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Se for preciso, Roma será destr .-"�;�LONDRES, 20 tu P.) -�" "OS ALIADOS NÃO VACILARÃO EM.DESTRUIR ROMA, MEDIANTE
VIGOROSOS BOMBARDEIOS AÉREOS, SE ESSA AÇÃO SE TORNAR CONVENIENTE E UTIL
PARA O DESENVOLVIMENTO .. DA GUERRA. ESSA DECLARAÇÃO. FOI 'F O R.M V.L.A D.A,
HOJE, NA CÂMARA DOS COMUNS, PELO SUB·SECRETÁRIO DA'GUERRA, SR. BALFOUR,
EM RESPOSTA A PERGUNTA DE UM'DEPUTADO. EM SEGUIDA, o SUB-SECRETÁRIO DA
GUERRA DESTACOU QUE NÃO EXISTEM GARANTIAS NEM CONVÊNIOS DE QUALQUER
ESPÉCIE NO SENTIDO DE QUE ROMA NÃO SEJA BOMBARDEADA PELAS REAJAS FôR�
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GUE!rrilheiros das
Filipinas

i'JOV[I forque, lH (U. P.) - Os
gucr i-ilhciros filipinos ainda estão
cm atlvidade. r� a própr-ia omisso ..

ra nipônica que o reconhece, :),0
exortá .. los a dcpôr as armas. Numa
irradiação captada em Nova Iorque,
êl difusora de Tóquio prometeu .. lhe
plenas garanl ias se cessassem are ..

sistência. Em sua mensagem, a

emissora ofereceu .. lhe o mesmo Ira ..

lamento dos prisioneiros de guer ..

ra regulares,
Para quem conhece os japoneses,

isto talvez queira dizer que haverá
opção entre ser fuzilado, tortura
do ou enforcado ...

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

ArgC'l, 20 (C. P.) -'- As podere ..

sas fôrças aéreas aliadas atacaram,
ontelll, as posições italianas na ilha
de Pan lclarin. Outras informações
acrescent[ll1\ que Fortalezas Voado ..

ras bombardearam também Trnpa ..

ni. Em ambos os pontos atacados

pelos aviões aliados forn,m ?a�I!S�,"
dos grandes danos a navios muru ..

"os. A emissora de Roma, admite
�s ataques contra Pantelaria e Tra ..

puui, acrescentando que também
foram bombardeadas diversas loca ..

lidades da Calábria c o porto de
Empédocles.

XXIX I florianópolis-Quinta.feira, 20 de Maio de 1943 I N. 8825

em Washington SUSPENDERAM
Washington, 19 (U. P.) _.1 clarou que nas atuais conver ..

As 16.30 horas começou a falar sações com o preso Roosevelt
no Parlamento o 10 ministro combinado ficou que, na pri
Winston Churchill, que foi pro- meira oportunidade, se reunirá
longadamente ovacionado ao todo o poder aéreo dos aliados

penetrar no recinto. Começou I para lançá-lo sôbre as instala ..

êle sua oração dizendo: "De- ções militares japonesas den
zesete meses são passados des- tI'O do Japão metropolitano
de que tive oportunidade de ta- proprlamente dito.
lar ao Congresso dos Estados

_ Unidos. Mais de 500 dias já lu
támos e sofremos ombro a om

bro contra um inimigo cruel
e poderoso. Recordou as cir
cunstâncias de sua visita aos

Estados Unidos depois do

"traiçoeíro" ataque japonês. A

seguir, elogiou a cooperação
dos dois povos, além de frisar
o sentimento alentador que
motivou a entrada dos EE. UU.
na .guerra.
A certa altura do discurso,

declarou que o seu país lutará
contra o Japão ao lado dos
EE. UU. "enquanto houver
alento em nossos corpos" . Mais
adiante, disse: "Experimentá
mos, nós, ingleses, desde o iní
cio de nossa aliança, mais do
dôbro das perdas de navios
mercantes que os EE. UU.";
porém, as construções navais
americanos, neste momento,
superam de muito as perdas de
ambos os aliados.
Referindo-se ao Japão, de-

Argel. 20 (U. P.) - "Terminou a batalha do Alemanha"·- declarou a

emissora de Argel, ao referir-se à destruição das represas alemãs do Mohne e do
Eder pelas poderosas bombas da RAF. Ainda segundo a mesma fonte de informa
ção, 54 cidades e povoações germânicas do vale do Ruhr ficaram inundadas em

congequ�ncia da destruição das duas grandes represas.
Londres, 20 (U, P.) - O "Daily Telegraph", em despacho procedente de

Estocolmo, anuncia que as corn por tus do rio Rhur e Duisburgo e3tão em iminente
perigo de ceder ante a _ pressão das águas, segundo informaram oficialmente as

Washlnzton 19 (U. P.) - Já se encontra organizado na autoridades alemãs. Foram le'vados para o Rheno vorrcs navios que estavam nos

Grã-Bretanh"'a o 'comando autônomo de fôrças aéreas junto ao diques de Duisburgo e foi evacuada a população da margem direita do Rheno.
exército norte-americano de invasão. Foi o que anunciou a dessa zona.

�BC, numa irradiação especialmente dirigida a?s fascistas i�a- Nova Iorque, 20 .(l!. P.) - � corre�pondent� da .�a�ional Broadcasting
hanos. Para ser mais clara, a BBC informou ainda aos

italIa-1 Company
I em Londres, no ttcíou, baseado em lnf,prtnaço'I. .; ofícío ía, que a RAF er

nO!! que êsse comando está pronto para entrar em ação a qual- rojou minas em uma terceira represa, Sorpe,' situado a 9 e meio Kms ao Sul dQ
�\\er momento: Mohne, provocando infi1tra�ões d'água através dos muros de cQntençao�

Cburcbill falou ontem

Acrescentou o sr. Churchill
que, enquanto a derrota do
Japão não significaria o térmi
no da guerra com a Alemanha,
é evidente que a derrota da
Alemanha marcaria a ruina do
Japão.

Denuncia contra um
.

nazi - integralista
Rio 20 (A. N.) � o minis- '[ título de eleitor, Hltando-se 10-

tro B�rros Barreto, presídenfe I go após à A<;�o Integralísta,
do Trlbunal de Segurança Na-! por ser ° partido mais seme

cíonal recebeu denúncia apre-!lhante ao nazismo, e colher
sentada pelo procurador Leite vantagens para propaganda de
e Oiticica contra o indivíduo sua ideologia ante a nova na

Hans Walter Taggessel, dorní- cíonalidade. Extinto êsse par
ciliado em Sta. Catarina. Re- tido, - esclarece a denúncia,
fere a denúncia que o acusado - conservou os distintivos
foi preso por suspeitas de ser dessa ideologia e, ao romper a

perigoso aos interesses nacio- guerra, ofereceu seus serviços
nais, desde que aceitara com militares ao seu país de orí
fervor apostólico o nacional- gem, os quais foram dispensa
-Socialismo alemão e propaga- dos por falta de transporte. O
va essa exótica apolegia. Diz presidente do Tribunal desig
ainda que o réu se naturalizá- nou o juiz Pedro Borges para
ra brasileiro para conseguir o estudar o processo.

o comando autônolDo para a invasão

A MATANÇA Vários funcionários
estão envolvidos

RIO, 20 (C. P.) - O chefe
de polícia, em portaria, prorro
gou a jurisdição do delegado
do distrito policial a todo o
Distrito Federal para o fim ex
clusivo de proceder a inquérito
aberto a pedido do Dasp, em

que I"''''+?i" envolvidos funcioná
"1(\" np diversos ministérios. O
vespertino "O Globo" diz que,
procurando apurar a natureza
do inquérito a que se refere
aquele ato do chefe de polícia.
foi informado de que se trata
da elucidação das denúncias
contra servidores públicos, que
teriam sido subornados em di
e_··� .. ,tps circunstâncias.
._..• ..- ... .� .........._,..,.."..._...._..e....

Dr. ARAUJOOlhos •• ouvidos -_ nariz •• gargantil
REASSUMIU SUA CUNICA

Rua Vitor Meirelies 2�
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.

,._....._....- ...._......._••.......,.�._- .._......-.II
A PASCOA DO D. C. T.

Rio, 20 (Ag, Nac.) - No próximo do.
mingo, às 8 hor�s da manhã, na igreja
da Candelária, terá lugar a páscoa dos
funcionários do Departamento Geral dos
Correios e Telegrafas, Igual cer-ímônla
realizar .. se-ã nas capitais de todos 09

Estados, com a participação dos servido
res elos Departamentos Regionais.

