdo como prisioneiro IUI

indústria e na agricllltllra da flle-
111anha, tomo a liberdade de lazer
o.s segllintes obsei-vações: durante
longo tempo nada soubemos dos
heróis da P/'wlca Combatente. Mas,
pOllCO a pOllCO", através dos pró
prios alemães e de companheiros

Companhia
Fundada em 1870 - Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 1911

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais dt «$ 59.000.000,00
Responsabilidades assumidas, c $ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426,313,52
BeO!.� de raiz. (prédios t terrenos) • $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

« Aliança

t�'"

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

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

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

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1595.
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o ESTADO-Sábado, 8 de Maio de 1943 7

�o,tP�!�_ o��,�,���,n"�li,p!ad���l�'U���J����a't�o�t,�,�!!a""d ,t!!"Qç,�,!!!,secretúri�' de Estado dos EE. UU., alemães, na Europa ocupada. concebido, organizado e executado· Os el!al1Ja�os Esta�os satelites
, A A Berlc declarou que "a O discurso declara textualmente: um programa de matança geral dos dr-vem ta,1:1?em assu�llr .

as
.

suas

de I' nid I
'

d I d I "Na-o h/I duvida agora de que o civis sem ao menos a aquiescencia r-cspousub ll idadcs. Nao e segredo( cs unuam ac e os cu pa os a e- 1 e ,

r I d <5 • nmães - agora generalizados por "Reich" Alemão, por meio de uma tática de grande parte do povo ale- que porsonanc a es ou "': llPOS" ei

rolítica deliberada e de uma 01'- mão. alguns de.stes Estados, tem pIOCI.l-lodo o povo alemão - deve cons- I
tdetalhada, chamou a SI' Se houvesse qualquer desaprova- rado estabelecer contac o com va-tituir uma consideração básica pa- ganização •

I
. -

-I ale te convulsão es rias das nações unidas na esperan-alemão, a tarefa de exterminar a re lgião çuo gera, qu; 11 r .. -

.

d ti pontanea ele horror, qualquer pra- ça de obter termos mais faceis dejudaica e o povo ju eu no con 1-

nente da Europa, A declaração fei- tica geral de piedade e compaixão, paz, quando o aparelhamento na-

I "R' I" 1 um tal programa não poderia 1)1'05- zista fôr finalmente desmantelado.ta nesse sentído pe o eic 1 a, e- �

mão é de todo conciente". seguir. Assim, presenciamos, pela E eles prevêem agora uma época,
"Passou o tempo em que podia- primeira vez na história moderna, num futuro não muito distante, em

. .

d I o fato de 11111a nação, supostamen- que os seus países serão julgados1110S presumir que esta serre e 101'- I
..

d t' '1' ada ter formulado planos pelo papel que desempenharam nes-de protesto aqui realizada, discurso "ores constitue culpa unica e um e CIVI lZ ,
.

•

1 e executado sistematicamente UIll te drama cruel".esse que encerra uma série de

prO-I grupo
reduzido de governantes a e-

testos contra o tratamento deshu-

ra o tratamento ao povo
quando de sua derrota".

O sr. Berle foi impedido de com-

parecer pessoalmente ao comício
por motivo de doença, mas o seu

discurso foi lido perante uma, gran
de multidão, durante uma reunião

Associação Comercial de Florianópolis Irmandade do �enhor JeslÍ&s dos Passos
Assembléia Geral Ordinária e HOSPital de Caridade �&.iié��,�iDe conformidade ccrn os Estatutos são convocados os

VERA CnUZsrs, sócios da Associação Comercial de Florianópolis para a ..
sessão de Assembléia Gel aI Ordinária, que se realizará a 13 de De ordem da Provedoria da Irmandade do Senhor Jesúsmaio corrente, às 19 1/2 horas, na séde social à rua Trajano, dos Passos e Hospital de Caridade, e de conformidade com o
13, sobrado, para a posse da nova Diretoria. que preceitua o artigo, 98, do Compromisso, faço público que,Não havendo número legal, lar-se á nova chamada. a testa desta Irmandade se realizará domingo. 9 de maio cor
meia hora mais tarde, quando a Assembléia funcionará com rente, às 8 1/2 horas, na Igreja do Menino Deus, com missa
qualquer número. solene e sermão ao Evangelho pelo Revmo. Monsenhor HarryFlorianópolis, 3 de maio de 1943. Bauer.

