
Derrubados 28 �viõe� 1Ar.r;el, 21 (U. P.) - Vinte e al

to la�iões e ixistas fo�al11 (lcr,rub�
dos pelos ncrte-ameracanos c hri
târliicos durante os seu.s ataques,
de ontem à ,IlIoite, contra os .a�I:ó
dromos da Sardenha e da Sicifia.
Sôbrc a Sicília, foram derrubados
18 ndlqui:nalS do "eixo" e sôhr.e a

Sardenha outlrlos, dez..A emlss.or�
,adilli

í iu que 1 rapam e Cagli ar!
foram energicamente atacadas p'e
las fôrças aéreas inimigas. Segun
do os Inscistas Iorarn derrubados
dois aparelhos aldados,

Enquanto houver
alelnães na Itália ,u

Zurique, 21 (H.) - A Rádio de
Roma divulgou o texto de um dos
p:w ftelos a tirados em Roma pelos
pilo l os da RAF. Diz esse pa-lp-itan
te rlocumcn to: "Os aviões aâiados
f[lrão eSCIH'eCer os horizontes ita
lianos. A snpei-ioridade aérea e na

val dos aliados é esmagadora e au

momla dia a dia. O povo italiano
está condenado á destruição, en-

quanto um uníco alemão pell'allane-I
cer dentro das fronteiras do país. IAs nossas fôrças estão prontas e

aguardam unicamente a ordem de
ataque, afim de marchar contra a

Europa, através da Itália, a menos

que os i tahinnos tomem outras de
cisões e concluam a paz. Sabemos
que os i talianos querem a paz, mas

querê-Ia não é suficiente. E prcci-
:t' L,s'b pedir abertamente pela paz e

domonstror êsse desejo em praça
públrca. Até então, a JUdia será
subme tida a terriveis bombardeios

'�c suas indústríns serão sisíeniati
camcnte arrasadas".
Zm-ique, 21 (R) - Revela-se

nesta cidade que os panfletos lan
çndos pela H.. A. F. sôhre a Ilália
têm no verso ela proclamação os

mapas das principais cidades ita
Iianns que serão atacadas pelas es

quadrilhas aliadas, em futuro pró-
ximo.

Olhos -- ouvidos '- nariz -- gal'gantil
REASSUMIU SUA CUHICA

Rua Vitor Meirelles 2ft
Diariamente: 10 às 12, 3 às 6 hs.
.........._ - - - ...... -..-_.�• ._........ W"

Hitler será julgado
em Niterói

ruo, 21 (A. N.) - Os academi
CDS de Direito de Niterói, procede-
1'50, 110 próximo dia 29 ao judga
mento ele Adolfo Hitler. O carras
co da humanidade comparecerá ó
barra do tr.ibunal popular afim de
ser acusado de crimes que tem
praticado contra a cíviliznçâ«
mund ial. Reina, por esse motivo,
grande espectativa em torno do
ncontecuncnto.
........_.....- ...................--_......_--..-.,..�..,

Doutora
JOSEFIHA SCHWEIDSOH

.

reiniciou !lua clínica

Voltaram a atacar
Nova Delhi, 21 (li. P.) - Bom

bardeiros br itâni cos volfarnrn a
utacnr as bases das linhas de abas
'Leoill1entos japonesas, na Birrua
nin, provocando i ncêridi os e enor
rnes danos. Não se perdeu nenhum
apa,r'l!lho aliado.
.iA Baudeit'(,l Nacional quando ("111 flo

rão, sobre escudo ou outru ((nulq uer pe
ça, q ue ag'rupe diversas handen-as, ocupaI'á o centro, não podendo ser l11e1l01' do

1ue as outras, nem colocada abaixo de-
as". (Decreto-tet TI. 4.545, de ;11 de julhOde 10-12; - Art. 18, N. 5).
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Represas italianas serão bombardeadas

jI
riI

Roosevelt p�de nova
e gigantesca veTba

Londres, 21 (R.) - "O bombardeio de represas poderá pa
ralisar toda a vida industrial da Itália", escreve hoje no "Eve
ning Star" o major Oliver Stewart. "Não seria exagerado di
zer que o valor de bombardeios das represas aumenta a possí
bilidade dos aliados de colocarem a Itália fóra de combate".

Depois de acentuar que as indústrias italianas, e particu
larmente as indústrias do norte do país, dependem principal
mente da energia fornecida pelas usinas hidro-elétricas, o co-

Londres, 20 (U P.) - Foi dada publicidade hoje nesta mentador continua dizendo: "As represas italianas são mais
capital, a uma mensagem dirigida pejo general Montgomery a vulneráveis de que as do Ruhr. Se as represas italianas forem
seus soldados, datada em 14 de maio. E' o seguinte o tex·to da. destruidas, a indústria fascista rapidamente morrerá de sêde.
mensagem: "Ao oitavo exército imperial. Mensagem pessoal do Os centros de produção aeronáutica italiana estão situados no

comandante do exercito para ser lida à todas as tropas, l' Premonte, na Lombardia e em Ligúria. A conclusão é evíden
Agora que terminou a campanha da Aír ica, quero expressar a to. te: o bombardeio das represas italianas será de enorme valor
dos vos, meus soldados, que profundamente orgulhoso estou pe- para os aliados, na próxima fase crítica da guerra".
lo que tendes feito. 2' - Antes de termos iniciado a batalha
do Egito, em outubro, disseque vós e eu juntos infligiriamos a

Rommel e seu exército uma derrota absoluta e os expulsaria
mos da Africa do Norte. Agora isso foi leito. Renderam-se
todas as divisões Inimigas, as quais vencemos e irnpe
límos ante nós, por centenas de milhas do solo africano,
desde El Alamein até a Tunísia. Não houve um «Dunquerque'
nas praias da Tunísia. A Real Almada e a RAF cuidaram para
que o inimigo não escapasse e, assim. todas as forças se entrega
ram. A campanha terminou no maio, desastre para o inimigo.
3' - Está acima de qualquer elogio a vossa contribuição
para a eliminação completa e final do inimigo, 'na Africa. Co
mo o nosso primeiro ministro disse em em Trípoli, em feve.
teiro, nos anos vindouros será lima honra poder dizer "eu mar
cheí e lutei com o 8' exército". 4' - que nos reserva o fu
turo? Muitos de vós, provavelmente, pensam em suas famílias,
no seu lar, seu país e· perguntam quando tornarão a- vê-los.
Mas devo dizer-vos que, por ora, somente podemos ter um só
pensamento: Levar a nossa tarefa até o fim. Então poderemos
regressar às nossas famílias como homens respeitáveis. 5' -

Portanto, pensemos sobre o futuro dessa Iórrna. Venha o que
vier, desejo a cada um de vós a melhor das sortes e boa caça
nas batalhas que ainda faltam,' as quais travaremos juntos.
6' - Unidos, vós e eu, levaremos isto até o fim.

(Ass.) B. L. Montgomery, comandante do 8' exército,
Protetsrado da Tunísia, 14 de maio de 1943.
....,.�.......-_....-_-_.......,.,_-.-.-.-_....�-_-.-_-.-.D_-_..-.-.._w.__-.-,J"_-�-.-..-.- .

formidável Irota em Gibraltar
Londres, 21 (U. P.) - Um despacho de Algeciras, propalado

pela rádio de Berlim, anuncia que, segundo informações de origem
espanhola, encontravam-se esta manhã na base britânica de Gibral
tar 72 navios de guerra, petroleiros, cargueiros e trensportes. Entre
os primeiros contam-se o couraçado "Nelson", o "King George V",
os porta-aviões "Argus" e "Formidable", 22 cruzadores, 18 des
tróieres, assim como alguns navios americanos do último tipo. Acres
centou a emissora que hoje pela manhã chegaram a Gibraltar mais
25 navios, dentre êles um cargueiro britânico e dois americanos apa
rentemente avariados,

XXIX

Levaremos nossa tarefa até o fim

Washington, 21 ru P.) - Roose
velt solicitou ao Congresso a apro
vação de uma verba de 71 haliões,
898 milhões e 499 mil e 700 dóla
res, destinada a atender os gastos
do exército, 'no ano fiscal que co
rncca a, l° de jullho vindouro. Esta
oi l"1:a representa um total ele 6 hi
],i õ es a moi s do que o cál culo
p'revist,o no orçamenlo, em [aneíro.
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Estão sendo canhoneadas as ultimas posições japonesas De novo em greveNova Iorque, 21 (U.P.) - Mais de duas terças partes da guarnição japonesa Pittsburgh, 21 (U. P.) - Violando a reg'ra combinada comda ilha de Atú já foram aniquiladas pelos vigorosos ataques desfechados pelos seu novo patrão - o govêrno dos Estados Un.idos - quatronorte-americanos. Foi o que informou o emissora de Tóquio, preparando a opinião mil operáriOS da Pensilvania Ocidenfal abandonaram o traba�pública nipônica para receber a notícia de mais uma. derrota das arma, do Micado lho, obrigando a suspensão da atividade de 7 minas de hulhaem face dos soldados norte americanol!J Ainda segundo a mesma fonte de infor· e uma fábrica de coke. Os trabalhadores protestam contra as
lnação, os norte americanos estão canhoneando de terra e mar os restantes posi- negociações que estão sendo realizadas, afim de se concluIrgões nipônicas no baía de Sarana e no porto de Chicagof, no extremo da ilha. Ao

I
novo contrato de trabalho. Por outro lado, devido às dis'putas�ue PQre.c�, o-s nipônicos nãó poderão oferecer mais séria resistência, devendo a' locais, fO. ram fechad;:ts. quatro outras minas, em que est-ªº ���luta termmar dentro de mllito pouco tempo. pre�ªdos ;l,300 operª:f!O,ª, .' -

-'
- •

Caspa! LOÇÃO MARA.YI�
LHOSA 1

I Manifestação aos exércitos aliados
Recife, 21 (A. N.) - A "Cantina dos Combatentes reunia

ontem cêrca de 800 soldados, sendo este o número record de

I soldados que comparecem às suas reuniões. Durante a mesma
prestou-se estrondosa manifestação aos exércitos aliados ven
cedores da Batalha da Af'iica. No final houve uma apoteose,
tomando parte crianças do Teatro Infantil, que representavam
os E. Unidos, a França e a Inglaterra. Encerrando êsse núme
ro, todos os 800 combatentes entoaram hinos e canções pa
trióticos, sob intensa vibração cívica.

