
Zurique, 12 (R.) - O comeu
tador militar da emissora de
Berlim, declarou o seguinte:
"Não foram derrotadas as
fôrças do "eixo" no norte da
África. Elas foram apenas

I comprimidas por jôrças supe
rtores "

.

,.

ISTAMBUL, 13 (R.) --- TEMENDO A INVASÃO ALIADA, OS ALEMÃES CORTARAM TODAS AS COMU "·'�<o.��;;,,!{Ç�É-"'\�\,.' � , .. _ .... , .•.. __ .. --:.:--
.....�

... ��',_. -� •. - ...
"

CIA COM O MUNDO EXTERIOR, SEGUNDO INFORMAÇÕES RECEBIDAS NESTA CIDADE. O REINO DO�'TERROlrFOI IM..

PLANTADO AGORA NAQUELE PAtS. AS PRISõES GREGAS ESTÃO REPLETAS. OS NAZISTAS PROCLAMAM QUE� NO CASO
DE SE VIREM OBRIGADOS A DEIXAR O PAIS, ABANDONARÃO A GRÉCIA EM RUINAS.r

•••••••••••••••••••••••••G••••••••••••••••••eo.ee ee ee .

Berlim inquieta ..se Esta é muito b6a I
Estocolmo, 12 (R.) - As in

formações de fonte diplomáti
cá, assinalam a falta de tran

quilidade em Berlim, a respei
to dos Balcãs, do Oriente Pró
ximo e da possível atitude da
Turquia. A rapidez dos acon

tecimentos na fase final da'
luta na Tunísia e a impressio
nante sequência com que os

aliados elesfecham seus golpes
seriam a causa principal dessa
inquietação.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Preprietârio e Diretor-gerente - AiTINO FLORES

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

H. 8819

Os órgãos da Estatística Milita:
têm apôio legal, quando intimam
o p rodutor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabelecí

! m eutos, (D. E. M.).XXViii Horlanôpells - üuarte-teíre, 12 de Maio de 1943

lfiiimêTêstá
.

esfermo na Alemanha
Q. G. Aliado na África do Norte, 12 (R.) - O correspon

dente da "Reuters" cabografou o seguinte: "O general von

Arnin encontra-se ainda na Tunísia, mas o marechal Rommel
acha-se doente na Alemanha, pelo menos há dois meses. ÊSS2S
fatos me foram ontem revelados pelo general alemão Borowitz,
como quem entretive palestra. Êste militar assim se expressou:
"O general von Arnin acha-se ainda aquí. Não sei exatamente
onele, mas sei que está em alguma parte ela Tunísia. O mare
chal Rommel acha-se doente na Alemanha, há bastante tempo,
pelo menos há dois meses", concluiu o general Barowitz.

o assalto final a Novorossisk I

Moscou, 12 (United) - Os exércitos nacionais iniciaram,
segundo parece, o assalto final contra Novorossísk, onde já
abriram três grandes brechas nas principais linhas de defesa
nazistas. Durante as últimas horas, os russos ocuparam mais
uma colina fortificada a léste de Novorossisk, depois ele vio
lento fogo de artilharia. Outras informações acrescentam
que os canhões de grande alcance russos já começaram a ata
car diretamente as defesas internas da grande base naval elo
Mar Negro, que se encontra em poder elo inimigo.

Ao largo da costa dn cabo BOI1
ARGEL, 12 (United) - As forças navais ligeira E

aliadas realizam constante patrulhamento ao largo do
costa do cabo Bon, para irnpedir a fuga. dos eixistas
Durante a jornada passada foram afundadas três em

barcações inimigas, sendo capturados os seus ocupante,
que pretendiam ir para a Sicília. Entre os prisioneiro.
encontrava-se um general alemão, cujo nome não Íoi
'revelado até agora. As forças navais aliadas atacam
também intensamente a costa do cabo Bon, afim d€
facilitar o avanço das forças blindadas britânic'71s.

As
. -

«irmos choronas»

Churcbill está em
tVashington

Quartel General Aliado no Norte da África, 12 (R.) - Du
rante o avanço contra a cidade de Tunis, as tropas britânicas
capturaram grande número de "hebelwerfer", um novo mor

teiro duplo dos alemães, com canos fabricados à semelhança
elos de revólveres. 2 submarinos por mês

Essa nova arma tem um alcance de fogo de muitas cente- Nova Iorque, 12 (R.� - Um
nas de jardas. Atira por meio de eletricidade. Os seus projéteis, novo submarino foi lançado
ao descreverem a trajetória, fazem um ruido peculiar. ele um estaleiro na costa oríen

Na palavra de um oficial aliado, êsse som é parecido com tal dos Estados Unidos, o que
o grasnar de gansos quando voam, e uma unidade apelidou-os I dá uma média de um submari-
ele "irmãs choronas" . no em cada 15 dias.

De- conformidade com os Estatutos, são convocados os srs. s60ios
da Sociedade Catarinense de Medicina, para a sessão de assembléia
geral extraordinária. que se realizará no dia 14 de maio corrente, ns
20 horas, na sua séde social, à rua Felipe Schmidt.

ORDEM DO DIA --- Eleição da nova diretoria.

Ou rendição, ou aniquilamen lo FI:rianÓPolis,
11 de ��i�.d�.l96�VALCANTI, secretário.

Argel, 12 (United) Cessou a resistência organizada das forças do "eIXO" Continuam atacando as posi�ões inimigasna península do cabo Bon Foi o que informaram os correspondentes da United \I
Press na frente de

- .

Argel, 12 (United) - As fôrças aéreas aliadas continuamoperações, Ainda não foram fornecidos detalhes especiais sobre atacando as posições Inimigas no cabo Bon e na. ilha da pana terminação da luta. Salienta-se que, segundo cálculos oficiais, existem de oitenta telaria. Também foram atacados, violentamente, na noite pas-

QdeC9tmotaml il soldados ítalo alemães encurralados no cabo Bon, diante da ameaça sada, os aeródromos de Millo e Borizzo, na Sicília. O porto deaniquilamento ou rendição í.ncondí ci onc.l. Palermo, foi igualmente atacado por dez aviões Wellíngton,
que causaram grandes danos às instalações portuárias daquela
cidade da Sicília.

'''Washington, 11 (U. P.). --- A
chegada do l ' 'ministro inglÊls,
sr. Churchill, não era esperada
e foi, por isso, imprevist-amente
cnuncíc.do, pela "Casa Branca",
que não forneceu pormenores.
li. Este encontro do sr. Churcl-dll
com o presidente Roosevelt é o

5' realizado em 21 meses e o 4'
desde que os EE. Unidos entra
rara ern guena .

. � O sr. Stephen Early, secretá
rio da presidência, limitou-se ao

seguinte comunicado: "O l ' mi
nistro Churchill chegou a Was
hington, sendo recebido logo
pelo presidente Roosevelt, de

q_u.en;, será h6spede durante esta
vísí tu .

O sr. Churchill está acom

panhado por um conjunto de
altos peritos militares.

Brigam as comadres de Hitler
A Suiça diz que se defenderá

Berna, 12 (R.) - O ministro da Defesa Nacional, sr. Kó- •

blet, falando perante a Sociedade Nacional de' Atiradores, cujos
efetivos se elevam a várias centenas ele milhares recomendou
que em todas as casas da Suiça deve haver estoques de· mu-

, nição.
"Quem quer que nos ataque será nosso inimigo, e .havere

mos de nos defender" - disse o sr. Koblet, acrescentando: "A
capacidade combativa elo exército suiço foi grandemente 'au-

LONDRES, 12 (United) -- A �itória na Africa do Nor te foi obtida na base da mentada, pois nosso dever de neutros consiste em aumentar
perfeita cooperação das armas aliadas. Essa declaração foi feita, na Câmara dos Comuns, nossa preparação. Não há dúvida de que a Suiça conhece os
pelo maior Clemente Attles. Em seguida, o orador destacou que, desde o primeiro zno- armamentos modernos e está equipada com. êles, mas a impor
menta da batalha, os aliados mantiveram o domínio completo dos ares, tendo sido tância elo fuzil não diminuiu. O número dessas armas entre
decisivo o apóio aéreo para as vitoriosas operações aliadas, que culminaram com a queda gues a nossos cidadãos soldados quase duplicou desde o início
de Túnis e Bizerta. 'iela guerra. Os serviços locais anti-aéreos estão providos dêsses

Referindo-se às perdas eolridee na A/rica do Norte. o sr, Clemerit revelou que fuzis.
-,

o primeiro exérci to britânico perdeu oito mil e quatrocentos homens desde o dia 17 O ministro suíço frizou também que é dever de toda a' P9-f{e ebrit, O 8° exército britânico sofreu perdas menores/ calculadas em 2.400 homens, pulação civil f�ç:al' onde se ep:9Q!!.!r!:ti �J casQ ª� �mergê!1:ci�\

Londres, 12 (United) - Aum.entou a intensidade da luta entre o ma.rechal Goering e Heinrich
Himmler, chefe da Gestapo. Sabe-se que o marechal Goering acusou Q Himmlar de ter organizado o

assassinato de Vitor Lutze, recentemente falecido, durante um desastre de automóvel ocorrido nos arre

dores de Postdam. Soube-se ademais que Goering se dirigiu a Hitler para nomear um de seus homens
de confiança para o comando dos forças de assalto que ficaram sem chefe depois da morte de Vitor
Lutze. Segundo consta, Heinrich Himrnler também tem um candidato para o comando das tropo.s de
assalto e, por êsse motivo, cresceram as disputas entre os dois auxiliares de Hitler.