ADAUTO PE�çIRA -- Secretário Convido, portanto. a todos os fiéis para assistirem aos
mesmos átos e bem assim aos Irmãos, para revestirem-se de
balandraus.

Con sistor io da Irmandade do Senhor ]esús dDS Passos e

Hospital de Caridade em Florianópolis, 6 de maio de 1943.
Júlio Pereira Vieira. Secretório

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

�-------------------------- �a...8m_

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
HOje e amanha será 8 sua preferida

Drc�gas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituáric médico

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

FONE 1.642

o conselho geral de Oran
telegrafa ao graL De Gaulle

E .0 seguinte o texto do telegrama endereçado no dia 21 de Abril
pelo Presidente do Conselho Geral de 01'(/11 ao 'General de Guulle :

Expresso-iios os aarudecimentos de 1108S(( Assembtéia ao vosso te
leqrama. Sinto-me [eliz ao vos iniorrnar que .0 Conselho Geral de Oran
VOtOIl uma moção de confiança à vossa pessoa puru que conduzis �lOS
sos Exércitos à Yitúria comllm e à 'deliberação .da França, l'eStituindO-jlhe, 110 mundo, sua gl'andeza e itidepetulénria e os meios .dc desempe
uhar a sua missão ciuilizadoro de justiça "social IW liberdade".

1
1 I

.j
1
I '

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutajaenã:
secretos, fi servem sómente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los o.
mentir no ministrá-los constitua
crime rigoro�amente nurrido pel&t
leis do País. CD. E. M.).

� _ ..

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

I'

i
I

O. Pálido.. Depauper.do.,
E'90tado., AnêmIco., Mãl.
qUI criam M,grol, Crilnça.
uquíticII, rlc.btrão I tenl-
ficlção gIreI do organismo

l com O

Sa ngue n DI
ue. D.N.S.P. rr 199. da 1921

...

"

COMPf{E A VAREJO, POR PREÇOC SA O Uque recebeu um sortimento nunca visto, em lãs, cachás, pelúcias, mo.lhas, cobertores, acolchoados e mais uma infinidade de outrosartigos, que vendemos êste mês por preços verdadeil'amente baixos. fi CASA DAURA. está adotando, dêste mês em diante, o seu. l êrno ,

que será: Vender muito. Ganhando llOUCP. Para que V. S. se certifique, damos a relação de alguns artigos, que vigorarão durante o mês de maio:MALHAS; Lâmdria Gdlete Azul, - :\1eia dezena .. 4,50 f TECIDOS DIVERSOS:
.Ooletinhos p/ criança - Um . . . . . . . . . 6,00 Calça de borracha - Uma 7,00 Cretone branco, largo 2,20 _ Metr-o 13,00Pulover p/ cr ian ça - Um 8,50 Jogo de couro p/ rapaz - Um ,..... 10,00 Cretone hranco, largo 2m1. _ Metro 11,00Pulover p/ rapaz - Um 14,00 Jogo de couro p/ homem (só por este mes)-Um 10,00 Cretorie branco, largo 1,40 - Metro 8,00Pulover p/ rapaz, art. bom - Um.............. 16,00 Blusas Swing - de 10,00 - 12,00 e............ 14,00 Crel cn e em cores, largo 2mt. _ Metro 13,00Pulover, s/manga p/ homem - Cm . . . . . . . . 12,00 Camisas Spor t, hranca pi homem - Uma 8,50 Atoalhad o branco e de cores, largo 1,40 - Melro 7,00Pulover p/ homem - Um 14,00 Casaquénhos felpudos, p/ hêbô - Um 7,50 Tecido p/colchão, larg. 1,40 - Metro ?,80Pulover.sart. bom p! homem - Um . . . . . . . . . . .. 16,00 Capas felpudas p/ bêbê - Uma 16,00 Tecido p/colchão, largo 0,80 - Metro ;l,OOBluzas p/ senhoras - Uma 16,00 Maletas escolares - Uma 5,00 Tecido p/ colchão _ Metro 3,00Recebemos mais de 100 tipos diferentes de Pulovers p/ Pasta de couro p/ escolares - Uma 18,00 Opala lisa _ Metro 3,00homens e rapazes e blusas p/ senhoras, que estamos ven- Maletas p/ traha.lho de 8,50 - 10,50 e '14,00 Opala lisa, art. fino _ Metro ...............• 4,50dendo por preços íncriveis. Malas de Eibrolit« de 24,00, 28,00 e 3;),00 Opala lisa, tipo Suissa - Metro 5,00CAMA E MESA: Lã Linda, em novelos - Um 1,50 Opala estampada, de 4,'00 e �,ooCobertores cinza - Um .....................• 8,50 PERFUMARIAS: .