Porto Alegre, 20 (D. N.) - Os Frigoríficos Nacionais,
obrigados pelas atuais' circunstâncias, baixaram o preço de
compra do porco vivo, de Cr$ 2,70 para Cr$ 2,20 e Cr$ 2,30,
Refletiu, como era de esperar, essa medida na região colonial
onde está localizada a quase totalidade dos suino-cultores. As
matanças nesse estabelecimento devido a falta de sal para in
dústria, foram interrompidas. Teme-se que o mesmo suceda
em outros frigoríficos, com gravíssimos prejuízos para a eco ..

nomia riograndense. Esta situação entretanto, poderá ser ame ..

nizada, como se espera, pela vinda de 13.000 toneladas de sal
de Mossoró, cuja chegada se anuncia. Essa partida será distri
buída equitativamente, dentro de poucos dias, de acôrdo com
as necessidades.

de guarnições italianas
Estocolmo, 19 (U. P.) - Várias guarnições italianas de

ocupação rebelaram-se contra seus comandantes. O movimen
to não foi dominado com êxito, tendo abandonado as fileiras
fascistas 200 soldados, para se unirem aos guerrilheiros [u
goeslavos. Doze dêsses sublevados fascistas, porém, não conse

guiram escapar, sendo imediatamente fuzilados, na localidade
Korveco. Segundo notícias ainda não confirmadas, a Itália in ..

terditou suas fronteiras com a Jugoeslávia, o mesmo fazendo
a Alemanha na fronteira austro-jugoeslava.

Rebelião

324 soldados alemães e italianos1I1il
Argel, 20 (U. P. - Urgente) - Trezentos-e-vinte-e-quatro

mil soldados alemães e italianos foram mortos, feridos ou

capturados pelos aliados, somente na batalha da Tunísia, até o

momento de cessar a resistência eixistas no cabo Bon. As bai
xas totalitárias, segundo cálculos oficiais, estão divididas em

267.000 prisioneiros, 30.000 mortos e 27.000 feridos.

Importante vitória na ilha de Atú (Alentas)Washington, 19 (U.P.) ...... As forças norte-americanas subjugaram um dos principais focos de
resist�ncia dos japoneses na ilha de Atú. Trata-se de posição montanhosa onde, segundo o último cornu

nicado do Departamento da Marinha, os japoneses estavam resistindo tenazmente.

Hoje, à tarde, porém, o secretário da marinha anunciou ter cessado a resist�ncia inimiga na.

quele ponto da ilha. O cel. Knox acrescentou que os estadunidenses conseguiram Ê!ste novo êxito com
um nú mero de baixas muito menor do que se espercvn. Diante da marcha dos operações na ilha de Atú,
afirmam os observadores que os norte·americanos estão progredindo num ritmo de extrema violência,
levando-se em conta que os nip6nicos tiveram longos meses para preparar a resistencíu.

Depreende-se das declarações do ceI. Knox que a conquista dessas posições montanhosas tem
extraordinária imp:>rtancia na marcha das operações na ilha de Atú.

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

Gravissima a snuaçên dos vales inundados
Londres. 20 (U. P.) - E gravíssima a situação em que se encontram 09

vales do Rhur e do Eder, em consequâncio da destruição das grandes represas do
Mohne e do Eder. Informações fidedignas indicam que a situação é tão séria, que
Hitler e Heirich Himmler. chefe da "Gestapo". saíram apressadamente de Berlim,
de avião, para inspecionar as regiões do Rhur e de Oussel, atingidas pela inun
dação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Anúncios mediante contráto I

o ESTADO
Diário Vespertino
Redacão e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

Tol. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capilal:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trilll'�slre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Númer-o avulso Cr$ 0,30

No inferior:
Ano Cr$ 80,00
Seruestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Os or l gi n a is, mesmo não pu-

I
bllcados, não serão devolvi

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS
Heroismoda justica IpOlonesa
Embóra pareça paradoxal, a

verdade é que em pleno terri
tório polonês ocupado pelos
alemães, funcionam uma ver
dadeira Côrte Judiciária polo
nesa livre, com seus juizes, pro
motores e demais membros da
justiça. Essas Côrtes são cons
tituidas por organizações se
cretas, as quais mantém con
táto com todo o país. A falta
dêsse Tribunal fez-se sentir
desde o primeiro momento da
ocupação nazista, dados os as
sassinatos em massa decreta
dos por Hitler. Funcionários
dêsse Tribunal incumbem-se
de verificar as atrocidades co
metidas pelos alemães, depois
do que são expedidas intima
ções para fazer cessar as per
seguições aos poloneses. No
caso do Tribunal não ser aten
dido, procede-se ao julgamen
to à revelia do acusado, cuja
sentença é executada por uma
vanguarda de choque dos pa
triotas poloneses. No mês de
abril dêste ano, 9 agentes da
Gestapo e 22 outras autorida
des germânicas foram executa
das por perseverarem na perse
guição à população civil polo
nesa. E essa justiça heróica
continuará até que a Inglater
ra e seus aliados levem à Eu-

.

ropa ocupada a liberdade e a

paz de que tanto carecem. (Ex
clusividade do C. E. C.).

Cabelos brancos 1
MA.RAVILHOSA 1

LOÇÃO

DR. AURELIO ROTOLO
Médico -- Cirurgião -� Parteiro

RAIOS X
Y.cclerna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais. ccincer do estornago.

areções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar -- Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro 3
esquina Felipe Schmidt

Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 11 hrs.
Telefone 1415

DR. AUCiUSTO DE PAULA
Cirurgião - Diretor de Hos

pital de Caridade
Doenças de senhoras - Ope
rações - Diatermia - Infra
Vermelho - Uitra Violeta

Rua Visconde de Ouro Preto, 51
Telefone: 1644

CONSULTAS às 11 ,30 e das
3 às 6 horas

Tratamento das dores e infla
Jl1ações nas senhoras para

.

�vitaf operlil;õe@

o ESTADO
ç

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

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade

Hiü, 19 CE. S. P.) -

SegUndO',lelcgr-ama da Baía, as uut or ldadcs ALVmnoprenderam 'al,i Salomão Nt'rdel-I 11 11
num c Abraão Ií atiman que tcnta-] CIRURGIÃO-DENTISTA
vu.m ca,mhi'ar di nhei.r o nortc-amc-]
l'i'Cl1')1IO adll'lleJ'il!do. Esses indivi-! Rua Vitor Meireles, '18
duos alteravam as l1011as de 5 pu-Iru 50 d.olares. Outr-as d i l igônc ius �-�-='====�="'="::'=-=::::-::�'=-========�estão sendo real izadas pela

POli-IIIcia h:�ii)na. DR. AGRIPA DE FARlA

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

I
Cifnica médico-ch-úrgica do

IDR. SAULO RAMOS
ilspeclallsta em mol6stlll8 descnhoru - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAl,: .,..tõmago, vesfcula, útero. ováriosapêndice. tumores, etc. - CrnURGlA('I,ASTlCA DO PERtNEO - Hérnia.,hídrocele, vartcooete. 'l'ratamento semdor e operação de Hemorroldes e varl.
zes - Fracturas: aparelho. de gesaoOpér8 no. Hspltals de Florlanõpou.:Praça Per-eira e Olíveíra, 10 _

IFone. l009
HOl:'ãrIo: Das 14 11.8 16 horas, diarIa.

mente.

1:0_·_...............= -
f

I'Tratar à J

_____r_u_�__
T

__ir_Q_d__e_n_t_e.s,�,__4_0��110 v. - 3
-----------------------

Adulterando dinheiro
norte·amerkano

Paulo Tieri Posito II José LiCí:iO Lopes

:��t�::::'B�:�.I::u�:::iI: II p�=�:::" s:�:aPa!:��' .pessoas de suas relações que

II
pessoas de suas relações que

sua filha FILOMENA contra- seu filho DARCI contratou
tou casamento com o sr. casamento com a srita.

DARCI LOPES. FILOMENA TIERI POSITO.

rX�'��';;�;M�ocnmr�
I

confirmam ,�Fpolis., 15 -- 5 -- 43
XlI:Il.-lOOOOOIJOQo(; noooooao�CCO:OOOOOClQOC)QOOO

----=ma __

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIARua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6ft2

'Entrega B domicilio------------------------------------�
V. S. quer vestir bem usando ternoS de
excelente qualidade, otimamente bem C�!1·feccionados e a preços convidativos

Faça, então, uma visita à

i Carmelo Prisco

A NOSSA

A fotografia mostra-nos os famosos tanks «Chuc.hí ll », providos dos terríveis
canhões de seis libras, avançando para um setor avançado, no decorrer das
espetaculares vitórias do oitavo Exército contra o Afrika Corps de Rommel.

(Fóto do British News Service)

�I��������������- ---O--p-ad-r-e,-q�u-e--fo-i-p-r-in-ci-p-e,-

L·
·

PI" NOVa
morre afogado

I Ivrarll e ape arla Berna, 19 Cn.) - A emissora de
Bcrl.im anunciou que o padre Gcor
gr, 'ex-pr1ncipe hcr dci ro da S:lXO
niu, que havia se l oraiarl o [esuita,

de desapareceu em um lago, nas ce r-U canias de Ber lim, sabado. O padre

E
-

d I & S -I
' George havia saído da casa de seu

spin o a I Velra nrni go, o an1,iglo duque de Mecklcrn-
burgo, em Duhlern, suburb!o da-

Casa fundada para, com os menores preços da praça, quela capélal, dizendo que i a na-

servir aos alunos das nossas escolas, em particular, e ao dar ·110 r io Harvel, Suas J'OlljHIS Io
'riaJIl1 cncontrad as n um b 1111 C o n II spúblico, em geral. I1 proxí.midades, mas não s« :1(' iou
,mai:s nenhum tr;lr:o do dcsapn rcc i
do, O ex-pr incipe herdeiro ,da Sa
xoni a nasceu em 1893 e uhando
narido a carre i r.i militar, fez se sn
ocr-dote em 192·L

Lâmpadas, lustres, abato jours, acessórios, etc.

violino

o PENSAMEN'rO DO DIA
"Uns homens sobem Por :eve."

como os va.��or�s e gases; Outros
com os proj êt eis , pela lo ca doengenho e dos talentos". - 11.1A

d 1\".
• , ar.

ques e lVJ.anca .

