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LONDRES, 13 (Ur'P.) -- A GRANDE VITORIA ALIADA EM TUNIS, iJf.iRf�lG;EM
A UMA SÉRIE DE APOSTAS EM DINHEIRO, NO QU E SE REFER ,\�lj�9';.��-jJR.;SO
QUE TOMARÃO OS ACONTECIMENTOS NO FUTURO. ENTRE E�A��'···APOs ..
TAS FIGURAM ALGUMAS ACEITAS NAS CONDICÕES SEGUINTES: QUE A
ITÁLIA SEJA DERROT.l\DA: NO ,CURSO DO CORRENTE ANO E QUE A ALE
MANHA CAPITULE INCa NDICIONALMENTE ATÉ NOVEMBRO' DE 1944 .

......................................................................... , � .

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

XXIX I IFlorianópc IIs-Quinta-feira, 13 de Maio de 1943

Londres, 13 (United) - A Rússia acusou o Reich de con
denar a trabalhos forçados centenas de milhares de cidadãos

i soviéticos, que são transportados à fôrça para o Reich. Ade
: mais, os germânicos recrutaram violentamente quatrocentas

Gmrl·n" em Roma
-

e cíncoenta mil mulheres, escolhidas nos territórios ocupa
W y dos, para enviá-las para a Alemanha. A nota russa destaca

Londres, 13 (U. P.) - No- ainda que, só da Ucrânia, foram enviados 700.000 russos para
tícias seguras, irradiadas do o território germânico. Segundo" os russos, o marechal Goe-
continente, anunciam que Goe- rtng, durante uma reunião secreta, novembro de 1941, 01'

ring chegou a Roma, para con- denou que os russos fossem utilizados na construção de es

ferenciar com Mussolini, tendo trac1as, nos trabalhos das minas e em outros ramos da atívi
se realizado em. seguida uma dade fabril e agrícola do Reich.
reunião secreta do govêrno íta- O sr. lVIolotoff, chefe do govêrno russo, que assinou a nota
liano. Mais tarde Goering se- soviética, afirmou que o govêrno russo responsabilizará e

guiu de avião para encontrar- julgará todos os alemães que se aproveitarem do trabalho ou
se com os chefes comandantes agirem de maneira deshumana contra os russos.

das fôrças alemãs.

A d I
-

r_·.._-....· ......_·.·.__·_·..........· ...._·.-..... e egaçao que acompaqhou Cburchill
Dr ARAUJO Washington, 13 (Uníted) - O marechal Walvell, o almí-

• rante Sommerville e o marechal do ar Richard Pierse, os mais

I
Olhos -- ouvidos '- nariz -- garganta elevados chefes militares britânicos da índia, fazem parte da

REASSUMIU SUA (LlHICA delegação que acompanhou' o sr. Churchill em sua viagem aos
Rua Vitor MeireDes 21í Estados Unidos. Salienta-se nos círculos bem informados que

2!�!��!!!!!;_.!!!�.._!�_.!...�!_�.!!... a presença dos altos chefes militares aliados da índia indica
uma possivel ofensiva das Nações Unidas no Extremo Orien
te. A êsse propósito, recorda-se que o presidente Roosevelt
prometeu que, êste ano, serão assestados poderosos golpes
contra o Japão. De acôrdo com o que revelou o sr. Stephen'
Early, secretário da Casa Branca, os dirigentes militares bri
tânicos conferenciarão com os técnicos militares norte-amerí
canos à cêrca dos planos de Roosevelt e Winston Churchill.
Soube-se ademais que os dois chefes de Estado conferencia
ram ontem, à noite, depois do jantar, e voltaram a encontrár
se na manhã de hoje.

o sr, tenente-coronel Voelbo dos
Reis, diretor geral do DIP, agradece

Por motivo de sua merecida promoção ao

posto de tenente coronel, o sr. Antônio José Coelho
dos Reis. digriieeima diretor geral do DEPARTA·
MENTO DE IMPRENSA E PROPAGANDA, recebeu

I
do nosso diretor, professor Aitino Flores, um tele·

. grama, a que acaba de resoonder nestes termos:

I.
«Rio, 10 - Sensibilizado, agradeço as felicitações
enviede e por motivo da minha promoção (a). Tenen-
te cel. Antônio José Coelho das Reis, diretor geral

��d�O�D�I�P�"�·�����������������1
bombardeioCatânia sob violento

·1...
'"

Cairo, 13 (United) - O Alto Comando da RAF comuni
cou: "Bombardeiros pesados da aviação norte-americana, es
coltados por caças, realizaram um ataque de grande eficácia
contra Catania. A poderosa fôrça de bombardeiros fez voar um

navio carregado de munições, incendiou um petroleiro e conse

guiu atingir, diretamente, outros navios. Causaram-se danos
no cais e nas instalações portuárias, sendo destruido um da
-queles, ao qual estavam amarrados três navios. Toda a zona

dos diques ficou envolta em chamas. Os bombardeiros derruba
ram também um avião inimigo quando do seu regresso.

Marreta contra a indústria «pesada»Belo Horizonte, 13 (A. N.) _. A D. O. P. S., cumprindo de
terminações da Chefia de Polícia, ordenou o fechamento das
agências locais da Cia. Siderúrgica de Indústria Pesada, Cia.
Siderúrgica S. Paulo-Minas, e Indústria Metalúrgica Nacional.
Em consequência das diligências policiais efetuadas, foram
-detídos os representantes das referidas sociedades, cujas decla
rações foram tomadas por termo. Simultaneamente foi ordena
-do o fechamento das respectivas agências no interior do Esta-
-do, sendo 60 da primeira delas e 58 da segunda. Os inquéritos
prosseguem.

DO
LUX
JORNAL

Somos muito liratos aos prezados
confrades drs. Mário Dorningue« e Vi
cente Lima, diretores da conceituada
empresa LUX-JOP.NAL. por estas lientís
palavras de feli,!ltações:

"RIO, 13 - Temos imensa eatieie
ção em cumprimentar êsse prestigioso órgão pelo
transcurso de seu natalício, ao mesmo tempo que
lhe almejamos um futuro prospero, pontilhado de
expressivas vitórias".J

Misturado com o carvão Dorte-americaiiõ,
fi carvão catarinense dá bons resultados
Rio, 13 - O sr. Francisco Sá sendo utilizada apenas para a

Lessa, diretor da Inspetoria de queima externa.
Iluminação, desfez, por inter- Acrescentou que as quotas de
'médio do "O Globo", a notícia racionamento têm sido sutí
.que eírculára de que ia ser sus- cientes é, de fórma geral, vêm
]>.ens0 o racionamento de gás, satisfazendo as necessidades
16m virtude de ter sido encon- dos consumidores.
;irada uma fórmula definitiva Informou, por fim, o entre
para o aproveitamento da tur- vistado, que está sendo utiliza
Ja de Jacarépaguá . do o carvão nacional de Santa

Na palestra mantida com o Catarina, misturado com car

jornalista, aquele engenheiro vão norte-americano, apredeclarou que o. racionamento sentando a hulha do sul menos
continuará sendo feito nas ba- impurezas que as de outras
ses até aqui seguidas, pois, partes do Brasil corresponden:.por enquanto, a turfa estava [do, assim, às exigências atuais.

N. 8820

Palavras do sr. presidente da
associação Brasil.ra de Imprensa

Do eminentíssimo confrade dr, Herbert Moees,
Associação Brasileira de

Emprestimo de
guerra francês

Argel, 13 (U. P.) - Giraud
inaugurando a campanha de 4 SUBMARINOSempréstimo de guerra francês,
disse que isto proporciona aos, Nova Iorque, 13 (Un íted-Urgente) - Quatro submart
franceses, no norte da África, nos do eixo foram afundados pelas fôrças de escolta de um com

a oportunidade de economizar' boio aliado, no Atlântico Norte, depois de lutar com um grupo
dinheiro para o futuro. de 25 submersiveis que atacou o referido ·comboio.

