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Obstinados e fanáticos são os japonesesWashington, 11 (U. P.) --I que no transcurso dos próxi- para uso de seus aviões. Essas
Os japoneses parecem resolvi-, mos meses o tempo melhore pistas são, ir(variavelmente.
dos a manter seus baluartes - nunca chega a ser bom nes- alvos dos bombardeiros norte
nas ilhas Aleutas, apesar do sas latitudes - podendo, as- americanos, porém os japone
quase incessante bombardeio 'sim, intensificar a ofensiva ses efetuam reparos rápidos,
que suporta sua maior base na aérea norte-americana. quer seja durante a noite ou
Ilha de Kiska, que foi, em nos dias em que o estado do
abril, objeto de 142 ataques Não há indícios de que os tempo não permite a atuação
aéreos. A de Attu, a 200 milhas golpes aéreos hajam delíbíta- das máquinas dos Estados Uni
para o oeste, foi atacada cinco dos materialmente os japorie- dos.
vezes. ses. Parece que dispõem de De qualquer modo, os perí-
Estes ataques foram realiza- fortes defesas anti-aéreas. tan- tos em aeronáutica acreditam

dos em 17 dias, quando as más to em Kiska como em Attu. Há, que o bombardeio quase cons

condições atmosféricas, co .. pelo contrário, notícias de que tante por parte dos norte-ame
mum nas Aleutas, melhoram o conseguiram progredir, embo- ricanos impedirá os nipônicos
suficiente para permitir as ra lentamente, na construção I em tornar eficaz o uso daque
operações aéreas. Espera-se de pistas em ambas as ilhas las bases.

DIA DE JOANA�D'ARC. .#"ItI:."-NO
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FILHA I MAE I AVO!

Londres, 11 (V. A.) - A rádio de Argel numa irradia

ção captada e gravada por uma Agência de Informações bri
tânica informou que o general Giraud emitiu a seguinte Or
dem do Dia: "No dia de Joanna D'Arc - 8 de Maio - Tunis
foi libertada e 'Bízerta está livre. Honra ao Exército Britâni
co honra ao Exército norte-americano honra a vós soldados
da França que lutaram sem armas, sem roupas, sem sapatos,
porém que sempre acreditastes na vitória e vencestes. Obriga
do a todos vós pelo que fizestes pela Tunísia, pela França,
pela Liberdade. Graças a vós o exército francês foi recoloca
do e111 sua posição, no grande raio solar da glória, de onde
nunca mais sairá. Para a frente, e para a Vitória".
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Rio, (Pelo correio) - Na estação Marítima, estavam sen

do embarcados alguns bois de raça zebú, C0111 destino a Ita

nhandú, em Minas Gerais, quando um dos animais debandou,
pondo-se a correr pela avenida Rodrigues Alves e pela rua de
Santo Cristo. Perseguido por populares, o boi invadiu a leite
ria estabelecida no 11. 265, de propriedade de Antônio Delpina,
quebrando os moveis e utensílios.

O animal foi seguro, a custo, e colocado, por três funcio
nários do Ministério da Agricultura, num caminhão apropria
do, sendo, afinal, metido no vagão que o transportou para
Minas.

O sr. Antônio Delpina avalia o seu prejuízo em cêrca de
, 600 cruzeiros.
\ ..

o novo couraçado HOWEA «Varta da Europa»
das com canhões de 14 polega
das e em cada um dos lados do
navio vêem-se torres duplas
com canhões de 4,5 e 25 pole
gadas.

O "Howe" dispõe, também,
de catapultas montadas no
convés ela pôpa.

Londres, 11 (U. P.) -- In
formações recebidas nesta ca

pital adiantam que o chance
ler Hitler anunciará, provavel
mente nos próximos dias, a

"Carta da Europa" .

Londres" 11 (R.) - A pri
meira fotografia do gigantes
co couraçado britânico" Howe"
dá clara idéia do poderio na

val britânico.
O fato de que êsse navio pe

sado já se encontrava em ati
vidade na esquadra foi anun
ciado desde outubro último,
depois que o mesmo foi lança-
do ao mar e incorporado à Contra a mendicância
esquadra, em segredo. Fortaleza, 22 (D. N.) - Em
O "Howe" é irmão gêmeo sua última reunião, a Comís

do "Duque of York", do "An- são Estadual da Legião Brasí
sorâ" e do "King George V". leira de Assistência adotou vá
Está aparelhado com novas rias medidas no sentido de fa
armas secretas, defensivas e zer desaparecer a mendicância
ofensivas. A fotografia em de menores em Fortaleza. Para
questão mostra o "How "

COlll tal fim a L. B. A. está. procu
seus canhões voltados para o rando ampliar as instituições
mar, tal como se estivessem do Estado, nas quais possam
prontos para entrar em ação. ser abrigados os referidos
As torres principais são arma- mendigos.

.................................................�

Todas devem usar a

Caspa' LOÇÃO MARAV).
LHOS.!. !

�o INVERNO próximo
Preso o presidenteSão Paulo, 11 - A Ordem
Política e Social acaba de co

llfl'lnicar a prisão do presiden
te da "Cia. Siderúrgica São
Paulo-Minas S. A., Celso Ca
margo, que se achava foragido.

09
1\ MODELAR apresentOará

últimos criações da Moda para
Senhoras, Cavalheiros e Crianças

e por preços
SENSACIONALMENTE BAIXOS!

Revelou segredosLondres, 11 (U. P.) - Um
oficial de alta patente do Exér
cito britânico foi condenado a

um ano de prisão, por haver
revelado a uma senhora de
suas relações informações se- .:::==========::;;::;:;::;::;:;;;;:;:============
eretas, dizendo-lhe que

.

está

nazista disfarçado :��.�:�.:..:.��;.��:��..:::���
Salvador, 11 (A. N.) - O matutino "O Imparcial", de-

O ARAUJOnuncia mais uma fraude da propaganda do "eixo" para bur- rlar as medidas adotadas pejas autoridades. Trata-se do livro •. .

.

"Minha Nova Ordem", de Hitler, editado em Porto Alegre, o Olhos -- OUVidos '- nariz -- gal'ganta

Iqual fôra profbido de circular, e que agora voltou às livrarias REASSUM.IU SUA CLlNICA
I
�i ����tt�:ii��l �i��l�l" �nna nova capa sob o nome" Sinistra I !����;�!l�:��!�:!!.�.!�

,A porca matou-o a dentadas !
..,

-

Buenos Aires, 11 (U. P.) - Na localidade de Cruz de Pe-

dra, província de lVIendoza, o criador Narciso Nazar, de 75

a�os de idade ao distribuir a ração a uns porcos de sua pro
priedade afastou um leitãozinho recem-nascido para não ser

machucado pelos outros animais. Enfurecida, a mãe do leitão
lançou-se contra Narciso e matou-o a dentadas.

Livro

. Surpreendentes revelações de atrocidades japonesas (OU REGULADOR VIEIRA;
San Francisco, Califórnfa, não especifica a zona em que covarde execução dos aviado- A MULHER EVITARA DORES

11 (U. P.) - Falando em um se deu o fato nem o número res norte-americanos que fo- Alivia IS Cólicas Uterinas-
comício pela venda de títulos das vítimas. ram feitos prisioneiros de Ede guerra o secretário do Te- O telegrama diz textualmen- guerra evidenciou a todos os mprega-se com vantagempa-
souro, sr.' Henry Morxenthau, te: "Depois de serem surpre- norte-americanos que fazemos ra 'combater as irregularidades

� das funções periódicas das se-
l'e\T�lou que as tropas [apene- endidos pela queda das bom- frente a um inimigo que não nhcras, É calmante e reguladorsas l11ataram todos os homens, bas norte-americanas em 'I'ó- conhece código algum de lei dessas funções.h1Ulhel'es e crianças das zonas quio, os japoneses mataram to- ou decência. O único idioma j��.<,,_�� FLUXO-5EDATINA, pela SUB
Costeiras da China em que des- dos os homens, mulheres e que êsse inimigo compreende

����.l� comprovada eficácia, é ID\,1itO re-cel'am alguns dos aviadores crianças dessas zonas, repito, é o das armas de guerra. Na ��). �" ceítada. Deve ser usada com
llorte-americanos que bornbar- os japoneses mataram todos os campanha pela venda de títu
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dearam Tóquio. homens, mulheres e crianças los de guerra a que v. excia. dá " �l�) c�- FLUXO-SEDATINA encontra-se. Acrescentou que a notícia dessas zonas, reproduzindo em início em pról do esforço béli- I cS fIIH�' ,/MAE em toda parte.consta de um telegrama do ma- maior escala o horror presen- co, nosso povo deseja o maior
l'echal Chíang-Kai-Shek, que ciado pelo mundo em Lídice. A êxito".