A perfeita cooperação das armas aliadas

o paradeiro de Von Arnim
Argel, 12 (R.) - Há numerosas hipóteses a respeito do

paradeiro do general von Arnin o qual, segundo se afirmou,
teria visitado Túnis na última sexta-feira. Se o comandante
nazista seguiu para o norte, possivelmente encontrará grande
dificuldade de embarcar em qualquer aeródromo de Forte Fe
rino, pois êle tem sido pesadamente bombardeado. Se tentar
escapar pelo Cabo Bon , suas possibilidades de' fuga serão me
nores.

O general von Arnin odeia de tal fórma os ingleses, que
sua prisão pelos britânicos constituiria para êle enorme cas

tigo.

Rendendo tributo às forcas aliadas, .

Londres, 12 (Uníted) - Inúmeros' parlamentares traba
lhistas e liberais, representados pelos srs, Greenwood e Harris,
renderam tributo às fôrças armadas e a marinha mercante
aliadas e aos operários das fábricas britânicas pelos sucessos
obtidos na África do Norte.

derrota total serã facilitada
Argel, 12 (United) - As forças aliadas. em seu violen

to avanço no cabo Bon, ocuparam, nestas últimas 24 horas, as

cidades de So li tan , Grombalia, Menzel e Bouzelta. Obtiveram
ainda os britânicos importante êxito. ao isolar as tropas do
"eixo", no cabo Bon, das forças totalitárias que se encontram
no setor ao noroeste de Zhagoun e ao norte de Enfidaville. O
êxito aliado roi obtido mediante vigoroso avanço que obrigou
os eixistas a abandonarem os subúrbios de Hammamet por cuia
posse estão combantendo as forças britânicas. Salienta-se que,
com a nova vitoria, tornar-se á mais fácil a tarefa de liquidar
os últimos combatentes que ainda restam dos derrotados e des
troçados exércitos de von Rommel.

Um detanqueArgel, 12 (U. P.) - As fôrças aliadas conseguiram captu
rar, na última sexta-feira, um dos grandes 'tanques alemães
"Mark-Sexto", de sessenta e duas toneladas. É a primeira vez
que um desses veículos cái, mais ou menos intacto, em poder
dos aliados, pois os "Mark-Sexto", capturados anteriormente,
encontravam-se êompletamente destroçados.

62 toneladas

Sociedade Cat.
se

de Medicina
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ASSINATURAS
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 c-s 25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi-

A direçâo n::s, se responsa-

I
hillzn pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS
Q Papa nlo quiS vir

para o Brasil !
A11eS2'r dos supostos pedidos e

recomendações insistentes dos
aliados junto ao Papa afim de que
se trunsport.asse para o Brasil
isentand o-se dos per-Igos da guer
ra, parece que S. Santidade se
recusou' per-emptor-iamente em

aceitar a sujestâo. Heahuentc, a

perutunôncin do Papa no Vati cano
i' lima ex,igt'l1'cia da atuadid ade,
pois é ele II un ica personalidade
que i ns.pira respeito e dig-nidade
no Conlinente. Hil ler e Mussohní
receiam o poder-io JIl0Ntl que Pio
XII exerce nus populacôes euro

péias. :-.lo entretanto, ;pro\'eitan
do-se d-o. respeito dispensado pe
.los aliados ao Santo Padr-e, os na-

zistas concentram em Homa gran
de número de contingentes mili
t:u,es, fábricals, depósitos e res,er
vas de ma.ferial bélic0. tsse falo
o.J)'riga os ingleses a inicial' '0.5

homba:r,f]eios co.ntra a Capital clH
Itália, como medida de g,uel'ra. O
Oibjetivo do cümundo británico
s.eria impedir que o Papa assistis
se em SlllloS vizinhanças a destrui
(:fio que pro}'}Or<.·iona essa guerra
}wovocadla pelos totalitários. Tal
,"ez que os católicDs it-alianos, ven
elo os ataques aéreos nas cercanias
do Vaticano, promovam a re,,01u- !

<:ão c{)J1tra o fa,scismo, esse regi- j'me flaUdico para a humanidade.
(C. E.

C')'j.

I O DR. ANTONIO MUNIZ
. DE ARAGÃO
comunica Q seus dine·
tes e amigos que trans·
feriu' seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
d(J Farmácia '(Santo
Antônio"), onde conti·
nuará a dar consultas,
das 15 às 11 horas,

diàriamente

154 v27

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
será, julgado. militarmente, como

inimigo de Brasil (D. E. M.).

Padaria Central
Vende�se ou arrenda se a

antiga a bem afreguesada
PADARIA CENTRAL. Tra.
tar 00 Rua Deodoro n° 22,
com o proprietário.

IS v -11

Vende-se pequen� casa·

comerclal, de
sêcos e molhados, bem Q.

freguesada, à rua Uru
guai, n 17. Tratar na me.,
ma.

196-'o �o Y-29

m�r[ !J ��r� IÍr n nr!J nm"'i�� A�;���NTcO:����:U U U U ti � � u � U II horrivelmente aborrecidos
quando se consideram bons

Londres Do B. :-.I. S. - Uma I ros de guerra, Ioram enviados, re- maridos e abominavelmente
das feições c ar-acter ist ic as elas me- ocupada da França e, desde <IS ccnlemenlc, para o in terf or da presunçosos quando não o

d idas de defesa tomadas pelos I'! tór ias hrilàl1ic��� �a Africa,. _e:;-I Alemanha e Eur-opa central. Os são". - Oscar Wilde.
alemães na sua "f'ort alez a da Eu- ta� fechando as Iúbr-icas d� :VIO('5 I alemães foram obrigados a cmprc-

'"

ropa" é a trunsf'erêuc ia de
í

ndús- e
í

nstrumcutos de pre cisao (In e nder essa colossal tarefa por deis
A ANEDOTA DO DIA

Irias para leste, salienta o redator França e tr-ansfcr iudo-as para a I l.1lI0livos. Em primeiro logar, não
- Quando êle me beijou

I diplomático d o "Times". Embora Slovelli.n, cn.){lCi<i e Hun.gria. T<lm-ltê'lJl
conf'i ança de que suas dcf'e- fiquei tão vexada que lhe

disse que não queria tor-
blasonando a i ncxpuguub ilidade bem se l cutou fazer a transf'orô n .. sas resistam às Iórcas combina- nar a vê-lo.
de suas dcf'e.sas, os nazi stus jul- cia de Iúbricas da Alemanha oc i- \ das cios cxéroitos aÚa(lt�s. Em se-

- E êle, que fez?
gar-am c o n vcnie ntc transferir as dcn íal para a or-iental, há alguFs I gund o, receiam a crescente dcbi- - Foi direito ao comu-

fáb rioas e uz.i n as situad as na rc- meses e a mesma teudênc ia SP uó-j li da dc da frente interna curopéa. tador e apagou a luz.
giã-o oc ideutal. Os al,(:.1nães tem de obser-var 110 rccrutarncnto ,1.1' Os povos npr imidos estão se tor- -

I
se mostrado p ar-t i culurm cnt e p re- JllÚU de obra. Cõrca de (j lJlilh(í�s; naudo dia a dia mais impacientes O PHATO DO DIA

ocupados c om <I ex-zona não de operúrios, i n cl usive pris ionri- d c sacudir o. jugo fascista. BOLO DE TABOLEIRO
______________________________________.___________________ Bata bem 1 colhêr de man-

Uma :aVI-adora bras""le·
-

DR. AUGUSTO DE PAULA teiga com 2 chícaras de açú.
lU I Ira Cirurgião - Diretor de Hos- car mascavinho. Junte 5 ge�

E d Ued
nítal de Caridade mas e bata mais. Adicione

nos sta os
.