Mais um ano
Entro hoje O ESTADO

em seu 29° ano de vida,
norteado, sem desvios,
pelo mais sincero espí
rito democrático e,· por
isso mesmo, colocando,
no medida do possível,
o defesa dos interesses
populares entre os pon
tos capitais do seu pro
grama.
Dos classes laboriosas

e liberais e, principal.
mente, do bom Povo da
nossa brra é que nos
vem o incentivo com o

qual trilhamos a rude
mas honrosa estrada do
jornalismo honesto, pa
triótico e independente
- tantas vezes

í

nco rn

preendido e caluniado
nas suas mais altas e

nobres intenções.

dinâmico presidente c'a
Imprensa, recebemos a

seguinte mensagem de
felicitações, cuias termos
cordiais e desvanecedores
agradecenlOs do fundo
d'alma:

Ultimato rejeitado
Zurique, 13 (U. P.) - Um

comunicado italiano informou
que as tropas do "eixo" na
Tunísia rejeitaram o ultima
tum que lhes foi dirigido pelo
general Freyberg.

Tribunal de Apela,ão
o sr. desembargador Gil

Costa foi aposentado, por
motivo de enfermidade; para
substituí-lo, foi nomeado o

dr. Edgar de Lima Pedreira,
juiz de Direito da la vara da
capital.

Comprai na CA SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

"RIO, 13 Partici·
panda das alegrias com

que se assinala a pas
sagem de mais um ani
versário de fundação de
O ESTADO, o brilhan te'
órgão da imprensa cata
rirven se, a Associação
Brasileira de Imprensa
e o seu presidente ezr

viam a'Ós que lhe em

prestam sua colaboração'
cordiais felicitações e os

votos de contínua pras
peridade" .

Herbert Moses

Crimes alemães contra povo russoo

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

segunda frente?Será a
Moscou, 13 (United) - Os jornais russos divulgaram com

grande destaque as notícias sôbre a nova conferência Roose
velt-Churchill. A imprensa não fez comentários, embora
destacasse a possibilidade de a conferência ser um ponto de
partida para um novo ataque aliado contra os nazi-fascistas.
Nos meios bem informados salienta-se que deve estar pró
xima uma nova ação ofensiva dos aliados contra o "eixo", a
qual, na situação atual, seria a abertura da segunda frente.

AFUNDADOS

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\
\

..�2� �O�E;S�T;A�D�O.-..Q.U.i.n.ta•••'.e.ir.a.,.1.3..d.e.M..a.iO..d.e..1.9.4.3 !�

o PRA'_rO DO DIA
PUDINS A' ESPANHOLA

- Bata em uma trevessa 100
gr s. de manteiga com 100 grs ,

de açúcar. Faça um crême des
tes ingredientes: Junte uma a

uma 2 gemas, 1 chícara mal
cheia de leite, e continue ba
tendo.
Adicione 250 grs. de farinha",

casca ralada de 1 limão e 50
grs. de nozes moidas. Misture,
junte 1 colhér de chá de fer
mento e por último as claras
em neve. Deite em forrninhas.
e leve ao forno.
Depois de assados, régue com

calda e com rhum.
.._..............J-J".-.,...,..,.,.......,.,...----......

- ....-----

I L·
·

PI· NOVI OS nativos auxiliam

Ivrarla e ape arl8
.

li Port �1:�sb�-�la:��l� - (DQ

de
Austrulian News Service para In�
teraliado) - Um jovem' nativo da

E d I S l_Nova Guiné, cujo irmão foi morto

spin o a & i velra pelos japoneses, pediu ao coman

dante de uma unidade australiana

'I Casa fundada para, com os menores preços da praça, que lhe desse algumas granadas de
--------------- servir aos alunos das nossas escolas, em particular, e ao mão de curto fuzil. Depois de C011-fixa de matar, que estão inteira-j público, em geral. l

...

mente fóra da imaginação dessa segudr 'o- material o rapaz se (Lngru
gente. . . às li nhas japonesas passando pm'
Hoje, na época de uma guerra Arligos para escolares e escritório um não-combatente, Ele esperou

de vida ou morte, vê-se um povo Romances modernos e livros até que vários soldados nurmgoscorno o britânico, que suportou ata-
ques aéreos sôbre sua cidade p rin- científicos. Livros em branco. estivessem reunidos palra o almo-
cipal, ataques corno até hoje cida- co, quando "descascou os seus
de alguma sofreu, continuar a vi- ;bacaxi,s" precipitando-se na fIo-
v er, alegre, e a ter em mente ou-

Elegantes art.anos para presentes, etc. r-esta antes de esperar pelo resul-t.ras coisas além da idéia de malar
seus inimigos, êsses bárbaros que tado.
destruíram suas mais belas obras...... Tem anexa uma ;VIrais tarde, os saldados austra-:
de arte, além de milhares de vidas. lianos puderam .avcr iguar que cer-
Vemos êsse povo unido, não esque- Seccão de Eletricidade ca de cincoenta soldados mpõescer sua religião, sua arte, sua ciên- ..»

da. Apesar da guerra, os jornais e Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessórios, etc.

I
timharn si do mortos, tendo-se com-

revistas ingleses estão cheios de ar- I provado então que o rapaz estava'
tigos sôbre religião, sôbre filosofia, Rua Felipe Schrnidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho) disposto a vi.ngar-se,sôbre literatura. Veremos entre Fone _ 1595. :==============�

..

anúncios dessas revistas e jornais,

I
listas de novos livros, que acabam '

--'-------------------------1
CUnica médico-clr6.rgica do

i

de ser publicados, sobre os mais
... DR. SAULO RAMOS _ ,

variados assuntos; veremos anun-
ilspeclall8ta em moléBtlu de _

�!:�os Ce::t��;:l�:�e t;:;:o'e�;:�t��:j Issoc·.apa-o "omer".aal de Flor.·anópol.as ALTA c;�:��Ã:��NAL:

-I'
ta com seus Jogos, exatamente co- 11 "U \J têmago, vesfcula, útero, ovAr'"

apêndice, tumores, etc. - cml1RGIAmo no tempo em que não havia rui- A bié- G I O d-
.

-8 PLASTICA DO PERtNEO - H4irDt-.
nas pelas cidades, famílias cober- ssem 18 era r In8rl hldrocele, varlcocele. Tratamento Bellll'l
tas de luto, milhões e milhões de

-

De conformidade com os Estatutos são convocados os dor e operação de Hemorroldes e ym
zes _ Fracturas: aparelho. de gêB_homens e mulheres na luta, lares srs. sócios da Associação Comercial de Florianópolis para a Opéra no. Hepitais de Florlon6po11w. .

vasios... -

d A blê G 1 O di
, .

li , 13 de Praca Pereira e Oliveira, 10 -

1'-E a Alemanha, através da pro- sessao e ssem ela era r mana, que se rea rzara a
Fone, 1009 ' :'

paganda de Goebbels, diz que com- maio corrente, às 19 1/2 horas, na séde social à rua Trajano, I HorArlo: DaR 14 às 16 horas, dlam·_
bate pela "união" da Europa (!) 13, sobrado, para a posse da nova Diretoria. mente.
Sim, urna Europa escravisada, do- Não havendo número legal, lar-se-á nova chamada, -

minada pela Alemanha.. . Goeb- . ,

bels falou sôbre a união da Euro- meia hora mais tarde, quando a Assembléia funcionará com

pa. Essa união já existe e de ma- qualquer número.
neira bem diversa da que é dese- Florianópolis, 3 de maio de 1943.
jada pelo propagandista huno. Todo ADAUTO FREITASo mundo civilizado, está unido e as-

-

sim deve se manter para a destrui-
ção total absoluta do Eixo; para
a libertação da Europa, dominada
pelos mazistas; e para pôr f'im à
loucura do domínio do mundo.
Ainda esta semana urna agência

telegráfica informou que a Ale
manha está-se preparando para uma
invasão da Inglaterra (!?) Se isto
é certo será provavelmente a últi
ma tentativa da loucura de Hitler
e o seu exército se esmagará de en

contro os rochedos britânicos. Co
rno disse Winston Churchill, na

época mais crítica que a Inglaterra
atravessou, quando estava inteira
mente só: Os alemães dizem que
vêm; pois que venham! Nós os es
peramos e os peixes também" ...