Insuficiente
------_.

-- ----

a-'lrodução de gasolina para aviões
WASHINGTON, 11· (R.) ... o PRESIDENTE DA JUNTA DA PRODUÇÃO DE GUERRA nos ESTADOS UNIDOS, SR. nONALD
�ELSON, REVELOU QUE A ATUAL PRODUÇÁO DE PETRóLEO .PARA AVIAÇÃO NÃO SERÁ SUFICIENTE PARA ATENDER

-4 AS EXIG�NCIAS DAS FôRÇAS AÉREAS, NÃO OBSTANTE SER, ATUALMENTE, 4 VEZES MAIOR QUE I EM 1940,
-:;-
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SE�AS

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

Tcl. 1022-Cx. postal 139

.4SSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ .0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu-

,I �::��:;;::':�;�;;i��;��;;;:dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
Os direitos de

De Gaulle
A imprensa _de todo o mundo co-

menta lastimando a situação inde
cisa (Jl.le perdura na política dos
frall('.eses livres_ Os boatos !;e espa
lham assustadoramente, porém, a

verdade é que Giraud não se con-

forma em ocupar situação de me

nor destaque que o maior de todos
os franceses_ E' mistér lembrar
que De Gaulle jámais reinvindicou
ou siquer mencionou em carg'os a

que faziam jús os seus trabalhos e

sacrifícios. Prestigiado pela Ingla
terra e Estados Unidos, De Gaulle
é figura da unânime simpatia dos
povos democráticos, apesar do mes-

mo acontecer com Giraud, com a

única diferênça que êste é recente
110 quadro dos grandes dirig'entes
da guerra. ao passo que aquele pas
sou a se salientar no justo momen

to em que a França sucumbiu ao�

golpes do nazismo. Winston Chur
chlil dispensou ao grande general
francês as mais especiais atenções
e além disso De Gaulle é uma per
sonalidade que encarnou o "Herói"
da França, representou até hoje re

presenta a "Esperança" dos fran··
ceses. Possivelmente Giraud possue
tantas qualidades patrióticas e l)re
dicados militares quanto De Gaul
le, porém, êste as exibiu desde o

IJr�meiro momento da desgraça até
hoje, em que conseguiu no mun

do inteiro a articulação completa
do grande movimento da França
Combatente. São indiscutiveis os

direitos de De Gaulle! - C. E. C.

Perca'etGordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde·se
obtê-lo agora nas far·

mácias.
Um médico da CaJifornia que atende

RS Estréla� de Cinema de Hollywood
clescobriu um método seguro e novo

pata reduzir o excesso de gordura
'iotiestética, Esta descoberta chamada
}'orulode dissolve a gordura de um

Illodo seguro e rapldo, Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
qUilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estunula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo qüe possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem,
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
I'a, Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquel' farmácia, A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Dlstr. S. I. P. Caixa Postal 3786 Rio
Venda sob prescrição médica

o quintacolun ismo sempr« abu- O mundo reconhece, enf.im, que clima próprio como uma raça de

I pelo
advento do nazismo como um

sou d o "slogan" de que Hitler nun- existe, conspirando contra a sua senhores destinada a cscravisar e regime de redencâo do seu 11ov.o
cu alimentou ambicões criminosas liberdade, um louco da espécie a fazer trabalhar papa a Alemanha e lima garantia par a (\ regen,erac:i�
em i-elacâo ao Brâsi L "A Alerna- mais per igosa, uma contrafação do o resto da humanidade. íutura da sua raça.

.,

nha - diz ia-se então - enfrenta gênio do mal,' feito i.dolo e semi- Lma das paginas mais cur-iosas "O que Hitler me disse" é UI11
enormes pr-oblemas na Europa e deus de milhões de soldados san- I dêsse livro de revelações é a ref'c- livro que deve ser lido por lodos
não vai perder tempo em se prco- guinári os. rente ii i uvasão dos Estados Uni- os brasilei ros. Nele se conde nsan,
cupar conosco". Muita gente acre- Em 1939, o prussiano Herrnann dos, e, consequentemente, ii co loni- toda a bruta.lldad o do nazismo, lo
ditou nesse argumento e julgou Hauschi uing, antigo presidente do zaçâo da Aménica Latina, :\1'<1 inti- da a selvageria do seu criador, to�
mesmo que li ponta de lança de Senado de Dantzig, publicou em midade do seu gabinete ouvido tão da a sêrlc de sangue que empolga
Dacar nunca passou de um recur- Paris um livro que causou sensa- sórucn te pelos seus auxiliares dire- os Ild.eres da ALemanha de hoje.
50 de propaganda. ção. Esse Hau.schining Iôr a um dos los Hitler fazia a demagogia barata Vendo-se Hitler na in'l'imidac!e,

Os uconteci mcutos, entretanto, m a ioruis rlo nuc i oual-sociaf isnto, de combat er a democracia, coruo é que se compreende a tragédia
vieram desmascarar esses falsos pa- pessua de confiança de todos os um regi me de subscrvânci a das por que passa o mundo neste mo-
cif'istas. Hoosevell, em um dos seus l id crcs da Alemanha, e que, nas classes trabalhadoras á imposição menta.
discursos perante o Congresso, de- suas vi�lgem; ii Berlim, era admiti- dese.nfreada dos líderes f'ina ncc i-
nunci ou os propósitos escravizado- do ii mesa do Fuchrcr. No gabine- 1'05.

.._ - ••� � -_._,. -.-""

Ires
da politica do He i ch , alertando te da Chnnce!aria, d cp o i s (lo elas- Os Estados roidos, na opinião A NOSSA SEC(,ÃOa couciê ncc ia da Americu contra si c o chá com bolos de aveia. muito do Fuehrer, nào passavam de unia

a ameaça que pesava sôbre o seu do gost« da nll:a ar-iana, 'Hitler nação em dccadénc
í

a, um gr-ande-
destino de con l i ne n tc livre. conf i do uc i avn ao dr-Iegud o da Ci- estado em franca decomposição, O PENSill\IEN'l'O DO DIA
Depois disso, mui l o sangue cor- nade Livre os dr-talhes dos seus ruí.do nela gangrena do capital is-

reu pe lo mundo, e iu i lhócs de "ida nLH1o.� df' ost-ruvlz ar-üo do mundo. mo e da distinção de classes, Ao
focam sucrif'icr.dus no survcduuro �iais tardc, rompendo com o parti- menor grito ele alarme dos seus
da hecatombe, Hitler não xómcntc do, Hauxch in ing Iugiu par.a Paris prepostos, toda aquela organ ização
ambicionava domi nar li Europa, e ai deu it publicidade o relato ruiria corno um barnlho de cartas
mas pretendia também escravizar i mp rexsio nu n te dos seus colóquios e o Nac io ual-soc ialisrno, então,
a América, depondo Roosevelt atra- com o Fu chrer. atravessaria os mares para dar aos
vós de lima revolucãu social, f'o- O d epoime n!o desse r-encgrulo ela

I
americanos a "excelêo cia" da No

ruentada e levada' a efeito pela (TUZ swust i c a é espantoso e _re.vol- va Ordem germânica, fundada na

quinta-coluna. Depois, seri a n vez lunt c. Don lro daquelas paginas supremacia do ariano sôbre os di
do Brasil, "terra de mcxti c os e de tresandando a mort icl ni o e crnpa-j rei tos de apropriação das riquezas
analfabetus" onde seria Iund adu a pudas de sangue, surprceude-sc o acumuladas pelos ianques.
Nova Aleman hu, ri cn de matérias grande crim i noso na intimidade, Dominados os Dstados Tu idos
primas e de recursos de