•

A AN1'mO'l.'A no OlA
- Minha mulher tem idéiasí ixas ...
- E voc� se queixa? Quedizer da rnin ha , que mudil deidéia a todo instante?

O PHATO no nrA
GUIZADO DE CAMARÕESLimpe os camarõe�, pique os

e deite os num refogado feit. o
com azeite, cebola. tomate e

coent.ro. Junte pedacinhos de
pal.mIto,. engrosse o molho com .'

mela chícara de leite e me'
.z .

colher de sobremesa de farin�ad
. . a

e togo. Junte uma gema sal
e por último um pouco de pi.menta malagueta.
Misture bem e sirva.

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

Aulas de

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITORlO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCiA: La Parla Holel.

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 12

DR. BEZERRA LEITE

Padaria "Central"
COD' ta que os arrendatar ios da Padaria "CEN

TRAL" pretendem mudar-sê para o lugar "Capoeiras",
município de São .Iosé. Por êsse 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 a
domicilio, continuando a ser fabricado o pão na mesma
e antiga Padarla "CENTRAL", de propriedade do snr.
Francisco Treska, à rua 'I'eodor o no 20, nesta Capital"

260 18 v - 8

Clínica Médica
Tratamento das Doenças

Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7 )Telefone: 1461
C:msultas das 17
horas em diante

.. ·--·-----1

RAMOS

,-

Rua Vitor r.leireles n' 26
Telefone 11' 1405

CLINICA MEDICA.
Homem. -e Senhoras - Mo
l êstias Nervosas - Moléstias

Mentais
ConsuUas das 3 As 5

Nigéria,
.

berço de Blagniflcos soldados
(Exclusividade do Press-Infor- transporte de padiolas, etc. Eles

mation Service para O Estado) - são tredriadcs e disciplinados. co
Na Nigéria f'oram cr í.adns escolas 'mo 'soldados ihrarucos. Servem às
para o treinamento dos milhares ordens de oficiais hrnncos ; os of'i
de 'l1iativlÚs que expressaram o dese- ciais não-comiss ionadios são ne

[o de servir nas fôrças afr ican as. gros.
Um dos 'l11a,ilo1'es desses centros de
Lreli,oomento é a ".Tos School". Os Os n igeriam os são paoticularrnen
uigeriunos são exercitados espe- te aptos pana os serviços de trans
ci.almente em arti'lhar ia, operações porte, ele construção de estrarlas de
nadi-ot,eIegrMi'oas, geradores e 1!110- rodagem e ele conservaçâo. Uma
tores "Djcl$sel" e outr.as va],iosas compa,nha,i Id,e e,ngenhar,ia de ho
:lltiv.klalde�. mens de côr tbi altmnenbe C'lügiad:l

Os .nigeri:mos sanem que a r,ecel1Jtemente, duranrt,e a cil'mpa'nhn
,)cupaçãJo de sua 'len"·a pel.os nazis· da África Ori,ellltal, p01a l1li:1neira
tas sâg.nifi,c,aria o fim de 'Lod,as a's C()lIl1iO desimpediu 'as estl'allas ela
suas liberdades polític'as, inteIe- Eritréi.a, tOf"nlHlndro possível o sub
duaá,s, sociais e comerci·ais. Eles sleqllentle rúpido avanç'o da,s fôrç,als
demOl1'st'I'HI'all11 a sua le.alldacle ii. In- imperi,a,i.s.
�llatel'ra desde o i.nicio da guerr,a. Os s.ol,dados l1Iegr,os da Nig61'i:l
') govêrno da Nigéri'a têm l'ecebido são toel,o!> pelos es.pécimens físicos
inúmeras e es.pontâlJ1leas of,erta's de e bem dislC<Ípli.naclos. PloMlc:m uma

,erv,ic,'o. Um Emir of,eneceu-se pa;ra bela t'ra'(liçi1o com o gUlerl'e.Íl'os. O
formar um b:1Jtalhãlo· destinado a mai,or negi,me.nlt.o da Nigéri.a é '0

integ\J'a,r o Regimel1llo da Ni.gé'ria. "Royal W:es.t Afrdcan Fr.onti:er For
Auxilio fiml'l1cleiros foram livr'emen- e,e". Na últimla guerra essa fôrça
te ofew,ecidos. Vúrias administm- foi pe,s,soa].n1Jente elogia,cla pe]1() rei.
ç'ões 1Il3'Í,ivas qu1seram ceder parte E desde 1939, é tão gm,n,ele o nú
das suas reserv.as par,a auxiE-ar Il11eI1O de r,ecrutas que s'e of,C'recc
as despeSlas d'e guerra feitas pela para i,ntegrar o altldi,do regimento,
Grã-Breta,nha. qne nã,o têm sido possível a,ceitm'

o.s soldad,os Inegros não estão todos. ts,sle I'egin-Lento lutou brav,a
Siervi,ndo unicament.e lIa Nigéria, mente rlUf"allllte :l camp1a1nha da
!1lI:1JS .também na África elo Norte, Ãfrioa O r i,ent,a I contra ·os í.t,alianos
onde se des'imcumbe!l1 de t,a,refas e conlribuiu decisivamente para a

de .i,nestimável 'Valor. Eliestêmsido sua expulsão da Eti.óplÍ,a. E a ma

uti1iz.alClros no Exérci.to 'em tod·as as I1cil1a ClomlO lutam ag'ora na África
.espécies de llJti�vidla,des, tai,s como do Norte coIoc'a�sle enke os melho
(jondução de caminhões, constru- nes sold,ados da causa da de11locra
ção de cs'traçlas, çons'erva�ã{), da.

ALFAIATARIA OLIVEIRA,
que ficará plenamente satisfe�tol
Praça 15 de Novembro, 18 (Próximo .,.--r-:-_

à Delegacia Fiscal)
�-----�------�----------- ___..----------------�---
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As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas sã� grandes
armas de desagregaçao mane

Jadas pela "quinta-cOluna",
(L. D. N.). .__

A Igreja católica francesa
contra o nazismo

Londres - (Do Free French
Press Service para Interaliado)
_ Quando Laval deu início a

f suas tentativas'para sati�fazer
I jidesejo de HItler, enviando
150.000 trabalhadores para a

Alemanha, houve um movi
mento de oposição geral. Con
tudo, a única resistência orga
nizada partiu dos sindícatos
católicos, aos quais o Clero pe
dira "que não sacrificassem as

conquistas obtidas nos últimos
50 anos", No momento em que
os alemães começaram a mobi
lizar alsacianos e lorenos e a

.

deportar as famílias dos que
resistiam às suas ordens, o Cle
ro foi uma das primeiras vozes

que se ergueram para protestar
contra essa nova infração do
direito internacional.
Quando LavaI manchou o

nome. da França, entregando a

Hitler os refugiados judeus, a

resistência oposta pelo Clero a

esta atitude não foi menos he
róica. À frente do seu rebanho,
o cardeal Gelier tomou sob sua

proteção 120 crianças judias,
recusando-se a entregá-las aos

alemães. Seu exemplo foi pos
teriormente seguido por cente
nas de sacerdotes franceses. O
Govêrno de Vichí fez saber que
"não se daria atenção aos pro
testos das autoridàdes religio
sas, porque o Govêrno agi:'l de
acôrdo com os melhores mte
resses do Estado".

Prestigia o Govêrno e 8�
� elasses armadas, - ou será�:

um "quinta. colunista". (L.
». N.)� ..

-.

-,..... �,
'
..

CINE JORNAL BRASILEIRO (DFB)
A TODO VAPOR (desenho)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Livre de Censura. Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00

FILME-JORNAL 129 (DFB)
ATUALIDADES R.K.O. PATHÉ NEWS (Jornal)

Livre de Censura. Preços' Cr$ 2,00 e 1,50

o
Domingo, Gary Cooper no seu maior tirme:

SARGENTO YORK
THE LONDON & LANC HAS IRE INSURANCE

COMPANY LIMITED
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
crs. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

o {(torpedeiro-aéreo» das
naço-es unilidas:laç�� ��������:laV���'a�no�{),��reaç::r��l de 30 metros acima da agua, co

'" 1"
.

I \mecam a Iuncdonar á p'l'of'undi·
"V 'as ]'I,I1>'"uon DlalO - (Inter- ." " .

•
.

'" ,
.