,OBSERVADOR INTERALIADO

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto TI.O 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimes tre 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 contráto I
Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi-

,

dos.

A direção não se -responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTÁRIOS

VITORIA
"Tunis e Bizerta, as duas últimas

praças de guerra do Eixo na Tuní
sia, caíram em poder das forças
aliadas" - foi Q comunicado oficial
do Q. G. da África do Norte no fim
dessa semana, fazendo dela uma
das melhores dos últimos tempos.
Essa vitória foi precedida- pela
ocupação de Mateur; esta recon
quista do terreno perdido foi urna
prova absoluta de que os alemães
'estã o recuando, enquanto que os
aliados avançam com passo seguro,
cada dia conquistando mais um
pouco, numa ou noutra direção.
Manteur já tinha estado em mãos

dos ingleses e caiu em poder d05
eixistas pelos últimos dias de no
vembro de 1942. Agora, com urna
brilhante ofensiva, os norte-ameri
canos tomaram posse dessa cidade,
fortificando-a de maneira a não
permitir nenhuma investida do ini
migo, que aliás não tentará.

O nome do General Patton, co
mandante do exército norte-ameri
cano cujo II Corpo ocupou Bizerta,
ficará gravado na História do Exér
cito Americano. O nome do Gene
a'al Anderson, comandante do I
Exército Britânico que conquistou
'funis, deve ser posto ao lado dos
grandes nomes de Sir Alexander e

General Montgomery, Os generais
britânicos das Fôrças do Deserto,
dão provas de estarem entre os
maiores de hoje e entre os grandes
de todos os tempos.
Lado a lado lutam os amer-iéauos

e os britânicos ambos valentes e
ambos audaciosos, provando cada
vez mais quanto é frutuosa a união.
dessas duas grandes potências de
língua inglesa.
A batalha da Africa está final

mente ganha: falta apenas a Iímpe
za completa antes de preparar urna
ofensiva para libertar a Europa'
ocupada.

O Presidente Roosevelt, no apê
lo que dirigiu aos mineiros dos Es
tados Unidos, falou direta e indire
tamente sôbre os acontecimentos
na África. Pediu o Presidente a to.
do povo que não deixasse de cum
prir com o seu dever de patriota;
que não se esquecesse daqueles que
naquele momento lutavam pela sua
pátria, nas areias da África. Cada
homem que se recusa num momento
como êsse, a trãbalhar para sua pá.
tria, está sendo um traidor mesmo
.que mão o saiba. E a;lém disso está
também traindo todos aqueles ho
mens que estão dando suas vidas
para que possamos atingir o mais
-dep ressa possível aquele ideal com
que sonhamos. E para tornar êsse
idea.l numa realidade é necessário
que agora todos se unam num es
forço supremo, dando tudo que po-dem. '

O comentário da propaganda ale
mã sôbre o discurso de Roosevelt
foi - está claro! - crítico. Mas
mão esqueçamos de que a visão germânica em relação aos países ame
aícancs sempre foi falsa. Não se
pé de, por conseguinte, dar atençãoà propaganda mentirosa do Eixo
Illrincipalmente quando se refer�às Américas ou à Inglaterra. Exis
te uma falta total de psicologia en
tre êsse I)OVO de- escravos; pois es
cravos são, êsses homens domina
dos por um bando de assasinos.
Passam-se no mundo, além da idéia

Padaria Central
Vende-se ou arrenda-se (1;

antiga a bem afreguesad�

I
PADARIA CENTRAL. Tra-

i

tar na Rua Deodoro n° 22r
Com o proprietário.

15 v _I?
�---------------------------------------

Na fotografia, - vemos um t rern da Cruz Vermelha destruido pelos ovi oes alemães.
na T'urrisí o, quando transpodava soldados Ier idos em combote. Estes soldados, ame

ricanos e franceses, examinam os carros visivelmente assinalados com aCruz Ver rne-
lha e que foram apesar disso metralhados. (F6to da Inter·Americana).

SE�AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas DOS balcões da

Casa SANIA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

DR. AGRIPA DE FARIA
..�--�--------------

A NOSSA SECÇÃO

Rua Vítor Meireles n' 26
Telefone n' tEt05

CLINICA MEDICA
Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas das 3 às 5

O PENSAl\1EN'.rO DO DIA

"O cinismo é simplesmente a

arte de vêr as cousas como são ;
em lagar de vê-las como de
veriam ser". - Oscar Wilde •.

A ANEDOTA DO DIA

- Esta conta não está clara •.
- Pois é a conta da luz .. �"

•

,i

Telegramas ralidos
Na estação do Telégrafo Na-:

cional , acham-se retidos tele
gramas para: José Malyska,
Sady Sadale, Eduardo Marinhe
Dinamérico Bastos, Joaquilll'
Silva, Raimundo �zevedo S�u
sa, Paleciário, Romeu Correa�,
Viajante Bittencourt, Luidaurli'
Vieira, Maria Menezes e Car
lito Rocha.

Secretário
-

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

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

Garante-se a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642
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HOMENAGEM
ao general Rego

o dr. Alfredo Aláe quando discursava ao fazer a entrega do troféu ao general Rego Barros.

Nos salões do Forte de Copa- .todos, da determinação geral, da Fi.nda a cerimoma, foi servido do general Rego Barros e a sua

'Cabana, em 14 de abril último, foi o anfícmço, comum. No símbolo do aos presentes um "cocktail". atuação na Grande Guerra, elo
...realizada a cerimônia da entrega" valor do general Rego Barros" Ao almoço que o dr. Alfredo giada por individualidades do nos

·>(10 general Sebastião do Rego Bar- I
prossegue o orador --- "está bem Alóe, diretor da Empresa Cons- 50 Exército e do Exército Franc�s.

ros, do artístico "bronze" que tem representado êsse desejo de cama- trutora Universal� ofereceu ao ge- Lembrou o orador o conceito
-o seu nome e que é destinado à rodagem e cordialidade dos ele- neral Rego Barros, no restaurante que o ilustre soldado mereceu ao

disputa entre os artilheiros sob o mentos da indústria, do comércio, Lido, tomaram parte, além do ho- concluir o seu curso na Escola Mi
seu comando, na competição olím- das classes conservadoras em geral, menageado, os srs. generais Ama- litar: "O cadete Rego Barros pos
pica que, todos os anos, é levada com aqueles a quem nesta hora ro Bittencourt, Pinto Guedes,

[sue
alma de soldado, carater réto

a efeito por aquela unidade do cumpre o sagrado dever de zelar Franco Ferreira, Cristóvão Barcelos, e vontade firme".
nosso Exército. pelo patrimônio moral da nação, Almerio de Moura, coroneis Hono- Agradecendo a homenagem de
O artístico troféu foi oferecido defendendo a sua integralidade ter- rato Prado, Carlos de Oliveira Di- que foi alvo, o general Rego Bar

pela Empresa Construtora Univer- ritorial". as, Joaquim Alves Bastos, tenen- ros frigou que tinha sido o símbo
sal, sendo a entrega do mesmo, O coronel Teodoro Pacheco, co- tes coroneis Afonso de Carvalho, lo do objetivo da mesma:

• 'o valor
feita pelo dr. Alfredo Alóe, diretor- mandante do Grupamento do Oes- Osvaldo Nunes dos Santos, Jairo do soldados da artilheria de costa,
presidente da conhecido. organiza- te do Forte, falou agradecendo em Alvares de Lima, majores Sadock cujo mérito e destine:. tão bem
,ção predial, comparecendo, a essa nome do general Rego Barros que de Sá, Miranda Correia, A. 1. da antes haviam sido tra ..ados pelo
solerridode , os generais Amaro louvando a iniciativa da Empresa Costa, capitães Moacir Melo, Ní- coronel Teodoro Pacheco. Agrade

.

rttencourt, Pinto Guedes e Sousa Construtora Universal, assim se

eX-llo
Franco de Castilhos, Mario Co- cio., ainda, a homenagem, pelo fa-

Ferreiro , diversos comandantes das pressou: "Quanto 0.0 "bronze" que, tambrí e Ací Palmerio, além do to de a mesma representQ.r um co-

10rtalezas da Região; a maioria dos aí está, aí ficará lembrando o no- coronel Costa Neto, superitenden- laboracionismo patriótico entre el
chefes das corporações sediadas na me e o gesto patriótico do dr. AI- te do Acervo das Empresas lncor- vis e militares que se confundem
'Capital da Republica, autoridades fredo Alóe, para desenvolver, nos poradoras ao Patrimônio Nacional; no mesmo ideal de servir a Pn-
civis e imprensa. nossos soldados costeiro'k, a reflexão, juizes Raul Machado, Pedro Bor- trio".
Na oração que proferiu, o dr. AI- a energia, o sangue frio, ou, me- ges e Eronides de Carvalho e vá- Em seguida, o general Almério

fredo Alóe ressaltou: "Mais do que lhor, integrando tudo isso, a força rias personalidades civís e milita- de Moura convidou os presentes
_possa parecer, esta homenagem de vontade e de caráter que os res. No fim do ágape, que trans- para levantar um brinde de hono
tem um sentido de maior e mais tornará mais soldados, mais cos- correu em meio à maior cordiali- ra ao Exmo. Sr. Presidente Getúli
íntima aproximação dos elementos teiros, por esta costa de verdes dade, usou mais uma vez da pci- Vargas, com o qual se encerraram
civís e militares, numa hora em mares bravios da nossa terra na- lavra. o dr. Alfredo Alóe, pondo em as homenagens prestadas a uma

que a Pátria precisa da união de tal". relevo a personalidade marcante ilustre figura do nosso Exército.

Hoje Sessões

Quinta - feira 5, 7 e 8,30 hs.

Wallace Beery, ao lado de George Bacroft e Lewis Stone, em

Ao Toque de Clarim
REPORTER NA TELA n. 64 - (Complemento nacional).

Preço: único - Cr.$ 2,20
�------------------....--....------....--------------....-----------

deAtelier Pintura
Professor Estanislau Trall)e

AULJlS DE DESENHO E PINTURA
Diurnas - das 14,30 às 17 hs.; -

Noturnas - das 19 às 21 hs. §
A'S TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS P

Exposição Perm.anente �
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sals n' 3 I....... ..am .

A's 5, 7 e 8 3/4 ho.as
A poderosa formação da R.A.F. que não dá tréguas ao inimigo:

Esquadrilha internacional
Com Ronald Reagan, Olympe Bradna e James Stephenson.

A CULTURA DO ARROZ (DFB)
ILHAS DO ORIENTE (Tapete Mágico)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00, Irnp. até 14 anos

CARTAZES

'Pela vitõria dos
aliados na Tunísia

Rio, (Pelo correio) - Perante
numerosa assistência, entre a qual
se encontravam figuras de relevo
dos círculos miliear-es, diplomáti
bicos e adnuinistnativos, hem corno

1 representações
das colonias estran

geh-as, celebrou-se, ontem, pela:
manhã, na matriz do Engenho Ve-
lho, imponente missa em ação. de
graças pela vitória' dos alíados na

Tun isia. O ato Ioi celebrado por
monsenhor Mac Dowell , que pro
n rm ci ou tambem uma oração con

gr-atulatór ia, enaltecendo o. feliz
pr-osseguimento da luta elas nações
contra a ambição c barbarismo dos
totalitários que combatem a liber
dade, 'o dtrcíto e a justiça c os mais
sagl"ad,os principios da religião
cristã. Ju nbo ao altar onde fo.i
celebrada a missa, ocupou o posto.
de honra, sob a guarda ele enter
ruei ras c samar-itanas, a bandeira
nnci on al , destacando-se, tamhem
a presença de dois soldados (lo
Exérci Lo, bem como representan
tes sjmból icos de nossas Iorças de
l e rru. mar e alr.

Caspa 1 LOÇÃO ItlAH.AVl.
[,HOSA r

o caça 8-47
Londres, 13 (D. P.) - Foi

revelada a presença de pode
rosos caças "B-47", que razem
quatrocentas milhas horárias,
em ação na zona européia, de
operações,

São- aviões motores armados
de metralhadoras de calibre
8,50, como as "fortalezas voa

doras". Esses caças são exce

lentes para altitudes elevadas
São providos de maiores má
quinas refrigeradas e hélices
de quatro faces.

I

DO DIA

CINE IMPERIAL

Com Jeanette

horas
de todos os tempos:

Tracy

1heiro da liustração a-c una, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se V. Sia. de acrescentar, no agrade-
eei "gentileza:E$íE.É 1.411-
BEl1 o NElI APEí'?ITIVO

l'RE/)/!.ET(J!

Audaciosos ataques nas ruas de VarsóviaA��orá, 12 - (Da Agência três prisioneiros políticos, ros poloneses, que estavam que morreu na luta, todos os

C1l.atollca POlonesa. para Inter8:- membros de
e ,

uma org'.anização I sendo transferidos do.s. quartel·.s f lib t d C· As autoridades responsáveis pela
d ) ..

..
- presos oram er a os. mco fiel execução das Estatísticas Mili-

ia o
,

- Receberam-se nO�I- secreta. AS cinco e meia da tar- da Gestapo para ,a sinistra pri- agentes da Gestapo perderam tares podem exigir, sempre que hOD�
eras Sobre um novo e audacío- de de um dia de abril, vários são de Pawiak. O ataque deu- a vida e três ficaram grave- ver dúvida quanto à veracidade d.
80 at�que nas rua� de V8:_rsóvia poloneses arma.d�s pararam se à esquina das ruas Bíelans- mente feridos. Os audaciosos I

qualquer �nformação, Que cada in.

�-qu_e resultou na Iíbertação das um carro da pnsao, que con- ka e Dluga. A exceção de um atacantes escaparam com os :ã�;n::n���:: :ri!:e c����:o:'I!J!-lnaos da Gestapo de vinte e duzia vinte e quatro prisíoneí-
'

presos. l:I:uranca nacional. (D. E. M.).

lI/1 p/lODUrO DA KIYOTSA.//tD',COtl, E SEGUROS
_____ 11 TI••IIJ.,I ___

o filme mais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os soldados alemaes desertam
Washington, 12 - (Do Royal guerra e que tanto lêrn os

co-/
estabelecido um campo de con

Norwegian Information Ser- municados de guerra russos contração para os alemães de
vice para Interaliado) - Notí- como os britânicos. . sertores, que recebem um tra
cias chegadas de várias partes Os soldados de Hitler pare- tamento peor que os prisíoneí
da Noruega indicam que o ner- cem estar perdendo a conf'ían- ros de guerra russos.

vosísmo, o desespero e a que- ça na vitória e começam a dis- A disciplina deteriora. Em
bra da disciplina estão-se to1'- cutír problemas do futuro Trondheim, numerosos roubos
nando dia a dia mais comuns quanto às suas vidas, si pude- têm sido praticados pelos ale
.entre os membros das fôrças rem depois da guerra fugir mães, enquanto vários íncíden
de ocupação. Uma carta proce- para a Suécia. As notícias de tes em Harstad revelam a
dente de Trondheim relata que guerra da Inglaterra e da Rús-! tensão das tropas alemães des
os alemães dalí estão bem in- sía já resultaram em inúmeras j tacadas nas cidades da costa
formados sôbre o curso da deserções. Em Vardalsoya foi i norte da Noruega.