í orla a na- cusp ludo () seu desprezo sôbr c as chegar ia a vez do Brasil. "Ali ___:.
lur ez a. conquistas da ci\'ilizaçii�), _cada dia diz ia o louco do Berchtosgaden"
Todas essas cousas es.,pantosas. llialS sedento de destrlllçao e de - encontraremos ludo quanto ne

ditas assjm friamente, parecem um ruína. Hiller ali está, tal qual é, cessita'll1os, :\lo Brasil pnco.ntram-sc
jôgo de paJ�l\:l�as. pU�'ante algul!11 di�n!e dos seus ,líde,res" cultivando reunidas tod_as as condiçõ�s para
tempo, a opll1Jao publica da Ame- o odJO qu:; lhe da calOr as palavras, llllJll revolnçao que em mcia dúzia
rica mostrou-se cética em relação traçando planoli (' fazendo cúJc:u1los, de anos tnlllsforll1�ria UIll Es1ado
:1 ClSS:JS afirmações descabel�das. COll! a idt;ia rixa de que � "lll.nndo govern:tc!o por mestiços cor.rllpto�
Julgando que houv·e.sse algum Inte- lhe perlelll'e e que .() sacnflc,JO de 11Ulll dominio gerll1ânieo. Aliás ·te
resse ocullo exagerando as aJllbi-, lIlilhõ'cs de criaturas é llm direito mos dirC'i!o sôbre r.sse cOJlIi'll�n1e
ções {le Hitler, Hoje, a brutalidade

I que
Ihc assi�tc COl1l0 ehefe e orga- onde os Fugg·er, os '''cIseI' e outros

e a sehagel'ia dlo' nazismo estão llizadol' da :\�va Ordelll, d�ntr() ria pi:llleiros alemães possnil:a'lll, ou
desmascaI1ada:s dUil1te d,e todos e qual os a],ellJaes encontranam se.u tror<1, terras e feitorias".

Nesse mOJJle,nto, o Fuehrer deli
rava. Hauschining lllcrgulharlo nll
ma poltrona, assistia ao êxAase
desse paranóico pel'igoso que dava
murros históricos sôbre a mes,a, iu
r,ludo que não tardariü Illuito

.

a

escraviwção do Brasil. Curioso é
que na sua monnmânia de r'egel1e
rador da hlllllanidarle e do enviaclo
de Deus não acreditava, por Ulll
IllOlllcnto sequer, que pud·esse ha
ver quaJquer re.pulsa dos bra.silei-
1'05 pejo esu reginlP de ódio. Com
os olhos ;lCPSSOS de ira e a boca

I contOI:cida num rictus de despre
zo, aflrlllava que o Brasil ansiava

�------
- - - ----
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G;.06-6et(,6�NM��NINGUÉM OLHARÁ MAIS PARA VOCÊ

NÃo arrisque o seu encanto-use o Crême Den
tal Kolynos, e de novo será olhada com

admiração. Ao escovar os dentes com Kolynos, desa
parecem a segúir essas manchas amarelas que os

afeiam e fica logo revelada a sua natural brancura e

beleza. Ao mesmo tempo, a espuma borbulhante e

aromática de Kolynos lava toda a bôca, deixando-a
deliciosamente fresca e perfumada.

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas noS balcões da

Oasa SANTA ROSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514

uma
atenuant<:!, senhor comissá.
rio. Eu estava ébrio ... ébrio
de felicidade.

"Os homens casam·ie por
cansaço; às rnu lhe res por
curiosidade. Ao fim de con

tas, ambos saem logrados".
- Oscar Wilde.

�
A ANEDOTA DO DIA

O COMISSARIO - En tão
o senhor se casou on tem e

já deu hoje uma surra na
sua mulher. não é ?
O ACUSADO - Há

•

O PRA'1\O DO DIA
TORTA DE BATATAS

- Cozinhe 3 batatas gran
des em água e sal passe-as
pelo espremedor. Junte duas
gemas 2 colheres de farinha
de trigo e 1 colher de man
teiga. Leve ao fogo. cozinha
bem, junte 2 colheres de
'queijo." rorre uma fôrma de
torta com metade desta
massa. Deite aí um bom
guizodo de carne, presunt�,
ovos cozidos e palmito. Cubra
com a outra metade de mas-_.
50 e pincele com gema.
Leve ao fe rno por uns ins.

tantes,
o CLUBE 12 DE AGOSTO

AVISO DA SECRETARIA
De orde�l �� presidência, comunico aos S1'S. sócios dêste Clube queesta secretarIa Ja se encontra de posse das novas c artísticas cartl'iras

com que brindará, em breve, cada associado.
�utr�ssim, r�itero dos mesmos a máxima presteza no envío das res

pectivas fotografIas, l)ara que se não retarde a marcha da expedicão dosdocumentos em referência.
.

'

(a) ORLANDO FILOMENO
Secretário

o exército russo inicía a tarefa
de reconstrução de seu paísLondres. - Do B. N. S. - Segundo informa o correspondente do "Times", em Moscou, a obra ida reconstrucão I das

áreas da Rússia, devastadas pela invasão 'nazista é
�

iniciada
mal os e:x;ércitos soviéticos acabam de expulsar o invasor das
mesmas areas. O próprio exército - acrescenta o correspondente - se encarrega de iniciar êssa· tarefa de ,reconstrução,

"A tarefa de reconstrução das zonas da Rú.ssia que foram'
devastadc:s pela barbaria alemã" � conclue ele - exigiráanos d� �n,tensoAs esforços. Mas o fato do exército soviético jáhaver mzczado essa tarefa pTOduziu magnífico efeito moral só
bre todo o povo da Rússia. -

-,�* e n _

__IPintura 'Atelier de
Professor Estanislau Traple

AULAS DE DESENHO E PINTURA
Diur�as - das 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - das 19 às 21 hs.
A's TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS

Exposição Permanente
Rua Felipe Schmidt, 2, (sobr.), sal:t n' 3

-

---------------------------- _. �n�..

Não tenhas dúylda em de., Ao tentar esquivar-se às determl.
nuneiar um "quinta.eoluna"f ':_W 'B3!lsHulsa ap SO!.lI.t9 sop 8;)9:)'8;' ..1
por mais que parel'a teu amJ. :lt�r,. uma pesso.a revela l! ,!u� .,'

o ã
� inimigo do BrasIl. E para os In!ml.go, n O merece tua estJma um lOS do Brasil a lei é infJexlf'�

traidor da P-,trfa. (L. �. :N.l. �D. B. M.�_!
J •
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(om a fO'(8 incoercivel duma a"alanche,
Inicia Â MODELAR

A sua grande OFENSIVA DE - INVERNO.
LANÇANDO À VENDA,

O maior e mals estupendo" stock de Novidades jamais
apresentado

POR PREÇOS que são um verdadeiro desafio à época!
PREÇOS que impressicnam e convencem!
PREÇOS que com sua real e conveniente modicidade por SI

mesmo falarão! � -

oi'i._ ..

Mant�ault de pura lÍí" desde
Fir-lis-simo$ manteaux modernos, lindos modelos
Lindos manteauxe de lã, alta qualidade
Casecos 3/4 dt pura lã ti
'raillaun de puré lã a
Blusas pj senhoras a

Como amestra. ai estio alguns:
c.s 95,00 Capas de borracha pj senhoras, qualidade superior ti

175,00 Capas de borracha v! senhoras, de seda, alta moda a

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

25,00 I Casacos de - pêle a

135,00
188,00

225,00
350,00
650,00

155.0-0
2;'}0,OO

2'35,00
280,00.
18,00

2-90.00

Bstes pre�os são peuo vendas EXCltUSIVAMENTE À VISTA e repl'��f}ntam ri melhor
(·ump.rimos n promessa .d� que. ESTE ANO, FARIAMOS UM INVERNO DE

Capas de gabardine para homem, desde
Jaquetas de couro a

Capas de gabardine pura lã, toda forrada à
seda, último tipo

Capas duplas, superiores
Sweter s para homem a

Têrnos FISCH�R, finissima confecção, de
400,00 por

.• _........_L_ _ __ 21. _._

Fortalezas 'voadoras, J'pequenos
aviões de bombardeio" ...