Durante a reunião foi servido farto "menu", incluindo-se
pratos típicamente pernambucanos.

A Secretaria distribuiu mais de 2 mil envelopes, além de,

cartões postais, aos presentes.

Conflito entre cadetes e civís fascistasLondres, 21. (U. 1;.) - Segundo um despacho autorizado, procedenteda fronteira suíça, verificou-se, sexta-feira, em Livorno, na Itália, um
conflito entre cadetes navais e civis fascistas. A informação acrescenta
que UIll grupo de cadetes da Academia Naval efetuou uma manifesta
ção rias ruas da mencionada cidade, jurando lealdade ao rei Vitor Ma
nuel, sendo em seguida abordados por um grupo numeroso de fascistas
que exigiram dos cadetes que estes jurassem fidelidade a Mussolini. Os
cadetes navais, no entanto, recusaram-se a fazer tal juramento, o quedeu origem a um verdadeiro combate que, a muito custo, a polícia con
seguiu terrnjnar. Foram detidos vários cadetes. Os manifestantes da
Academia Naval conduziam bandeiras Italianas, às quais amarraram
fitas azues com as insignias da casa de Savoia,

I.

jl

o Dr. Goebbels que tome nota!
Londres, 21 CU. P.) --- Represen

tando o sr. Winston Churchill, fa
lou na conferência do partido con
servador o ministro do Exterior, sir
Anthony Eden. De seu discurso des
taca-se o paralelo entre a situaçãomilitar de há seis meses atrás com
a de hoje. Naquela época o "Eixo"
mantinha a ofensiva em todas as
partes, - disse. Rommel martelava as
defesas do Egito. Na Rússia os na
zistas ameaçavam o Cáucaso e punham à prova a heróica Estalin
grado; no Extremo Oriente os nipônicos continuavam estendendo suas
conquistas. Hoje a situação é bem
diversa. Fragorosas derrotas haviam
feito o '''eixo'' recuar com os bra
ços decepados pelos demolidores
golpes dos nações unidas.
Eden destacou então as irrepará

veis perdas do "eixo" em homens e
materiais, que, somente na Africa,cálculos moderados as estimavam

- _- -- -----

em mais de 345.000 homens alémde copioso material. Juntando essas cifras às perdas nazistas de
Estalingrado. até o presente, estes numeros atingiam um nivel assus
tador que por si só refletia a crise q\àe está devorando as chamadas
forças do "eixo". Assegurou ainda que os futuros golpes da RAF se
riam sempre e sempre mais fortes. "Peço ao doutor Goebbels que
tome a devida nota disso", terminou o ministro Eden.
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Os italianos esfriam de maneira alarmante
CAIRO, 20 (U. P.) --- INFO'RMAÇÕES FIDEDIGNAS REVELAM QUE RECENTE.
MENTE AS AUTORIDADES DE OCUPAÇÃO NA GRÉCIA ENVIARAM QUATRO
TRÉNS COM TROPAS ITALIANAS DE REGRESSO À SUA PÁTRIA� SEGUNDO
CONSTA, ESTÁ DIMINUINDO DE MANEiRA ASSUSTADORA o Â N I M o DOS
SOLDADOS ITALIANOS ENCARREGADOS DE OCUPAROTERRiTÓRIOGREGO.

o ESTADO
�,��������--------���----�=-----�----���------�-----�
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10PICOS & COMENTARIOS

A conferência da
grande ofensiva

Washington. - (Comentário E�
pecial da Inter-Americana) - .-\
conferência que Roosevelt, Chur
chHl e os chefes militares dos Es
tados Un,idos e da Inglaterra estão
efetuando nesta capital tem um ca·

rater estritamente secreto. Ninguem
duvida que nessas conversações as

questões políticas não serão aborda
das, ou ficarão em um plano muito
secundário. Nada mais natural aliás
de vez que o problema pTincipaí
dêste momento é um problema mi
litar: a Grande Ofensiva contra o

Eixo.
O leitor mais ingenuo percebe

com facilidade que todas as notícia�
divulgadas � opIniões expendida�
sóbre o que se está combinando
uessa conferfncia são simples su

posições. O próprio caráter da con·

ferência obriga a uma absoluta dis
creçã.o. Hitler pagaria milhões para
ouv>ir durante 5 minutos a conver··

sa dos dois estadistas, e a grand.
Ilergunta que todos fazem - a cu

meçar, naturalmente pelo fuehrel
, dos alemães é esta: onde e quand.
',serÍl desencadeada a ofensiva. A opi
nião mais comumente aceita é qUE'
ela se desencadeará em data pró
xima - com certeza no verão -

em v{trios pontos simultaneamente
e será preparada por uma série d,
bombardeios em uma escala tão ter·
rível como ainda não se viu IH,

lIundo. Há. entretanto, quem acre

dite, e aparentemente com certa ló·
gica que antes dessa g'rande ofensi
va em vá"ios Ilontos, os aliados des
fecharão Um ataque concentradt:
sôbre certas posições que lhes inte·
'essam por outros motivos - com(

lor exemplo a Pantelaria e a Sido
ia, e talvez Creta. Assim assegura
riam o contrõle completo do Medi
t{"rrâneo, o que viria encurtar dt
maneira formidável suas linhas de
comunicações com o Oriente. "Isso
entretanto, é uma simllles suposi
ção. Há mesmo quem d'iga que, a'

co�\trário do que o próllfio Chul"
chill sugeriu há tempos em discurso
os aliados se lancarão inicialme!ttc
com grande ímpeto sôbre o Japão
enquanto transferem para a África
nais alguns milhões de soldado,
�Imericanos. Finalmente outros co·

nentaristas insistem em que a ofen
siva será geral e s-imultânea em to

.das as frentes.
Deixando de lado essas opiniõe,;;

os fatos que Ilodemos estabelecer
são de molde a sustentar as melho
res esperanças. Um deles, para (.

�lual já temos chamado a atenção
(' a sUI>erioridade aérea dos alia·
dos, tão bem demonstrada na Áfri·
ca do Norte. () major AttIe.e, em Sel'

discurso congratulatório e explica·
tivo das condições em que foi ohti
,da 3 vitg.r,iá, flli�dª "!'!'" !li�çJlrI!9 llltl:

CLOVIS RAMALHETE - (Co py-
11"ight da Inter-Americana, para O
ESTADO) - As ú ll imas notícias
chegadas l ôm LIli! ponto couuuu de'
con vcrgcucia. Todas sign i Iicarum
muis ou mc n os a IIll'SIlI<L circu ns
lâ ncia. E é qlll' :IS tropas estào se

preparando p<ll"a t oca r a f'ron l oi ra
alemá.
De UJII ludo, o exerci to russo, des

dobrando a SI1<1, re<lç:io em etapas
vencidas, uma a urna, CIlJ lances
de precisão espetacular, acelera :1

sua marcha sôbrc a fronteira poli
tica prhni t i va do in imign. De ou

Iro, os aliados restantes ultimam n

campanha preparatória do Norte da

01Afl-ica, e concertam o plano geral

eode desembarque. Desejam saltar no
sólo continental e iniciar a marchn l ..
sôbre a Alemanha.
Hão de se enco n t ra rum , em Bcr-

lim, duas fôrças diferentes. SuaE justamente por saber que h:'l
dois hinos. a Alemanha retoma ()
seu antigo estribilho, e lança uni
br:"do de al ert a, por sób rr- as trin
cheiras, aos pu ises democráticos,
advcrt in do-ox do pe rigo holchevis- Certifico, em cumprimento ao despacho de dezessete de março de mil
ta. Hcn ova seus conccí [os sóhre ;l novecentos e quarenta e três (17-III-943), exarado pelo Senhor Chefe do

posição histórica do ltcich, barrei- Serviço do Laboratório Bromatológico (4AL), em o processo número dez
ra co n lra a a vul nricl n. russa, e pr-c- m i l e sessenta (J 0.060), em que Indústrias de óleos Rubí Ltda., firma bra
tende em passos de mistificação, [i .. sileira. industrial, estabelecida em São Paulo (Capital), à rua Ipólito Soa·
rar proveito, obtendo uma divisão res número dez (10), requer pelo seu procurador abaixo assinado, certielão

que só a ela con vóru. }l:ls, f'cl izmen- da a.nálise do produto: óleo de amendoin com a marca Rubi. QUJ!J, de COI1-

ic, enquanto isso, t)�; acontcclmcn- formielac1e C01l1 as informações prestadas cm o processo número dez mil e

tos dcmonstrum que uma união sessenta (10.060) ele quinze ele março de m i l novecentos e quarenta e três
mais resoluta se firniu entr-e os al i a- (15-III·P-{3l, consta o laudo de número do is mil setecentos e oitenta e elois
dos na luta an t i-Iuscist a. E lodos (2.782), rla.tado ele trinta ele outubro ele mil novecentos e quarenta e dois

cuidam, sem deseonfi:"n�'as mútuas. (30·X-942), referente à análise prévia do produto: óleo de ameudo
í

n com

de conseguir o ideal imediato que a marca "RUBr. estando o resnltado dó mesmo, redigido nos seguintes
-mpnlgn a csmagu.lor» maior!a dos termos: "Oal'actél'es Orgânoléticos: Aspecto normal, côr amarelo-clara,
habi tantes ci vi lizados do planeta: cheiro e sahor próprios do óleo refinado e consistência própria dos óleos.

estirpar o lllal nazi-fascista til' en. Acidez, em soluto normal, por cento. -. 0,2cm3, Constantes Físico-Químicas.
tre a sociedade dos homens, Gráu de refração de Zeiss·Wollny li + 10 gráus C ... 56,5. índice de iodo
O que é preciso, primeiramente, é '·Rubl·· ... 96,9, índice de saponificação "KoeUstorfer" .. - 194,1. Ponto de

atingir c ullr"-passar " t'nlllteira a1e- solidificação dos ácidos graxos (Título).,. 32,1. Pesquisa de óleos (Rea
mão Assill:J,!' o Al"Jllisticio elll Berlim, ções de Halphen-ViIlavecchia-Fabris) negativa. Reação para óleo ele amell