IN o DR. ANTÔNIO MUNIZ
DE ARAGÃO

comunica a seus cl
í

ne

tas e amigos que t ron s
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrodo , em cima
do Farmácia "Santo
Antônio"). onde conti
nuará a dar consultas,
das IS às 17 horas,

diàriamente

Fspeclaüsta, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro. I ',:!:C I Peja manhã, das 10 às 12

� o_n__§_u__t_e_J_,_: A
__'_tR_r_d_e_,_d_�_l�__3__P._�__n llDr. MADEIRA NEVES-médico especialista em! l

1.'-----------------------1154 v28.

•

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátlca no Rio de Janeiro I DR AU"USTO DE PAULAConsultas pelahO���it:\a����r��sri:��n��� �a�clr�d:�, l�iI.�olr�sáS 121 Ciru�giãO Y- Diretor de Hos-

Consultório: �u,a J.o�o Pinto �. 7, sobra?o _. �'O[lo: 14671 pital de Caridade
Rt'8IdenClf!. RUIl PresIdente Coutmho. 201

, I Do�nças de �enhor�s - Ope-

O MARIO WENOHAUSEN _ (diplomada pela I raçoes
- Diatermia -: t

Intra
r. Facli!dade Nac.1 Vermelho - U Vi:! Violeta

de Medicina da Universidade do Brasil) I Rua Visconde de Ouro Preto, 51
iz-Inluno do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira Te 1 efone: 1644

ctdiNICÃrtaMEDié8A I CONSULi�� :S�o�;�30 e.
das

Tratamento das. dores e infla-
Moléstias internas de adultos e er lanças. mações nas senhoras paraConsultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'rei. 1426 evitar operaçõesBesldencta: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 -- Tel. 1523, _

HOfUio - Das 15 às 18 �oras - FLORIANOPOLIS.
.

! Nenhu�a dúvi�a,. Os poloneses na ofensiva aérea
(I- i 'dO

-,

i
-

.• -.... d I sobre a Vitorialn ca me Ico-c,rurg ca especla Iza ...a e
I Ottawa (S. N. C.) _ O sr. Lonclccs, 12 - (Da Agê�1cia Ca- Kiel no mês passa,do. ,Todos, 0&OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA Fernandes Dávila Cônsul-Ge-! tólica Polonesa para nterahado) -I aparelhos poloneses I egressaram..

O SAVAS LACERDA ral do Perú, ao co:Upletar uma A F6rç'a Aérea Polonesa está de-I à� �llas IJases:_apesar de fo�t� o.po-
r. 'viagem de sete dias às fábricas sompeuhenrlo i1.npor1mJte papel na. s�çao (�os aVlOe; (.I� caça, Jl111m�O_

Ex·iDlerno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOli de municões, aviões, estaleiros, ofensiva dos al iadox contra a Ate-. Nem .somente .sob! e :, EU,l �pa mas

Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo) aeroportos e centro de treina- manha c os otrjetivo.s, militares do I tambe:ll nos ceus d.a lll'���la as .es�Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento menta de Montreal e Toronto, inimigo na parle ocwental ela Eu-I quadr-i lhas polonesas HIll deste

de Saúde e Hospital de Caridade declarou que considera maraví- i-opa ocupada. Os oUV'iõ,es poloneses 1 cha.�(�� P?�e'r?:.os at�ql�eS c�n�r�Oons. Rua Felipe Schmidt, 8, FOlie 1259 lhoso o esforço de guerra do II01,Il"H'a,'1.1I parte 11108" violentos ata-I
as {�! ç,a,s, mrnugas e suas bases I a

COdsultas: das 15,� às 18 horas -

I I I ·1-' a

Besídencla: Cnnselhetro Marra, 77-,. LOR1ANÚPOLlS. Canadá. C[LlCS ef'etuad os contra a rase (e que ,I .11 e .

"Já havia lido muito a res-

peito do esforço de guerra ca

nadense", escreveu o sr. Davi
la, "mas a impressão que me

deixou essa leitura de longe,
se compara com a realidade".
"Fiquei deveras espantado

com o que está sendo feito e

não tenho agora a menor dú- 1

vida que o Canadá há de ven

cer esta guerra".

ICADOR MEDICº ID ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
._r_·__� -NARIZ, GARGANTA

-

Dra. Josephina
.M E D I C A

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às ti horas

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Schweidson

INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO =: ACI

DENTES PESSOAIS .- TRANSPORTES: MARITIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
Estreito. l

PQNSABILIDADE CIVIL

ACACIO MORE:�� -151 (APITAl IH rECiRAlMENTE REALIZADO:

ESCRlTORt�D������doro. n' 23 I Cr � S 2.000.000.00Atende das 9 às 12 e das 2 às 5 I Jf

RESIDENCIA: La Poria Hotel. ',. Sêde : R!O DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
apartamento 112 Sucursal em S. Paulo, rua Baião Paranapiacaba 24-6° andar

C. Postal 110 Fone. 12

I Ne LOPES VIANNAChácara I Agente�Gerol em Santa Catarina
Por preço módico, vende·se' Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Postal. 112

uma, com ótima casa de mo Telegramas - «Viar.na »
- Foue., 1102

radia, à rua Laura Linhar es,

n·1
.. FLOIUANOPOUS -

64, medindo o terreno 2? mil, Sub-agentes nos principais municípios do Estado
mts. quadrados. Tratar a rua

Cons. Mafra, n
" 39 (Alfaiata-__• _2 - lU = ..... 32 vs

ria). 30 v . 6

- i
II
, I! O pmidente Roosevelt, depois hov ar c u rn p r id o o seu

dever cívico votando nas eleições realizadas nos Estados
Unidos, retiro se do posto eleitoral em companhia do-

I presidente da mesa. (f'óto da Inter Americano)
I
I

PRODUTOS «IMPERIAL»
pacote d e 1 k.

de lt2 k.
de 114 k.
de 012
de I{'�
de 1
de l[�

2,50
2,50
t ,00
1,00
2,)5{)
1,50
1,50
9,00
11.00
2,�(:)

I uma em!��ç��:�� esporte
tipo baleeira. com 5 metros de

comprimento, em perfeito es- 'Itado, com todo material ne

cessário (2 velas, 3 remos, etc) ITratar com Heládio Mário de

ISousa, Agência Chevrolet (S.
A. Comercial MoeJlmann).

BICICLETAS
Vendem-se quatro- Otimas

condições. Aproveitem. Ver e

tratar no «Armazém Bonfim",

Farinha de trigo,
« « 8 rr, Z,
« «arai I1ta

Amidilho
FéelJh de b \111188,
Crem e de mi 110,

« de arrrz

Coloráu, p rcore C im 4 ks.
« caixeta C(lill 4 ks.
« ca uecus de 250 grs.
Grandes descontos hUS revendedores

Leopoldo Kraemer
Rua João Pinto H' 11

«

« k.
k.