P. XISTO - (Famoso

comenta-t
antiquados aparelhos já illlpró-, nal alcançarão a vitória, graças a

l'ist"a. brasileiro ..

mundialmente co- pi-ios para _essa guerra. N� GI'ã-Bre-: êsse �('r'�(;� _inestilllúveJ., pl'�.stact(Jnhecido. Exclusivo do' C. E. C. pa.ra tanlia estao sendo equipados os pela inteligência e pela crenc.a de
O ESTADO) -As conhecidas "For- aviões com novos tipos de instrn-' todos os povos livres e unidos.
talezas Voadoras", êsses imensos rnentos para Incalizaçâo pelo I'ÚdiO,I _

áparelhos de 3D tonela��s, são os úl-! n_ovos compassos; �âl1laras fot�grá-'I BOAS "RA"ARASlhnos ... pequenos I:I\'Joe5 de hom-! ficas que podem Fixar 400 milhas ti \1
hardeio que serão fabricados pelos I quadradas de superfície de 10 mi(
allndos. Novos aviões de caça estão metros de alíitude ; cordas feitas de
sendo construidos nos Estados Uni- plásticos para reboque de planado
dos que atingirão 650 quilômetros res ; aparelhos anti-refrtgerantes
horártos. Aviões de transporte és- para permitir vôos a grandes altu
tiín sendo fabricados na Inglater- ras; e muitos ontros nrelhoramen
ra que poderão transportar 4(1{) pas- tos extraordinários que os ingleses
sageíros. E na cadência dêsse pro- e americanos, num conjunto admi
digioso progresso as celebres "For- rável estão promovendo na máqui
talezas Voadoras" passarão a ser na bélica das democracias que af i-

demonstra.ção de
GUERRA

que

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Ban(.o de Crédito Popular e Agrj(ola
de Santa Catarina

. C.,aDhia «Ali. �a Baia •
-Fundic:J. em 1870 .. Séde: BAIA

INCENoros E TRANSPORTES
Dlelos relativos ao ano de J 941

_GApltal Reallzado Cr $ 9.000.01)() ,00
Reservas, mai's de c $ 59.000.000,00
Jtesf)onsabilidade.s assumidas, c $ 4.748.338.249,78
Receita «$ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pago'lI « $ 7.426.313,52
Btns de 'ati. (prédios f terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETQIES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fran cisco d'eSá e Anísio Massorra

Agência.! e suIJ-agênciae em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prln

cip.ais cidades da América, Eurona e Àfrica.
Ac:;rente em FlorianópolisCAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, n: 39

Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083
Eod. Telegr. «ALIANÇA.

SPB ...AGENCIAs EM LAGUNA, TUBARÃO. lTA,J1\l,BLUMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

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 - 4

Coríume
Precisa se de um oficial ou

meio-oficial que tenha prática
em descarnar couros. Pega-se
bom ordenado. Tratar à rua

Conselheiro Mafra, 41.
232 lOv·IO
Os elementos colhidos pela Esta

tística Militar são absolutament
secretos, f' servem sómente a fia,
milit-ares. Negar-se a fornecê-los 011
mentir no ministrá-los ci)nstitu.
crime rigorO!18mente punido pe1.,
leis do País. (D. E. M.).

Chácara
Por preço módico, vende' se

uma, com ótima casa de mo
I radia, à rua Laura Linhares, n.

64, medindo Q terreno 20 mil
mts. quadrados. Tratar à rua

Cons. Mafra, n
' 39 (Alfaiata

ria). 30 v . 4

Rua Trelsno 0.° 16 - S�de própria
Registrado no Mlni�térlo da Agricultura pelo Certttlcado

D. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
COdipos usa'dos: MAS-COTTE la. e 2a. edição

FLORJANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimo-s - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
Tem correspondente em todos 08 Mnnicfplos do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para 8 venda

das Apólices do Estado de Pernambuco. com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos O!l CQ.UJ)&DS das apôllces Federais 8 dos Estados.
de São Paulo, Minas Gerais 8 Pernambuco.

Mante� osrtetrs especlal para artministração de prêdlo•.
Recebe dinheiro em depósito pejas,

melhores taxas:
c/c A dlspostçâo (retirada livre) 2%
C/C Llmítada 5%
C/C Ayiso Prêvlo 6%
C/C Prazo Fixo 'l0J0

Acette procuracão para receber vencimentos em to-
1slI a8 Renartteões Federais. EI"tadu6is e Munloipal'

o Japão já não semostro
Ião otímisío

Londres. - Do B. N. S. - O "National Zeitung" da Suiça
analisa o último discurso d Tojo, opinando não se ter dado ao
mesmo a atenção que merecia. Em seguida o jornal passa a
mostrar como o tom condicional em que está vasada a oração
de premíér nipônico, destôa completamente de suas primiti
vas declarações, cheias de confiança. Por outro lado o jornal

uma embarcação r-ara esporte suisso mostra como se pode observar facilmente tanto pelo
tipo baleeira, com 5 metros de i discurso do Tojo, como pelos comentários da imprensa nípôní
comprimento, em perfeito es- ca que o mesmo suscitou, que a guerra no Extremo-Oriente
tado, com todo material ne- tem as suas limitações naturais, Terminado o seu editorial o
cesaârlo (2 velas, 3 remos, ete.) "National Zeitung" pergunta: "Devemos ver em tudo isto
Tratar com Heládio Mário de uma simples concessão ditada pelo oportunismo, numa con
Sousa, Agência Chevrolet (S, jutura difícil, ou será fundamentalmente um indicio de P.OV&
A, Comercial MOfllmann), evoluç�o"_? _...

Vende··se

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Terca:-felra, 11 de Maio de 1943 3

obrigados a
aviões da frente russa

Os olemões
Londres. - Do B. N. S. - A

crescente supremacia aérea ela
Grã-Bretanha está-se mostrando
de gru.nde utilidade para a Rússia
- salienta o "News Chronicle". A
supr-emacín britânica não se mani
festa apenas na Europa, mas tam
bém no norte da Africa. "Na sema
na passada - escreve o jornal -

anunciou-se que o marechal do ar

Sperr!c e sua frota aérea tinham
sido enviados da Franca e Países
Baixos para reforçar

'

Kesselring,

na Itália. Afim de snbstiuíír os mais intensos, podendo ser compu
aviões da frota de Sperr le na Fran- Irados com a artilharia que martela
ça, tiveram de ser enviados apare- as posições inimigas antes ele ser
lhos da Rússia. Apesar de não ter- desfechado o assalto dos tanques �,.-'...'--""-..."'""'-..

-

..

'-

..

"-

...

-

...-""--",,,:",,,,"...'-,,,,'-..,....
-

."..,_",_,""""""'"

mos ainda aberto a segunda frente e ela infantaria. A medida que for
!10 continente, nossos ataques con- se aproximando o dia da invasão,
tra a Alemanha, partindo ela me- Hitler irá sendo obrigado a retirar
tr ópolc, o nosso poderio aéreo no c-ontingentes cada vez maiores de
Mediterrâneo já estão se mostran- suas forças aéreas da frente oríen
do vantajosos para nossos aliados! tal e os russos irão sendo aliviados,
russos. Acrescenta o

".News Chro-jl até
o ataque rlccisi vo, cujo desfe

nic1e" que os bombardeios da Ale- cho será o esmagamento do nazi
manha irão se tornando cada vez fascismo.

retirarem

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

. informações, dirijam .. se à rua

Vitor Meireles; 18. Sala 2.