Tecido oordoné p/cuécas _ Metro.. . .. . . . . . . . :>,00CIobertores Paulista pi casal - Um 32,00 Leite de Rosas - Um 5,80 Linon, em todas as cores _ Metro 3,00Cobertores Paulista p/ solteiro - Um 26,00 Leite de Colonia. - Um ,..... 6,1)0 Luiz ine, art. largo _ Metro 3,00-Cobertores meia lã p/ casal - Um 60,00 Sahonete Lever, Lifebouy e Gessy - Caixa .�,80 MeDi nó preto, largo 0,80 - Metro 6,00Cobertores desenhado, art. pesado pi casal - Um 40,00 Sabonete Carnaval - Caixa 3,80 Crepe preto, art. ótimo _ Metro ...........• 6,00Cobertores Xadrez p/ casal - Um 20,00 Sabonete Dorly - Um 1,30 Tecidos p/cortína, de 2,50 - 8,00 _ 10,00 e .. 14,00{:;obertores X'adrez p/ solteiro - Um _. . . . . . . . . . 18,00 Sabonete Madeira do Oriente ..:._ Um 6,50 Caixa 19,00 Crepon p/kimollo _ l\1Ietro ...............• 4,50{:;oberEmes desenhados p/ casal - Um .......• 22,0'0 Sabonete Noby - Um 0,50 Zefir Superior _ Melro ...................• 3,50Cober,tores desenhados p/ s·oltei,ro - Um 20,00 Pasta LeveI' - Uma 3,30 Tricol.Ílnes, em cores firmes _ Metro ,. 5,00Cobertores Piratininga p/ casa} - Um 33,00 'Pasta Kolinos - Uma 3,40 Pelucia fustão e111 todas as cores _ Metro ...• 5,50OOibertores Pkatininga p/ soltei·l'o - Um 27,00 Pasta Alvidente - Uma 2,40 Cachá peluda _ MetrO' 4,50Cobertores Reclame p/ casal - Um . . . . . . . . . . .. 25,00 Pasta Acetylarsan - Uma 4,20 Toalh.as p/rosto, de 2,00 __ 3,00 - 4,00 _ 5,0.0 e 6,00�ober,tores Recl�n�e pi solteiro - Um 22,00 Pasta Gessy - Uma 3,00 Toa.lhas lisas p/banho _ Uma 8,00.cohertores p/ bebe, ele 6,50, 8,50 e ...........• 12,00 Pasta Odol - Uma , 3,40 Toalhas em coces p/banho _ Uma 13,00.coJ.cha, fustão pI casal - Uma 24,00 Rouje Michel - Um 4,50 Toalhas Alagoanas p/banho _ Uma 11,00Colcha fustão p/ sollteiro - UIna, ...•........ 17,00 Rouge Na,rcizo Verde - Um .................• 6,50 Toalhas brancas, tam. �ande p/banho _ Uma 18,0()OoIcha branoo p/ so].te,iro - Uma de 16,00 e ...• 20,0'0 Rouje Gessy - Um 4,50 Casemiras p/cas.acos, largo 1,50 24,0(,)Ç,oloha branca art. bm pi c.a.salr - Uma 32,00 .r:ouje Madeira do Oriente - Um. . .. .. . . . . . • 6,00 Cas�l11iras p!l�omem, cortes ele 60,00 _ �,oo e 12�,o()Colcha de v,eluelo p/ casal - Uma...... .....• 32,00 :Esmalte Cutex "'- Um 3,'10 TeOlelo graulte, largo 1,60 _ Metro............ 1.,00-Cokha ele seda p/ casal - Uma. .....• 48,00 Odol Liquido - Um G,oo SEDAS E RAYONS:Guarn�ç�es pi mesa, 140x140 - Uma. . . . . . . . . • 22,00 Talco Ross - Um 3,30 Laqué e111 todas as cores _ Metro ...........•Guarn�ç<?es p/ mesa, 140x180 - Uma

26,00! Bâton Tangee e Michel - Um 3,00 Lingerie lisa _ Metro .�uarln�ç�'Cs p/ me;sa, 140�230 - Uma 36,00 Bâton Royal Briar - Um 4,00 Fustã.o de seda _ Metro ...................•Guarmçoes p/ cha, art. fl1l10 - Uma. . .. .....• 30,00 I Loção Madeira do Oriente - Uma 32,00 Sletim Lumiér,e, largo 0,90 - Metro .