I I
INSTITUTO Dt DIAn�08TlfO

Dr. Antônio Moniz OLINICO
de Aragão Dr. Oialma Moellmann

ME'DICO
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Cirurgia e Ortopedia, Com prl\tlca n08 hoapltats europeus
Clinica e Cirurgia do CUofca médica em geral, pedíatrla,

doença. do 81stema nervoso, apare-lorax. Partos e doenças Ibo geníto-urtnarío do homem
de senhoras. e da mulher

CONSULTORIO: Assistente Técnico
Dr. Paulo TavaresRua João pinto 7 sobrado Curso de Radiologia Clínica com oDlarlamente das 15 às dr. Manoel de Abreu Uampanario

I
17 horas.

I
SAo Paulo). Especializado em RI·

RESID�NCIA: gíene e Saúde Pública, pela Uníver-

Almirante Alvim, 36 Ilds.de do Rio de Janeiro.
Gabinete de Raio XTelefone n. 1461 Electrocardiografia .cl!nica

:----,---------'"!i Metabolismo basal

I Sondagem Duodenal

D R . #o Gabinete de flsioteraola
r. emlglo Laboratório de microscopia e

análise clínica
Roa remando Macbado, f

TalefoDe 1.195
CLINiCA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schmldt=-Edilí
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12e14 ás 17 noras.

RESIDENCIA·
A II. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

FI.ORIANOPOlIS

BEZERRA LEITE

c k.

DR.
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R, João Pinto, 7
Telefone: 1461

C:msultas das 17
horas em diante

30 v· 2

V. s. quer vestir bem, usando ternos de
excelente qualidade, otimamente bem con

feccionados e a preços convidativos ?

Faça, então, uma visita à

.A liFAIATARIA OLIVEIRA,
.

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

à Delegacia Fiscal)
--------------------------------�--------

Opál'a nos seguintes riscos:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(
,

Rua TraJano 0.° 16 - SMe própria
Registrado DO Ministério da Agricultura pelo Oerttttcado

D. 1 em 20 de Setembro de 1953.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdipos usados: MASCOTTE la. 8 2a. edição

FLORIANOPOLIS

Poderio "Central"SANGTJEN()L
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquítlcas rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

con-ta que 08 arrendatartos da Padarta "CEN-
TRAL" pretendem mudar-se para o lugar "Capoeiras",

I
município de São .Iosé Por êss e motivo, o proprietário
da casa e Padaria "CENTRAL" avisa seus amigos e dis
tintos e antigos fregueses que. com eSSR mudança. não
haverá interrupção no fornecimento e entreg s de pão a

domicílio. continuando a ser fabricado o pão na mesma

e antiga Padaria "CENTRAL", de propriedade d� snr.

Francisco 'I'reska , à rua 'I'eo doro nO 20, nesta oapttal.

I 260 -18 v -- 3

V�nde"'se pequen.a casa- I'ü U comerC'lôl, de
sêcos e molhados, bem

a-Iíreguesada, à rua Uru-
guai, n 17. Trat!lr na rnes-

.,.ma.
·196 30 v-3D ---------------------�,-""'--.-.

I
.

Não tenhas dúvida em de-, Ao tentar esquivar-se às determí-
.

um "quinta.coluna� nacões dos órgãos de Estatística Mi..
nunerar

'Ilitar.
uma pessoa revela o que é:

por ID_ais que pareça teu aml- lnimigo do Brasil. E para os ínímí-
go; nao mel'�ce tua estima um JOS do Brasil, Ia lei é nnnc.x:Ível.
traId.or da Pãtrla, (Lo ;Q. �.)_., ,D. E. M.),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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135,CD
188,00

Com a

a sua grande ofensiva de inverno lançando à venda
o maior e mais estupendo stock de Novidades jamaisapresentado

FOR PREÇOS que são um verdadeiro d e saf o à épo :a!
PREÇOS que impressionam e convencem!

PREÇOS que- com sua real e conveniente modicidade por si
mesmo falarão!

Como amestra, ai estão alguns:
Manteaux de pura lã desde c.s 95,00

I
Capas de borracha pj senhoras, qualidade superior a

Finissimos manteaux modernos, lindos modelos 175,00 Capas de borracha pI senhoras, de seda, alta meda a
Lindos manteauxs de lã, alta qualidade 235,00 Capas de borracha, pi senhoras, cintura franzida.
Casacos 3/4 de pu ra lã a 45,00 II alta moda
Tailleurs de pura lã a 100,00 Bo lêros de péle a
Blusas pi senhor as a 25,00 I Casacos de péle a

2?5.00
350,00
650,00

Capas de gabardine para hc m em, desde
Jaquetas de couro a

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

Capas duplas, superiores
Sweters para homem a

Térnos FISCHER, finissirna confecção, de
400,00 por

155,00
230,00

235,00
280,00
18,00

290,00

Estes preços são· para vendas EXCLUSIVAMENTE À VISTA e representam a melhor demonstração de que
cumprimos a promessa de que, ESTE ANO, FARIAMOS UM INVERNO DE G U E R R A

Mais bombas sobre a Alemanha nazistaLondres. - Do B, N. S, - sando graves preocupações aos noturnas, o que facilitou a ta
Informa o "Daily Herald": En- nazistas. A violenta ofensiva refa dos russos, que desfecha
quanto ocorre na Rússia uma da RAF contra a Alemanha ram, nos últimos dias, diver
trégua relativa nas operações, ocidental, obrigou os alemães sos ataques contra a Prussia
as' atividades aéreas aliadas I a concentrarem naquela região Oriental, não tendo sofrido
contra a Alemanha estão cau- as baterias anti-aéreas e caças perdas nos primeiros raides.

._.�---------

1

IVida Social
!

-',Fazmii'"'inos hoje:
Sras Albertina Luz Fonseca,

esposa do sr. Alvaro Fonseca.
Sri tss. Osmarina Stuart, t u n

cionár ia do D.E.!.?; Vanda
� Maria, filha do sr, cap. Valter
:! de Menezes Paes; e Maria

Boehm, filha do sr, Otomar
Boehm.
Srs Professor, José Vieira

Corte, Inspetor Escolar esta

dual; Sgt. sr. Pedro Dias To
ledo, radio-telegrafista da Ma
rinha; Eduardo Grisard; dr.
José da Rocha Ferreira Bastos,
consultor jurídico da S.V,O.P. e

. pessoa geralmente estimada; e'�

IPe WlIson Schmidt.
InEantes do 80 Exército numa carga à baioneta e à I jovens: Heitor Rosa, alfaia
metralhadora contra os alemães em fuga, perto d s te, e �dio N�colich.Motratin, na Tripolitânia. A fotografia foi t.o rn cd a por meruna: Anna, filha do sr ,

ocasião do brilhante movimento de flanco e .ecu todo Artur Rosa.
pelo general britânico, o qual, atravessando o de ser t o meninos: Ronald Luz, e Vitor
que se julgava intransponivel, caiu sobre o flanco das Godinho. filho do sr. Vitor
forças do Eixo. O inimigo, op onh ado inteiramente de Godinho.
surpresa, foi forçado a acelerar a retirada e sefreu per
das consideráveis nos seus con ttnqen te s b l í

n d cdo s. (Fô;o
do Britsh News Service)

A RAF Skodacontra as
•

usinas
Londres - (no B. N. s.) _, o "Daily Express" noticia:

Goebbels não permitiu que os jornais ou as emissoras alemãs
(lessem qualquer notícia referente ao ataque da RAF contra as
fábricas Skoda, em Pilsen, na Chécoeslováquia. O rádio de
Berlim anunciou o bombardeio de Manuheim, mas não disse
uma palavra sôbre o de Pílsen ,

prendem, cada mês, 3.000
patriotas belgas

Londres, 12 (Da Agência "Inbel" para Interaliado)
Sezundo "La Libre Belgíque

"
e outros jornais clandestinoa

belgas, entre 2.000 e 3.000 patriotas belgas são detidos por mês
na Bélgica ocupada, para serem enviados para o trabalho for
cado na Alemanha. Revelam ainda êsses jornais que os nazis
tas executam mensalmente cerca de cem cidadãos belgas, sen
do que as famílias só tem notícias da morte de um dos seus.

membros, quando recebem as véstes ensanguentadas da"
vítima.