1 "O E
dade de UDlS 4,;) a 9 metros abaixo

�nl!eI11Cailla, esp,e,Cla p,ara ; s- . . .

t d" M'rt b 1
da superf'ícíe. Atingem um dos

,a' ° -:- I' l�'1 ·0 e:m 'ora ? ve OZ
pontos mais vulneráveis ele um na.

torpedeiro aereo seja, r.el'adivaunen- .

d bai I l' h 1• • VIO le gne'T"r,a ru auxo e·a d») .a (,e
te, uma especte eLe recem-chegado - .-

t ti d b II 'f I
f'lutuacão, onde ha a pressao da

para a a ica as ata ,las, o ato. "
-

'.. agua para manter a explosão, de
e que está ocupando um lugar de t f 1 t

-

.

. so r .e a azer com/l) ,e a pres,sao
destaque, por ser conaidet-ado urna . tr A isad t

'. . . C,Oll> lia o oa,sco. visa: a ·em que
das rnaus mor í.iferas armas of'ensi- b d fi ti
vas das Nacões Unidas.

ser .'e:l1 e per o, para garan 11' fi
" precisao e tarnhem palra fr-ustrar

Cube aio torpede iro aéreo, que a tatica do desvio, por parte dos
'Os Estados Uuidos vêm suhmeten- navios atacados.
do a experiências h a mais de três Chegemdo aio local ern que deve
,decaJdas, >O mérito d.e haver sido ser lançado o projetil , o apar-elho
um dos princioaís ü3ill!saldIOlres ria precisa marrte r-so em [lo.s�çãlÜ de
terr-ível destrnição dos navios de vôo quase nor,mall; Ille o a,eroplano
glUerfia japoneses, que ,opel'avam estive�s<e em posiçã,o die declive
no. �ul do. Pa'Cid'ico, e c.o!nstituiu aoenMmrc],o, o torpedo poderLa ir
Uill1 dos g.r-andes el,ementos de SUl'- para ci.ma, nlo s'eu co'nltkllto COI11 II

'presa que colabora,ram na delTo.ita ,ág.ua e seguir _ um curso conlráriü.
da f.rota jarpornes'a, na batalha de ......_�......_-_............_._._.._•••_-__-_•.,.••'"

Midway. CASA MISCELANEA. dIstrIbUi-

Os 'aipa,rclhos "Grumman Aven- dorll dos RAdio.! R. C. A. Victo.r.

ger", e lO. "Dougll3ls DevastJator" e5- Vávulal e Disco.•. - Rua TraJa
tã,o ra!l).idamente demol1Js,t'rando. a 110.. 12.

oa;pacid,a,de pa,]',a a execução de
--------------

sua iÍ.mpo,)"otaln�.is'Slima taref,a: eles- Quartotrui'r o.s tml1s,p'Ü.rtes de guerra doO

I i1ümigo e dtels<truk ou pôr fora d'e

IfiSTJTUTO Dl DlA6NU8TWO
CLINIVO

Dr. Ojalma Mcellmann
Formado. pela UnIversidade de

Genebra (Sulca)
_jom prtHlc8 no.8 hospital!! europeu
:Unlca médioa em gersl, pedlatrlll,
to.ençae do. 81stema ·nerVQ80, apare-

lho. genlto-urlnarlo do. ho.mem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

:ur50 de Radiologia Clínica com (

Ir. Manoel de Abreu CamDanarh
.,!Q Paulo). EspeCializado êm fil
�iene e Saúde Pública. pela Unlvet,
,'dade do. RIo, de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de f1sioteraoia

Laboratório l:Ie microscopia e
análise cUnlca

RUIl Fernando. Machado, •
Té!efone 1.195

PIORT",NOPOlIR

l

��.4.i""ri�f••UR"�Bm""""aB..O.5.P�E;S�T.A;;D�();;��·�Cl;U�ift�la:;.f��:I�r�8�.�2::0�d:e:'r:t4:a:.:iO:�rz�d:e:...�1.:�:4�3:'''''.I.;''�f••· ���'••"•.�n�m"�)�$��3:·...m..rs
A inutilidade das fortalezas no litoral europeu CARTAZES DO DIA
Londres.

- Sp�ctator -

_

__ _ "'l)(X1C"A!JUOQa",,,.,,,,,,�:'1)"''')<'O''_'''''''''''_oooàoooaoa_.�,,!,!!_,,,,,,,,_

(Famosa com:e:z-tansta mun- de pouco valerao fortalezas tusiasmo, necessidade e exi- HOJE 5a-feira HOJE
dial. EXcluswzdade_ C_EC) -:- r:as co_st_as, fort�lezas que não gência para a vitória, como '''�FÕriêsrsã7a '"C'''I''''''N'E'''''''''''''''O'''''''''D'''''''E'O'''''N-1'êS'Sões='''�Ao par dos pr.epaJ atiuos in- �mpe��rao d� forma alguma a pelo fato de que se foram ven·

cessantes, dos mr;leses para a mvesz;�du: .alza�a. . .
cidos pelos nazistas, (1. causa e 1602 5, 7 e 8.45 hs.

invasão do cc;ntmente euro- De zm�w, e. impossioet .

a das democracias sofrerá um Inconcebivel! Inimaginável! A maravilha que estave faltando

eu os alemaes erguem pode- construção contmuada e mm- golpe dificil de ser reparado. ao mundo e é o gigantesco tecnicolor de Walt Disney:

�os�s fortaleza� a� longo da terrupta. de fortificações em A conjugação das fôrças de F A N TAS I Acosta francesa, ztalzr:na, br:�ca- todo o litoral europeu. Qual- ar, terra e mar obedecerá a

ica. O valor d� tr:zs [ortitica- quer brecha podera ser o bas- um comando previamente es

nões é muito l�mztado e real- ta_nte para a p!;netraçã? atra- tudado e cientificamente pre

�ente nula,. pins, se o c?ma'!"- ves da Cf.ual, nao. ha_vera fôrça parado. Sabe-se que os ale
do nazista Julga esser:czal es- que !eszsta f!0 seu impeto. É mães não dispõem mais da
se meio de defesa e,

_

conse- preciso con!zderar que os alia- quela máquina de guerra in-

quenterne11:t�, porque= con- dos lançamo to�os os seus re- vencivel, dadas as destruiQões Fónes 1587 CINE IMPERIAL Sessão às
idera sufzczente o numero ou cursos na oiensiua. E esses re- que vem sofrendo nesses últi- 1602 hs
ca1Jacidade de seus soldados. cursos terão proporções gigan- mos tempos pela aviação bri- e 7.30 s.

� co��cluindo-se que o valor do =« ?ontm as quais não ha- tânicã. E como lutarão c0!!L
Vitor Jory e os • Anjos de Cara Suja» vão provar que são

potencial humano nessa guer- v�rc: hzpotes� de qualquer opo- os aliados? De que adeantarao "bambas" no ar como em terra, no extraordinario filme:

ra é muito grande e se �le, �s- szça_o armaaa. !}ecu_rsos que as fortalezas? Apenas artiii- üeem-nos asas!
tá reduzido do lado to_talztarw, serao usados nao so pelo en- cios ...

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

.
. t'aspf!. t LOÇÃO MARAVI·

I Vida Social li
r,ROS� I

_..

Iheiro da ilu8tr..c!l.O .. -cima, oferecer
lhe. em lI.Ilu'l,vel gesto. um cá1iee ®
excelente aperitivo gNOT. lembre
oe V. Sis. de acrescentar,8.0 agrade-
ce, a gentU�a.:Ef,rtÉ TAI1-
BEN () I1EU APEíUTIVlJ

f'FJEIJIJ.ET(J!

Aluga-se um espaçoso quar
to para casal ou solteiro, com

2 janelas de frente, à rua Al
mirante Alvim, 26.
276 5 v--'l

Casa de moradia
Precisa-se de uma, de bons

çômodos e bem instalada, de
preferência no centro urbano.
Informações nesta redação.

5 v-l

Arrastada pelas vagas
Em favor dos pequeninos órfãos,

filhos da viuva Maria Monteiro da
3ilva, --- que foi tragada pelo mar,
no "Costão das Feiticeiras", quan
do colhia mariscos para lhes matar
a fome --- estão subscritas na 00-
leta aberta pelo ° ESTADO, as

seguintes quantias:
Já publicadas
Coleta durante o

baile do "Demo-
mocrata Clube".
no dia quinze iOO.oo
Etelvina Peixoto Cunha 5,00
Paula e AIguem 10,00
Continuamos a receber quaisquer

donativos.

Cr $ 566,OQ

lnlversárli()Q Z

Fez anos ontem o senhor Ma
noel Cunha, 2' Rádio-Telegra
fista da Marinha Mercante.

•

Registra-se, húje, a data na

talícia da exmll. SI'a. Ida Filo
lleno Simone, diligente e ben

::j,uista funcionária do Dept. dos
Co.rreios e Telégrafos.
A data de hoje assinala a

Jassagem do aniversário do sr.

ir Tolentino de Carvalho, che
fe

.

do Serviço de Profilaxia da

Lepra no Estado, à frente do

::tual vem prestando relevantes
.erviços, graças à sua alta capa
cidade profissional.