DI OS Doenças de senhoras - Ope- 1/2 copo de leí t e, 1 colher de
. I ra�::meJho Dia��t��a Viol;;;ra ���:��re�mn��' �o����é: �r

Houston, 12 - (Interaliadv) Rua Visconde de Ouro Preto, 51 pitada) e 3 chícaras de fa·
_ A célebre aviadora brasi lei- Telefone: 1644 rinha de trigo, misturadas
ra, D. Anesia Pinheiro Macha- CONSULTAS às 11 ,30 e das com 1/2 chícara de fécula
do, depois de passar alguns di- 3 às 6 horas de batata e peneiradas com

as em Washington, partiu para Tratamento das dores e infla I co lhér de sopa (rasa) de
Houston onde dever

à

permane- mações nas senhoras para fermento. Por último, j un -

cer durante uns quatro meses, evitar operações te as c 1 aras em neve.

afim de terminar o curso de --------------_::_.-----.- .c.·_..�.......·_..n�.»�M_....-_-_�_-J"..........._.._ .....__.

aviação que está seguindo. Ao Confiança a De 'Gaulle
chegar em Washington, a ilus- J.JONDRES, 11 (Reuters)
tre patricia foi muito bem r e- O Servlço de Imprensa dos
cebida; fez um discurso irradia- Franceses Combatentes a

do em três linguas e que cau- nunciou que o general De
sou grande sucesso. Par te do Gaulle recebeu recen temen-
discurso em inglês está sendo te o seguinte telegram.a do
usado pejas autoridades ame ri- presidente do Conselho Ge
canas erri irradiação às Forças rol de Oran: "Tenho a so

Armadas no alem mar. tisfação de participar a V.
Falando com o Corresponden- Excio. que o Conselho geral

te do "Serviço Interaliado", d. de Oran eprovou uma mo-

Anesia disse: ção confiando lhe o comon

«Tenho visto muito coisa in- do de nosso exército para a

teressante relativamente aos tra- vitória comum e a liberta-
balhos da mulher americana no ção da França, afim de que
que diz respeito ao esforço de ao nosso país sej a retribuida
guerra, principalmente na avia- sua grandeza no mundo.
ção. Vou escrever uns artigos sua independência e os meios
sobre o assunto". de realizar sua missão de

Falando sobre a cidade em que está seguin do seu curso, Justiça social em oIena li-
declarou: «Houston é uma cidade grande, bonita � cheia de herdade".

•

sol e luz como o Rio>.
Quando terminar seus estudos a aviado:'a brasileira expres�

Sou que voltará para Washington, concluido a sua entrevista
com as seguintes palavras:

"Propuseram me a minhás volta a Washington, onde deve
rei pronunciar novos discursos. DaG!.ueia car i'. I partirei para
Nova Iorque, onde terei oportunidade de visitar várias fábl ic JS

de aviões, das quais já recebi convites".

Agências e
Representações

. (.lxe pedêl - 37
Rue Jo1io Pinto - 5

FlORIANOPOllS
Sub-llg'l:ntt� no. p,inclp,li

muncioioe do E�ti1do.
17P.

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

A Igreja e a Polônia
LONDRES, J 2 (3. 1. A_) -

Na conferência que se rea

lizou ente o general Sikor
ski e o Arcebispo Spellman,
de Nova Iorque, na presença
do Arcebispo Godfrey, Dele·

Agentes e Corretores gado apostólico na Inlgla-
PRECISAM-SE de Agente� terra, o Primeiro Ministro

e Corretores para trabalharem polonês fez um esbôço das
em todas as cidades dêste Es- condições atua:s da Polônia,
ta do E' necessário o candidato falando especialmente da
dar referências. Para melhores situação da Igreja católica
informações, dirijam-se à rua naquela país perante a bál'
Vitor Meireles; 18. Sala 2. i bara !gersegulçao movida
257 5 v - 5 pelos invasores nazistas.

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.

_fARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante-s8 a exata observAncia no receituárlc médico

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

FONE 1.642
'

-

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

em território ocupado,
mas regressou à base

Londres, (V. A.) -- (Do Free French Pl'ess Service para
Interaliado) -- O Serviço de Imprensa dos Franceses Coin··
batentes anunciou recentemente que o tenente Maurice G.

I
da Fôrça Aérea Francesa Combatente, desceu num aparelh�
acima do golfo de Gasconha e, tendo sido atacado pelas ba
terias da costa, foi ferido, mas apesar disso cOll/Seguiu trazer
seu avião à Grã-Bretanha.

.

�--:-================::=�===========---
Associação Comercial de Florianópolis

Assembléia Geral Ordinária

Desceu
Elegantes Hl'tigos para presentes, etc.Tem anexa uma

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

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

I
De conformidade com os Estatutos são convocados os

srs. sócios da Associação Comercial de Florianópolis para a

sessão de Assembléia Geral Ordinária, que se realizará a 13 de
maio corrente, às 19 1/2 horas, na séde social à. rua Trajano,
13, sobrado, para a posse da nova Diretoria.

Não havendo número legal, tar-se á nova chamada,
meia hora mais tarde, quando a Assembléia funcionará com

qualquer número.
Florianópolis, 3 de m::áo de 1943.

ADAUTO FREITAS ,.- Secretário

Pintura
Professor -Estanislau Traple

AULAS DE DESENHO E PINTURA
Atelier de

Diurnas � das 14,30 às 17 h5.;
Noturnas - das 19 às 21 hs.
A'S TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS

Exposição Permanenle
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr,), sal3 n' 3

.-- --_ ���
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Os músicos lambem lulam I

.D.� ..
uma �l_ha I�O Sul �I-o Pf�cí.fico, I

das d: mão,.
bem C01110 leitura de

(Inlcl-Amell<?ana) - I elo Seu gen- material e problemas de tática,
'lo Charles Richards Gordon � A\� '0" .

'

. . .

pessôas, que concebem os musicas O SaI gento Carl F: �all1 admitiu
militares C0l110 simples espectado- francamente seu ceticismo quando
res 'da .guerr-a, ficar-iam enorme- os componentes da banda marcial
11Ie�lc �'ltl1preendidos se pudessem foram entregues aos seus cuidados.
viSItar ,cSlte !posto avançado dos íu- , '..

. ..

'zileiros .amertcanos, em algum Enti etanto, mudou de idéia com-

ponto do Pacífico. pletamente depois de ter visto co-

A verdade, porém, é que Lodos 11110 os "elefantes brancos" acerta
os membros do Corpo de Fuzilei- vam o alvo com uma precisão real
ros são combatentes. "Os music os mente notável. "Esses rapazes"
de campanha", como entre os Iu- observou êle - "sabem ati rar de
ziJeiros se designam of ic ialmcnte verdade.".
os componentes da banda marcial, A banda executa música sacra

misturam a arte sublime da música nos serviços religiosos c, aos elo
c:all1 a arte de nuatar-seus fuzis 'e mingos, rcalizn retretas para os f'u
baionetas vivem na mais pe'rfc!ta z i loiros ele Tio Sam. Seis compo
llnrJl10nin com os trombones c os nentes da banda rios Iuzllei ros
clari.ns. apr-esentaram-se recentemente co-

Os músicos que servem neste 1110 voluntários para realizar uma

posl « avançado dos fuz i le iros ame- operação arriscada neutro posto
ricanos estão definitivamente inte- avançado. Agora, porém, Iicou de
grados na luta nas "jungles ". Os cid ido que não ser ia mais permiti
memhros <Ia banda marcial são res- da ri transrerência dos músicos
p.onsúveis pela guarda em torno do para outros postos, pois a banda é

CJIHlI-ie]-,*neral, enquanto os sol- muito útil para distrair e manter
dados de sua companhia r-epousam elevado o moral da guarnição, E.
das lutas diúrias. Além disso, são realmente, ouvir UIIl "sw i ng" ou

eles d iariarncnte adextrados par a "blue" bem amer-icanos, depois de
a luta nas selvas, afim de enfrentar Ulll dia inteiro junto a uma posi
qualquer emergência. O programa ção de artilharia ou em operações Iinclue exercícios físicos, tiro ao de patr-ulha, vale qualquer sacrif'l
alvo, ataques a baionetas c grana- cios.

Prestígta o Govêrno e at! I Camisas, Gravatas, Pijamel
classes armadas, - ou serás Meia!! das melhores, pelos meuore.

um "quinta - colunista". (L. I preços só na CASA MISCEL.ANE.A
D. N.). - Rua Traiano, 12.