As anedotas e piadas aparen- _

temente ingênuas são grandes Prestígfa o Govêrno e aI!! ?amlsas, Gravatas, Pijame..
armas de desagregação mane-I classes armadas, - on será!; Melas das melhores, pelos menores

[adns pela "qninta-coluna". um- "quinta n ealnnlsta", (L. preços 36 na CASA MISCELANEA.,
(L. D. N.), D. N.). -- Rua Tralauo, 12.

Os nazistas

Clubes:
O Clube "6 de Janeiro", no

Estreito, anuncia uma grande
«soirêe» para o próximo sába
do, dia IS.

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED

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

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA Rua Vida.1 Ramos, 19
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o ESTb:lDO-Quinta-feira, 13 cie Maio de 1943
-

Mediterrâneo será a estrada de invasão 11
Mediterrâneo, para acumular I mais violentos bombardeios
homens e abastecimento em aéreos, afim de abater o moral
diversos lugares, desde Gibral- de seus habitantes, destruir as Ital' até Alexandria. Opina-se posições defensivas e imobili
também que as ilhas situadas zar as unidades da frota ita
ao sul da Itália serão alvo dos liana.
---------------------------------------------------

LERTA,
EM FLORIANÓPOLIS não

gôsto e arteveste com

quem não quer, pois, paro

tanto, é bastante- fazer

uma visitinha. à ALFAIA-

BRITO que ficaTARJA
ali no

Rua Tiradentes 0-17
v -26

Os devastadores ataques da RAF
Londres. - Do B. N. S. - Se- Estocolmo. Esse trecho diz: "A

gundo noticia o' "Daily Telegra- guerra se transformou nalguma
ph ", o rhevasbador efeito dos alta- coisa de tera-ivel, com que não se

ques aéreos aliados contra a Ale- contava. Não era de se esperar is
manha póde ser avaliado por um

I
so da guerra total? Muitas tonela

trecho de mm comentário do [or- das de bombas ainda cairão sôbre
nal de Strasbourg "Neuests Nach-I nossas cidades, anfes que termine
r itcn ", citado num despacho de a guerra.

-

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

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

mercadortas , no valor de Crs. $6.250.00.

Mechado & Cili.
Agências e

Representações
c.he. post.1 - 37

Rua Joio Pinto - 5

FLORIANÚPOLIS
Sub-ag.nt.. no. prlnclpal,_

muncíplol do E.I.do.
17P!

Os elementos colhidos pela Esta.
tístic. -Militar são absolutalllentr
secretos, fi servem sómente a fi.
militares. Negar-se a fornecê-Ios ow
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelac
leis do Pais. (D. E. M.).
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8 o ESTADO-Quinta.'eira. 13 de Maio de 1943

Capturado pelos Britânicos o general Von ftrnim
ARGEL, 13 (United) - o gen. alemão Von Arnim, comandante-chefe dos

tropas do "eixo", no norte da Tunísia, foi capturado pelos soldados britânicos na

região do cabo Bon. Segundo informações oficiais de Argélia, o capturo de von Arnim
representa o fim da resistência eixista na Africa do Norte. Faltam detalhes sobre a

rendição de von Arnim, a qual, entretanto, segundo consto, foi incondicional.

Está a espirrar há 24 dias!'
Chicago, 13 (United) _.- A menina Lorraine Roger de:

14 anos de idade foi internada num hospital, acometida de
um ataque de espirros há 24 dias. Lorraine espirra de minuta
minuto e já perdeu nove quilos do seu peso. Os médicos de.
terminaram absoluto repouso à paciente, proibindo-a de falar e
receber visitas. Os facultativos são de parecer que o

resistência eixísta é a u:ica coisa que suavisa os espirros.

eixistas na Africa do Norte, Mais um brasileiroCessou a
Argel, 13 (United) --- Cessou completamente a resistência das forças

com o quê terminou a campanha africana dos aliados.
Informações de Argel salientam que os britânicos ocuparom Sainte-Marie-Du-Zit, a 16 kms. a

o�te d: Zaghouan. Outros despachos de Roma confessam que cessou a resistência no norte da Tunísia.
Alem dISSO, revelou-se que se renderam incondicionalmente 25.000 alemãe3 e italianos, que combatiam
entre Zoghouan e Soufe.

Sociedade Care de MedicinaDe conformidade com os Estatutos são convocados os srs. SOC10S
da Sociedade Catarinense de Medicina, 'para a sessão de assembléia
geral extraordinária, que se realizará no dia 14 de maio corrente, às
20 horas, na sua séde social, à rua Felipe Schmidt.

ORDEM DO DIA -- Eleição da nova diretoria.
Florianópolis, 11 de maio de 1943.

Dr. M. S. CAVALCANTI, secretário.

PazeiseiãrãifõPãrããlfáifãNova Iorque, 13 (Uníted) - A Itália quer paz em sepa
rado �om as potências aliadas. Essa notícia foi divulgada pe-]'la emissora ilegal alemã "Gustav Siegfried". Segundo a mes

n�a fonte de informação, o filho do marechal Badoglio entre
vístou-se, recentemente, com diplomatas norte-amertcanos
na Espanha para tratar as condições de paz que seriam: 10_
a Itália romperia as relações com o "eixo"; 20 - seria forma
do novo govêrno encabeçado por Dino Grandi; 30 - o rei Vi
'�or .

Emanuel �on�in�aria �
como soberano; e 40 - o império

Italiano voltaría a sítuação que precedeu a conquista da
Etiópia.

.

" O locutor da "Gustav" destacou que essas condições são
exatamente as mesmas que o duque de Alba apresentou há
'dias, em Sevilha, a uma autoridade aliada.

'

ExperiênCia para o desembarqueWashington, 13 (Uníted) - A invasão do continente eu
.ropeu e o ataque direto contra as posições do "eixo" para
c?ns.eguir a sua Ainc.ondicional rendição serão os temas prín
cipais da conferência Roosevelt-Churchill. Em alguns círcu
los indica-se que os técnicos militares anglo-americanos es

,tud3:.rã�, certamente, a experiência do desembarque e da luta
na Atríca, para ser empregada na invasão da Europa.

1 FILHA I MÃE
I Todas devem usar a

:� 111!l'l·SJ i Im i I i tZi,

,

I AVO I

(OU REGULADOR VIEIRA:
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa

ra combater as ,irregularidades
das funções periódicas das se
nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela SUB

comprovada eficácia, é muito re
ceitada. Deve ser usada com
confiança.

�.� FLUXO-SEDATINA encontra-se
0MAE em toda parte.

I que Nova Iorque, com
seus 7380.000 habitan

tes, possue 1209 teatros;
e que essas casas de espe
táculos têm capacidade pa·
ra 1.234.260 pessoas.