�

Festeía hoie o sua datél na

tal!cia a sritl:! Olga Lima, filha
jo sr. Lídio Lima.

•

Fazem anos hoje: Io jovem Alírio Alcântara;
as exmas. sras. Etelvina Vi

�ira Zommer, Adélia Ramos, \Zica Santos Borges e Bernardi.
na Coelho.

---------------------------------------�--------

Máquinas de calcular ; MA·
quinas de escraver

Para enlrega imediata:
MACHADO & CIA.
Rua João Pinto. 5

FlorianóPolis ,

(//'f PIloouro /)A KI1IJTf..I..IIIO.,COI1. ESUURO$
1-----1 TJ••'AI --.I

Hoje Sessões

5, 7 e 8.30 hs
Quinta - feira

Edward Small apresentando:
Douglas Faisbanks Jor. Ruth Warrick e Akim Tamiroft em:

Os irmãos corsos
Separei seus corpos, mas .... terei �eparado s�as almas? .. Emo

ções sobre emoções jamais reumdas num fllm�. Empol.gantes
_ d·d elo em defesa da mulher amada. ConheCimento
\..enas eu. S • d

_

estranho, emoções estranhas, amor dttedrente_, .tu o sera encon·

trado nesse tilme forte e ramatlco.

No Programa: REPORTER DE TELA (n' 65)
Proibido até 14 anos. Preços: Cr. 3,30 e 2,20

H B e sensaciona.1 versão de
Domingo: arry aur em a nova

Rasputin
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Qulnla.fei,a� 20 de Maio de 1943

Capas de gabardine para homem, 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, finissima confecção, de
400,00 por

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

POR PREÇOS que são um verdadeiro desafio à época!
PREÇOS que impressionam e convencem!

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

a força incoercivel de uma avalanche

IA MOD8t.A..

Manteaux de pura lã desde
Finíssimos manteaux modernos. lindos modelos
Lindos manteauxs de lã, alta qualidade
CU8COS 3/4 de pura lã a

Tallleurs de pura lã a

Blusas pj senhoras a

Como amestra, ai estão alguns:
Cr$ 95,00 Capas de borracha pj senhoras, qualidade superior a

175,00 Capas de borracha pI senhoras, de seda. alta moda a

235,00 Capas de borracha, pj aen hor as, cintura franzida,
45,00 alta moda
100,00 Boléros de péle a

25,00 I Casacos de péle a

135,00
188,00

225,00
350,00
650,00

155.00
230,00

235,00
280,00
18,00

290,00

Bete. preços são poro vendas EXCLUSIVAMEN'TE À VI�TA e representam a melhor demonstração de que
cumprimos a promessa de que, ESTE ANO, FARIAMOS UM INVERNO DE G U E R R A

Dr. MADEIRA NEVES--médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Louca Prfl.t!ca no Rlo de Janeiro

(onsult.... Pela wdnhã: às terças, quintas e sehndea, das 10 ás 12
I ..... ... � horas: à tarde, diariamente, das 15 tis 18 horas
! :ousultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

I Rê&idência: Rua Presidente Coutinho. 23.

Dr. MARIO WENOHAUSEN - ��:���a��o �:�
de Medicina da Universidade do Brasil)

!lx-Interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Dellartamenlo de Saide

CLINICA MÉDICA

ra não lhes importa que seus

companheiros de luta sejam
judeus, católicos ou protestan
tes, mas que tenham valor,
pontaria e espírito de coopera
ção".
Concluiu o sr. Frank Knox

dizendo que o triunfo na Ãfri
ca é apenas o início da vitória
final contra o "eixo".

FARMACIA ESPERANÇAdo Formuceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante-se a exata observância no receituáric médico

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

FONE 1.642

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais -cidades da América. Europa e Àfrica,
.

Aqente em florianõpoli s
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Scbmidt, n: 39

Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. «ALIANÇA-

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. lTA,J1\í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Especlalista. assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C It· peja manhã, das 10 às 12
onsu � S: A' tarde, ORS 3 àEl 6

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426

Bestdenc!a: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 - Tel. 1523
Horario - Das 15 às 18 horas -- FLORIANOPOLIS.

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

Clínica médico.cirúrgica e·speciallzada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Dr. SAVAS LACERDA
Bx-Interno do Serviço do Professor Le6nidas Ferreira e ex-estagiárIo doa
�ervlços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

Chefe do Serviço de OftalmOlogia do Departamento
de Saúde e Hospital de Caridade

Cons. RIJa Felipe Schmidt, 8, Fone 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Residencia: Conselheiro Mt.trra; 77-f<'LORIANÚPOLlS.

Josephina S'(hweidson
MEDICA

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

Dra.

I

Os dirigentes do «eixo» serão castigados �_D_IC_A__O_'_R_M_E_D_IC.Q
O ARAUJO-OLHOS� OUVIDOS._l_e____ NARIZ, GARGANTA

Boston, 19 (U. P.) - O se-I a base de toda grande relígtão.
cretárto do Departamento da I Não esqueceremos as atroei
Marinha, coronel Frank Knox.1 dades de Nanquim. Não esque
falou no banquete anual do ceremos as chacinas ele judeus,
Conselho de Massassuchets, na; e os culpados serão inscritos
conferência realizada anual-

i
na lista de ajuste de contas.

mente entre cristãos e judeus, Recomendo a tolerância geral,
declarando que as Nações Uni- assinalando que para os 110-
das ganham cada vez maior mens que estão nas trincheiras
domínio sobre as linhas de co- ou a bordo dos navios de guer
mun icação do" eixo" e que se ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�_;;_;;_;;;_;;:;;_;;_;;;___;;;_;;;;;_;;_;;;_;;:_;;;;;_;;;;;_:::_-._--.....

-

..-_-_
aproxima o momento em que
se assestará poderoso golpe
nas suas fortificações da Eu
ropa e na Asia.
Advertiu que as ofensivas

em perspectiva slgnífícarão ter
ríveis perdas de vida e novos
sacrifícios para a frente inter
na da nação.
Reiterou a advertência de

que os dirigentes do "eixo" se
rão castigados por haver lan
çado o mundo no inferno da
guerra.
"Levar-se-ão em conta, dis

se o sr. Knox, os sangrentos
crimes contra a filosofia da ca
ridade e da humanidade, que é

Só às autoridades tnteressa- BENDITA. É A. NAÇÃO QUE A1I1·
rá de-Iate o que sabes a re�-I PARA OS MOSTEIROS

peito da "�uinta-col('n,,". (L. A Virgem Maria que se oferece

I
a Deus Nosso Senhor, sempre têm
sido considerada como símbolo

Il. ----------------·---- daquelas almas que se oferecem a

Deu ..s, í. é, dos homens e muiheres
que pectenceru là,s Ordens ou Con
gregações retigiosas. Aquele of'ero
cimento de Marí« Suntissima têm
servido de exemplo sublirne a in
calculáveis legiões de ialrnas gene
rosas.

Não têm o direito de desviar aos

jovens de tão sagrada vocação nem
os pais, nem interesses de família,
nem tão pouco, o estado om a as

sim chamada "comunidade riaci o
nal". Nada deve opôr-se ao chama
do de Deus dlirigi.clo a um jovem.
Conslderad.a em seu conjunto, a

vida Telligiosa 'IJO. seio da Igreja ca

tólica, tanto cooperou no transcur
so dos sécutos, para o progresso da
humanidade, tantas bençãos trouxe
aio Ocidente cristão, que, tratar doe
suprimi-Ia ou de eliminá-la de to
do nos confins de uma nação, não
somente signdficacia empobrecer 8.
nossa cultora, senão também cha-
111ar o castigo de Deus sôbre a na

ção que perseguisse as ordens c

congregações religiosas, A mesma

histór-ia IltOS clama: Bendita é, em

tudo, aquela nação que ampara
I_..,..-�...__-.,...--III!M-...-----....---... seus !ll'IO$to,ko�.