!lào Iluma paz pedida e obtida, Jl)as doin (araquidato ele potássio)." positiva. Ensúio à luz ele 'Vooel", fluores
lIunla paz ditadu. Quc ninguclll se céllcia azul violácea. Substância corante estranha", ausência; Substâncias
lpma Illutualllente', pois cert;nnente minerais tóxicas_" ausência. Observações: O produto achava·se contido em

!Jú llluito êrro sob () ceu a ser lava- uma lata ele folha de Flandres e trazia rótulos litografados, Nas duas faces
,ia e resgatado, e V;lO todos sair prinCipais ela lata (idênticas) liam-se os dizcl'es: óleo de amendoill Rubi.
llêste conflito sem serem os possui- idesa, cozinha, salada. Indústrias de ólcos Rubí Ltda, Fábrica: Rua Hipó
'[0I-e5 da verd",de final. mas apenas lito Soares, 207. S, Paulo. Ipiranga". Em ulila das faces laterais da lata,
os instrumentos modelares dc UIll liam-se os dizeres: "Puríssimo óleo ele amenr.]0im Rubi. Extraíelo de semen·

Illundo no"o. Pois
-

elll verrlade n:"io tes rigorosamente selecionad�s e por pl'ocessos que mantêm illalterados.
�e acredita geralmente que :1S con· suas preciosas qualidades nutritivas. Frita sem enx:ucar os alimelltos: não

liçôes anteriorcs ú guerra, seja de! produz cheiro n�m fumaçai pode ser �lsado �:il'ias vezes". Na outra face
UIll ou de outro grupo de �açfíes lateral da laLa, liam-se os dlzel'es: "PunssJnlO oleo ele amendoim Rubi. Ana

<lliadas, sejam ainda o ideal por li�ado e aprovado pelo Laboratório Central cle Saúde Pública cio Estado de
que lutamos. COlllhlJ,lenlOS o fascis- Sao Paulo, sob nO. 10.116. Peso bruto: 1 quIlo. Conteúdo"litros: 0,920 de
IllO por significar o ()po�10 de tudo óleo. Il�dústri� Bras.ileira". C<?NCLUS'i.O: Produto bom para o consumo,

quanto pleiteaJllos para as gerações ass.) L�a Bm'hel' da Sllv�lI'a. Tec. Lab. cl. R. �at. 227.429 do lVr. E. S. Rio,
o'uturas. O ideal de justiça, sobretu- 29-Janelro-1943. ass) Jose Eduardo Alves FJlho. Técnico de Laboratório
!o o de justiça social que atormen- classe K. Mat.r. 224.180 do M. E. S. 11/3/9.43. ass) Dr ... Francisco de Albu
la as inteligt"llcias do século, repele querque::-Chefe de Se,rv. cio Lab; Broma�ologl�O ('lAL) . E, nada mais con·

) fascismo por ser o seu negador. tando sobre o requendo, eu, Zoe ChalteJl1, ofIcial administrativo da classe
\[08 também não encontra I�a si- setenta e um (71), matrícula número dezessete mil cento e trinta (17,130),
�lIação de antes da guerra, _ gero com �xereíci� no Serviço d? Laboratório

, BrolJlat�lógiCO elo Departamento
:nin:lllora de insatisfaçôes _, en- de AIIl1:!!:Jtaçao, da Secretana .Geral de Sa\lde e ASSistência, passei a presen·
Ire os clemocrat:ls. urna cristaliza- Le Certldao, que, datada e assmada por mlm, vai visada pelo Chefe de Ser
ção dc conceitos sui'icientes para ser' viço do L�boratól'�o Brom�tológiCO, sõbl'e e�tampilhas municipais no valor
() clima propício as necessidades de dezesseis cruzeJl'os (CR$ 16,00).

Ressalva: Rua Ipólito Soares uúmel'o duzentos e seLe (207).
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1943.
Zoé Chaltein, OE. Adll1. CI. 71 -- Maü'. 17.130
Confere: JOS(' Pinhe-ij'o Machado. Of. Adm, CI. 76 - Matl'. 1.185; Visto

D1'. F'nl'llcisro de A 1I)/{.querqlw· mat, 12214, Chefe de Scrv, cio L<lh. Dl'(1]l1:1-
lológico (4Al)

elo mundo novo que 1,)(los queremos seguindo sempre o f'ugirlio ideal é o que oferece o mundo ele hoje,
consu-uh. I hUI1I�1Il0 de paz e Iratcrn idade. Não - onde se eucontrnrem as trnves
Ele t ranscendo de tudo isso.

serál'
se h{l de dar crédito ao murmúriu mestras para a ref'e rência c a com

feito de Iórçus recentes na, história h ipócri l a elas intrigas do Heich, mas preensão? Quando tudo clarear e o
humana. E a rct ifirnçào que se Jü povo P,!gUIlI deve, pai' oul rn lado, tempo tornar a pôr lodo () conjunto
ele ptoccsxnr alingil':" ccrtumcntc ,I [ulgur-se o detentor da verdade su- dentro do quadro de seus valores
Iodos. urr-mn . Il'eais, é possive l que a maior parte
COIlI xe irs soldados diante da J, dif'ici l meditar, durante

osl
cio que se pensa hoje esteja por pa-

Iron t e iru alemã, (JS povos dcmocru- acontecimentos, E sob rclurlo diante decer rctif icaçúo. Sobretudo no que
las concentram-se na meditação dns duma rede t amanhamcntc comple- concerne à pr-eponder-ância da in
homens de boa, vontade para faze- x a, CO!110 é o int r icado elas relações f'luência construtora. Mas urna ver
rem obra justa. Sôbre os r-scomb ro-, de dcpemlê nc ia e influencia, de po- dacle geral jú se póde lançar, sem
de Berl nu há-de se erguer 11m mun- tências em desgastes e nações no- temor de "ir a ser compromet lda
do novo, coust ruidn CO'I1 visâo prá- "as em ascensão, tronos abalados e posteriormente: é a de que lodos
t icn e rcnlistu d(' pol i

í

icu, mas per- linhas de f'ôrça em deslocação, que têm a, aprender e a corrigir.
------------.--------------------------------------------------------------------------------------_

SECÇÃO"R- b' "A·U 1 O

pureza comprovada pela Ciência,
em documento oficial

THE LONDON & LANCHASIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED

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

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

!he coube fazer Ina ausência de
Churchill - destacou, como já o

haviamos feito, que "a mútua com

preensão entre os soldados de ter
ras e do ar foi levada a efeito nes
;a camllanha a um máximo de per
�'eição até agora ainda nâo atin
g'jdo".
Si o emllrego técnico da aviação

üingiu, do lado aliado, essa efi
ciência que os alemães não alcan
çaram, o fator mais imllortante é,
todavia, a vitória da indústria de
�uerra aliada sôbre a nazista. Neste
Illomeno, segundo informações in
wntestáveis, a Inglaterra está fa
bricando, sózinha, mais av'iões de
combate .que a Alemanha. A Rússia
ança aos milhares novos e terri
veis tipos de bombardeiros e acima
!êsses dois paises os Estados Uni
los jogam na luta todo o seu for
midável poderio industrial. As fá
I)ricas norte-amer.Ícanas já estão
produzindo mais de 6.200 aviões
por mês, e nos próximos meses es
'!a cifra fantástica será ainda supe
rada.
Este é apenas um dos indices da

situação. Terminaremos esta not.a
apontando outro, de importância pe
quena, mas em todo caso significa
tiyo: a profunda desonientacão da
espionagem nazista reveladli pelo
Rádio de Berlim, ljue anunçiou a

cheg'ada dos 8rs. Roosevelt, Chllr
chill e Stalin AO Cairfl ..•

Representante, em Santa Catarina, das

Indústrias de Oleo Rubí Lt,da.
Virgllio losé Garcia

Padaria "Central"
Con�ta que os arrendatarios da Padaria "CEN •

TRAL" pretendem mudar-se para o lugar "Capoeiras",
município de São .José. 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 interrllpção no fornecimento e entrega de pâo a
domicílio, continuando a ser fabricado o pão na mesma
e antiga Padaria "CENTRAL", de propriedade do snf.
Franchco Treska, à rUa Teodoro nO 20, nesta Capital.
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PliJNSAl\1ENTO DO DJA

"Não vos curveis senão para
incensar a Verdade" - Alfieri,

•

A ANEDO'l'A DO DIA
- Tive um sonho curioso! ...
- ?
- Sonhei que estava acor-

dado; quando acordei, VI que
estava dormindo ..

...

O PRA'_rO DO DIA

DOCE DE DAMASCO E
BANANAS

Deite de molho, 250 grs. de
damasco, escorra a água e leve ,�

os ao fogo para amolecer.
Passe os depois por peneira,

junte açucór à vontade e duas
bananas bem esmagadas. Leve
ao togo em banho-maria, me
xendo os continuamente.
Arrume depois de frio entre

camadas de pão de ló, e. sirva
com creme "Chantilly".
··A Bandeira Nacional quando h:lstea

da eHl j�1 ne)a, llol'fa, sacada ou ba]t'ão, H
(,élI';í: ao ccn1r'o, S(' isolada; c) diJ'e.ita, se
hOIl\'(';' lJaufleil'3 de outra 1I,H:50; no C€'ll-
11'0, �c i'i�;nl'.H·C]n di\'cl'sns bandeiras,
pei't'il7.cndo n(Il11C.ro i1l1llal'; enl I,osiçüo
q (1(.'1 :mais se, él!)l'Oxillle do centro p II di
l'(-'.iln <!f'SÜ', se fig'UI'êllH]O divel'sas ban ..