�S7 5 V • 4 5a.·feira --- no "Odeon": ESQUADRILHA INTERNACiONAl:

Iheiro da UUlItração ..-eíma, olbreoeI'
lhe. em ••màvel gesto, um càlioe do
excelente aperitivo KNOT. lembr&
oe V. Sino de acreeeentar, ao Ilgrad.
oe•• gentiJe''':ESTEÉ TAI1-
stn (J I'1EU APElUr/VO

PREDI!ET(J!
, (j/fMo/)(/rO DA ,rIfQTSA. '''O.,C0/7. é Sl6URO$
� ITAdÂI �

Mosteiro aus triaco
ocupadO pelos nazisLondres, 10 (R.) - O famo
so mosteiro de Klosterneuburg,
na Baixa Áustria, sua inesti
mável biblioteca de coleções
de arte e seus históricos edifí
cios, fundados nos primórdios
do século XX, foram confisca
dos pelas autoridades e coloca
dos sob a administração do
Reich alemão. A biblioteca do
mosteiro foi incorparada à Bi
blioteca Nacional Alemã e os

arquivos colocados aos cuida
dos dos Arquivos do Reích
em Viena. As razões oficiais
para esta transferência não fo
r a m ministradas, havendo,
contudo, poucas razões para
duvidar que isto represente a

continuação da política nazis
ta de desorganização da vida
religiosa na Alemanha. Grande
número de mosteiros já havia
sido confiscado, por meio de
avisos ele poucas horas de pra
zo e 'os seus habitantes disper
saram-se. OS" edifícios dos mos

teiros foram empregados para
fins diversos, tais como quar
téis para tropas, armazéns e

escritórios do govêrno.
O Vaticano chamou a aten

ção para os protestos formula
dos pelas autoridades superio
reseclesíástícas alemãs de Ful
da, contra as "violações dos di
reitos dados por Deus ao homem
e dos direitos morais também
dados por Deus, assim como
em nome dos direitos univer
sais humanos. Sem respeito a.
êstes díreitos toda a cultura
ocidental entrará em colapso".

E Saltará da Calll. Disposto para Tlul.

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bílis. Se a bilis não corre li
vrernente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Ti,do é amargo e a vida é um martírio,
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIlDO

o DR. ANTÔNIO MUNIZ
DE ARA(jÃO - I.comunica a seus cline

tes e amigos que trans·
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
do Farmácia "Santo
Antônio"), onde conti
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

30 v -28

154 v26

Os alemães e a
batalha de Cubá

Londres - (B. N. S.) - O corres

pondente do "Timê's" em Moscou
salientou, em recente correspon
dência, a importância, da luta que
se trava, atualmente no Kuban. pa-

. ra a situação da Alemanha com re

ferência aos Balcãs. As posições
que ainda permanecem em poder
dos nazistas tiveram sua situação
seriamente agravada" em conse

quência dos últimos' avanços rus

sos e desesperadas tentativas têm
sido feitas pelos alemães para de
ter o movimento de tropas russas

nas estradas da península de Ta
mau. Os alemães - escreve o cor

respondente - sempre levaram em

muita consideração a importância
daquela península para a posse de
suas posiçoes na Cr-imeia, que
constitue a chave do mar Negro,
com relação ao Cáusaco ,

DR. AU(jUSTO DE PAULA
Cirurgião - Diretor de Hos

pital de Caridade
Doenças de senhoras - Ope
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

evitar operações

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' llf06
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo-

�léstias Nervosas - Moléstias
Mentais

Consultas das 3 às 5 .

I LeoPoldo Coelho e Alai
de Coelho participam
a seus pcn-errtes e co

nhecídos o nascimento
do seu filhinho

ALCEBIADES
Fpolis.,I· 5·1943

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

245 5 v--S

Vende se pequena cose-
- comercial, de

I'sêcos e molhados, bem a-

freguesado, à rua Uru
guai, n 17, Tratar na mes

mo.

196

CARTAZES DO DIA

Continua o retumbante e esmagador sucesso do melhor filme
anti-nazista, na opinião do' público, às 7.30 horas:

...E as luzes brilharão outra vez
A ?ECUARIA NORDESTINA (DFB)

ESQUADRA IMPERIAL (short)
Livre de Censuro. - Preços: 3.00 ,,- 2,00 e 1,00.

-

CINE IMPERIAL
Nova apresentação (cópia nova) do tilme dinamite, às 1.30 horas:

Cidade do pecadOCom Clark Gable, Jeanette Mac Donald e Spencer Tracy
BAIA PITORESCCA (DFB)
RITMOS AQUATICOS (short)

Livre de Censura � Preços: 2,00 e 1,50

�'F��lc.. ..

I tl(!Jl,ilh;1......... TRAJAMO 14 1�AI'tDAR '
..- - RiTOS DA (OflF[lTAllfA (1I/(J/JIfYIIO 'Telegramas do Canadá reve

lam que faleceu, na idade de
78 anos, o doutor Chaim Zhit·
lovsky, famoso filosofo, escritor
e "Ieader" judeu. Era natural
da Rússia e viveu em Nova
Iorque durante 35 anos.

� i{ " .. ,.�,,'!In

Em cooperaçã.o com urne
editora iocal, a Academia
Mineira de Letras acaba de
instituir o prêmio do ro
mance "Bernardo Guima
rães" e o prêmio de eru

dição "Diogo de Vasconce
los", em concurso cujas ba
ses serão lançadas dentro
de poucos dias. Os prêmios
para as obras classificadas
em primeiro lugar serão de
três mil cruzeiros, sendo
imediatamente editadas. O
terna pára romance sera d.
livre esco ho; e o de urudi.
ção circunscrito 'ao Estado,
de acôrdo com as instruções
a serem baixadas.

Vida Social
Fasem aIlOS boje:
sras. Adalgisa Bonassis, en

carregado do expediente da Se
cretaria da Fazenda; e Maria
Schmidt;
sritas. Aleida Melo, prof. Io

fita Luz.
srs. José Licínio Lopes e dr.

Armando Fer reira Lima;
iovern Zenon Ortiga;
menina Maria Helena José.

Machedo & Cia.
Agências e

Representações..

C.hel pOltal - 37
RUI João Pinto - 5

FlORIANOrOllS
Padaria Central
Vende-se ou arrenda· se Q

antiga a bem afreguesada
PADARIA CENTRAL. Tra
tar na Rua Deodoro n° 22,
com o proprietário.

15 v-lO

Sub-.gental nOI princlpBh
muncípio, do E21lldo.

17P�

BICICLETAS
Vendem-se quatro. Ótimas

condições. Aproveitem. Ver e

tratar no «Armazém Bonfim»,
Estreito.

ACACIO MOREIRA
ADVO(jADO

ESCRITOHIO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Porta Hotel.

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 1215 v -15

PRODUTOS «IMPERIAL»
pa cote Ge 1 k.

« de 112 k.
« de 1[4 k.
« de 0Il it
« de 1{4 k.

Farinha de trigo,
«( • arr(;z,
c «araruta

Amidilho
Fécula de b�tatas,Creme de milho, ,

« de arroz

colorau. pacote com 4 ks.
« caixeta com 4 ks.
c canecas de 250 grs,
Grandes descontos aos revendedores

Leopoldo Kraemer
Rua João Pinto N' 11

2,50
2,50
1.00 ".

..

'IDO
2,50
1,50
1,53
9,00
11.00
2,20

de 1
de 1[�

k.
k.

«.

c

30 v· 1

Padaria. "Central'
con- ta que 08 arrendatarlos da Psdarta "CEN

TRAL" pretendem mudar-se para o lugar. "Capoelras",
município de São José. Por êsse .motlvo, o propríetârto
da casa e Padaria "CE\lTRAL" avisa seus amigos e dís
tintos e antigos fregueses que, com essa mudança, não
haverá interrupção no rorneeímento e' entrega de pão a

domicflio, comlnuando 8 ser fabricado o pão na mesma
e antiga Padaria' "CENTRAL", de propriedade do snr.
Francisco Treska I à rua 'I'eoüoro n° ?O, nesta capital.