Comp8D�ia C Aliança �a Baia»
Fundad. em 1870 .. Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de J 941

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de c $ 59.000.000,00
Responsabilidades assumidas, c $ 4.748.338.249,78
Receita • $ 34.198.834,90
Atívo em 31 de dezembro • $ 91.862.598,37
Sinistros pagos • $ 7,426.313,52
Bens de raiz, (prédios e terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fran cisco deSâ e Anísio Massorra

COD1

Atelier de Pintura
Professor Estanislau Traple

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

Exposição Permanente
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sal! n' 3

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quinta·'eira, 20 de Maio de 1943 5

Lira Tênis Clube: Dia 22 (sábado) IIsoiréet ••
Dia 30, matirlée-dansante, ás 15 hs.

pnuto Zil1{j{j (Copyright da

Inter-jPel1le1ra
corno uma faca. na carne Búllbco e 'o bloqueio dos por�os �Ie

Amcri call1a. �ya,ra O Es,tad'OI,)
- Nu- <la AI,em,a,nha. e ap outa di rctaanr-n te lllães! de ;"lC111CI a .Lub.e.eIL E,mboravens de guerra estilo .�rarcccndo ),:10 p�,ra �ua capital, pm:a (� s_eu cor:t- o Hei eh possua hoje o ferro da. �o

céu da Suécia puciüca, da naçao I ÇHO. l�s'Sle serra ali ás o u n ico .111�1O �cna,_ da ,E�panha. e �Ia UC!'a�ll�,
,e,�caJlld.inava que Vive em paz eles- de c�lfrar um colapso «ío e:,erello de na,? póde preS'�II){llr de? lllllnc.rJo
de os d i as cm que Bcrnadotte au- �tlllnao da Noru.e�a 'e de e�I�.a,r o de pl'ln�cl.ra qualidade 101'111CC-l(1o
xHiotl os aliad os a dCITotar_ o seu isolarncmto das for\:as l1,azl-lJl1.J�n- pela SllcC?la. T� .a,('ll1lla .dc tud.o, tra
ex-chefe Napoleão. Os alemães ca- desas de Mauncrheiuu. Os u íemãcs Il.a-s'e de irupcd ir o cerco completo
nitOIH'aram um submarino sueco. se ]l.r:eoeupam taenbérn com, a even- da Ah\,I11�nha., '
Os ,iilgl,eges" protestaram contra o l,t!,blllda�Lc (ht esqn.�cl.ra sueca reu-I _Os UI�llllOS neutros da Europa
1r{tnsito 'c Iôrças nazistas pelo seu n ir-se a f,.rota son�t �ca, o que lhes nao -serao poupados pela guerra
lcrri.tór.io. A soci al-dcmocrnci a nsscgurarta o d01l11111O completo do 1 que devasta o ve.lho continente. E
pro1t1ove em Estocobuo congressos
sfJci:tlista.s que recordam os da prr
�ll('ira conflagração e os opcrúr i os
dellwllIstram publicamente sua sim
patia pela Noruega, pela Inglater
ra e também pela Rússia. Comicios '

llln,ti-l,ot:�litúlri,os sã-o real izados nas

pl'ilncipai,s 'cidades do país e isso
des:Jgrarda pr-ofundamente os ale- II'mães. Estes procuraram explorar
as simpatias da Suécia pelos fin-IlalJrff,('ses ('111 seu proveito" mas o

I

po�o suéeo eonvenceu-se de qne ai
Finlfmdia está desempenhando urn

triste papel nessa guerra, e eS,[{1
olhando com profundo horror para
essas maravilhas do regime nazis-
ta que são os campos de concentra-lcâo 'da Noruega. Midhar es ele no rue-

glles'es já 'se rcfugiacam na Suécia

Ie a Conf'cdcr-acão cios Trabalhado-
res suecos vetou uma resolucão de '--_
,s01kl,aTi'ed,aJCIé :lOS líderes tr-abalhis-
tas noruegueses perseguidos e Iu
zílados por Hitler e Quisli ng.

, Apesar d as sentirneritos profun
damente democráticos do povo sué
co, o govê.nno fiai obrigado a Iazer
'ml1i tas c())]cessõ,es a.os alemães,
Krupp eontrola as fábr,ieas de aço
{Ie Bofors e as ar'mas suécas tomam
o Cr:Jlllbnho da Alemanha e são ven
didas a,os mentnos, por interl1lédi.o
da AI,emanha. O f'erro de KinNla é
'ombarcaclo em Na'rvique c em Lu
lén piam os portos do Rei'ch e tTO
'pas g�ermâni.cas trans,it'am livre
mente pel,o teTritório suéco. A
mai,ol' parte do litoral do Báltico

-

cs.t:í em poder dos nazista,s, ap'ezar
da 'presença ,ameaçardora de UIna

esqn:l,dl a l'ussa e em todas as fron-
teiras os soldados suécos são ,o,bri
gac10s a vigiar os a,],emãe·s. !Pratica
me,nte, a Suécia está cereada e

ohrigada a fazer o jogü <la Alema"
'Ilha, a'inda que isso des,agrade a.o
scu IpOVIO, ,e s'ej-a eontrário ao seu

regi'J11Ie ,d'emocrM,ico. Sua econôneia
cst:'! ligada ao ReÍ'ch 'e grande par
te cios eo-nslerva,dores suéco'S não
esco.ncl'e suas simpa1ias pe']05 na
z,istas . .'\ prop.aganda faseisla não
conseguiu ga,n haI' muitos a,cleplo,s,
mas ent,re 'o,s oficiais ela marinha
e elo exérCii10 e entre a aristocracia
Ii-:i muiLos partidúrios decididos de
Hitler. Dia'nt,e da guerra, a Suéeia
c,stá profund'amente div-idi,da. A
mai,OiI' paJ',l.e [do seu povo ao lado BAnto<Ias democl'acias e os 'pos'srUiclores "IH' �
fIa riqueza incli,nadlo,s para a Ale-
ananha, mercado d,e s,eus prod,utos.
A Escruntcl1návlia é um campo de

di'a e 'os aviõcls e comandos britâ-
1ÜCOS atacam a Dinmnarea e a No
n�ega. A .slléda par,ece um ,o,asis
pacif.ico no meio da tormenta qne
começ,a a envolvê-la. Sim, à meeli-
da que os aliados eomecam a estaI'
,erlll oondições de a,brir· uma segun-
ria fl'em,te 'no contin,ente cu,ropell e
procuram um.a- bréeha palra invadir
a f.ort'a.J.eza llÍrtlerh,la, a situação cht
Slléeia toniClc a agravar-sc. No cx
,1l'enllO norte, as defesas germano
finJa'n,c1,e,sUls são fracas e os exérci
tos elo cixtO não clominrum eSlpaç'o
,sllfileien,te pall'a manobrar eonlra
lIIna r.rellsi va a,n gl'o-russa pa'J'1 i da
da lslfll1dia e de Mll1'mansk. E as
filI-cas nazis,las nilo, c1eixarbm de
PI',O'Clll'[l.r 'protege,r ou fleslruir em
caso de retirruda, a mais precinsa
das riqllez,as sllécas - as minas de
ferro ele Kiruna. Isso bastaria para
ll'J'ovorar uma invasã.o alemã. 1\la5,
há outros fa10rcs que a determina
riam, como seja ,a, necessidade oe
,pl'ot�ger a ret,aguarda n'o,rnegUlesa,
de oeupa,r as usinas de ma,leria,l
hétic'1 ele Bofors, ele imp,eclir que a
Suécia 3,e una aIOs aU,aelos e final
l11en,j) de evitar uma mar,cha vito-
)',j'OS'h dos exér'citos d'emo,cra.ticos 18.8para o sul onde o tel'l'itório slléeo

7

Suéc ia Irl-�r. Antônio Moniz Ide Aragão
eIÜJ',e 'os neutros, a posição <Ia Sué- MÉDICOcia é talvez a mruis prccária, pois
eslú cercada p c hrns nazis e estes não Cirurgia e Ortopedia.hesi tarúo ('III t ransf'ormú-la numa Clínica e Cirurgia doplatarOI'nli:1 para sua Iprópria dcf'c- turax. Partos e doençassa. A Alenrnam h.a (j'lI':lsi d'cIT.o.l.ad,n

n,'e senhores.não lcrú pela Suécia maior co n l cm- '" '" iii .....

plaç-ãn do que pcl a Norueg» c pe- (;0 S 11'OOI()la Dí.nammcu ou ai n«l.a p ela Fi n- _' . N U.J n :
l ânrl iu que utilizou duns vez es co- Rm\ .Ioáo pinto 7 sohrado
mo seu insu-umcnto poli íi on e mi- DIariamente. das 15 às
lHar. 17 horas.

----

HESIDÊNCIA:

�����S��������'��������������.��s������ I Almirante Alvim. 35
Telefone n. 1461

I-'v.,-I Dr. Remigio

do
•

a

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

Oasa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

CLIN!CA -MEDICA
Molestlas lnternas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :
,

Rua Felipe Schmidt=-Edift
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás i2 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
A v. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

IIr
II

I
•

!1

Vende se pegueno caso
...

comercial, deCarlos Eça de Carvalho - (Exclusividade para O Estado) sêcos e molhados, bem a.
- Apesar de dizer-se que a querra desencadeada p_ela Alema- freguesada, à rua Uruguai,nha baseia-se nos mesmos motivos da conflagraçao de 1914, n. 17, Tratar ;0 mesma,
isto é, O pan-germanismo, a Alemanha nazista, depois de efe-, 271 30 v .3tuar sanguinários expuJ'gos entre os não-arianos, aliou-se aos' ------------__
japoneses na luta contra o Ocidente. Essa aliança coloca os Saleta e quartoarianos puros na posição de vanguardeiros do Pan-asiatismo,
JU por outras palavras, deita por terra todos os dogmas pre- Aluga-se um apartamen
gados por Hitler no seu famoso e detestável livro "Minha Lu- to (saleta e quarto), na

ta". Pensão Suiça, à rua Este-
Em tróca dessa aliança, Hitler receberia as antigas colo- ves Junior - 135.

nias alemãs do Pacifico, a parte holandesa da Nova Guiné, o 6 v.-alt,
Bornéo Inglês e a parte meridional das Celebes, as Indias oci
clentais holandesas e a Guiana Holandesa na América do Sul.