(jPÍl',as, a SOnHl. delns fOI'IUal' lllUllel'O 1).11'.
.\s IU'('s('ntes <1isposiçóes s ..lo t,unbenl
;lpHC'<!vcis (}ua:ndo fig'ul'Cnl, ao lado da
l�;tll{l('il'it 1\ a('jonal, hêHld(l'il'as l'c)H'f"sen1a ..

Uvas di" insqtuiçôes, COi'll(}l'a<,'Õ()s ün as
soei<l('()f"s". <f)ccl'pto-Iei ll. 4.545 de 31 {lo
.iulho de l!)<!:!; -- Art. 18, N. 1 l.

DR. AURELIO ROTOLO
Ménico -- Cirurgião -- Parteiro

RAIOS X
Mcderna e possante instalação

de 200 1'.IA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estomago,

afeções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da 'I'uberculose
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 17 hrs.
Telefone 1475

Cabelos brancos 1 - L�)ÇÃ(J
MAnAVILHOSA 1

DR. AU<iUSTO DE PAULA
Cirurgião - Diretor de Hos

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

Rua Visconde de Ouro Preto, 51
Telefone: 1644

CONSULTAS às 11 )30 e das
3 às 6 horas

Tratamento das dores e infla
mações nas senhoras para

evitar operações
As anedotas e piadas aparen

temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane·
jadas pela "qulnta-cohll!@'"
(L, p. �.)_�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTOCOLMO' 20 (U. P.) -- É CADA VEZ MAIOR O RECEIO QUE DOMINA AS TROPAS ALEMÃS DE OCUPAÇÃO DA' NO,-,
RUEGA, DIANTE HA POSSIBILIDADE DE INVASÃO ALIADA. INFORMAÇÕES DE OSLO INDICAM QUE EM INúMEROS"
PORTOS NORUEGUESES, INCLUSIVE EM BERGEN, FOI PROIBIDA A 'ENTRADA OU SAíDA DE NAVIOS ENTRE A MEIA
NOITE E ÀS 4 HORAS DA MANHÃ. DE ACôRDO COM A RESOLUÇÃO NAZISTA, SERÁ ,FEITO FOGO SôBRE TODOS OS

NAVIOS QUE INFRINGIREM ESSA DISPOSIÇlO.

Sob a direção de ERASMO
Brilhante triunfo do São "

t 1
-

't' d' .

I
f'I rIO, ms c. açoe3. so ru arla.'3 e eposr- rrrnou contrato corn o Palmeiras,Paulo

I
to pa.ram aterla! esportivo. de São Paulo, recebendo 40 mil

São Paulo, 20 -- Perante nurne- 'l'odo o Estádio é circundado e cruzeiros de "luvas".
rosa assistencia realizou-se orrtem entremeado de canteiros de flores,
à noite no Estádio de Pacaembú nas quais foram plantadas cerca

o anun�iado embate entre os qua� de 4UO mudas de roseiras prece-
dros do São Paulo, desta capital, dentes de várias localides do Es- O Vasco pretende contratar dois

d craques do futeb61 argentino.do Fluminense, do Rio. ta o.

Desenvolvendo 6tima atuação, o Cumpre destacar que o distinto
São Paulo conseguiu abater seu a- comandante do 32' B. C., po.ro
guerrido adversário pela singnifica- construir o Estádio, contava ape
tiva, contagem de 3 a O, tentos de nas com diminuita verba. Graças,
Pardal Sastre e Luizinho. porem, ao seu dinamismo e a sua

Os dois quadros atuaram assim dedicação, corrsequiu, com a cola
organizados: S. PAULO -- King, boraçõ.o de inúmeras firmas co

Piolim e Florindo, Zezé Procópio, retardais de Blumenau e doa outras
Zarzur e Noronha, Luizinho, Sas- cidades, c.lém de um donativo es

tre, Leonidas -depois Américo-, Re- tadual de 15 mil cruzeiros, e a

mo e Pardal __ FLUMINENSE __ valiosa cooperação da E. F. Sta.
Batatois, Norival e Renganeschi _ Catarina, levar o termo tão sun

depois Bilulú- Vicentine, -depois I tuosa. ob;a," marco deslumbrante
Blcrô-, Spineli e Afonsinho, Pedro que hgara e,ernam�nte o seu no

Amorim, Tim, Maracai, Russo e me ao esporte barrIga-verde.
Carreiro.
Juiz João Etzel. Renda: 96.480,00.

•

Estádio « Cieneral Dutra»
Osvaldo

Comprai na Cf' SA MISCE
oi NEA é saber economizar'

o FEITIÇO CONTRA O FEITI·
CEIRO .•.

Sob o título "Nemesis and the
Hitler Youth (A ViÍllil9Unça e a moci
dade Iritloriana) escreve a "En
glish Catholic Newsletter " o se�

guintc sôbre a educação anticris
I, lã dispensada à mocidade alemã:

O tipo e a qualidade de educa
ção, atualmente, adotados nas es-

I
t colas primánias alemãs, têm se tor-

VI·da SOrftlGai' il�do uma fonte de profundos 're-

v.. ,
ceIOS para os chefies nazistas pela
j ndísfar çável r azão - COUlllO se ex

___....._1 prdma um comendador - que o
atual produto daquelas escolas
"ser ia, para a pátria" de nenhum

Transcorre hoje o natalício valor em tempos de mecessidade".da exma, sra. d. Albertina Me- Sabe-se que, na Alemanha, êste M'�'
deiros, esposa do nosso estima- sunto é vivamente discutido.
do patrício sr , Francisco Me- Wilhelm Flitner publicou um li.
deiros, leiloeiro. vro no Iqual êle ufiruna que mais do•

que nunca, ag.ora pesa sôbre 'ais es-
colas primárias a grave obrigação
de da.r aos meninos uma formação
"moral e lespÍ'l'i LUa'I". EJ.e admite,
ClOI11 notável flranqueza, que, cn

CFlWilÜO até agora os jovens pude
ram receber apoio e arrimo da ge
rnção ímais velha que linha sido
educada numa admosféra bradicí o
nal de religião e de cultura, a ge
ração de hoje (a mocidade hitle
ri.ana) sendo completamente aras
'nrla daquela atmosféra salutar, não
lerá nada de valor- pau deixar aos
.seus filhos, e ,a desolação ficará
manifesta. mie va.i tão lo,nge que
declalra que 'a fa.lta de tal f,armação
religi,o\Sa ameaça la mesma conH.
l1uação da civ:ilizaçã,Q allet11ã. Ele
ousa dizer que os bons resultados
educacion,a.is obtido.s, em tempos
p ass'ad os, por ,escolas Ide um tipo
pur.amen.te ,humanistico ou militai'
e.Dam, parüiallmell}t,e, devidos ·a.os
('f.edtüs "inob!>ervados" dto ensino
religi,oso. (English Catlwlic News
letfer, nO 160).

I
Clínica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAMOS
Iilspeclallsfa em moléstias ele

lJenhoru - Parto••
. ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: e..

I
tômago, vesfcnla, útero, ovArlo!.apêndice, tumores, etc. - CIRURGIAPI,ASTJCA DO PERtNEO - Hérnias.hldl'ocele, varlcocele. Tratameuto semdor e operação de Hemorroldes e varl.
zes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.Opéra no. Hspltals de FlorlanÓpoU..Praça PereIra e Oliveira. 10 _

I
. Fone. 1009

Horário: Das 14 às 16 horas, dJarta·
mente.

1!tiiiIM.= -�

O zagueiro Osvaldo, que atuava
I no esquadrão rrincipal d') Vasco,

t- Foi inaugurado sábado último,
na progressistà cidade de Blume

,

náu, o magestoso Estádio "Gene
...

rol Dutra", pertencente ao vulo.ro-
10 32' Batalhão de Caçadores, co

,
.

mandado pelo ilustre tenente-co
ronel Oscar Rosa Nepomuceno da
Silva.
A planta do Estádio foi confecio

nada pela Escola de Educação Fi
sica do Exército, com todos os re

quisites e dimensões regulamenta
res. A direção técnico da constru
ção esteve a cargo do sr. dr. An
tônio Avila Filho, distinto engenhei
ro da Estrada de Ferro Santa Ca
tarina.
O Estádio possue campo de Eu

teb61, todo gramado, duas quadras
de basquéte, sendo uma delas ci
mentada, com iluminação de 3.000
velas para jogos noturnos; campo
de voleiból, duas bases poro arre

messo de discos, uma base para
arremesso de peso, uma base para
arremesso de martelo, três caixas
de salto, ligadas por uma pista de
1,50 mts. de largura, em carrão,
para saltos em distancia, varas e

triplice; dois troncos de madeira
para lutas de travesseiro, dois jogos
de barras para ginástica, duas. pis
tas para corridas razas e uma'pis
ta' para corridas com barreir!J.s.
Conta também, com duas confor
taveis arquibancadas, amplo vestia-

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

Mais dois ...

Crise no futeból mineiro
011 clubes América, Atlético e

Cruze�ro obcmdoncrro.rn o campeo
nato da Federação Mineira de Des
portos,

Lira Tênis Clube
Estamo.tseguramente iriforruudos

que o Lira Tênis Clube pretende
contratar o competente técnico
Dário Letona para dirigir o depar
tamento espcr-tivo do aristocrátioc
.,

grêmio da colina".

no Palmeira

CARTAZES D DIA Noticiais de Hollywood
Hollywdoo, 20 (U.P.)-Bren

da Marshalf. espera tornar-se
mãe em novembro. Seu esposo
é o ator William Holden, a

tualmente tenente do exército.
Hollywood, 20 (U.P.) - Eu·

gene Zuelo foi detido. à noite
r:assada, acusadú de tentativa
de extorsão contra a atriz Bet·
ty Grable. Por um ato da
mesma natureu.', ZueJo foi con
denado anteriormente a cinco
anos de prisão, estando atual
mente em gozo de liberdade
condicionaL Zue10 diz encon
trar-se apaixonado pela estrela
e que desejava vê-la novamen

tf, mas a policia o surpreendeu
à espera de Betty, que devia
entregar-lhe 500 dólares.