2 que o ferro era Já co

nhecido em tempos ime
moriais, sendo encontrado
nos sarcófagos das ruinas
de Menfis, que datam de
znars de 4.000 anos antes
de Cristo; e que, segun
do uma autoridade nes
ses assun tos, os egípcios
atribuiam a faculdade de
elaborar o ferro à sua

grande divindade chamada
Osiris.

na RAF
IHa, 13 (C. P.) - Telegra- Em agosto daquele ano, Idrís

mas aqui chegados, há dias, que havia passado sua infân
nos trouxeram a notícia de que cia em Londres, onde cursára o
mais um brasileiro, incorpora- Colégio Epworth, resolveu irl',
do à RAF, como tenente avia- corporar-se na RAF, onde:>
dor, havia se portado heroica- após galgar vários postos, che .. ·

mente. O "Diário da Noite" gou a tenente. O vespertino
conseguiu colher dados com- conseguiu ouvir o pai do jovem
pletos sôbre o bravo piloto que herói brasileiro. David Gar-.
em 1940, vivia aqui no Rio, ret, porém, pouco adiantou,
empregado na firma Ferreira pois seu filho, nas cartas que
Pinto e Cia., como técnico em tem escrito, é sempre muito
litografia. Idris Garret, então, lacónico. Sóbre as façanhas de
com 24 anos, nascido em Pelo- le só conhecia os detalhes ,que·
tas, é filho de David

Garret,] os jornais publicaram, envia
alto funcionário da Compa- das pelas agências, telegrá-
nhia Cantarcira. ficas,

cartas
J\ •

anonimas

..,������:L�� . ��!�1,_--����ffln;!��:do1�ó�.:����� II: I � :I ,.] tI'�Jduto do norte dlstrlbulram, para atender as necessidades gerais da I
--

praça, sómente vinte quilos semanais aos estabelecimentos varejistas.

�:f I�gora, porém, ante a falta sempre crescente do produto, segundo foi �Q '] ·l .....Informado pelo sr. Mario Leivos, os estoques chegaram ao minimo,
,"

• t.J II Wsendo a quota de distribuição reduzida a quantidade semanal de dez ..lllllálllllll.IiltWjljl
quilos por estabelecimento.

. Nest� .semana, porém, é esperada a vinda do produto em quan- '. Copyright ao "
bd�de sufICIente, para suprir a tO?� as firmas distribuidora.s desta ,�""'- • TheHArEfOllHl-fHDIII1ç.
eoprtul , A propôsrto, segundo notiCIamos, para demonstrar a impor
tancla do problema, cogita-se em conseguir a produção do sal, por
meios artificiais, no Rio Grande do Sul, tornando-se, assim, indepen
dentes das fontes produtoras do norte, em vista da atual crise de
transportes maritimos.

3 que os ec1ípses totais
do Sol, ao contrário do

que geralmente se pensa,
são extremamente raros,
pois somen te têm lugar
uma vez em cada 300
anos.

4 que foi o explorador
norueguês RoaJd Amun·

dsen que coube a glória
de sobrevoar o Palo Norte
pela primeira vez; e que
êsse importante aconteci
mento científico teve lu
gar em 1925.

5 que a Africa produz três
vezes mais ouro do que

a Europa; e que, e-pesar
disso, naquele continente
o padrão de vida é vinte
vezes mais baixo do que
neste.

6 que entre os Namburiri,
brêmanes l de Malabar,

aa lndia, em cada família
somente uma pessoa pode
casar-ee; e q ue essa orá
tica tem por fim impedir
a sub-divisão sucessiva das
propriedades.

o , .

ViCIO das
pr-imeie-o não é servidor do Estado
e ao segundo já foi aplicada pelo
ministro da Justiça a penalidade
ern que incorr-eu. O DASP sugeriu
aimda que fO'SiSC aplicada a Ricardo
Américo Albuquerque a pena de
suspensão por 90 dias pela autori
dadc competente, podendo o Mi·,
ndstér io da Justiça, oportunamente,
Ipr,opor a aposen tadorta daquele
funcionário, no interesse l10 servi
ço público e de acôrdo com a a li
néa A do ar-tigo 197, do Estatuto dó.
Funcíon acío. O Chefe elo Govêrnê
aprovou o parecer em questão.

Rio 13 - No processo adminis
t,rartivo instaurado afim de apurar
a autor-ia das cartas anônimas in
juríosas, no qual figuram COl11'.O
acusados o oficial administrativo
Ricardo Américo Albuquerque,
Hilário Ribeiro Cintra e o ernpre
gado da Companhia Carris, Luz e

Força, do Rio de Janeiro, Aguiar
Corcêu Silva, o DASP opinou no

.sentido de que não cabe a adoção
de qualquer outra providência
além das que foram tomadas pelo
Ministério da Justiça, r-elativamen
te a Aguiar Corrêa ela Silva e Ri
Iár io Ribeir-o Cintr.a, ele vez que o

do na Africa
Londres, 13 (U. P.) - O Eixo perdeu mais de 750.000 ho

mens na retirada da África, que começou com a reconquista da
Etiópia. A cifra basea-se em comunicados oficiais e estatísticas
autorizadas, quanto ao número de mortos, feridos e prisionei
ros. Na África Oriental, o Eixo perdeu 280.000 prisioneiros, in
clusive, duzentos mil negros. As baixas, em geral, são na pro
porção de três italianos por cada alemão. As perdas em mate+
rial do Eixo, desde o início da campanha do Mediterrâneo, ele
vam-se a mais de dois mil "tanks", cinco mil aviões abatidos.
em combate e mais mil destruidos no sólo e cerca de mil e qui
nhentos canhões.

Apostou no cavalo que vai perder _

Londres, 13 (D. P.) - A res- em comentários, ao discurso'
posta de Londres, com refe-I pronunciado por Franco, além'
rêncía às últimas explorações, de não fazê-lo em destaque.
de paz do general Franco, che- As partes destacadas da ím
fe do Estado Espanhol, em seu prensa de Londres são peque-'
discurso pronunciada em AI-- nas para publicar as rotumban
méria, foi apenas um simples tes vitórias. Nem um só tun

bocejo. cionário britânico pronuncia
Os jornais londrinos deãí- qualquer palavra que possa de ...

caram pequeníssimo espaço, algum modo alterar a conheci
da política das nações unidas,'

A t da pelas vagas política que foi adotada em Ca-:
rras a sablanca e que é a seguinte ::'

A rendição incondicional da
inimigo. Observadores extra
oficiais acreditam adivinhar
que o que preocupa o general
Franco não é outra coisa se

não o temôr de ter apostada no»

cavalo que vai perder.

Perdas

70,00
5,00
5,00

Em favor dos pequeninos 6rfãos,
filhos da viuva Maria Monteiro da
Silvá, _o. que foi tragada pelo mar,
no "Costão das Feiticeiras". quan
do colhia mariscos para lhes matar

A "S 'd " a fome _o' estão subscritas na co-
ervl ora

11eta
aberta pelo O ESTADO, as

Acha-se instalada, à rua João Pinto nO seguintes quantias:
4, a "Servtdoa-a", estabelecímentoi que se Já. publicadas Cr $ 441,00
encarrega da compra, venda e aluguel de Revmo. pastor Alcân.
móveis e imóveis, adrnlrilstriaçâo de bens, tara, em nome da
cobranças e recebimento de importâncias. Igreja Cristã Pres-
mudança, transporte e guarda de móveis biterianCl (coleta fei-
e imóveis, etc. ta no Dia das Mães)
A orientação dos serviços prestados Vó-Ninha

por essa casa baseia-se nos moldes das Anací
que, de há muito, funcionam nas mais Contribuições feitas
importantes cidades brasileiras, com o por intermédio da
objetivo de aliviar os encargos dos pro- "Empresa de Prop.
prietários atarefados. Guarujá Ltda",
Dirigida por pessôas conhecedoras das conforme relação

posstbüídades do nosso comércio, a "Ser· em nosso poder 25,00
vidora" veio, efetivamente, preencher Sr. Pisani 5,00
uma lacuna em Florianópolis, pois, disso TOTAL SST;õõ
tivemos prova com a vísíta que fizemo'� Continuamos a receber quaisquer

.1. • 11 às suas instalações. donativos, até sábado (15).

FRACOS.
AN�ICOS

TOMEM

finba Crelsltai
''SILVEIRA"

Gnnd. Tónia

Quem sonegar informações à Fo�"
tatística Militar, trabalha em prof,
de país inimigo. E, nesse caso."

será julgado, militarmente, comG"
inimigo do Brasil (D. E. M.) •
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