, �60 " 18 V_� I
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Londres, 10 (lU - "A Inglater- I dumes, pois que assim um suhmn-
ra adotou o sistema de fazer com aparelhos suficientemente grande, r in o líder, bem treina.do e equipa
que a escolta naval e aérea dos; para destacar alguns da missão do, póde dirigir a manobra de to
comboios abandone a. defensiva c puramente dcf'ensi va e lançá-los ao dos os outros, o que dá a este sub
passe Ú ol'ensiv:t, na Call11n�nha con-l ataque aos submarrnos que �e �na�I-; n�ar!no toda a fôrça c toda a ini-
Ira os SUblllal'l�10� do "eixo" que I' tem :l1l guarda, :1 uma distância cl:1ln:a:._ Agora que. estamos em

operam no Atlântico", escreve o respeitosa. I condições de perseguir os cardu
correspondente naval do "Dailv I A tática de cardume de suhma-] mcs, as concentrações em urna zo

:.\Iail", afirmando ser essa. a dedu-j r inos adotada pelo "eixo" tornou- na. pequena representam urna gran
ção a tlrar da declaração do almi- se de fato obsoleto diante do au- de vantagem para nós. Hoje, quan
ran te Luetzow, que admite ter' sido menta de nosso poder aéreo. do soa o alarma de submarinos, to-
o mês de abril um dos piores. Os cardumes são o sinal de uma elo o comboio altera imediatamente
"A afirmação do coronel Knox, numerosa fôrça atacante, mas in- a rota, mas em direção à área pe

quando diz que agora "estamos dicam também que os alemães jú rigosa, Uma parte das fôrças na

prontos para afastar a ameaça sub- S!-, encontram em dificuldades pa- vais e aéreas da escolta permane
marina, e a profecia do almirante ra manejar os seus vasos de guer- ce ao lado do comboio, enquanto
King que dentro de 4 ou ti'meses ra com marinheiros e oficiais tão outra se' lança ao ataque. Os aviões
poderemos estar absolutamente bem treinados como os que foram apressam-se a. bombardear o lugar
tranquilos a este respeito, e a de-, usados no inicio ela guerra. Tudo! provável em que se encontra o car

claração do almirante Luetzow de I indica que a Marinha alemã esta dume e voam demoradamente ISÔ
que nada tem a dizer sôbre os nos- em dificuldade para encontrar pcs- bre as águas, afim de reduzir to
sos sucessos, em abril, são expres- soal competente em número bas- do o perigo de poder voltar para
sivos. Estes sucessos são devidos tante para tripular os submarinos. junto ao comboio, o que só fazem
ao fechamento definitivo da Iamo- A despeito das grandes desvan- quando chegam os destroíeres e as

I
sa brecha do Atlântico c ao falo tagens que disso advém, ela se vê

I
corvetas e en�ão 'lançam bombas de

de que possuimos, um número de forçada a aderir ao sistema de car- profundidade.'
Caspa 1 LOÇÃO

�BAVJ'I
V. S. quer vestir bem, usando ternos de

LHOSA ! excelente qualidade, otimamente bem con-
------------------------ feccionados e a preços convidativos ?

O resurglmento' da Faça, então, uma visita à

marinha de guerra
britânica

José Vilar San Juan - (Diretor
de Imprensa do C. E. C.) - Depois
(I-e ocupar dur-ante longo tempo a

prdrneira plaha entre as nações sul
americanas, a Mar-inha de guerra
brasileira decresceu em poderio e

importância em virtude da subida
ao poder de governos irresponsá
veis .que sempre descuraram a de
tesa de nosso litoral. Ao govêrno
clarividente e patriótico do Presi
lente Vargas, não passou desper
cebida a necessidade do Brasil pos
suir uma esquadra ,llumerosa e for

nova chamada, le, capaz de opor-se energicarnen
funcionará com te it ouhiça dos modernos conquis

tadores. Com o deflagr-ar da pre
sente guerra, essa necessidade lo
go fez-se sentir, ao aparecerem os

primeiros corsarros do' "rixo",
hosttlisando o comércio brasileiro
com as nações unidas, acentuando
se posterior-mente com os pr-imei
:·os tOTlpedea:mentos. CO-llsiderando
,e qlle a conslruçi'to e manut,enção
de uma poderosa esquadra sômen
te é l)Ossível a uma nação econô
mica e financeiramente forte, o

llrasiJ sente-se ol'.gulhoso ao Jazer
navt'ga1r s·ua malrinha ao hldo das
esquadJl'as aHadas, onde já vem

(jescmpenhando sua Ilussao de
!1uerra, seja escoltando comboios,
seja limpando nOSSas águas dos
emissádÇ}s de Hit1er'

l!PY��!�!.\YR�!!�d",Rd� q!���1:MATION por CRAPOUILLOT - de conquistar, embora tivesse pro

Eis-nos chegados a outra primave- metido solenemente fazê-lo. E Mus
ra. Os meses de abril, maio e ju- solini deve ter contado como se

nhc. sempre foram os: ... randes me-, esfarelaram diante da arremetida
ses de Hitler. O que o "fuehrer" de Montgomery, as partes restantes

não faZ no espaço dêsses três me- de seu Império colonial na África.
ses. êle não o faz depois. O "he- A propósito, aliás, ambos recebiam,
roismo" nazista sempre golpeou, no vagãozinho do Passo dó Breu
traiçoeiramente, os seus objetivos, ner, as últimas notícias das der
JICssa quadra do ano. A Europa votas, em acelerado, na África.
submetida comemora, .n esses espa- Para uso interno, Hitler e Mus
ecs de três meses, os trágicos, re- soli ni devem ter considerado que

;elltes e dolorosos acontecimentos esta primavera apenas lhes apre
que lhes custou, até agora, a abje- lenta negras flores de tédio, num

ta ocupação. No calendário das v i- jardim destroçado. A RAF desman
tórius teutas, uma série de invasões cha os canteiros do Duce e som

se destaca nesse período, nos últi- breia o horizonte azul do "fuehrer".
DlOS três anos. Hitler avançou até Os ditadores estão na defensiva. O
oncle lhe foi possivel. lltimo recurso de Hitler é esperar
As coisas sofreram, porém, uma .is supremos em bates da arremeti

enorme mutação. Estamos de novo Ia anglo-americana, na frente oci
nu primavera e Hitler acaba de cou- fental e,mediterrânea, enquanto se

ferenciar com Mussolini. Para uso esforça, inutilmente, com os seus

externo, a dupla comunica ao mun- 'iomens, no Cáucaso e na frente do
do que combinou os grandes recur- Donetz. Hitler e Mussolini estão
sos tom que ainda conta, para sub- finalmente em inferioridade de con

meter ao seu jugo as nações uni- :lições. A derrota na Tunísia com

das. Entretanto, fechados nos va- nletará e cerco da Europa 'domina
gões camuflados em que viajam, os da. Depois de liquidada a batalha
dois devem ter confessado as ínti- do Mediterrâneo, em sua fase final
mas amarguras dêstes últimos dias. agora, o primeiro passo aliado pi
Eles estão acertando a contabilida- sará na zona de ocupação nazista.
de cios últimos meses do "eixo" e E outra parte da história começará.
o deficit da sociedade deve deses- Quanto a esta primavera, os dois
perar os esperançosos césares de poderão apenas recordar mais tar-
19·10. . • de, em alguma prisão, ou na hora
Na primavera de 1943 Hitler con- do suicídio, que foi nela que come

ta a 'Mussolini como foi batido em cou a sua final degrincolada ...

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

Livraria e Papelaria NOVA
de

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

público, em geral.

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

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Seccão de Eletricidade,

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

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

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED

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

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

'I
.._---....,..-----------------------

Associação Comercial de Florianópolis
Assembléia Geral Ordinária

De conformidade com os Estatutos são convocados os
srs, sócios da Associação Comercial de Florianópolis para 8
sessão de Assembléia Gel at Ordinária, que se realizará a 13 de
maio corrente, às 19 1/2 horas, na sêde social à rua Trajano.13, sobrado, pára a posse da nova Diretoria.

Não havendo número legal, í

ar-se á
meia hora mais tarde, qua ndo a Assembléia
qualquer número.

Florianópolis, 3 de maio de 1943.
.

ADAUTO FREITAS -- Secretário

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
HOje e amanhã será e sua preferida

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

Garante-se a exata observ!ncta no receituáric médico

PREÇOS MOOICOSR. Cona. Mafra 4 e 5 (edificio do Mercado),
FONE 1.642

••• porque alivia o nariz, garg·anta,
le peito-todos ao mesmo tempo!