Acabou-se a «intuição» do pintor...
LOlCdres, 11 (R.) � Referindo-se à próxima campanha

da Rússia, o major E. 'V. Shoppard declarou o seguinte:. "O
comando profissional alemão assumiu novamente a direção
absoluta do exército germânico. Passou o período da intuição
amadorista do chanceler Hitler. Uma nova ofensiva alemã na

Rússia poderá constituir úm plano ousado, mas não haverá,
desta vez, imprudentes cartadas de um máu jogador".
Não tenhas dúvida em de· I Ao tentar esquivar-se às determi·

nnnciar um "quinta-coluna�� '1I� uanSH111S:>{ ap s0!lllJ9 sop 8<12;)11"
I' I iltar, uma pessoa revela o que é

'Por: ln_ais que pareça teu am

-I ;nimigo do Brasil. E para os iniml
go; uso merece tua estima um .lOS do Brasil, a lei é inflexiveJ
tralllor da Pátria. (JJ. D. N.). iDo E. M.).

CINE IMPERIAL
O delicioso filme musical, com Rosita Moreno, às 5 e 7,30 hs.

Tenho fé em ti
A BAIA NO ESTADO NOVO. (Nacional DFB)
Livre de Censura � Preços: Cr$ 2,00 e 1,50

-

�mQnhã - no "Odeon"; ESQUADRILHA lNTERNt\,GIONAL

ULTIMA EXIBIÇÃO do melhor lilme anti-nazista.

.uE as luzes
às 7,30 hs

brilharão outra vez
Com Mkhelle Morgan e Paul Henreid
A ?ECUARIA NORDESTINA (DFB)

ESQUADRA IMPERIAL (short)
Livre de Censura. - Preços: 3,00 - 2,00 e 1,00.

1943 3

\
./
I

lheiro da üustraono a-cima, oferecer
lhe. em amava! "esto, um eàltee do
excelente aperítavo KNOT. lembre
oe V. Sia. de acrescentar, 00 agrade
oe... gentiJ&ft:E$rE.E' iA!1-
etn o I1EUAPEfUTIV()

I'RED/!.ETG!

IINDICADOR MEDICO'
me .....

Dr. ARAUJO ...OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

\

\

\
\I
\
(

'I

•

Ii#f%j :t�(�:iUrI p/(oovro o..morIA. 1ft/). con. f St6UIlO$
� ITAdÂí �

Homenagem da Polônia
ã China

Churnquim, 12 (S. I. A.)
Na primeira visita ao gene·
ra lissimo Chiang Kai Sh�lt,
o embaixador polonês Po
ninski entregou lhe, em no·

me do general Sikorski, a

condecoração "Virtuti Mili
tari", a mais dIta ordem
militar da Polônia. Agrade
cen do, o generalíssimo eh i
nês expressou os seus san

timEntos de amizade pelo
general Sikorski e a sua

admiração pelo heroismo e

pela ação do exército polo
nês, cujas atividades são
acompo.nhadas com o má
ximo interesse pelo povo
�hinês.

E a Polônia resiste
Londres. 12 (S. I. A.) Se

gundo informações chegadas
a Londres, foram mortos
mais de cem soldados ale
mães núma batalha ent-re
aldeões poloneses e cerca de

Idois mil na�i&tas, que uti
lisaram tanques e aviões.

JO combate travou-se perto
de Krosnobrod e durou vá
rios dias, tendo os aldeões
resistido heroicamente.

Donativo do ArcebiSpo
Speleman

Londres, 12 (S.!. A.) S. E.
Francis Spellman, Arcebis
po de Nova Iorque. ofer.eceu.

a soma de dez mil dólares,
em seu nome e dos seus

fieis, para as necessidades
dos refugiados poloneses.
Os elementos colhidos pela Esta

tística Militar são absolutamel\t
secretos, '" servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los OI
mentir no ministrá-los constituI
crime rigorosamente punido peI••
IJili do Pai., (D, � M,).

fspecialisla; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C It Pela manhã, das 10 às 12
onsu as: A' tarde, das 3 às fi

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

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anerteleoamento e Lonzá Prátlea no Rio de Janeiro

Consultas Pela mdnhã: às terças. Quintas e sahndos. das 10 6s 12
horas: à tarde, diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João PInto n. 7, 8d!f!1.do - Feno: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �1���:ra��o A:de Medicina da Universidade do Brasil)
RI-inlerno do Servlco de Clínica Médica co Professor Osvaldo Ollvelra

médico do Departamento de Saúde

cllNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe 5cbrnidt D. 38 - Tel, 1426
Resldencía: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 - Tel. 1523

Rorario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.
CUnica médico ..cirúrgica· especializada de

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Dr. SAVAS LACERDA

Ex-Interno do Servico do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estlqlário d�Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento

de Sdúde e Hospital de Caridade
Cons. Rua Felí pe Schmidt, 8, Fone 1259

Consultas: dilS 15.30 às 18 horas
Residencia: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1,. às 17 horasRua F. Scltmldt, 39 (sob.)

II
flSTITUTO DR DIA6NOSTIC8

CLINICO
Dr. Ojalma Mc.llmlnn
Formado pela Unlveraldade de

Genebra (Sutça)
Com práttea n08 hospItaIs europeu.CUnlcs médica em geral, pedíatrta,. doençal!l do sistema nervoso, aparelho genítc-arínarfo do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radlologta Clíuíoa com o
dr. Manool de Abreu Oampenaeto

I
São Paulo). Espeeíallsado em HI
�Iene e Saúde Püblíea, pela Uníver-
I'dade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Ralo' X
Electrocardlograíía ctlnlca

'----.---------...: Metabolismo basal

I Sondagem Duodenal

D.r. Remigio GabInete de fisiôteraola
Laboratório de microscopia e

análise cHnlcl
Rua Farnando Machado.'.

. Telefone 1.195

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopetlia.
Clínica e Cirurgia do
lorax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:

Rua João pinto 7 sobrado
Diariamente das 15 às

17 horas.
RESJD�NCIA:

Almirante Alvim. 35
Telefone n. 1461

CLlNlCA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras 'e Crianças em

Oeral

ICONSULTORJO :

Rua Pelipe Schmidt--Edifi
cio Amélia NetoD·Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras-

RESIDENCIA'
,

Av. Hercilio Luz, 186
- Pl1one: t 392 -

PlORIANOPOllS

BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

DR.

Hoje
às 7.30 horas

Sessão

Quar�a • feira

Espetáculo na tela e no palco
No tela: 1) COMPLEMENTO NACIONAL; 2) TRAILER;

3) A FAMILIA DE MINHA MULHER, hilariante
,. I' -

-'

comed1a com James Gleason _.

No palco:
ADÃO CARRAZZONI. o humorista n. 1;
PEDRO RAIMUNDO, o rei da gaita;

O QUARTEIO DOS TAURAS, que nos deliciará. com Bambas.
fox, tangos, maracatús, etc.

Preço: 2,20. Livre

I\'manh_: O TO�UE D:e CL�RI�J com W"Ut\ce Beer)'f'"""" ... ......' ....... � • � -
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4,50
8,00
9,50

14,00
10,00
11,00
9,00
13,00
17,00
15,00
13,00
12,00
24,00
55,00
7,50

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

Chácara (�aspft ,
LHOSA!

da

Opéra nos seguintes riscos:

PREÇO DE ATACADO

Austriacos nas fileiras
britânicas

Londres, 11 (R.) - De acôr
do com informações autoriza
das recebidas nesta capital
elementos austríacos estão
combatendo com os britânicos
em Túnis enfretando outross --J
austríacos que se acham na I
fôrças do marechal von Rom
mel.
Os órgãos da Estatística Militar (têm apôio legal, quando intimam

o produtor e o vendedor a mostrar r
o que possuem em seus estabeleci
rn entos. (D. E. M.).