��CJIX.1OOIC!DQCCDO:JUC!D� �t��<:'JCXX.'OClOO��lC'O�

HOJE 6a,.feira HOJE
��M:lrlr:YlI"'-..aooalllCt� Il':lIICCXrJOOODICOCaXXY->CIQ'Jôt:aooc;J.�rxw:�tkxl:loOOOQCIICOOC1OOI�"lll

Fones 1581 CINE 00-EON Sessão às
e 1602 7.30 hOTéiS

lnconcebivel I Inimaginável! A maravilha que estava faltando
ao mundo e é o gigantesco tecnicolor de Walt Disney:

FANTASIA
CINE JORNAL BRASILEIRO (DFB)

A TODO VAPOR (desenho)
A VOZ DO MUNDO (Ab..1alidades)

Livre de Censura. Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00

CINE IMPERIAL Sessão às
7.30 hs.

Fones 1587
e 1602

Robert Montgomery e Madge Evans na última exibição da
odisseia de um submarino:

DO INFERNO
ECONOMIA (DFB)

FEITIÇO CONTRA O FEITICEIRO (Desen ho)
Impróprio até 14 anos. Freços: Cr$ 2,00 e 1,50

\

Domingo, Gary Cooper no seu maior firme:

O SARGENTO YO

Machado & o..
)

Agências e
Representações

Cl'Iln po.tsl - 37
RUI! J060 Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

lheiro da ilustrnção a-cima, oferecer.
lhe, em amável gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre.
se V. Sino de acrescentar, ao agrade
ce, .. gentileza:ESTEE 1.41'1.
een o NElI APEt7IiIV(J

1'IiE/)/!.ETC!I

SlJb-l!gent�. nOI pri"cip.l.
munc.':Ípio. do E,t.do.

17P.

I

fiIéI :t�t� I(//'1 PIlO!lUTO !lA KI10TS.A. l!tlJ.,COI1. E SE6IJIlOS
...... 1 TJ••'AII_'-- __'

"nlversárlo!H

Fazem anos hoje:
sras. Helena Regis da Cunha,

Melo, Agostinha Galluf e Afon
sina Dutra Correia;
sritas: Morem. Mendonça, Lí

gia Gonçalves, Lídia Msncelos
Moura e Maria Teresinha Ra-
mos:

srs. Oriva! Andrade Córdova,
Marcos Manoel Cordeiro, Edel
berto Costa AviJa e Biagio D'
Alascio;
jovem Mário Gerttrudes Costa;
menino Geraldo FernanJo

Borba.
'"

Nascimentos:
Está em festas o lar do sr.

Ivo Noronha, com o advento
de mais uma linda menina.
,._._---------..-.-.-...-_--.._-----_-_-_-_-_-.-_-_-.Jf

Recuam os japonês
Washington, 20 (U P) - O

Departamento da Marinha in·
formou que as forças japoneSas
da guarnição de Atú, vão re

trocedendo para porto Chica
gof, à medida que as patrulhas
avançadas norte-americanas se

unem às que desemr a cararn
pr�ximo à b�ia de HQlt��

"A Baude ir-a Nacional quando apar
cer {'IlI sala ou salão, 1)0.' 1110tiVO de res,
uíões, con fel'ências ou solenfdndes, fíca
rã ("�í'(,Jl(lhla ao IOHl!o da parede, 1)01' de
iI'<17. da cadeu-a da prestdência ou do lo
cal da tribuna, sempre facilna da cabeça
do l't'spectivo ocupante e colocada de
modo (j ue 'O lado maior do r-etângulo
esteja em sentido horizontal, e fi es
h'pla isolada em címa.", (Decreto-lei I

4.545, de :11 .de julho de 1942; - Art. l(
i\. -I).

DR. BEZERr.�t\ LEI-';C:
Clínicu MédIca -.., ,.�

Tratam(;nto das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone·; 1461

Consultas das 17
horas em diante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube: Dia 22 (sábado) "soiréeu•
Dia 30,matiliée-dansante, ás 15 hs.

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

INDICADOR MEDICO O governo brasileiro oterece 250 Resfriado
ARAUJO-OLHOS, OUVID�! obras literárias à bi�lioteca Bvttepertu�!O!!�!NARIZ, GARGANTA do Congresso Americano medicação interna. Friccione ate

alltvíante unguento no pescoço e

E soeciausta. assistente do Professor, Sanson Washington _ (Serviço Especial dador e pr-esidente da Sociedade peito, ao deitar. Traz prompto allí-

do RI'o de Janeíro.
vlo-corta a maioria dos resfriados

da Imter-Aauer icana ) - Segundo De- Hispânica da América. Apezar da da noite para o dia.
r I Pele. manhã, das 10 às 12 cente declar-ação, feita pelo dr. doação haver sido feita em 1933,
\..onlu tel: Ai tarde. das 3 às 6 Robert C. Smith, Diretor da Fun- a Fundação só l'oi aberta em 1939.

d ação Hispânica da Biblioteca do A Fundação Hispânica possue
Congresso dos EE. DU., o govêrno numerosos livros raros de i nteres

brasileiro presenteou aquela i nst i- se ibero-americano, bem como

tuição com uma coleção ele 250 obras clássicas e contemporâneas, I A Estatística Militar, destinada a
volumes da "Brasiliana". que traIam de assuntos referentes facilitar a preparação rápida, e tão
A coleção foi entregue pelo sr. ao Hernisíécio Ocidental. As prat e- das da Nação, exige que todos os

Carlos Marfins Pereira ele Sousa, leiras da Fundação ostentam livros perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fórças arma

embaixador brasileiro acreditado de autoria de quasi toelos entre os brasileiros lhe prestem cooperação
em Washington, e Fernando Lobo, mais destacados autores do Novo Subtrair-lhe apóio é trabalhar ccn-

ministro conselheiro daquele país Munido. tl'll o Rl'Bsil em truerra. (D. E. M.),

-

MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátlca no Ufa de Janeiro

'sultu Pela manhã: às terças. Quintas e sabndos. das 10 ás 12
. horas: ii tarde. diariamente, das 15 as 18 heras
.sultórto: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutínho, 28.
pela
Nac. sul-americano. A coleção consiste, Em 1942, uru iluslre artista hra-

princípatmcnte, em livros de co n-: sileiro, o pintor Cândido Portinart,
sulta e compreende volumes de terminou um grupo de píntm-as
biografia, estudos ele alcance 50- nurais, no "üoyer" do principal Londres. _ General Edward
cíológico, belas artes, material de salão de leitura da Fundação. Os G. Selton _ (Exclusividade do
undo histór.icso e outras obras pu- murais têm como motivos certas C. E. C. para O Estado) __ AoMoléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Scbmidt n, 38 _ 'I'el. l426 rlioadas, oferecendo um manancial cenas e tipos do Brasil. principio dessa guerra, as mi-
'<lsidenci8: Rua Visconde .d e Ouro Preto D. 70 _ Tel. 1523 de grade valor para os estudiosos Neste momento, está sendo ela- nas magnéticas eram um ver-

e especialistas em estudos de in- borado um programa para a per- dadeiro fantasma. Os aliados eHorario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS. -estigacão. muta de outras publicações, entre
� o

' os povos democráticos estavam
Inica médico-cirúrgica especializada de Segundo a opinião do dr. Smith, o Brasil e os Estados Unidos. Estão alarmados com os afundamen-

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA aumentou, graudemete, a procura sendo preparadus afim de segui- tos com os quais os totalitários
le livros sôbre assuntos que dizem rem parra o Brasil numerosos livros venciam inexoravelmente, e, o

.Dr. SAVAS LACERDA respeito às repúblicas sul-ameríca- e outr-os elementos de Infor-mação. peior de tudo era que não en-
• as', a partir da criação ela Funda- Essas permutas visam aumentar o contravam um sistema que eví-Ex-Interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário des cão Hispânica, em 1 H39, instalada I sentimento amistoso e o entendi-

Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo) I
tasse a série de desastres. A re-

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento rn agificament e em uma das maio- mento mútuo entre as duas maiores sistêncía dos paises civilizados
de Saúde e Hospital de Caridade res bibliotecas, criação que tor- repúblicas do Hemisfério, medían- foi a causa da interrupção de

CODS. Rua Feli pe Schmidt. 8, FODe 1259 rou-se possível, graças a uma doa- te um conhecimento acentuado de tantos revezes. A Inglaterra e
Consultas: das 15,30 às 18 horas ção elo Sr. Ar-cher Huntington, no- suas histórias, línguas, geografias seu povo demonstraram uma

Residencía: Conselbeiro Ml.lfra, 77-FLORIANOPOLlS. tável autor norte-americano, fun- e problemas nacionais.
_ perseverança que possivelmen-

,�-;;;;;;;;;;;:;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;';;;;;;'-,;::;;;;;;;;;;;;;;;,;;;_;;;;;;.;-;;;;;;;;;,;;;;,;;;;;;;;;;,;;. Ce a his tória da humanidade
não conhece. O denodo, o arro
jo, a fé e a fôrça idealistica dos
britânicos salvaram o mundo
de catástrofes imprevisível
mente calamitosas. E assim foi
que conseguiram os ingleses e
seus aliados deterem a marcha
triunfal dos inimigos e, ao mes
mo tempo, levantarem seu po
derío militar e industrial afim
de, com o tempo medirem fôr
ças em igualdade de condições,
O êxito custou sacrificios

inenarráveis, porém, atingiu
plenamente os desígnios esta
belecidos. As derrotas diminui
ram, os revezes rarearam, as

desgraças marítimas, aéreas e
navais tornaram-se mais escas
sas. Remédios foram descober
tos para anular o efeito das
armas inimigas e as perdas
abaixaram. Os resultados das
minas magnéticas passaram a
ser nulos, a ponto do adversá
rio não mais cogitar de usá-las
como principal arma de des
truição e apenas como comple
mento dos combates. Hoje em

dia, a importância dessas mi
nas acabou. E assim acabará
a importância de muitos méto-,
dos aplicados pelos nazistas.