Esse fato prova sobejamente a falsidade de Hitler no pro
grama político germanico, que chegou a arruinar três quar
tos da Europa e q'ue se não fôsse a excepcional resistência dos
ingleses, acabaria por arruinar o mundo todo.

Não existe orientação idoneamente idealista no nazismo.
O que existe bem nitidamente é a volupia da conquista inspi
rada no mais profundo espirita de ambição de domínio. Hitler
1amais pensou no bem do seu lJOVO, ele apenas julgou necessá
ria a satisfação de seus desejos despóticos. A felicidade do seu

país nunca constou no ról de suas cogitações.

Pac p"�Oh!�d�C�� vcndc'" Iuma, com ótima casa de mo Iradia, à rua Laura Linhares, n,

64, medindo o terreno 20 mil
mts. quadrados. Tratar à rua
Cons. Mafra, n' 39 (Alfaiata-
ria), 30 v . 6 v34

=================

Os arianos, vanguardelros do pan-asiatismo

Motocicleta
Vende-se uma, por motivo de

viagem. Tipo DKW - 4 H.P
Dá 25 km. com 1 litro de ga
salina, Tratar com o sr. Miran·
da, no Saco dos Limões, 257,
perto do Grupo, 3v_ alt·3

Vende-se
uma embarcação para esporte
tipo baleeira, com 5 metros de
comprimento. em perfeito es- �tado, com todo material ne- �cessário (2 velas, 3 remos, etc.)

�jTratar com Heládio Mário de
Sousa, Agência Chevrolet (S.
A, Comercial Moellmann).

o Rei da Itália
Berna, 19 (R.) - Anuncia·

se que o l'ei Vitor llIalluel Ine·
sidill ontem a inaug'uração da
:Exllosição de Ade, realizada
em Roma. O rei - diz a "Rã·

4 dio Roma" - foi entusiastica
mente aelalmudo (lm'ante a ce-
dmÔnia.

AJUDA A COMBATER A
TOSSi E RESfRIADOS

*
TOSS sO PODE fAZER BEM

I,1\
t:

CALCADOS (
Tamancos -- Chinelos

f Sandálias -- Sandaletas

«Renner» Sapatos
" .

Pantufas--

TRAJES (
de lã e de linho

SOBRETUDOS, SMOKINGS para crian�as,
«Renner» homens e senhoras ,

Rua Padre Miguelinho, 36

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
C11-\. WETZEI.4 INDUS'rl=tIAL-JOINVILI.4FJ (Marca ,'egist.)
econotniza-se tempo e dinheiro

10.11------------------�------__----I

Sociedade Cooperativa de Responsabilidadee
Limitada

de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano n.O 16 - SMe próprIa

Registrado no Ministério da Agricultura pelo CE'rtUlcad.J
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOlA
Códipos usados: MASCOTTE ta. e 2a-. edlçlo

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
fem correspondente em todos os Municípios do Estado
'-{apresentante da Caixa Economica Federal para 8 VendB

rl8� ApÓlices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novemhro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais 8 Pernambuco.

Mantem carteira el'pecial para administração de prédios
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2)ú
CIC Limitada 5%
C/C A 'fiso Prévio , 6%
C/C Prato Fixo 7%

Aceita procuracl1o para receber vencimentos em
88 Reparticões Federal". Estaduais e Muniolpals

Lavando ..se com, o sabão

o DR. ANTÔNIO MUNIZ IDE ARA(iÃO
comunica a seus cline·
tes e amigos que trans
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
da Farmácia '(Santo
Antônio"), onde conti·
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

154

s��Ã� Y'RCl:A_« '., '7

Esp ECIAlI DADE
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Armas para a vitória das Na�ões Dnidas
RIO, 20 (AG. NAC.) •.. COMUNICAM DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS,

.

QUE SERÁ REALIZADA, HOJE, A ENTREGA DE
OITO CAÇAS.SUBMARINOS À ESQUADRA BRASILEIRA. O GOVÊRNO DOS ESTADOS UNIDOS SERÁ REPRESENTADO
NA CERIMôNIA PELO COMANDANTE E. F. MAC DANIEL, DIRETOR DA ESCOLA ,OE CAÇA·SUBMARINOS. o BRASIL SE�
RÁ' REPRESENTADO PELO COMANDANTE HAROLDO COX, CHEFE DA MISSÃO MILITAR BRASILEIRA NOS ESTADOS
UNIDOS. ESTES SUBMERSíVEIS PASSARÃO AUTOMATICAMENTE PARA AS FORÇAS ARMADAS DO BRASIL, AO SER

IÇADO, NOS MESMOS, O PAVILHÃO NACIONAL.

��S�lin�t�����ap.)a_ �I�� de�:ke����.J o ��elE�::�f:.�or ! w�tJ�!��\ �iaj�! "�!.,"d'����hl��oi�ool"O.
nipônicos sofreu intenso bombardeio. Os bombardeadores no1'-1 S. Ex cia. o Embaixador da lal'1(lo a muprerasa, um funcionár-io chamação da carta do atlâmd ico e a,s

te�americ�nos enfrentaram vinte e dois caças nipônicos, du-I Grú-Br.otunh.a, SiT ;\Ioe[ Cha rlcs, norte-amer-icano, rcferin do-se ao que fez a Washington, Ca i.ro, ;VIas-

rante a ação, abatendo dois deles e, provavelmente, um tercei-,
e sua comitiva, a qual SIC incor- pri rnei.r-o mimi sl r.o br-i tâni co, reve- cou, Casa-Blanca e Tm-qnia, em

1'0. As condições do tempo não perrnítiram verificar os resul- porou ('IJl1 Cur it.i ba o Cônsul da [ou que o mesmo se têm encontra- que pClrCOIITCll Inc ihmcntc ma.is ele

tados dêsse ataque. I
Gr-ã-Bre íunhu naquela cidade, do e m per-igosas situações, duran- 96 mil kms.

chcg.a ram a .Io invhle ontem, às te SI[1I:15 vi agons, porém járnais 80-
Nunca viaiou de submarino, scn-

11 horas e meia, lcndo sido re- Ircu acidente perigoso. "l�lc é mui-

MI-Ilhas observaço- s a AI anh 1937 cebid os no distrito de Pedrei- to audaz, sempre têm sido". As ro- do eSS::1 a única classe de Iromspor-

e n em a eUI te que a ind a não utilizou.
nas por s. cxcia. o sr. Inte,rVCG1- tas e distâncias percorr-idas por

POl' toda parte, na Alemanha. ressoa minar. Hitler assim o quer. E vamos ao Chur-chill não l)órle Iazer viagem
d d

tor Federal Ncrcu Ramos c pe- Churchill, rias víacens que têm fei- t l' I' Iél 01' em e Hitler de extinção elos ju- massacre impiedoso sob mil formas ele -
� � a,o es' rangerr o exc ,u,S'VlalTI'en e por

O 10 sr. Pwrfeilo Arnaldo Dcuat,rtcus. verdadotr-o rancor hitlerista aos tortura! to, desde O começo ola guerra, sua própria vontade, pois têm <rue
MlIS C0111pa1111e" I Q d' t E' toí ? Q I' pelo Sir, coronel Grae il ia no Ne-,,,_ . 1l0S ce armas na guerra ue a ian a um i.in s cm. ue arnan- constituem segredo. As G viagens "�,l;,('itar au/torização do Rei paa'a
ré o ódio incomensurável do ariano fi tam todos os judeus, que elevaram o grei.ros, Adruiu istrador Federal suas demaiiÜ.rpllhlkklade.fo.ram.doix.ar o país.prosperidade humana, seja cristâ ou mundo com a beleza ele sua arte e u da Enjpacsu Sul Brasi lei ra e pe-
judaica, forma do pensamento? Tudo isso eleve
'K ' los srs, c1I'S Mar-inho Lobo, Ha-.",as e que o judeu um dia vestiu a mi- per-tencer ao ariano,

sPI'ia vagabunda de Hitler c esta verda- Se a prece elos judeus por Deus fôr roldo Pcdorneh-as e Alceu Cc-
ele precisa ser punida no coração da ouvida, essa monstruosidade marcará,
raca. atr-avés elos séculos, a triste vergonha

Ao demais. a prosperidade elos judeus. duma Nação que um aventureiro, seden
insulta a Hitler segundo suas neronranas to de sangue, por razões par t ículares
idéins. J� o progresso judáíco que o fere soube explouar e dominar, com o único
ou. melhor, aumenta a sua inveja Ie- prazer ele ser rico e encher a terra de
])I'OS:1, luto,
Porque o judeu é uma potência na aí- O idealismo de Hítler ré a contempla-

La f'lnançu e em todas as atividades 11U': çll.o de sua própria fortuna no isola-
1113nas a sua