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

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

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

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt, 2 - Caixa Postal. 1 '12
Telegramas - «Viar,na. - Foue., 1102

- FLORIANOPOLIS -
Sub-agentes nos principais municipios do Estado

Vão encher�se as prisões na NoruegaEstocolmo, 11 (U. P.) -- Nos ressentimento mais profundo que
circules noruegueses desta capital das de tr-abalhadores destinados à qualquer outra ação que tenham
prediz-se que as autoridades na- indústr-ia alemã. Recentemente os os alemães realiz ado depois da
z istas na Noruega efetuarão bre- alemães assogur-arum haver r e- ocupação do país. Os noruegueses
vements prisões em massa, e poso crutad.o dez mil operários norue- acham que trabalhar para os na
sivelmente numerosas execuções, gueses, porém, segundo af'ir-mam zistas equivale a lutar contra os
como represália ao assassinato os circulas patriotas, foram envia- al iados, Esse ressentimento aurnen
dos altos funcionários alemães, dos para tr-abalhar em fortifica- tou, em vi.rlude das informacões
ocorr ido durante uma nova inten- ções 110 I itora I da Noruega. Nas de que muitos jovens estão sendo
s�fic�çâo .

das a!ivida�c. de resis-

e.sfer�s norueguesas assi:nala-se I en.viad.os
à fôrça para a Alemanha,

Iénr-ia ao invasor. A vístta a Oslo que esse recrutamento efetuado afim de trabalharem nas fábricas
(lo chefe da polícia nazista, Kur-t por nazistas causou no povo UIll de mater-ial bélico.
Dalueges está diretamente ligada
ao agravamento da situacão politi
ta. Em algumas esferas" acredita
se que. êste membro da Gestapo
CInTá ordens para a prisão de al- Por preço módico, vende-se
.gnmas personalidades noruegue- uma, com ótima casa de mo- Mensagem da rainha
sas, em virtude do recente recru- EI."sabethdescimento das atividades anti-na- radia, à rua Lauro Linhares, n. .

zistas. Recorda-se a êsse respeito 64, medindo o terreno 20 mil Londres - (Do B, N. S.) -

(rUe a visita feita por Dalueges a mts. quadrados. Tratar à rua O "Globo", de Toroto, no Ca
Oslo, no ano passado, foi seguida Cons. Mafra, n

' 39 (Alfaiata- nadá, rende uma homenagemde represálias contra o magistério, 'd R' 1 l i·1 I
. . . ria) 30 v . 5 a mensagem a caiu la E isa-:ICUS.a( o (e nucrar os estudantes a

resistir ás medidas nazistas. Afi r-

B I C I C L·' E TAS
beth, dedicada a todas as mu-

ma-se que a única razão pela qual lheres da Comunidade de Na-
as alltoridade� de ocupação não ções Britânâcas. O "Globo"
tomanam ate agora represálias Vendem-se quatro- Otimas acentua ainda que a mensa-contra fi onda de sabotagem, é a condições. Aproveitem. Ver e f'

.

Ide que não desejaru aumentar os gem 01 muito oportuna, tendo
sentimentos de antipatia dos no- tratar no (' Armazém Bonfim», trazido conforto e encoraja-
ruegueses, no momento em que se Estreito. menta a milhares de mulheres
nrocuram recrutar pana aIS briga- 15 v -14 que, em todo o mundo, estão """".... _.-..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii________ empenhadas numa ou noutra 32 vs 30

fórma de tarefas bélicas.
"La Presse", também de To- ACACIO MOREIAA

ronto assim refere-se à men- DR. AGRIPA DE FARIA ADVOGADO
sagem: Todas aquelas mulhe- Rua Vítor MeirelQs n' 26 ESCRITORIO: rua Deodoro, n' 23
res que em toda a Comunidade TolefoneD' "05 Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
Britânica estão fazendo tudo o CLINICA MEDICA RESIDENCIA: La Poria Hotel.

apartamento 112
que podem para ajudar a vitó- Homens e Senhoras - Mo- C. Postal 110 Fone. 12
ria das Nações Aliadas foram léstias Nervosas - Moléstias
certamente muito confortadas Mentais
e encorajadas pela mensagem Consultas das 3 as 5
que lhes foi endereçada pela
Rainha Elisabeth. Assim, to-

80 "8 CHAI'ARASdas se sentem ainda imensa- 11 \I
mente ag�adecidas à nossa Arrendam.se ou alugarn-sean;ada Rainha pelo seu enco- duas casas com chácaras fartas
rajamento e pelas suas pala- de árvores frutíferas à Ponta
vras de contbrto .. Não há

�úvi-I do Leal. Preço baratí�simo. In.da, ql!e a mensagem da Rainha formação na redação do "Es
le.vara as mulheres. da Con:u- tado". 5 v _ 5nídade a esforços ainda muito
mais vigorosos para a conse- CASA MISCI:::LANEA. urstrunu

cução de nossos objetivos tan- JorJt dos Rádios R. C. A. Victor.
I to em tempo de paz como du- Vávulaa e Díscós. - RUI Trtja·
I rante a guerra. I no. 12.

A VAI�EJO, POR
--�-C A S A C A U R A
que recebeu um sortimento nunca visto, em lãs, cachás, pelúcias, mnlhas, cobertores, C1colchoados e mais uma infirlidade de outros

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

MALHAS: Lâmina Gilete Azul, - Meia dezena.. 4,50 TECIDOS DIVERSOS:
Coletínhcs p/ cr-iança - Um . . . . . . . . . . . . . . 6,0( Calça de borracha - ,Uma 7,00 Cretone branco, largo 2,20 - �Ietro .

Pulover p/ criança - Um 8,50 Jogo de couro p/ rapaz - Um 10,00 Cr etone branco, largo 211lt. - Metro .

Pulover p/ rapaz - Um 14,00 Jogo de couro p/ homem (só por este 1110s)-U111 10,00 Cretone branco, largo 1,40 - Metro .

Pulover pi rapaz, art. bom - Um.............. 16,or Blusas Swing - de 10,00 - 12,00 e............ 14,00 Creton e em COI'CS, largo 2mt. - Metro .

Pulover, s/manga p/ homem - Um . . . . . . . . . . . . 12,00 Camisas Sport, branca p/ homem - Uma 8.50 Atoalhado br-anco e de cores, largo 1,40 - Metro
Pulover pi homem - Um 14,00 Casaquinhos felpudos, p/ bêbê - Um 7,50 Tecido p/colchão, largo 1,40 - Metro .

PuloYCI', art. bom pi homem - lJlll .. . . . .. . .. . . 16,00 Capas felpudas p/ bêbê - Uma 16,00 Tecido p/colchão, largo 0,80 - Metro .

Blusas p/ senhoras - Uma. . .. . . . . .. 16,00 Maletas escolares - Uma 5,00 Tecido p/eolchão - Metro "

Recebemos mais de 100 tipos dif,erentes de Pulovers pi Pasta de couro p/ esco,l:wes - Uma 18,00 _ Opala lisa - Metro .

hiooM)'ns e rapazes e bl.,usas p/ sen!w.f<a,s, que estamos ven- Ma,letas p/ tr,aba1ho de 8,50 - 10,50 e . . 14,00 OpaLa lis'a, art. fino - Metro .

üeud·o pOlr preços illcriveis. Malas de FlibrolHe de 24,00, 28,0'0 e 35,00 Opala Usa, ti.po Suissa - Metro .

CAMA E MESA: Lã Linda, em novelos - Um 1,50 Opala estanLpa,da, de 4,0'0 e .

Cohertores cLnZia - Um 8,50 PERFUMARIAS: Tecioo oordoné p/cuecas' - Metro .

Cobertores Paulista p/ casal - Um 32,00 Leite de Rosas - Um 5,80 Liu()!n, em todas as cores - Metro .

Cobertores PaUllista pj solte:iJ'lO - Um . . . . . . 26,00 Leite de CoJonia, - Um -; . .. . . . . . . . . . . 6,00 Luizillie, art. largo - Metro .

Co.herro.res mei.a lã p/ casal - Um 60,00 Sabonete Lever, Lifebouy e Gessy - Caixa. . . . . . 4,80 MieJ'inó preto, largo 0.80 - Metro .

('j()bertores desenhado, art. pesado p/ casal - Um 40,00 Sabonete Carnaval - Caixa 3,80 Creye preto, art. ótimo - Metro .

Cob.ertores Xadrez p/ casal - Um ..........•• 20,0'0 Sabonete Dorly - Um 1,30 T<ecidos p/cOl-tina, de 2,50 - 8,.00 - 10,00 e ..

Cobertores x.adrez p/ S'oltejro - Um .........• 18,00 Sabonete Madeira do Oriente - Um 6,50 Caixa 19,00 Crepon p/kimono - M!etro .

Cooorto.res desenh..ados p/ casal - Um 22,00 Sabonete Noby - Um 0,50 Zefir Supel�ior - Metro .

Cohertol'es des�nhados p/ solteiro - Um 20,00 Pa.sta LeveI' - Uma 3,30 Tricolines, em cores firmes - Metro .

CObL'Il'toN�S Piratininga p/ CJasal - Um 33,00 Pasta Kolinos - Uma 3,40 Peluda fustão em todas as cores - Metl'o .

OO'b-ertür<cs Piratinil1ga p/ soltejl'o -- Um .:-:... 27,00 Pasta Alvidente - Uma 2,40 Cachá pelucia - Metro .

OobeI'tor�s Reclame p/ casal - Um 25,00 Pasta Acetylarsan - Uma 4,20 Toalh,as p/r·os'Ío, d·e 2"00 -- 3,00 - 4,00 � 5,00 e

Cober,türes Reclàmc pI solt€Íro - Um 22,00 Pasta Gessy - Uma ,..................... 3,00 T'Ü'alhas lisas p/banho - Uma .

Conertores p/ bêbê, de 6,50, 8,50 e ...........• 12,00 Pasta Odo] - Uma 3,40 T.oalhas em cor,cs p/banho � Uma .