. ARMARINHOS: Loção Coty - Uma 26,00 Tafetá Moiré - Metro .Sombl1�nha d,e se.d,a :- Uma ,. .. 38,00 Loção Flamour - Uma 13,00 OagaJl1za lisa, de 8,00 e .�omhr'�lnha de tnc�ll11e, arfo bom - Uma 26,00 Loção Brilhante - Uma 9,50 Lin.gCll'ie estan1!Pado _ Metro .ombr�,nlla p/ mooInhas - Uma 15,00 Loção Narcizo verde - Uma .................• 22,00 Lamilé, a.r1. pesado _ Metro ...............•�OJ.nbr�,nha cabo curto T!/ cr.i'a.nç� - Uma. . . . . . 8,00 Creme Colgate p/haJ'ba - Uma 3,00 Panatou, artigo C0111 lã - ::\1etro .OInbnnha cabo compr.l�o pi cnanç!l - Uma. . 10,00 Tricófero de Barry - Uma .7,00 Ga'bardine ele seda _ Metro ...............•�obr�tudlO' p/ homem., ohma confecçao - Um .• 98,00 Brilhantina Narcizo verde - Uma.. . . . . . . . .. . . . 8,50 Seela Givré, todas as cores - Metro .........•
T
orhnas de rendaiS - Uma. 25,00 Brilhantina Royal Briar - Uma 7,50

I
Seda Petit-pois, a.rt. fino - Metro ...........•

Cap�tes de veludo p! quarto - Um .. . . . . . . . . . • 24,00 PÓ Madeira do Oriente - Um 7,00 Lã e seda, art. fim) p/vestido _ Metro .......•
Cal11�sas Sossega Leao p/ homem - Uma. . . . . . 5,50 P,Ó F]oramye - Um 6,00 Veludo Chifon _ .:\-letro .al11JISas Sossega Leão p/ rapaz - Uma 5,00 PÓ Ges'sy - Um 6,50 Tafetá x.adrez, de 6,80 e ...................•Recebemos um grande saldo de retalhos perfeitos de pelucia. que vendemos por pI'eços convidativos.Possuimos um belo sortimento de gravatas. lenços, meias. artigos, estes, escolhidos com o mais apurado gôsto •

..ECONOMIZE DINHEIRO, APROVEITANDO AS SENSACIONAIS OFERTAS DESTE MÊS, POIS ESTAMOS ENTREGANDO AO PÚBLICOTODO O NOSSO ESTOQUE,COM UM LUCRO MINIMO.
Não sinta 'rlGII agasalhe-se, comprando na OAS ....t-\._.

Schinidl, n. 19
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4,56
8,00
9,50

1-1,90
10,00
11,00
9,00
13,00
17,00
15,00
13,GO
12,00
24,00
55,00
7,50

Rua Felipe
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A vitória aliada
de 1943

na Africa
Coroando com glorioso êxito ii campanha norte�africana, as tropas aliadas, num esforço COlunm em
IIfÓI da Liberdade, ocuparam, ontem, ii tarde, os grandes redutos do «eixo»: Túnis e Bizertoe

O ESTADO congratula os bravos soldados que levaram a efeito ii esplêndida jOl'nadae

Vichi faz o que imponência.
Berlim· exige .

Zurique, 8 (R.) - Todos os rus- Horáno das santas Missas para
sos e repuhlicanos espanhóis que Domingo
residiam em Vichí foram presos.
Entre os espanhóis encontram-se
ex-membros do govêrno republica
no.

Material bélico americano fabricado na Tunisia
'ARGEL, 8 (R.) .. A EMISSORA DESTA CAPITAL DECLAROU 'QUE UMA FÁBRICA NNORTE·AMERICANA FOI RAPIDAMENTE
MONTADA NO NORTE DA ÁFRICA. NESSA FÁBRICA SÃO AJUSTADAS AS PEÇAS "'DO MATERIAL QUE EM SEGUIDA É EN ..