Caspa t LOÇ.lO MAR.tVI.
LHOSAl

WENOHAUSEN --- (diplomado
Faculdade

de Medicina da Universidade do BraSil)
do Servico da Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Dellartamento de Saúde

\ CLINICA MÉDICA

Josephi:J8
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.l

MARIO
'aterDo

Dra.

I O DR. ANTÔNIO MUNIZ
DE ARAGÃO

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

diàriamente

154

Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Cllntea e Cirurgia do
tarax. Parlos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:

Rua João pinto 7 sobrado
DIariamente das 15 às

17 horas.
HESIDI!;NCIA:

Almirante Alvim. 36
Telefone n. 1461I
Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

IF\ONSULTORIO :

Rr ... ftelipe Schmidí-Edifl- .
cio Amélia Neto-·Fone 1592
9 ás t2e 14 ás 17 horas,

RESIDENCIA'
Av. Hercillo Luz. 186
- Phone: 1392 -

"A Bandeil'a Nacional I)uando elll lll'PS'
Oto ou lll'O<:issfio. não se!'" conduzida em O que pn�poT1ciOlllI0U ao s'elll povo,
posirão horizontal, ' e il'á ao centt'o (la O "J11leSIS,iaIS" Hi,t],er. As pl'OUl1eSSlast.esta' da cohma, se isoladn; ii direita da
testa da coluna, se houver outra bandeio de. ahasltança, poder poHtic0 e ec.o-
ra; " frente e ao centro da testa da co· llônllico, e a sa,tÍlsfac,ão d,a vingançaIl1na, dois metros adiante da linha pelas ,�

demais fonna(}as. se concorrerem três sleduzil1allTI O pOVO ale,mão que, alde
ou mais baudeirlls". (Decreto-Iei n. 4.545,
de ;11 de JnlJ,.q de 1I)42i - t\rt, �SJ �,2>. riu à ess,fl. �velnhlrR que está Yll�hw,·

v34

S(hweidson

INSTITUTO DE DlAGNUSTICO
CLlNIVO

Dr. Ojalma Moellmenn
Formado pela Unlversldad« de

Genebra (Suíça 1
Com pr�tlc& nos hospítata europeu
nUnlea médica em geral, pedíatrt»,
doença. do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urtnarto do homerr.
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníea com c
dr. Manoei de Abreu Campanarlc
Slo Paulo). Especializado em HI·
�Iene e Sat1de Pública, pela Volver.
,Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Ralo X
Electrocardiografia clln ica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de Iisioteranla
Laboratório de microscopia e

análise clin ica
Rua Fernando Macbado,'

Telefone 1.195
PI ()RTANOPOlP�

Livraria e Papelaria NOVA
de

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

público, em geral.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFEnl\II�IRA OBST:f�TRI(,A

(Parteira)
Diplomada pela :t\Iateruiilade

de Florianópolis
Com Ionga prática do servíço

obstétrico
Atende chamados a qualquer

hor"
Praça Ida Bandeira, 53 - sul,.

(A ntigo IJlu'l/:o 13 de Maio)

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

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Acabou a importância
das minas magnêticas

I
DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vílor Meireles n' 26

Telefone n' lft05
'

CLINICA MEDICA
Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas das 3 às 5

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

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)

1����������F�0�n�e��1�59�5�.���������
O nazismo é uma aventura
Marques Luz - (Eminente c, do ,à Alemaenha o mais pesado trí

consagrado jorrradista. Di relor do! buto até então imaginável. O povo
'Imparcial" de S. Gabr iel, Exclu- faminto, espesiuuhado em sua Iíber
si vo C. E. C.) - HAs turbas' agita- dade, só têm uma alteonativa no

das da Alemanha em breve verão presente: lutar para salvar o que
que 10 nazismo lião é um programa, fôr possível de todo o seu decan
nas uma expressão de dôr e deses- tado poderío. Mui�io graves devem
pero de todo um povo"; dizia em ser as difLol]lllCl'ades internas, mór-
1933 F. Nitfi. Realmenle, passan- unente quando 0,8 exércitos "inven
do-se em .revista o que ocorr e no cíveis" de Híbler são fragorosa
cenário polí,tico da guerra 'e parti- m€nte batido,s e111 todas aIS fre,ntes
cuIalrmentle na ilulim,idaclle germâ- russas e no clon�1Inlent,e afr'Íoo,no. E
mica, v€o-sle que Loda a d,Q,l]ltlri,na na- l1113Jis ai'nrda ao Sle,nem a,r,nÜJ1,aelos os

zhta converleu-se >numa cauda,l de centrús .inc]usc('ri,ai,s da Alemmlha.
angll-e, dôr e deseSiPel'o. hs,o não A fo,me, o I]!utlo, a de�truição, o de

é surpresa pois, como di's'se o ge- saglnegall11lento nadonal allemão,
J1Ieral Lundendorff, ".aüt-ar a Ale- const.í:tu>i.rãlO pOli: certo UI11la aureo

manha na Iguerra replres,entalrâ uma la divi,na pa'ra o "slu,per-4110111'ü>m" e

patente vontade de sui cielar-se". E o verdadeiil'o CisIÍla'nd.arte d,a naufra-
êSII,e suicj.cHo eSltá sendo oometriclo
ilS numeros'as J,le'giões de jovens que
oram aniquHadas nas estép,es
rus'sas e nos dteserrtlos af,ricaIl1O\�. Eis

Prestigia o Govêrno e aI!
classes armadas, - ou serál!
um "quinta· colunll1ta". (L
D, N.l.

As autoridades responsâveís ()(III.
fiel execução das Estatísticas MiU
�res podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a II.,.
�nranC:B nacional. (D. E. M.).

ALVARO R4�IOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

gada cllÜ'l1�ril1a nazista. E ,ass'1m,

Id,e!>tnni,ruelo o Cis.píd.to beHcoslo ge,r
mânico, a,5 genações vi,nlclouras po
de'rã,o ,des,fru,ta,r uma paz solida e

dura,dotwa.
Carmelo Prisco
Aulas violino

Tratar à
ru';1 Tiradent�s, 40 I

10 V. - �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a
•

porto Alegre (Pelo correio)
I
é possível que mais tarde te-

_ Nos últimos dias do mês nham outro destino, consoante Legião Brasileira de Assistên
findo e em princípios do, cor-j

as nec�ssidades militare�., O da, da Liga de Defesa Nacío
rente partiram para o RlO de cumpnmento do dever militar nal, e das Prefeituras dos mu

Janeiro alguns contingentes foi a única preocupação dos nícípios de que partiram ou

de soldados, transferidos da 3a moços gaúchos que seguiram por onde passaram. E em toda
ara P Região Militar. Diz o para a capital federal, disto parte, tanto neste Estado co

RDlário de Notícias", textual- foram eles cientificados por mo nos vizinhos de Santa Ca
mente, qu� foi est,a a primeira se�� chefes diretos e pelo p'�ó- tarina, Paraná e São Paulo, os

contribUlçao do RlO Grande do pno Com.andante da Região, soldados gaúchos foram alvo
sul na formação das tropas 1111" a muitos deles teve ocasiao de expressivas manifestações
ue se aprestam para a defesa de fa�ar pess?almente.. públicas. Autoridades locais,de nossa soberania em zona MUltO,embora a p�rtld� des- representantes das citadas ins
menos tranquila do que a ?ês- tes contl?gente� na� t�vesse tituiQões e ff!:mílias c?mpare�e
te Estado. Completar. efetlv�' g�rande divulgação, :pOIS er,a, um ram aS,�st�ço�s da Vmçao. Fér
da la Região Militar e o destí- simples �to de servlyo militar, rea e Ql�tnbUlran; sandu.lches,

. no inicial desses contingentes; o fato fOI do conheclmento da I doces, clgarros, agua mineral

ALERTA
EM FLORIANÓPOLIS não

veste com gôsto e arte

quem não quer, pois, para

. tanto, é bastante fazer

uma visitinha à ALFAIA·

TARIA BRITO que fica
ali na

Rua Tiradentes 0-17
v -31

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

PRODUTOS. «IMPERIAL»
« c arrc-z,
c « araruta

Amidilho
Fécula de batatas,
creme de mí.ho,

« de arroz
•.

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

Leopoldo Kraemer
Rua João Pinto H' 11

Farinha de trigo, pacote

o Rádio de gfand� alcance. - Faixa ampliada em Jl»arelho de baIXO preço.
SONORIDADE-BELEZA-DURABILJDADE

VENDAS A LONGO PRAZO--Distribuidores: JOAO GOM,ES & Cla.

dante da 3a Região Militar e
e guaraná aos nossos soldados cuja publicação nos é solícita
que em trens militares se- da, para conhecimento dos in
guiam para o Rio. Viajantes dos teressados e da sociedade sul
trens que vinham em sentido riograndense:
contrário trouxeram notícia "Comandante da 3a R. M. P.
do aspecto garboso dos solda- Alegre - Ciente do vosso 75,
dos que seguiam gracejando, ressalta o nobre e delicado ges
cantando e ostentando dístin- to da Legião Brasileira de As
tivos e bandeirinhas que foram =istêncla, Liga de Defesa Na
oferecidas por nossas gentís cional e prefeituras locais, por
patricías. locasião da passagem do con-
Dêste espetáculo cívico teve tingente de praças com destino

ciência o ministro, da Guerra, ao F.)lo. A atitude expontânea
cujos agradecimentos foram dos soldados, revela o alto sen
externados 110 seguinte telegra- timento de patriotismo do po
ma, ontem enviado ao Coman- vo gaúcho. - Gal. E. Dutra" .

.

"A Bandeira Xacional deve .'�,: hastt'a�1 Só às autoridades interessa- •

la de sol a sol, sendo J)('1'l11lt1(10 o seu

,�o :, noí te, uma vez que �(' ache cou "e' rá, de-fato, o que sabes a res-
Ilentell,pntp iluminada". (Decrc-to-Iet 11, It d " lnt J- " (Ij ..345, de :11 de julho de 1 !)12, ar-t. 12), pe O a qUlll a-co ('n.;Il.. J.