Colcba fustão p/ cusal - Uma. . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 Ronje Michel - Um 4,50 Toalhas Alagoanas p/banho - Uma .

Colcha �ustão p/ solteiro - Uma 17,00 Houge Na.rcizo Verde - Um ,............. 6,50 Toalhas br.�U1cas, tam. grande p/banho - Uma
Oo:lcha bra.noa p/ solte.iro - Uma de 16,00 e .. . . 20,00 Bonje Gessy - Um 4,50 Casemiras p/casacos, largo 1,50 .

Colcha branca ar1. bm p/ casal - Uma 32,00 Rouje Madeira: do Oriente - Um 6,00 Casemiras p/homem, cortes de 60,00 - 70,00 e
Colcha de V>eludo p/ casal - Uma 32,00 'Esmalte Cutex - Um 3,40 Tecido granité, larg. 1,60 - Metro .

Colcha d.e seda p/ casal - Uma. . . . 48,00 Odol Liquido - Um ,..... G,oo . SEDAS E RAYONS:
Guarnições p/ mesa, 140x140 - Uma. . . . . . . . . . 22,00 J'alco Ross - Um ,.................. 3,30 Laqué eD1 todas as cores - Metro .

Guarnições pj mesa, 140x180 - Uma 26,00
I

Bâton Tangee e Michel - Um ,...... 3,00 Lingerie lisa - Metro .

Gual.1ll,ições p/ mesa, 140x230 - Uma 36,0'0 Bâtol1 Royal Bdar - Um 4,00 Fustão de seda - Mell'O ................•...

Guarnições pi chá, art. fino - Uma 30,00 [ Loção Madeira do Oriente - Uma 32,00 Setim Lumiére, largo 0,90 - Metro .

ARMARINHOS: Loção Coty - Uma 26,00 Tafetá Moiré - Metro .

Sombrinha d,e sed,a - Uma 38,00 Loção Flamour - Uma 13,00 Orgalnza lisa, de 8,00 e .

Sombril.uha de tricQline, art. bom - Uma 26,00 Loção Brilhante ,- Uma' 9,50 Lin.gerie estal11ipado - Metro .

Sombrj,nha p/ mocinhas - Uma 15,00 Loção Narcizo verde - Uma 22,00 Lanilé, art. pesado - Metro ,.

Sombrinha cabo curto p/ cni.ança - Uma 8,00 Creme Colgate p/ba,rba - Uma 3,00 Panatou, artigo com lã :.._ Me,tro .

Sombrinha cabo comprido p/ criança - Uma. . 10,00 'fricófero de Barry - Uma 7,00 Gahardi,l1e de seda - Metro .

Sobretud!o p/ homem, ótima eonfeccão - Um .. 98,00 Brilhantina Narcizo verde - Uma 8,50 Seda Givré, todas as cores - Metro .

Cortinas de rendas - Un13 :... 25,00 Brilhantina Hoyal Briar - UmR 7,Go

I
Seda Petit-pois, art. fino - Melro .

Tapetes de- veludo p/ quarto - Um 24,00 Pó Madeira do Oriente - Um 7,00 Lã e seda, art. fino p/vestido - Metro .

Gamis�s Sossega Leão p/ hon�m - Uma... . .. 5,50 PÓ Floral11ye - Um 6,00 Veludo Chifon - Metro .

Camisas Sossega Leão p/ rapaz - Uma. . . . . . . . 5,00 PÓ Gessy - Um 6,50 Tafetá xadrez, de 6,80 e , .

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

ECONOMIZE DINHEIRO, APROVEITANDO AS SENSACIONAIS OFERTAS DESTE MtS, POIS ESTAMOS ENTREGANDO AO PÚBLICO..
TODO o NOSSO ESTOOUE,COM UM LUCRO MINIMO.

Nlo sinta frio, alasalhe-se, comprando na OASA
S€:hmldt, D. 19

CréditoMutuo Predial
Proprietários: J. Moreira & Cia.

Foi entregue a08 prestamlstas Nelson e Nestor Hor
tencio da Silva residentes em João Pessoa (Estreito)
possuidor di caderne-ta n. 5.966, contempladas no sor
teIo de 20 de Abril de 19.t3, com o nremlo maior, em

mercadorias, no valor de Crs. $6.2500[).____,----------------------------------------------

18 de Maio
Mais um formidável' sorteio reatizarâ a Crédito

tuo Predlal, DO dia 18 de Maio (sa.Ielru),
com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00t\lio vaclle. Adquira já a sua caderneta Da séde
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n" 13,.................................................
Consultas médicas grátis

Contribuição mensal apenas Cr, $2,00

Mó-

Felipe
DA-l_TRA

13,00
11,00
8,00

13,0.0
7,00
6,80
5,09
3,00
3,00
4,5tJ
5,00
5,00.
5,00
3,00
3,00
6,00
6,00
14,00
4,50
3,50
5,00
5,50 .

4,50 (

6,00
8,00
13,00
11,00
18,00
24,00
120,00
12,00

COMPRE

'Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Padaria "Central"dos bombardeiros
raides noturnos

EM FLORIANÓPOLIS não

•

aterrissagem
que regressam dos
DO �IAJOR OLIVER STE-

I controlar os aviões em condi-
WART, .c�m.elltarista a�rolláu- ser.va. nos aeródromos civis. ções que anteriormente torna
tíeo brítâuíco exelusívo do FOI" contudo, consideravel- vam impossíveis aterrissagens
rRESS-IN:E'ORllIATION SER- mente ampliado e aperfeiçoa- seguras. Apesar da maior es

VICE para O ESTADO) - do, a-fim-de poder ser empre- curídâo da noite e do mau tem

Quando os aviões da RAF. re gado com sistema especiais de po os bombardeiros contam

gressam às suas bases, após há iluminação. sempre com uma chance de

ve_ rem.
desfechado ataques ?-�-l

O resultado é que a RAF. efetuarem uma boa aterrís-
turnos contra o terntono 1111'- possue atualmente os meios de . sagem. I
migo, o controle de sua ater-
rissagem fica a cargo de uma

organização que teve origem
na prática adotada nos aeró
dromos civis, antes da guerra.
Hoje, como é natural essa téc-
11 i c a evoluiu conisideravel
mente.
Imaginemos que uma gran

de formação de bombardeiros,!
r uma vez terminada a sua

mis-Isão, se encontra na viagem de veste com gôsto e arte

regresso e o aerodromo se acb a
por coberto por um denso ne

veiro, então a função do con

trole de vôo consiste em orien
tar os bombardeiros para aero

dromos que se achem livres
de neblina. Trata-se de uma

das principais fursções da or

ganização de controle, sendo
necessário para a eficiênci'a
dessa medida uma vigilância
constante das condições mete-I N0 186reológicas de toda superfície
das Ilhas Britânicas.

Os aviões são orientados no

seu regresso por meio de si
nais radiofônicos. A sua apro
ximação para as bases é obser
vada e planejada pelo pessoal
de terra, e uma vez alcançada.
a base os aviões recebelil in6-

truções sôbre a ordem que de
verão manter para a aterrissa
gem. Em seguida, deverão cír-

, cular o campo de pouso até que

I�/�' chegue
a sua vez de aterrissar.

'Essas ordens são transmitidas,

\." pelo oficial do posto de con-

trole.
Acontece muitas vezes que

numerosos aviões são obriga-
dos a voar em redor do aeró-
dromo ao mesmo tempo. Com-
pete então ao oficial do centro- F

•

E
uma embarcação r-ara esporte

le providenciar para que cada armaCI8 speranra tipo baleeira, com 5 metros de

aparelho faça a sua aterrissa- � I comprimento, em perfeito es- I

gem conforme as instruções A SUA FARMACIA tado, com todo material ne-

que são transmitidas aos pi- Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6�2 cessário (2 velas, 3 remos, etc.)
- lotos. E domi "I" Tratar com Heládio Mário de

O pro?esso utilizado não di- ntrega 8 OmlCI 10 Sousa, Agência Chevrolet (S.
fere mUlto daquele que se ob- A. Comercial Moellmann). I
•••illi•••liimll.iUI•••.•••• .,. CD 11••••"••8a•••Ii•••••lilliilãililHllâê I
• •

I Z I
•

E
�

• ==1
='

• •
I N B
.

�

, ': I li
•

0/-------------------
• T !