QUANDO uma criança apanha um

resfriado, geralmente seu nariz
fica entupido, sua garganta dorl
da, seu peito oprimido, e tem
tosse ... tudo ao mesmo tempo.
PORTANTO, use o tratamento que
alivia todos �st�s tormentos ao

mesmo tempo ... uma fricção de
Vick VapoRub.
VAPORES MEDICINAIS. desprendi
dos do VapoRub, são aspirados e

desafogam o nariz, acalmam fi

garganta, ali viam a tosse.

COMO CATAPLASMA, VapoRnb
"exrrae" a ooressão do peito. E,
de ambos os modos, VapoRub
continua atuando enquanto a

criança dorme.
NÃO ADMIRA pois que pela manhã
a maioria dos resfriados tenha
passado graças a lima fricção, ao
deitar, de Vick VapoRub na gar
ganta, peito e CO�L<1S.

A eam panha antl-suhmarina

ALFAIATARIA OLIVEIRA,
que ficará plenamente satisfeito!
Praça 15 de Novembro. 18 (Pr6xlmo

à Delegacia Fis(al)

Prestígfa o Govêrno e 88
classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

Camisas, Gravatas, PiJame..
Meias das melhores, pelos menorea

preços só na CASA MlSCEL�NEA.
Rua Trajano, 12.

..............................................

Crédito Mútuo Predial
Propdetários: J. Moreira & (ii.

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

mercadorias, no valor de Crs. $6.250.00.
18 de Màio

Mais um formidável SOrteio realIzará. a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 18 de Maio (3a.falra),

com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00Nilo vacile. Adquira já a sua caderneta Da séde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

d e Ouro Preto n° 13.
...................................................

Consultas médicas grátis
Contribui ão mensal apenas Cr. 2.00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o g�aL Rabelo e o Integralisme. Enfurecidos os fabricantes de banha riograndenses
, .

RIO, 10.(B,P). -- o gral. M?noel �abelo, falando a I Rio,11 (C. P.) - So)) o títu- preços da Coordenação Eco-
propósito do anrversar io da revolta in tegr alist a, declarou: - I

lo "Estão furiosos os fabrican- sentido de restringir os altos nômica, pelos lucros cessantes
(' Esses homens do integralism� nuca me �nganara,m. Quando ) tes de banha ... ", o vespertino preços dêsse produto, determi- de sua indústria, os fabricantes
coma���va a ». R.�. (RecIfe) ob.se.rv�1 os e ú�le: form�1 "A Notícia", publica, em n.e- naram um movimento de rea- de banha do Rio Grande do Sul
a ?plmao,. que ainda hOJe. mant:n�o' mirrugos da Pátria» �a.ls grito, em sua primeira página, ção naquele Estado. Não se passaram longo telegrama ao

adla�te, �lsse .. «A tentativa cnmmosa do as;a)lto ao palácio o seguinte: conformaram os industriais da I presidente da República, parapresidencial :01 prova. concludent.e �o esta?o_ d a,�a. dessa gen "Os fabricantes de banha do banha que, numa hora como a quem apelaram. Êsse despacho
=. qu� queria escravizar o Brasil as ambições poli ticas do to- Rio Grande do Sul estão tu- presente, venha alguem impôr .telegrátíco já teria chegado àstalttaflsmo europeu). rtosos com os homens elo se- condições prejudiciais aos seus mãos do ministro João Alberto

tor preços da Cordenação da int.erêsses. Seguramente in- e estaria sendo objeto de es

Mobtlizaçâo Econômica. As formados, podemos assegurar tudo, segundo ouvimos de pas
últimas resoluções tomadas no que, responsabilizando o setor sôa autorizada.Não terão o seu DunquerqueQuartel General Aliado na Afr ica, 10 (U.P.) -- As for

ças do eixo a s.uleste .d.e Bizerta (setor norte' american,o) .rende- Acidente numa llmpressionante suicídio de uma J.óvemram-ae-ontem , incondicionalmente, ao 2' Corpo de ExercIto d08\Estados Unid�s. Cessou assim toda a resistência eixista no se- I I'ta ......ade . �. PAULO, .l� �U, P.) - Esta c�dade f�i. tea��o do
tor nçr teamerrcano. � VU U

í

mpresstono rrte s u icid io , de Elda Rodrlgues Vlelra, Jovem
Ao mesmo tempo se anuncia que foi apertado rigoro Em excursão cinegético. às matas funcionária do Departamento dos Municipalidades. a

bl
.

I' d d d '1 B da Massiambú partiram. na ma- 1 b' d
.

t' d 12 d dsomente O aquela a Ia o a costa a pernnsu a e cabo on, d d d d' . l'
,

I
que, rlgan o com o nOIVO, a rro uvse o o an ar o

. . . ,_ .' ruga a .e omlngo, a_guns cava- d'''' f' 1 .

de maneira a impedir que os remanescentes aiemaes e it alianos lheiros, residentes neata capital, e ltICIO em que u ncronc aque e Departamento, e sp cr-

possam levar avante a intenção de reeditar a façanha inglesa entre 05 quais se encorrtro.vo.rn os tifando·se contra o sólo. Durante alguns minutos a t res
da retirada de Dunquerque. srs. major ,:V�tOl' �ende3, médico' loucada esteve presa pejo vestido à grade de um dos on-'da Força Pol icio l, ;- .Hel'rne� �ue�es dares do prédio, enquanto os bombeiros eram chama-

H dela Fonseca, seccetdrio da Bilal io têco. d b ·A·

eroismo e moças argentinas' Pública. os de alde para socorre-lo, pOIS, quando chegaram, o
Estes elois fizeram umo, parada vestido tinha-se rasgado e a jóvem havia caído peron tl

De um Porto Britânico, 11 (U. P.) Sobreviventes de em certo ponto do mato. No mo- os olhares nervosos da multidão de pessoas que ccorn-
um vapor inglês, torpedeado por um submarino a quinhentas mento, a espingarda de um deles, panhavnm O emocionante espetáculo.que se a.chava. apoiada a uma pemilhas da Bretanha, elogiam o heroismo de três moças argell·· dra, deslisou, ia a co ir', quando o

tinas, que, mesmo feridas, mantiveram elevado o espírito de m?-jo� ��ndes, tentando agarrá-la,
Jseus companheiros no bote salva-vidas. As moças dirigiam-se fOl atmqúlo na mã.o esquerdo. pela

'1 f'
. . cargo. da detonação acidentol, so-i :a Ing aterra a im de ingressar no serviço territorial auxil iar. frendo sério ferimento. Alguns grãosDoze tripulantes e quatro passageiros perderam a vida no atun- de perdigoto atingiram tombam o.

damento, inclusive um eclesiástico que morreu em um bote perna do sr. Hermes.
que foi incendiado no mar. Imediatamente foram socorridos

os feridos por seus oornponhetros e

O probl�ma do sal no Rio Grande �_�E��_::!��_�l��a_d�:ta_n:a�_���it_�n�:Rio, 11 (B.P.' --- Os criadores gauchos pleita;am o. isenção do!imposto de importação para o sal argentino. O fato causou certa I
surpresa e está sendo mesmo objeto de rebates. Falando a respeito,
o sr. José Emílio To.rajo, representante da Assoc. Comercial de Uru
quaiana, afirmou ser aflitiva a situação da pecuário das zona.s de
lto.qui, Alegrete, S. Borja e outros pontos devido à falta de sal des
tinado à engorda do gado. Disse que não havia sal' -pa.ro. o comércio e

muito menos para o gado. Afirmou que, caso o sal venho. a faltar
para o gado, os próprios frigorific05 enfrentarão sérias dificuldades.

Guerra aos preços altos
Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços

cuja resistência é assim desfeita, a

altos

CASA NATAL
sempre triunfante, oferece à sua distinta freguesia
a oportunidade de COMPRAR BARATO todos os

artigos a preços remarcados em bases
nunca vistas! Aproveitem!