Venda de prédiovende- se o prédio no' 203 da
rua Felipe Schmidt. Tratar no

I::��!: L::::s II��:de-se �::'n'::�?Q����participam aos parentes e
; sêcos e molhados, bem 0-

pessoas de suas relações que Iseu filho DARCI contratou freguesada, à .rua Uruguai,
casamento com a srita. ln. 17. Tratar na mesma.
FILOMENA TIERI POSITO. 271 30 v -4

Paulo Tieri Pesíta
e

Virgínia Barcello Posito
participam aos parentes e

pessoas de suas relações que
sua filha FILOMENA contra
tou casamento com o sr.

DARCI LOPES.

J��ARC��;;�I
I

confIrmam

IFpolis., 15 -- 5 -- 43
�QO(õOOODODDDDOacIIlOl:JCJOQOOC�OCXXlOOOO

--

Saleta e quartoAluga-se um apartamen
to (saleta e quarto), na

Pensão Suiça, à rua Este ..

ves Junior - 135.
6 v.-alt. - 5filosofia matrimonial

Maria Velizanda
A de

Motocicleta
Vende-se uma, por motivo de

viagem. Tipo DKW - 4 H.P.
Dá 25 km. com 1 litro de ga
solina. Tratar com o sr. Miran ...

da, no Saco dos Limões, 257,
perto do Grupo. 3". alt.3

Lisboa, 20 oU. P.- --- O lusitano João Fernandes, viuvo, de
63 anos, quase que conseguiu casar-se com Mario Velizanda, de 30
anos, na aldeia de Quintanilha, em Bragança. Os noivos -- segundo
informou o "Diário de Notícias" --- chegaram a comparecer perante
o juiz. No rnornerrto mais eletrizante da cerim&nia, quando o "sim"
deveria ser dado pela noiva, ao contrário do que todos esperavam,
dirigiu-se ela ao noivo, perguntando-lhe à queima-roupa: "Oh! João
ternandes, então vou herdar os seus bens"? -- "Não, Maria!" "Então"o
negócio não me serve -- retrucou a noiva, que, antes de retirar-se da
pretoria, exclamou; .-- "Vá casar-se com outra, seu João Fernandes;
Porque, casamento como este, sómente muito bem pago!" uma embarcação para esporte

tipo baleeira, com 5 metros de
comprimento, em perfeito es

tado, com todo material ne

cessário (2 velas. 3 remos, etc.)
Tratar com Heládio Mário de
Sousa, Agência Chevrolet (S.
A. Comercial Moellmann).

Vende-seii.

de 1
de 1[2
de 114
de 0{2
de 1[4
de 1
d e l['�

2,50 -:;;
2,50 'l'..-
1,00

O �I, O �2 50�·
1:50,�.1,5D�
9.00,!,11.00:

.

') ')Ü�
'

..2
-,-

k.
k.
k,«

« » V. S. quer vestir bem. usando ternos de
excelente qualidade, otimamente bem con

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

« k.
k.«

c k.

ALFAIAT1\Rlll OLIVEIRA,
Chácara

Por preço módico, vende' se
uma, com ótima casa de mo

radia, à rua Lauro Linhares, n,

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

Cons. Mafra, n" 39 (Alfaiata
ria), 30 V • ,

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

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

QuartoAluga-se um espaçoso quar
to para casalou solteiro, com
2 janelas de frente, à rua Al
mirante Alvim, 26.
276 5 v-2

Vasa de moradia
Precisa-se de uma, de bons

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

5 v-2

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITORIO:
.

rua Deodoro. n:.23
Atende das 9 àro'4-ê dãs-2; '- lodos
RESIDENCIA:.I PorIa HOI�S 5

apart�nro 112 •

C. Postal t2. Fone. 12
"1\ Banden-a PUM Quanrl . __(]ida e sem masjflll 1"I<t OI[

o diste,,_n-e edifícios, OI} 1)01't"$ " ])!'aça, eli_
da de modo qUt�do ))]"'iO':",' colo('a.
guIo es tQ' e1n"' �do llOl'izo (o I'etih••
es

'

_ �la 81 Ide J CHIl""•. ; -(�tal, e II
n, ,4. !llJlO d, 19�i. cI'elo-leit�1 I - ,��!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I a lM2211&li' r rillàii'i

Mussolini
-

nao
,

sera

o

esquecido!

Embaixador
Noel Charles

LONDRES, 21 (U. P.) --- OS ALEMÃES E ITALIANOS PERDERAM, NA ÁFRICA DO NORTE, DESDE EL ALAMEIN1 41 NA..

VIOS DE GUERRA, TRÊS MIL AVIõES, MIL TANQUES, 500.000 TONELADAS NAVIOS MERCANTES E MAIS DE 300.000
HOMENS ENTRE MORTOS� FERIDOS E PRISIONEIROS. "ESSA DECLARAÇÃO FOI FEITA PELO SR. ANTHONY EDEN, MI..
NISTRO DO EXTERIOR BRITÂNICO, DURANTE O DISCURSO QUE PRONUNCIOU AOS MEMBROS no PARTIDO CONSER ..

VADOR. "HORA APóS HORA, SEJA nu RANTE o DIA OU DURANTE A NOITE, BOMBARDEAREMOS INCESSANTEMEN..

TE A ALEMANHA, ATÉ VENCERMOS A CUERRA" .-. DECtAROU AINDA O SR. EDEN, QUE, EM SEGUIDA, ACRESCEN..

TOU: "TAMPOUCO NOSSOS BOMBARDE IROS SE ESQUECERÃO DE MUSSOLINI". ADIANTOU AINDA O MINISTRO DO EX..

TERIOR BRITÂNICO QUE ESTÁ AUMENTANDO CONTINUAMENTE A TONELAGEM DAS BOMBAS LANÇADAS SôBRE A
ALEMANHA, QUE JÁ SOFREU DANOS GIGANTESCOS.

Páscoa dos
CON·VITE Realizando-se, no pr6ximo domingo,

-

dia 23 do
corrente, em todo o Brasil, a Páscoa dos funcio

. �ários dos Correios e Telégrafos, a Comissão re
glonal em Santa Catarlna tem a honra e o prazer de convidar aos se

nhor�s chefes das re?ari}�ões fede:ais, estc;duais e municipais para se

a}SOcl.arem aos funclonanos postals-telegraficos nesta demonstração de
fe, ohm de que, em nosso Estado, como nos anos anteriores essa ce
rimônia se revista de cunho todo especial, qual o de· con�regar ao
pé da Mesa de Comunhão, sem distinção de classe ou de categ;riatodos os servidores do Estado que comungam da mesma fé sendo ês.'
te convite extensivo a todos os colegas aposentados.

"

O ato, que se efetuará no dia citado, às 7 horas na Catedral
terá a assistência do Exmo. e Revmo. Snr. Arcebispo Metropolitano'
que distribuirá a Sagrada Comunhão.

'

Florian6polis, 20 de Maio de 1943.

Submarino capturado em águas brasileiras
Mas a própria tripulação acabou por afundá-lo

Recife, 20 (A. N.) -- O "eixo" IH1'I1a UIll porl o brasileiro não iden- Ia a bordo, que se tornou mais v,io
\'1'111 de perder o 140 subrnarino tif'i cad o. Quando se encontrava i l en l a quando sLlIrgiu no hor-Izonte,
cm úguas. brasileiras, desde

ql.le
() salv,a a II'i puluçâo d.o SllblllersioV_el11na,.egandO

ii �ra I�cle ,.'elocida.de,nosso pais entrou em guerra com nazista, ouviu-se (orle cxplosáo um destr-oicr i n glõs. O subrnari n o
a Alemanha e a Itália. Um submer- que dd,ermil1lOu o af'u nrlume n to rendeu-se, sendo a tripulação apri
xi vcl nazista, em prí ncip ios deste imediato do submnrd no. ,sionada e levada para bordo da
mês, foi afundado pela própria Hecife, 20 (A. N.) - Os meios belonave britânica que se pôs em

tripulação ao largo da costa nor- maritimos co n.li rmam as versões mareh» rebocando o submaré no.
deste, ao ser aprisionado por UI11 correntes sôbre () ap ris i o nn mcn to Ouviu-se lima explosão a bordo do
d est roier inglês. Sabe-se que a un i- rle um subm arin.o nazis la que ope- sub.ncrsivcl, que ficou em perla
d.ade do "eixo" não dispunha de ruva em úguas do Atlantico Sul, ç os, afundando.
cornbustivel suficí entc para alcau- nos primeiros dias deste mós. Hou- He c if'c, 20 {A. �.) - Alrâbuc-sc
�'!a,r um porto neutro ou amigo. E, vc, de fato, iuotl m a bordo, di vi- ao desastre dos naz istas na Af'rica
quando o dcstroi er hr itânic o ehe- dindo-se os t r ipmlnntus em duns o motim a bo rd o do submarino
gOll ao local, o submarino não facções, UI11[1 Ia vo rúvcl a-o regres- alemão sus-pr ccnd.ido ao largo da
suhmcrgiu em consequência de 50 imediato :i Alemanha, e outra costa uord esl c do Brasil por um

avar-ias nas máquinas, r-egistando- pela pcrmancn c ia no mar, Iutan- d cstro ier hri tân ico. Tomando co

se, ao que verificaram os tripulun- elo. Descr cvc-sc a ação ela seguin- nhccímcn to do
ê

x i to das fôrças
les do navio inglês, violenta luta te mane irn : o subma rino estava I,aliadas, os tripulu.n l es da uni dud e

entre os pr-ópr-ios nazistas. Alguns parado Ú supe rf'i cie quando foram n azi st a não só d i vcrgioarn e rn re

marinheiros alemães f'icaram Fcni- .dsscobcrtns avarias nas llIúqlui,nas.llaç:l.o li aHtuc.le a ser tomada di an
dos em consequência do motim a A autoria roi atribuida aos tr-ipu- i te da situação, ruas lambem entra
bordo. Todos foram salvos e cori- Jantes, que desejavam regressar á' ram a lular ícrozmcntc. Foi assim,
duziclos pela unidade britânica Alemanha. tendo então i n icio a ln- aliás, que os encontrou o de st ro ic r

iriglês ".
.