Cabelos branr.os t L{lQ.l(}
v MARAVILHOSA 1

COD: ta que os arrendatertos da Padaria "CEN
'rRAL" pretendem mudar-se para o lugar "Capoeiras",
município de São José. Por êase motivo, o proprietário
da casa e Padaria "CENTRAL" avisa seus amigos e dis
tintos e antigos fregueses que, com essa mudança, não
haverá interrupção no fornecimento e entrega de pão 8

domicilio, continuando fi ser fabricado o pão na mesma
e antiga Padaria "CENTHAL", de propriedade do snr.
Francisco Treska , à rua 'I'eo dor o n° 20, nesta capital.

260 18 v - 2

quem não quer, pois, poro

THE LONDON & LI\.NGASHIRE INSURANCE
COMPANY l,IMITED

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

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19t I--�----------=-------------------------------

Os gregos reagem
melhor [órmc

Alexandria, (V. A.) (Do Greek Inrormaticn Service
para Interaliado) - Todos os refugiados que conseguiram
fugir da Grécia e alcançaram o Egito contam a mesma histó
ria elo notável melhoramento da organização das guerrilhas,
que vêm lutando resolutamente contra as tropas do Eixo em

qualquer lugar que seja possivel atacar ou fazer frente ao ini
migo.

Acrescentam os informantes que as autoridades de ocupa
ção, irritadas por não poderem impedir os frequentes ataques
de surpresa efetuados pelos patriotas contra as tropas nazi
fascistas, e os atos de sabotagem tais como destruição de pon
tes e arsenais em Salamina, intensificaram as medidas de re

pressão contra os civis. Essas medidas não quebram contudo
o espírito ele resistência dos gregos. Ultimamente recomeça-

li,'
ram as prisões em massa, e principalmente de altas patentes
do Exército e da Marinha, inclusive o general Othoneos e Ú
almirante Colialescis, cuja sorte é descorshecida.Calçados e capas para colegiaiS

Chapéus «Clímax» (tropicais)
Capas para mililares
Smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENNER

é bastante fazer

I V. S. quer vestir bem, usando ternos de
excelente qualidade. otimamente bem cone

feccionados e a preços convidativos ?
Faça, então, uma visita à

A LFAIATARIA OLIVEIRA,
Rua Padre Miguelinho, 36

que ficará plenamente satisfeito!
Praça 15, de Novembro, 18 (Próximo

à DelegaCia Fiscal)'

Vende-se

tanto,

uma visitinho à ALFAIA-

TARIA BRITO que fico
ali no

Rua Tiradentes n-17
v -25

Faça isto
para rápido
alívio do

. ,nariz ••••

Pingue umas gotas
de Vick Va-tro-nol
em cada narina.

. Rapidamente, sua estimulante me
-

dicação desprende a estorvante mu

cosidade, alivia a irritação, contrai
as membranas inchadas.- Nuns se

r;undos,V. S. pode respirar outra vez!

SaDguBnolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS: .

ARSENIATO•. VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO-Quarla.felra,12 ele Maio de 1943

A batalha do norte da
Argel, 12 (United). -- Um porta-voz militar autorizado acaba de infornlar que os

aliados terminaram praticamente a batalha do norte da Africas
Comentário sobre a campanha da Tunísia ��.�,��'?���ma�a, ��!��'���'a '�'�'i,a��i�m:11Icaçocs,. d e ruons l ru m lall1b·�lU. ser ria Cândida, quando procurava I sendo filha da parda Maria derevelando teud ón c ins a atcr-s c a�!.e prll�l,elly calegorla. A pri nc ipnl colher garavetas nas proximidades Lurdes, de 23 anos, solteira, que1I111 dcli n i do plano de ba lalh a, J1lOv,:,ç'ao i ntroduzi du pelu s r oacas do cemitério de Itacorubi, 'ouviu, naquela casa pia t.iver o a "déli.mesmo quando (l que se escolheu fi9 'e.lxo" nessa z o.n s ele open�- em meio do capinzal, o chôro dé- vrance".r-esulta não sei' o m a is adequado ço.es fOI o abull�lallle uso ele .ml-I bil de uma criancinha. De fato, Mais tarde, a mãe desnaturadapara o caso .. Max tambem ha i ndi- nas, com os qll.alS se cstuheleci am numa moita, envolto numa toalha, foi descoberta em casa de Ber-no.rcios cada vez maiores de que os barrciras es�al.Jcas em todas as ali estava, abandonada, uma cri- dino Costa, em Ltcicor-ub í, onde foicombatentes germân ic os estão d is- zonas l's1rate.glcas, para retardar onça recem-nascida. de sexo-mos- detida; m.us, como se achasse com

postos a desenvolver uma maior () aVan(�l c!o uunu go e =, tempo culino. Ao pé dela havia um pente fortes cólicas e febres, foi coriaudacia e astúcia - e vo.n HO!1l- para �·elll'ar-s·e em ?rd,om .. J� de. �.e e um sapatinho de lã. duzida para o Hospital de Co.r-i-mel demonstrou isso em repetidas acre d i tar que o "elX�)" i n tensif i- Comunicado o achado às auto- dade.ocasiões, Lrn claro exemplo disso que o ell1p!'ego de minas n_a fclr�a- ridades policiais, estas trouxeram a Maria de Lurdes diz' que obo.nse depara em sua lentativa para lsza europc.la, em caso de mvasao. criança à Maternidade, havendo danou o filhinho no mato ... por o
ocupar Lekef', em fevereiro, para "Cm dos pm n crp.us Iaul or cs da ca- sido alí reconhecida pela irmã julgar morto.estabelecer um saliente na frente pac irlad e dos aliados para avan-

'

aliada e colocar-se sobre as linhas cal' no Iuturo "crú, S·C111 dúvida, h_·_......_....-.-.....-_-_J"__�J"........J"...........,._........."._.........�·�"_""'WO�
de comun icacõcs c ubaste cimontos o grúu de molh orumcn!o que se
d.o l° cxcrc lto e (lo 2° corpo norte- c ons ign 110S p roccxsox para f'nzer Os
amer-icano. Quas i conseguiu êx il o : f'ron l e a acão das mi nus. Os ale
nessa manobra c a situação foi mães tall1b'cJI1 ul i l iz a rum de Jórm a
muito critica duruul.e vários d ias. muiüo húb i l o morteiro e a arí.ilhu
Durante toda a campanha, o ser- ria, assim C0ll10 as suas Iô rc as de
viço secreto alernáo foi excelente aviação. que gradualmente iam di
e os seus sistemas, si na is e COl1JU- mi n ui nrlo.

i Buenos Aires, 12 (n.) - () con·� sul da Argentina em Hong-Cong,
! SI'. Lav:de, foi destituido do posto

cm resultado cle uma eleclaraçno
I (jue recentemcnte fez nos Eslatlos

I� C 11 idos, aClIsfl,ndo os japoneses de
a,1rocidadcs contra os prisi("!neiros

..... ........._"": britftl1icos c aliados em Hong'-Cong

Os ai-lados te r a';'o cerca de 1 200 destro' -leres·
10 v - 5 rôl���·es�&I���lnd�n��:�c:�n�t��q�1�íql;l�

•.
_ Uma da « Transoceann ,havia provocado verdadciro pflni-

- NOVA IORQUE, 12 (United) 'co cntre a população nipônica,.
A agência Transocean informou:: ,,__
"forças navais dos Estados Unidos i

se dirigem para a Martinica e

Gualdalupe afim de ocupar. ambas!
essas ilhas".

Quar te l General Aliado da Afri
ea do Norte, 12 (Unlted ) Especial
- p'or Chris Cunn igham - Ago
I'fI, quando o mito (�a .ln vcn cib i li
durle mililar nazista se acha pro
rundamentc sepultado sob as rui
nas dos sonhos de conquista na
.if'r ic a, é possível dar alguns por
menor-es da tatica empregada pe
l o i n im igo na Tunísia. Nas esferas
nliadas se reconhece que as tropas
.nuz istns da Af'rica do Norte foram,
dlll':-nnte toda a campanha, exce
lentos combatentes c figuram en
'uo os soldados mais bem adcxtra
dos da atualidade . Não resta dó
-v itl a 'de que a invasão dia Europa
sl'd uma empr-esa árdua, custosa
(' p ossí vcl ele lancar aJ.g'll>l11a luz
'�I)hrc as caructer-isticas dos pró
x imns acontecimentos, mediante o
estudo dias taticas nazistas. Os
combatentes ale.mães continuam

Salário adicional para a indústria i I 'v-'�4 d'>
-

._-���-;lRIO, 11 (Ag. Nac.) • O presidente da . República as_II I ii ::i'lelal f
si�ou decreto-lei in�ituindo o salário adicionai para a tndús- -I" _ . � Itríe, em todo o pais. I ��

...,..,_,_�"""

,

RIO, 12 (E.) - o preso da República assinou �e-: ànll'ersuu:t-aB.*creta instituindo o "salário adicional" para todos os 'Es- ! Pas;� rioj e o ar:iver!?ár�otodos: Os relativos aostrês Estados do sul são: Paraná no to.l ic io do sr. 1000 Mana
.