í

ntel igê ncia é manifesta, mento de sua vida misteriosa, Mas, elo
lêstc enorme "desaforo" precisa um cor- sofrimento, a alma judaica r-enascerá
retrvo: e as altas inteligências têm ele la- mais forte e o mundo em breve lhe ou

nu- ruas com escovas ele dentes e sob vírú a \'OZ, no espanto ele quem escuta
(J achincalhe dominador ariano,
Hitlel' acha pouco e quer ainda mais,

Judeu não pode ter rádio, não transita
por certas ruas, não póde ím iscu ir-se nn

vida ariana; mas tem que elal" dinheiro,
Esta manifesta expressão ele desgraça
imposta a um povo tl'an(juilo e trabalha
dor, pl'ovém ela raiva de Hitler ao olhai'
o seu próprio retrato degradante.
E como suas mãos já se tingiram de

sangue. a besta suprem,a do Nazismo,
atordoada de tanto crime, não vê outro
caminho em sua debilidade mental, si
Jl'IO o próprio crime; e os judeus que se

[lreparem para novas e incakuláveis des·
graç�s.
Para o chacal, há uma cousa agradá·

vel: - é o dinheiro, Com êsse dinheiro,
Hitler paga a tiragem elo seu exdruxulo
":lfein Kampf", a nova biblia inlposta a

todo alemão.
Naturalmente que a sua fortuna au-

menta � c\1sia (los "escl'av,izaclores rIo
111undo".
Que grandes organizações de ('arida

de, na Europa e América, sejam judai,
('as, é ('ousa que não sensibiliza a menta
lidade morbicla de Hitler; e ele uma vez

para sempre esses gestos precisam ter-

as mais trágicas confissões.
E, tudo serenado, (lará ela ao munclo

a sua capacidade de trabalho e todos dí
r ig ifào graças aos céus. pelo fim dum
regime sádiC'o, concebido pelo campeão
elo solipsismo nefanc1o,

.fA('OB XISKIEn

CURSO MILTON
Florianópolis

Acham-se abertas as matrí
culas para as seguintes maté
rias, avulsas ou em grupo: Por
tuguês, Ingl�s, Franc�s, Latim,
Matemática, Dactilografia e Ta
quigrafia -portuguesa e inglesa.
As aulas, que serão diurnas

• noturnas, em turmas peque
nas de 15 alunos, a taxas es

tremamente módicas, terão iní
cio nos próximos dias.

Os interessados serão atendi
dos na Secretaria do Curso Mil
ton, à Praça 15 de Novembro
n' 11, diariamente, das 8 às 12
e das 15 às 20 horas,

3 vs-l

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE.
SULTADO O POPU.

MARGA REGISTRADA

1?I�I:tI:I#Jr"JA SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Ffgadó, O Baço, o coração o Estômago, os

Pulmões a Péle. Produz DÔres de Cabeça, Dôres
nos OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, an"emia, Abortos e faz 08 individi08 idiotas.
Inofensivo 80 organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR. 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como aUXiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
m8tismo da mesma origem. �

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR c91�}). dada a sua Atesto que apliquei multasbase. é ótimo auxUiar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendolamento da, Sifilis princlpalmen- sempre os melhores resultados

teIDO.S casos em que a via bo- no tretamente da Sífilis.CI I I)nlca possive •.
(I) Dr. BeDedito Talou.

LAR DEPURATIVO
DO' SANGUE

(a) Dr. Rafael Dartolem

Jcstimo de Oldveira, além de ou

tras autor.idades civis e milita
res e ccleslásdcas.
Dali, p rosscguirnrn palra Join

vile, O)1.(],c à passagem do ilus
tre diplomata pela rua do Prin
c.iipe lhe f'or.am prestadas hon
ras m ili tat-es po-r uma compa
nhia do 13° B. C. entro as acla
mações de numerosos escolares,
alli Formados.
Na Prefeitura, foi Si'r Noe]

CharIes saudado pejo SI'. Arnal
do Douat, Prefeito Municipal
de Jo i.nvil e, a quem s. excia. o

Embaixalc10r da Grã-Bretanha
agradeceu, em poduglles, a snu
rl � ";;0.
Da s,3ca,da da Prcfeirl11Ta, tl;11-

,do a S'C11 lado s. exei.a. o sr. In
tel'velMor Ne'rêu Rail'll'os, s. exc.ia.
o Embnixador Noel Cha,nles ass'is
tillI ao desfille da Companhia do
13° B. C. e dos escO'la'res, s'elHlo
lhe oferecjdo pelo P1'efE'ito, em

s,ef(ui,da, um aperitivo e, d'C'pois,
UllJ a,lmoço no H'armonia - Li
m também·pelo Pt'efeirto.
Hoje, mesmo após a ,j,mli,spen

súve 1 d cmo)'.a c1 e a 11glliJllas v i s i
tas cm .Joinvi,le, dalí parliriio o

Embaix.al(].()i]', acolJl1,palnhado ago
ra do lntCJrvcl1t'01' F.ede,ral, ele
"e,ndo p.e,rnoi.fa'r em Itajaí, de
onde all11anhã s,airá {'m excursão
á Blumenau e nmnicipios vizi-
nhos.

'

Guerra aos preços altos
Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços altos

cuia resistência é assim desfeita. a

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

artigos a preços remarcodos em ba.ses
nunca vistas! Aproveitem!

Rua Felipe Schmidt, 20

30 v. alt.l7
--------------.------------------------------------------------

Sal para Porlo Alegre Perdas norte-americanas desde
Pearl·Harbour

Porto Alegre, 20 (C. P.)
Acaba de chegar um vapor Washington, 20 oU. p, --- Reve
com reg'ular quantidade de sal. 10';1-se que o total das baixas so-

b· I
fndas pelos norte-americanos des-Do carrega�ent� rece Ido, 130 de o ataque a Pea:rl-Harbou�, 01-

toneladas flcarao em Porto cança, até agora, 83.215, das quais
Alegre para atender à popula-! 56.942 �çrre5Ponddm ao exér�ito, e

cão local. O restante se desti_126.273 ': Armada.,
,

' As hstas de mortos acusam
nara a outros pontos do Esta- 6.071 entre as fileiras do Exército,
io. 5.577 na Armada, 1.565 na indús

tria da Marinha, e 78 no serviçode guarda-costas,RITZHoje Hoje
fRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

fino Crelsltai
,
I

Os Irmãos (orsos

Casa no Centro
Aluga-se, por Cr $ 270,00

mensais a casa à rua Arau
jo Figueiredo. 25. Combi
nar à rua Vitor Meireles
24. das 9 às 11 e das 14 às
17,30 horas.

Dr. ZULMIRO SOHCIHI

Grend. TófticeFaleceu. 'Óntem, em sua residen-,
cio, à rua Tiradentes, 33, o sr. dr.
Zulmiro Soncini, irmão do sr, Li
bório Soncini, tesoureiro do Tesou
ro do Estado.
A princípio lIeminarista. depois

estudante de Direiro, afinal tomou
gráu de bacharel, em Porto Ale
gre, vindo para o seu Estado, on

de ingressou na magistratura, da
qual, todavia, vivia retirado, em

vista da sua precária saúde.
Sua morte, que foi quase inespe

rada, encheu de mágua os seus

amigos, que muito o estimavam

j'por sua inteireza de caráter,
O enterro será às 16 horas.

30 anos de serviço
Completou 30 anos de ser

viço público, a 16 do mês
fluente, o sr. 0elso Capel
la, contador secional junto
à Alfândega de Florianópo.
liso

3 v-I

I
I No frigorífico Rizzo

o caso é sério
Caxias, 20 (P. C.) - Segun

do o que apurou a reportag'em,
o Frigorífico Rlzzo está na imi
nência de fechar, em virtude
da grande falta de sal, P. VOIGT

Representações
Rua Ten. Silveira, 50
Endereço telegráfico:

VOI(jT
Florianópolis

Doutora
JOSEfiNA SCHWEIDSOH
reiniciou sua clínica

Fugindo em massa
Lc:md'l"es, 20 n.:. P.) - o.s patrro

tr.us iug'Üslavos af,acaa'um à impor
t.arnrtc c1cbde de V,crr'Üuika, ,c des
lnrilram as usi'llrals elétlrica!s e as

C INE ODEON iJl1ista1ações d'e mimas. As tT{)POS
De�ido à excepe:onal metrClgem húngaras 'de oCll'p'ação tomm'ial11

Ododeofnllme. «FANTASIA»,
_

o Ci�e Sleveras medlidas de repressão, C'O,u-
IlVlSa que as SaSsoes serao

!
_

às 17. 19.30 e 21.45 horas; e não j)'fj a POllml,uçao Ioca�, "que es1{1
co�o consta :no programa. fngill1rrlo em ma��a"f

10 v - 9

Setor refcrcado
Moscou, 19 (D, P.) - Os rusSos

estão reforçando notavelmente o

setor de Vorochanski, a noroeste de
Belgorod. Depi'eende-s(' disso que
os soviéticos escolheram aquele
ponto como uma de suas bases
para a grande ofensiva,' que se es·

perfi q� �llº,ment(l Pf\l'fl, Q�lh'QI y

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