FelipeRua Schmidt, 20

Pormenores da rendiçãoArgel, 10 CU. P.) - Sobe-se que, quando o gral.
lhadley recebeu os emissários do "eixo", às 11 horas,
para discutir a rendição, êle estabeleceu que só aceita
ria a rendigão incondicional, com a cessação imedia
ta da destruição do material alemão. E isso foi aceito
p elo inimigo, gral. Kraus, o qual se entregou com os

segUintes majores gener.ais comandantes da lsa. Divisão
blindada (Panzer), �a Divisa0 de choque "LuftwaHe",
do Divisão Manteuffel, da 5". Divisão Blindada e da "Lu
twaffe" do deserto

Entregaram-se tombem SOO tanques, 500 canhõ as
e 4 mil transporte9 motorizados.

Hoje

Terça • íeira

Ses�ões

às 7, 8 1/2 hs.

Sessões das moÇas
Programa:

Complemento nacional
Manequim de carne e osso (Short)

Hotel dos acusados
Com Mirna Loy e William Powell

alta comédia da-Metro
Preço: - senhoras e senhoritas Cr$ 1,10

1t�tudaQtcl Cr$ 1,50 � Cavalheiros Cr$ 2,20,

Instituto Brasil - Estados Unidos
projecão de filmes

A Diretoria da Instituto Brasil-Estados Unidos convida
80S srs. �ÓC:03 e exrn 38. famílias para as sessões cinernatogr áti ,
cas a serem realizadas, hoje, às 19,00 e 20,00 horas e nas
quais serão projetados os seguintes filmes:

Notícias do Dia n° 24
A primeira pa tru lha

A proj eção desses dois filmes será feita em 40 minutos
para cada sessão.FRACOS I!I

AN�MICOS
-----.- ----

Processado como
falsário o ffigo devorou!

Estocolmo, 11 (U. P.) - O
TUa, 11 (D. N.) Kurt correspondente do jornal "Da"'

'1Hulmer, ex-empregado da tír- gens Nyheter" em Copenha-
11.1a Arnestein & Cia., vai ser gue informa que irrompeu um

processado no Foro Criminal, incêndio de grande proporções
sob a acusação de haver talsi- nos estaleiros Nordberg-We
ficado um documento. dells, o qual só foi dominado
Segundo consta do processo,

na tarde seguinte. Foram des

que foi enviado a Juizo, o ale- truidas pelas chamas inúmeras
mão Kurt Huhner teria falsifi- embarcações pequenas que es

cado a certidão de imposto de tavam sendo �onstl'�lÍdas ?�ra
indústria e profissão da fir., 3. Alemanha, inclusive, varres

ma Aruestein, relativa ao pri-I
caça-minas.

meiro se 111 es tre do exercício ---"....;-;;-;;;-;;;-�-i-;;�;-;-;;-�;;-"-;;-;;;-;;;�;,--
��n;:i�.�'S� que atinge a 8.400. irnffi11111:[rml111;�O inquérito foi feito pela
D.G.L

ViAGEM OFICIAL A LAGES
O sr. dr. Ner�u Ramos, interven

tor federal. Vla)OU, don,lngo,
para a cidade de Lages, acom

panhado dos srs. dr. Ivo d'Aquino,
Secretário da Justiça" Educação e

Scuda, e capitão Antônio Carlos
Mourã.o Ratton, Secretário do. Se
gurança Pública, bem como do sr.

capitão Asteroide Arantes, seu as

sistente milita.r, tendo tido ali fes
tiva re:::epção.
E, ontem, foi ino.ugul'ada, corn

a presença daquelas autoridades,
um trecho do. rodovia Lages-Co.xia�,
seguindo-se uma churro.scada. A
noite, o. Prefeitura ofereceu um

banquete aos ilustres hóspedes,
que têm recebido expressivas pro
vas de carinho do povo lageano,
segundo telegramas de lá rece

bidos.

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
ilI1(BOLOI
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA.

Cabelo8 brancos t
lfARAV [JJHmU 1

SOFRE DE CA
TARRO E NÃO
OUVE BEM? Falta de álcool

Porto Alegre, 11 (C. P.) -

Existe, em toda a capital,
grande falta de álcool, contan
do-se, entre os mais prejudica�
dos, a Santa Casa de Miseri�
córdia, cujo consumo é de 30
litros diários, pois o produto é
�l11pregado nos serviços de ci�
rurgia e fabrica'ção de meclica�
mentos.
Além daquele hospital, os

laboratórios e muitos indus
�rialistas se ressentem da es�
Jassês daquele produto, moti�
vo por que o fato foi levado
a.o conhecimento da Comissão
de. Abastecimento Público e à
Secção do Setor Inrdustrial do
Coordenador da Economia Na�
Jional.

Hitler ainda faia •••

Londres, 10 (U.P.) - Hitler falou
por ocasião do aniversário da ins
tituição da Campanha de Auxílio
de Inverno,

o aturdimento, provocado pelo
catarro, é muito incômodo e ahor
recido. As pessoas que não ouvem
bem, que sofrem de zumbidos nus
ouvidos e padecem de aturdimenlo
catarral, encontram pronto alivio
lomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla-
mação do ouyido médio, causadorn
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam Oi> zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, ('

desaparecem gradualmente o aturdi·
menta e a dificuldade de ouvir.
Parmint é obtido em qualquer far
múcia ou drogaria.
Todos que sofrem de cntarro.

aturdimento catarral e zumbid:J�
nos ouvidos, farão bem experimcn·
tando Parmin t.

Chegou de B. Aires
Rio, 11 (E. P.) --- Procedente de

Buenos Aires, dhegou o sr. dr. Car
los Gomes de Oliveira, diretor d"J
Instituto do Mate.

Em Novorossisk
Moscou, 11 [U.P.] --- Forças russas

penetraram nas defesas externas
de Novorosslsk.

Partido em dois!
Washington, 11 [U.P.l--- O Depto.

da Marinha informou que um hi
dro-avião Catalina afundou um

submarino alemão que navegava à
superfície a oeste do oceano Indico.
O aparelho primeiro o metralhou e

em seguida atirou 4 cargas de pro
fundidad0, que o partiram em dois. Arrastada pelas vaga�
Sobre o carvão catarinense
Rio, 11 [B.P.] --- O ministro do.

Agricultura ordenou a aplicação
do crédito de Cr $ 3.050.000,00 des
tinado a vários melhoramentos na

zona carvoeira de Cresciumct (Santa
Catarinct).

Comprai na CP. SA MISCB
LÁNEA é saber economizar�

Em favor dos pequeninos órfãos,
filhos do viuva Mario Monteiro da
Silva, --- que foi tra.gada pelo mar,
no "Costão das Feiticeiras'" quan
do colhia mariscos para lhes mataI'
a fome -- - estão subscritas na co
leto. aberta pelo O ESTADO, a.

seguintes quantias;
Já publicadas
Vó-Ninha
Anaci
Continuamos

donativos,

fl'eito o (liag,llóstico de tUhl"l'(,lli()s�t tOI
lo nH�di('o de.ve dizeI' /nO seu cJiente. (J

I .. I)1H' êle es1(1 80J'I'('I1(10: " verdmle �e
jmpik pUI'a a CUI'U, assill1 COlHO pal'a j;

,H'{)oYf'nd10 rt:! (l()f�J1(,.n, Sónl('nte conhecell•
lo () se'u lual C o q'Uí" êle pode clIsU-I)'·lh�
na 's.aútle, ;na bolsa e na vhI:., {, que () (�?re�l.fe se (lispol'<Í, inteil' ..:unente, ao 5:1eI'Ül('10
de um t.l'at.amen10 prolongado c, iii,; 1'8'
"cs, custosos. E só nssiJu tOllHU·{i t"Hn[)C],J�
as neccsstll'ias ])l'CC-ill1çóes pal'a inlpc<}11
<) ue () 'mal se transmita aOS llm'I'J1te� �
aos IHni�os, ($. �, F), i!\i.� _C'._-,-4 .

Os órgãos da Estatística MiJit:u
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostraI
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.).

Cr $ 441,00
5,00
5,Oe

CL receber quaisquel'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