" ,fIADO PARA OS EXÉRCITOS DA -TUNISIA. A EMISSORA DESTA CAPITAL IRRADIOU PARA o POVO FRANCÊS O RUIDO
DA FÁBRICA ·EM FUNCIONAMENTO.

As últimas 24 horas em resumo)I
Os italianos estão fazendo

eva-I
denadas Cl morte 3 jovens holan- I

cuar o litoral da Riviera Francesa, deses, cujas idades. oscilam entre
cujas praias estão eriçadas de ara- 18 e 20 anos.
mes farpados. . *

• Com a ocupação da capital da
Tunísia, foi nomeado "residente
geral" (interino) o general francês
Juin.

O artista do cinema OrsonWelles,
foi rejeitado pelo serviço militar,
por

' 'deficiência física".
• *

A imprensa de João Pessoa põe
em relevo o novo métido de cura
da taberculose, descoberto pelo mé
dico Nélson Correia, e que se baseia
na injeção de ácido fênico, até Cl
dase de 25 -centigramas, diaria
.merrte,

Em combates aéreos no Cáucaso
ocidental, 27 aviões do "eixo" fo
ram abatidos.

•

A Empresa Hermann Goering
adquiriu a maior parte das ações
da Cia. italiana Isotta-Fraschini.
A empresa Goering foi organizada
para a pilhagem industrial nos

países ocupados.
:;;

".

O gra1. Giraud propôs ao gra1.
De Gaulle a reunião das forças
militares sob seus comandos e a

formação de um governo central
provisório na Africa do Norte, sob
a chefia de ambos êles.

.

O presíderrte da República da Li
béria, sr. Barclay, é esperado, ain
da êste mês, nos. Estados Unidos.

Em Melbourne, anuncia-se ofi
cialmente que, devido à ação ini
miga, perderam-se 3 navios aus

tralianos, 1 americano e 1 norue

guês.

Os norte-americanos ocuparam
militarmente a ilha de Amschitka,
do grupo das Aleutas, a apenas
cem quilômetros da ilha de Kiska,
ocu.pada pelos ja�oneses.
Anuncia-se que o ator de cinema

Clark Gable, realizou, como obser- O comandante norte-americano
vador. o seu primeiro vôo, no recente Howard Gilmore, depois de ter

bombardeio a Antuérpia. torpedeado um cargueiro e uma

• oanhoneira japonesa e avariado
O embaixador espanhol Carde- outro cargueiro, foi ferido. Para

nas, em Washington, declarou que, que o seu submarino não fosse a

cada vez mais, a Espanha deseja tingido, o comandante Gilmore, na

manter-se fóra da guerra. ltor::.e superior, d.eu or�em Cl tripu-
* agao para que lmerglSse, -- o que

•• • • i foi feito, perecendo êle afogado,A pianista braSileira Madalena heroicamenteTagliaferro chegou de B. Aires a
.

Montevidéu, onde hoje realizará um
concerto.

. .

RITZHoje BECO SEM SAlDA Hoje
Nas cercanias de Túnis e Bizer

ta, ontem, os aliados fizeram mais
de 10 mil prisioneiros e captura
ram enormes massas de armamen
tos. Missão militer

mexicana
México, 8 (R.) - o Ministério

da Defesa anunciou que partiu com

destino ao norte da África uma

Ontem, 27 navios do "eixo',
foram destruidos em Túnis, Bizerta,
Nápoles e águas do Mediterrâneo.

"

A d d . missão militar méxi cana, presidi-
cusa os e haverem assaSSlna- . .

bd
.

1· ta P 1 K 1
.

I
da pelo major Arturo Davila Ca a-

os o Jorna IS ou o en, srrn.-

pa_tizante dos nazistas, foram cori- lero,
,..-_-_..-.---.-.._.�.-_....._-----_._---_..._---_..---.._----._---_-...•.•._.•._..---.-.....---.,....�

Instituto Brasil- Estados' Unidos
São convidados todos os srs. membros da Di

retoria, atualmente em exercício, bem como todos os

srs. mambros do Conselho Consultivo, para a sessão
ordinária que se realizará na próxima segunda feira,
dia 10, às ) 7 horas em ponto. Serão tratados as

suntos de importância.
".,..,.".. "

_ _._ - _ _ ...