$ 15, na capital e $ 12.24 no interior; Sta. Catarina Ferreira da Cunha, funcio
S 17,50 na capital e cí d c des principais e $ 15,18 na n�rio apos<;ntado das Cor·

intet:ior; R. G. do Sul $ 10,00 na capital e $ 12,00 no relas, e Te1egra.fos e pessoa
interior, . gera!n1ente eS;lmada.I

t f I Transcorre, hoje, o ani-
as cos as rancesas' versário natalício da genti

Estocolmo, 12 (R.) - A emissora de Berlim anunciou que sta. Nilce IVlaria Silva, ativa
funcionária da Diretoria detodos os homens do serviço de d·efesa da Alemanha trabalham

nas fortificações que se estendem ao longo da costa francesa Geografia e 'ferras, e filha
da exma. viúva dnu. Vicêndo Mediterrâneo. O comentador acrescenta que êsse "é o tIJ;l,-

balho mais pesado que já foi confiado a êstes homens e nã'o cio. Digiácomo Silva.
podemos esperar que nos cheguem abastecimentos antes dp A aniversariante será, por

iniciá-los".
�

certo, muito felicitada, pori
suas inúmeras an1iguinhas,

................................................ lt•••CiI
.

pelo trnnscurso de tão aus·

NO INVERNO próximo ! piciosa data.

1 MOD'EL IR I Faz Bll.QS h:je o sr· hJa�bãl.ol11. apresentará I Coutinho de Azevedo,
as últimas criações da Moda para I gráfico desta Capital.

Senhoras, Cavalheiros e Crianças I
.'

e por preços Festeja hoje seu aniver
SENSACIONALMENTE BAIXOS! ,sc1rio natalício o menino

I Carlos A. Fed.rigo, aplicado.....................................................
, aluno do Colégio Catarinen·

A mulher australiana na frente interna' d�i;o�ilho da viúva João Fe

•

GenWezas:
Recebemos gentil cartão

do sr. arquitéto Tom 'T', Wil
di, agradecendo a notícia
sobre seu aniversário.

Forliiicando

Brisbane, Australia, 12 ._- (Do Australian News Service par�
lnteraliado) --_ As mulheres australianas, trabalhando sobl'e vastas
areas agricolas do territorio do seu pais, assumiram, a direçã.o das
tarefas mais arduas, afim de tornar possivel o recrutamento de milha
res de homens para o serviço militar.

Recentemente, no territorio de Queensland, uma mulher e três
moças conduziram um grande rebanho de carneiros através de mais
de quinhentas milhas até os mercados de destino.

As mulheres australianas realizam a maior parte dos trabalhos
diarios nas fazendas e ajudam os velhos vaqueiros a cuidar do gado
nos ranchos.

Olhos .- ouvidos .• nariz -. gal·ganta
REASSUMIU SUA CUNICA

Rua Vitor Meirelles 2%
Diariamente: 10 às 12: 3 as 6 hs.

Camisas, Gravatas, Pijamei
Meias das melhores, peloll mellore:
I)reços aó na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12. "

Prestigia o Govêrno fi a8
classes armadas, - ou serás
um "quinta· -colunhlta". (L.
D. N.).

Londrcs, 12 (R.) O corrcs· ses rúpídos e bem armados navios llnidos !Jossuiam 300 destróiercs
pondente naval da Agência Heu-: dc gnerra tomarão possível a em serYiço. Calcula,-se, quc em fins
ters anuncia ([ue cstão chcgando I transferência ele unidades pesadas' do ano em cn1'SO, a marinha nortc
enormes reforços destinados às es- dc servi.ço de escolta para as opc-! aJ1Jericana possuirú (iOO desfróiercs.
([uarlras aliadas para a batalha, dos rações ofensivas. I A invasão da Europa exigil'<1
marcs. Até o fim dêstc ano, bri- O coronel Knox, secrclál'io da ll1uitos destróieres para fins de
tuni.cos e norte-america,nos e scus Marinha dos Estados Unidos, tle-! proteção. Ao mesmo tempo, pôde
aliados europeus terão cêrca dc claron que o númcro dc dcstróie- bem acontcccr que os nortc-ameri-
1.200 destróicres. rcs construidos pelos Estados Uni- canos ulilizem um ou dois dos

Os Estados Unidos .iii cnviaram dos em 19,13 ultl'apassarú o dobro grandes um'los de guerra britúni-
o 50° destrólel' destinado à l1larí- do total dessas embarcHções que cos no PacífIco, alé quc o progra,
nha britâl1.ica. Nos próximos lllcsesJ se achavam. em s.en.'iço. e111 .d.eze.m-j ma de co.nstrllção at.enda ás ueces·

çhcgal'ãO mais li,íQ clf;\iStróiCl'e�, Es· brQ de 19-1,21 qlJimrlQ os Estados .'lidadcs de fl\(ão nac1Helc setor.
_.. ._ -:- .�. ..

alemães pedem armistício
aos franceses

Africa

GRASSA A AFTOSA
Argel, 12 (United) A emissora

local acaba de informar que as

forças germânicas da zons de Za
ghouan solicitaram arrnistício ao

alto comando francês. Este, porém,
exigiu a rendição incondicional
com a entrega do material de
guerra intato. Um outro comuni
cado oficial divulgado posterior
mente informou que as linhas do
eixo Eor c.rn rornpíclcs na zona de
Zaghouan. As forças france ..as es

tão avançando para o mar em di
reçôo de Vou Ficha. Este avanço
al'neaça de dizimação o resto das
tropas germano-ita.lianas que se

ericorrtro rn diante do oitavo exér
cito britânico.

É mu DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA Â FAMÍLIA.
E PARA. A R.A.Ç.A.

500 navios de escolta
Otava, 11 (R.) - o ministro

das Munições, sr. G. D. Howe,
em discurso pronu·nciado em
Port Arthul', no Lago Ontário,
declarou que o Canadá tem
cerca de 500 navios de escolta
em serviço e espera construir .

êste ano mais 140.

Desembarcaram em Novorossisk
LONDRES, 12 (United) As

tropas soviéticas, protegidas pOl'
nuvens artificiais e utilizando lan
chas a motor, desembarcaram e

se mantém na zona de Novoros
sisk. Foi o que informou hoje a

emissora de Paris, acrescentando
que alí se combate furiosamente.

P. VOIGT
Representações

Rua Ten. Silveira, 50
Endereço telegráfico:

VOICiT

Belém, 11 (D. N.) - Segun
do Imcrma a "Folha do Nor
te", a aftosa está dizimando
consideráveis manadas de bo
vinos em Marajó. O mesmo

jornal ac1uz que se faz mister
uma providência eficaz elo
poder público.

.

Caspa 1 IAH)ÁU .M.A.H.A v 1.
LHOSA I

AviÕesalransportes
amet·icanos

Nova Iorque, 12 (R.) - A.�emissora desta cidade disser
que "aviões de transporte nor

te-americanos pousaram na

índia, depois ele haverem ter
minado o mais longo e impor
tante vôo, em massa, da histó
ria" .

o almirante Estêve
Cail'O, 12 (R.) Segundo

as últimas informações rece
bidas nesta capital, o almiran
te Esteve, residente-geral da
França, na Tunísia, foi preso
pelos alemães .

Depois de violenta luta com
os que o queriam prender, o
almirante foi finalmente do
minado e levado preso, de
avião, para a França.

Florianópolis

Comprai na Cl'. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Hitler mudou de pouso!
LONDRES, 12 (U. P.) --- Infor

mações alemã.s dizem; que Hitler,
cujo quartel'\:fen.eral desde h6: mui
to é dado como localizado na freno
te oriental, está agora num ponto
oeste, o 'lual não foi especHi�ado,

Clinica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAMOS
Jilspeclalista em molést1as de

lIenhorlUl - Partos •

AJ,TA CIRUUGIA ABDOMINAL: 61'
tômago, vesícula, úte.·o, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnlal,
hldrocele, varlcocele. Tratamento lem
dor e operação de Hemorroides ., varl •

zelt - Fracturas: aparelhos de gêsso. �

Opéra noa Hspitals de Florian6pou...Praça PereÜ'a e Oliveira, 10 -

IFone. 1009
Horlirlo: Das .14 às 16 horas, dlarla·

mente.

E ••• foi demitido

Máquinas de calcular 9
quinas de escrever

Para enlrega imedIata:
MACHADO & elA.
Rua João Pinto, 5

FlorianóPolis

Má,

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandeS
armas de desagreg'ação IDllne
jadas peJa "qnfnta-coJuDI,\".
()". D. N.)..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