Os últimos em Atúdos japonesesWashington, 21 OU. P.- --- A emissora de Tóquio deu a conhecer novos pormenores sobre a

violenta luta no Pacífico Norte pala posse da ilha de Atú -Aleutas-, indicando que as tropas norte-ame
i-ico.no.s cercaram os restos da tropa nipô�ica que guarnecia o pequeno território. Duas colunas Yankees
começaram a utiliza.r a artilharia de campanha e naval para aniquilar as unidades inimigas, que, cir
cunscritas às suas precárias posições no setor de Chicagof, no extremo .N. O. da ilha, já não podem ofe
recer resistência. O grosso das tropas japonesas já foi aniquilado e quase todos os demais combatentes
estão feridos, em vista do que, o inimigo se encontra em situação similar à dos seus últimos dias em

Guadacanal, .sem possibilidades de salvação.
--------------------------------

momentos

Instituto Brasil .. Estados Unidos i
De ordem do s��!���I�aexerc��,r!!Vi:b a todos os srs. Is.ócio� para a sessão .de ass�mbléia geral, que, e�. nOS3a séde, se rea- I

hzara, na segunda-felra, d,a 24 do corrente, as 19,45 horas, para e- I

Ieíção do cargo de presidente, vago com as renúncia, por motivo i
de moléstia, do sr. desembargador Gil Costa. 1

Florianópolis, 21 de maio de 1943 i

Guilherme Xavier de Miranda Junior
No exercício de Secretário

P. VOIGT
Representações

Rua Ten. Silveira, 50
Endereço telegráfico:

V O I G T
Florianópolis

Grijó

Destruido o Arsenal de EI ferrol 10 v-lO

Nova Io,rque, 21 (U. P.) - A

I
des,tm�ida ou ava'riada pelas cha

�ádJ!,o (!c Bel'.lim j/!l,forlll0l!- que mll mas no porto d/e El Ferrol. Segun
rneem!lo, cU,la ongem nao se de-lia os clrculos lllenci-onmfos, a in
Lcnn:inoll, destmtiJu o ars'enal Ila- fOl'lllaçã.o é fa,ntásti,ca, pois se
,cal espanhol de El FelTol, inclusl- acrect-ita que a frota espanhola
ve importa,nt,c;s instalações elétri- pouco numerosa, estú muilo dis�
cas e of,jcânas. persa. A notíclia dava conta de q'll.e
Londres, 21 (U. P.) -- Na em- na base navai de El Ferrol esta

hai:x,ada eS1panho.]a e nos circulos vam Ul1CI'endo· vári.os navios de
n,ava,ioS no.rte-aInericanos se ex- guerra, enke os qlJaoi,s dois C J'U ZIa
pressoll nã,o se ter conhecime,nt.o d'Ü'J',es e diversl}s des·ll'oiers e que
sôhr,c as notidas de que granúe se sll�eitava tratar-se de aios de
parte da esquladTa espanhola foi sabotagem,

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

finha Cmlsltai
"SILVEIRAH

Gr.nd. T6ni"

Hoje, às 10 horas, deverá che
gar a Florianópolis, acompanhado
do sr. Interventor Netêu Ramos,
o 1;1'. Embaixador Noel Charles,
A sua recepção será festiva, de

vendo ser prestadas ao ilustre di
plomata continências militares
por uma Companhia da Fôrça Po
liciaI do Estado, formada à rua

Felipe Schm
í

dt, onele S. Excia,
passará, também, entre alas de
alunos dos nossos estabelecimentos
de ensino.
Em Palácio, onde Sir Noel Char

les será hospedado, receberá os

cumprimentos das autoridades lo
cais e ele uma elas sacadas assis
tirá ao desfile da Companhia da
Fôrça Policial e dos escolares.

- Pelo sr. Interventor Nerêu
Ramos será hoje oferecido ao emi
nente Embaixador da Grã-Breta
nha um almoço no Palácio elo Go
vêrno, às 13 horas.

O Embaixador da Grã-Bretanha
chegou, ante-ontem, às 18 horas,
a Itajaí, acompanhado do Inter
ventor Federal, sr. dr. Nerêu Ra
mos e de sua C01l1 it iva, sendo
aguardado pelo prefeito local, sr.

Francisco de Almeida, autorida
des civis e militares, escolares e

giaudo massa popular, POI' entre
entusiásticas aclamações.
A guarda-ele-honra foi-lhe presta

da pojo uma Companhia do terceiro
Batalhão do 20° Regírnento de In
fantaria.
Saudado pelo prefeito, a quem

agradeceu em português, dirigiu
se o ilustre visitante, sempre
acomnanharto do Interventor Fe
deral, SI'. dr. Neréu Ramos, onde
se hospedou.
A noite, pelo prefeito local, foi

lhe oferecido um lauto banquete.
. Ontem. de manhã, o ilustre di
plomata deixou Itajaí, rumo a

·Blumenau, onde Chegou às 9 ho
ras, sendo recebido, na divisa do
município, pelo prefeito dr . Afon
so Rabe e demais autoridades.
Após os cumprimentos, encami

nhou-se para a prefeitura, onde foi
recepctonado. sendo-lhe oferecido
1:111 ··cli'Ínc:k", a que estiveram
presentes numerosos industriais e
pessoas ele destaque social.
Após uma visita ao quartel do

32° Batalhão de Caçadores, foi
oferecido a Sua Excia. um almoço
no Teatro Carlos Gomes, findo o
qual deu um passeio pelos mais
pitorescos pontos da cidade, visi
tando vários estabelecimentos
públicos e fabrÍS.

F'uncionários Públicos

Arraslada pelas vagasEm favor dos pequeninos ódãos,
filhos da viuva Maria Monteiro da
Silva, --- que foi tragada pelo mar,
no "Costão das Feiticeiras", quan
do colhia mariscos para lhes matar
a fome - - - estão subscritas na co-
leta aberta pelo O ESTADO, aS

seguin tes quan tias:
Já publicadas
Coleta durante o

baile do "Demo-
mocrata Clube"

t
Missa de sétimo dia no dia quinze

'

Renato da Rocha Gutierrez e Filha, viuva Adernar Grij6 e �tel�inQ ��ixoto Cunha
filhos, Virgilio Gualberto e família, Angelo Lacombe e senhora I ae a � guem

João Carlos Gutierrez e senhora, Algemiro Guimarães senhor� d on:bnuamos a receber quaisquer
e filhos e Altamiro Cuimarães senhora e filhos, convidam seus' ..o_n_a_t_lv_O_S_. -

parentes e an;igos pa�a assistirem à missa de 7' dia, que por I Camisas, Gravatas, PijalllOltalma de sua mesqueclvel esposa mãe filha irmã cunhada M' e.
n6ra, sobrinha e prima ALBA GRIJÓ GUTIERREZ, 'manddm celebra; I elas das melhores, pelos menor
segunda-feil'Q, dia 24 do corrente, às 7,30 horas, na Capela do Coração

I preços só na CASA MlSCELA.Nta�d� Jesus. 2 v. - 11 Rua TraJaJlo, !l. -l'�

Instituto Brasil - Estados Unidos
projecão de filmes

A diretoria convida aos senhores SOclOS ê exmas. famílias para
a sessão cir::tematográfica a ser realizada, hoje, às 19 e 20 horas na

séde do Instituto, a q),lal constará do seguinte programa: -- NOTÍCIAS
DO DrA N' 25 -- ESPIRITO DE LUTA -- RECUSAMOS MORRER.

SANGTJEJN()J_
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

,AlbaOs Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece·
berão a tonificação geral

do organismo com o

A COMISSÃO

Gutierrez

aniversário
O ESTADO

O .. Jornal de Ioinville", a quem
devemos já tantas gentilezas e que
tem, atualmente, à frente da sua

redação, a figura vibrátil e gene.
rosa de José de Oiniz - - - o "João
do Rio" do periodismo bar·riga
verde noticiou, do lieguinte
modo, a 13 do corrente, o aniver
sário do "Estado":
Mais um ano com p leta, hoje, ()

"Estado", de Florianópolis, diário
que se edita sob a direção do pro
fessor AltÜ10 Flôres.
Para a Imprensa de Santa Cata

rina, êste dia é de júbilo, porque
faz anos o mais antigo diário bar
riga-v erd e.
O "Estado" é um jornal r éto, in-

I
dependente e digno. Toda a sua
vida tem sido coroada de triunfos

I e as suas campanhas são as mais
,honestas. Haja visto a sua luta

i desde início, ao lado dos paíse�
que. nesta guerra, se batem pelaI Civilização, pela Humanidade.
É seu diretor-redator uma das

mais fulgidas expressões da verda .

deira, da legítima intelectualidade
santa-catarinense: Altino Flôres.
Alt ino Flôres tem um passado,

nas letras e no jornalismo, que é o

orgulho daqueles poucos que no
cenáculo da inteligência mar carara;
a sua passagem com trajetórias
doiro.
,Dizemos marcaram, porque o ce

n áculn desapareceu, dando lugar a

que capelinhas de fogos-fátuos SUl·

gissem de está lo, pipocantes, aqui,
ali, nas esquinas, com ou sem ta
bo letas, a grasnarem cultura: au
têntica sordidez Iiter ária.
Felicitando o brilhante colega "O

Estado", com os nossos mais since
ros votos de contínua prosperidade,
abraçamos o seu diretor, sr. pro
fessor Altino Flôres, o mais suave,
encantador � fulgurante estilista
catarinense.

•

Pela nímia bomdade desses ca
tivantes conceitos, aqui deixamos
assinalados os nossos agradecimen
tos aos dignos confrades do ,. Jor
ncil de Joinville".

í

III fJI11111:[IIijll; II'!IÉ MAIS QJJE UM
NOME,E UM
1I1lBOLOI
-

PODEROSO A.UXI-
LIAR NO TRATA.

MENTO DA.

o aviador Samir de Barros
Recife, 21 (A N)-O tenente-a

viadôl'Samir de Barros, autor do
afudamento de um submarino
do "eixo", seguiu ontem de
manhã para o Estado de Ala
goas.
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100,00
5,00
10,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