Arrependido, voltou à prisãoPorto Alegre, 8 (C. P.) - Em gitivo. Este apresentou-se ao ref'e
dezembro do ano passado, ocorreu rido policial e foi levado para a

:uma fuga da cadeia civil de Taqua- R. C. P., para ser remetido nova
ra, Cinco presos que alí se acha- mente para Taquara.
,vam, alguns cumprindo sentença. Genes foi condenado pela [usti
depois de arr'ombarem um dos ân- ça daquele município a um ano de
gulos do xadrez, fugiram, tomando prisão celular, por haver seduzido
rumo ignorado. Agora, um dos uma menor alí residente, Fazia
evadidos Genes Machado Soares, apenas um mês que se encontrava
resolveu entregar-se à polícia, sob preso, quando no dia em que os
a alegação de que não conseguiu seus colegas de infortúnio pratica-

. encontrar descanço com sua Iiber- ram o golpe da fuga, resolveu
dade forçada. acompanhá-los.
Por íntermédío de um irmão, A reportagem teve conhecimento

Genes Machado fez chegar êsse seu de que Genes Machado Soares se

.desej,o ao conhecimento das autorí- mostra arrependido do seu áto,
dados locais, tendo sido escalado pois, desde o dia em que se sentiu
para o serviço o inspetor Valdemar livre, teve a impressâo de que fô
Barreto que, se dirigiu ao bairro ra colocado numa prisão de maioI'
de Niterói, onde já se achava o fu- tamanho ...

o CiRAL EURICO DüTRA
FALARÁ PARA OS H, UU.
Uma cadeia radiofônica

constituida por 140 ern is
saras 11 ar te americanas,
irradiará, ho ie, entre as

17.30 e as 18 horas, um

programa em homena
gem ao nosso país e in
titulado "Parada do Bra
sil". A certa altura dês se.
programa, será retrerierni
tido para os EE. Unidos
um discurso que p ron u
ciará o gral. Eurico Dutra,
ministro da Guerra.

Levante "de marujos alemães
Nova Iorque, 8 (U. P.) - A "B. B. C." anunciou que os.,

tripulantes dos navios alemães "Braunfels", "Drechentels '";
"Anfora" e "Ehrenfels", de 2.800, 6.300, 5.400 e 2.700 tonela
das de deslocamento, respectívamerãte, todos internados e111-

Macáu, na Índia Portuguesa, incendiaram suas próprias em

barcações, depois de matar um dos oficiais, o capitão do "Eli
renfels" .

• eee+

N t R I-
- Clulll�a�. lrravatal!. l:'lJamel.

O os e Igl0sas Meias das melhores, pelos menores

preços 36 na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.Domingo, dia 9 de maio, se

rá celebrado em todo o globo,
o dia mundial do Congragado
Mariano. São por demais co

nhecidas as atividades das Con
gregações Marianas, nestes últi
mos tempos. Sendo universal
mente espalhadas, não se res

tringern, entretanto, a uma elas
se única, mas abrangem todas,
desde as mais cultas até as

mais humildes.
Os Soldados de

Ecos e Notícias I;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 para

lhes matar a fome - estão
subscritas, na coleta' aberta
pelo O EST.4DO, as eeguia
tes quantias:
Já publicadas
Senita e Claudéte
SiJveíra

Alguns funcionários
dos Correios e Te-
légrafos

Mateus Klim
Uma "Jow ton"
Anônimo
Menino João Décio
Con t in uernoe a

quaisquer donativos.

257,00

82,00
10,00
5,00
20,00
5,00

receber

*
Ontem nos visitaram os sra, Ivo

Serrão Vieira e José Garlos da
Costa Gama, prontificando-se, es

pontaneamente, a colaborarem para
a subscrição aberta pelo ESTADO,
em favor dos pequeninos órfãos da
viuva Maria Monteiro da Silva.
A iniciativa partiu de O ESTA

DO e já está sendo apoiada pelo
microfone da "Empresa de Propa
ganda Guarujá Limitada", à qual
pertencem os srs. Ivo S. Vieira e J.
C. da Costa Gama.

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

Vinba Crelsetai
"SILVEIRA"

Gr.nd. T61lico

Pensava-se até pouco tempo que a cura
da tuberculose exigia [sempre mudança
para 11111 ctíma mais propfcío; eram par
ticularmente indicados os sítios frios e
secos. Hoje, porém, 'se sabe que sem mu
dar de lugar um tuberculoso pode per
Ieitamente curar-se, i 'desde que siga ..
isca as prescr-ições 'médicas, crfteríosa
mente formuladas. 1'Ia cidade do Rio dc
.Ianeh-o não têm conta os doentes que se
cm-aram da sua. tuberculose, gvaças 'ao
pnelunotorax, à Jlledicação adjuvante, ii
alhnclltac;:ão conveniente, ao rc])OUSO beul
arejado. (8. N. E. 8.)

5,00

O receordista Lili Sousa Pin
to, do Varig Aéreo Esporte,
tentando bater o recorde sul
americano de vôo em planador.Maria desern- decolou de Porto Alegre, no-

penhararn , sempre, papel pre- dia 2, às 14 horas, aterrando
ponderante em todas as nações. na cidade de Taquari às 15
Combatem o erro onde quer horas, dspois de cobrir 65 qui
que êle se encontre, ao mesme

lornetros. Apesar de não bater
tempo que difundem a Sã Dou-

o recorde, aquele aviador bra
trina por todos os recantos da sileiro estabeleceu magnífica perTerra.. . . tormance entre os planadores:O BraSil te� a felicidade de

I da América do Sul. tendo
s�r um dos p.alses onde o m? ainds , no mês passado, su

vlm�nto Mariano tomou not�- perado todos os recordes b r asi
v�l incremento e em nossa �a-Ileiros para monoplace. cobrindotr ía o Estado de Sta. Catarina

um percurso de 60 quilômetrosé o pioneiro do marianismo no d
sul do país. enfileir-ando sua

nesse tipo de plana or.

flâmula gloriOsa Jogo após os Acaba de ser convocado para
Estados de S. Paulo e Rio de o serviço ativo do Exército,
Janeiro. com outros jovens, o acadêmi-
Comemorando essa data tão co Osvaldo Aranha Filho (filho

significativa, a Congregação Ma- ministro Osvaldo Aranha), e

riana N.S. da Glória, do Colé- que dentro em pouco se deve
gio Catarinense, organizou o rá apresentar às autoridades
pragrama que segue: 7,30 horas militares do Rio de Janeiro.
- S. Missa e Comunhão Geral
a celebrar se na Gruta de Lur Ides do Colégio Catarinebse. - Caspa 1 LOÇÃO MA.RAYI�
Renovação solene do Ato de LHOSA. I

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

Consagração à Nossa Senhora; Quem sonegar informações à Es-
9 hs, - Amistoso, encontro tatística Militar, trabalha em próW;

entre as equipes de f�teból das I de país inimigo. E, nesse caso,.

C
-

M· S N d será julgado, militarIf\ente, come'
ongregaçoes anana�... o

inimigo do Brasil (D. E. M.).
Rosário e N.S. da Glona;

16 hs, _:_ Concurso de Ora- Comprai na CP_ SA MISCE
tória, no qual tomarão parte LÁNEA é saber economizar'
os membros das CC. MM. N.
Sra. do Rosário e N. Sra. da
Glória;

19 hs. - Bênção na Cate
dral Metropolitana.
E' de esperar que esses Ies

teios alcancem grande brilho e

P. �ega�6�T fRua Ten. Silveira, 50

"Endereço telegráfico:
VOIGT
Florianópolis

•
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Catedral: 6,-7,-8,-10 horas.-Nove

na: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às

7,30.
Igreja de S. Francisco, missas ClS

7 e às 9 horas.
Hospital de Caridade, às 6 e ClS

8 horas.
Puríssimo Coração de Maria (Par

to), ClS 8 horas.
Igreja de Sto. Antônio, ClS 7 e ClS

8 horas.
Igreja de S. Sebastião, às 6,�0

horas.
Igreja de Sta. Teres-inha, às 8

horas.

Ginásio, às 5, 6, e 7.30 (s6 alu
nos) e ClS 8.30 horas.
Capela de S. Luiz, às 7 e às 8.30

horas.
Asílio Irmão Joaquim: 6 horas
Igreja da. Conceição: 7,15 "

Capela do Abrigo de Menores 7
horas (todos os dias). .
Trindade: Matriz: 8-10 horas.
Trindade: Chácara dos Padres:

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

horlJ.s.
Barreiros, às 9,30 e, no dia se

guinte, às 7 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


