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MOSCOU, 23 (U. P.) O COMITÉ EXECUTIVO DA INTERNACIONAL COMUNISTA RESOLVEU DISSOLV�R .. KQUELA OR ..

GANIZAÇÃO E LIBERTAR DE SUAS OBRIGAÇõES OS PARTIDOS A ELA FILIADOS. A EMISSORA SOVIÉTI€A -;LEUj A- ÊSSE
RESPEITO, O SEGUINTE COMUNICADO: ·'0 COMITÉ EXECUTIVO DA INTERNACIONAL COMUNISTA SOLICITA QUE SEJA
APROVADA A SEGUINTE MOÇÃO: r ... FICA DISSOLVIDO o KOlVIlNTERN COO CENTRO DE ORIENTAÇÃO ..DO MOVI
MENTO OPERÁRIO: E 20 ••• FICAM LIBERTADAS AS SECçõES DO KOMINTERN DE SUAS OBRIGAÇõES, DISPOSIÇõES,
REGULAMENTAÇÕES E DECISõES DO CONGRESSO DA INTERNACIONAL·COMUNISTA". A REFERIDA RESOLUÇÃO FOI

APROVADA, POR UNANIMIDADE, PELOS MEMBROS QUE COMPõEM o COMITÉ EXECUTIVO DA INTERNACIONAL
COMUNISTA .

.......................................................................................0 .

Consultou o Distrito de Artilha
ria de Costa se a um sargento que
contr-aiu matrimônio sem a devida
licença e fóra das cond iç ões per
mitidas, deve ser também aplicado
o disposto no aviso 672, ele 13 do
3 de 1943. Em solução, declarou o

O ]irAIS A:\'TIGO DIÁTUO DE 8A�'rA CA'l'AHIXA ministro da Guerra, por aviso n,
152, que as disposições do artigo

Proprietário e Diretor·gerente - ALTINO FLORES 672 devem ser aplicadas também
___� � �----�----� aos sargentos que contra�eJn ma-

l "
tr íanônío sem licença, Iícando JlO-

Florianópolis-Segunda.feira, 24 de Maio de 1943 H. 8828 rém, entendido que a permanência
dos mesmos nas fileiras do Exér-
cito será restringida apenas ao

D A a a) tempo imposto pelo estado de
« e regresso a raraqu r •••. guerra, não se lhes reconhecendo

direito de continuar a servir me
diante engajamento, nem a ampa
ro pela legislação relativa à inati
vidade por tempo de serviço.

A fuga de Fritz von lhyssenLondres, 24 (U. P.) - O industrial alemão Fritz von Thy
sen, o rei da indústria de armamentos da Alemanha, fugiu do
-campo de concentração em que se encontrava recolhido, no

território do Reich. Essa informação foi divulgada pelo díá
rlo "Daíly Scketch". As autoridades nazistas detiveram todos

I

os parentes do von Thysen, afim de obrigá-lo a regressar à
prisão. Salienta-se que von Thysen foi despojado ele suas

,propriedades e, em seguida, preso por ordem do marechal, Dissolvida a seccão
Goering, que, segundo parece, encampou pessoalmente a maior I SÃ? PAULO --- Maio. --- De reçresso a Araraquara, passou, por comunista inglesaparte de suas fábricas. esta capital, urna caravana composta de cerca de ZOO empregados e Londres, 23 (United)operáriOS da Fábrica de Meias Lupo, daquela cidade paulista, que

Gcebbels continua a e:u:rever... foram pass,;r, em. Santos, as Fér!as. Coletivas de 194.3. Soube-se, em fontes fidedig-
Esta e o 5. vez que a Fabrica Lupa proporcrono aos seus em- nas, que na próxima segunda-

pregados e operários ;troa corn.ple tci
,..
e reconfortante estação de repouso feira o comité central do Par-

nas belas e ensolaraaas prc.io,s de Scm.tos, d tA fotografia acima, cedida gentilmente pelo chefe da caravana
O Comunis a Britânico efe-

mostra um grupo de opercíeíos , na cidade de Santos. ' tuará uma reunião extraordí-
N. R. --- Por estes dias daremos 003 nossos leitores, uma repor- nária, para recomendar a dís

tagem completa dêsse granele empreendimento da Fábrica de Meias solução da secção inglesa da
Lupa, de Araraquara, Estado de São Paulo. Terceira Internacional.

Vão maios alemães no CáucasoAUDiÇÃO DE HERMINIA
DE AOülHO

É not6rio o interesse que Moscou, 2'1 (U. P.) - Parece que se está aproximando O

está despertando o concerto de fim da luta pela posse de Novorossisc e do território que os

:a : "acordeona", que a aplaudida

I
'nazistas ainda dominam no Caucaso. As tropas alemãs têm

•

O d'
-

t d
• musicista brasileira Hermí.nia poucas esperanças de receber reforços ou poder abandonar

•: sagra eClmen OS O, sr. I de Aquino vai realizar, depois O Caucaso. Depois de séria luta, em que sofreram baixas con-
• de amanhã, no Teatro Alvaro

••• embeíxador Noel 6'harles ••• de Carvalho. sideráveis, 12 mil alemães, que atacaram as posições russas

" O programa, que a.manhã pu- a noroeste de Novorossisc, foram obrigados a se retirar. A

I. Em resposta ao telegrama de sau. ••• blicaremos, oornpõe-se de � par- ação começou quando o inimigo lançou quatro regimentos
_ tes, constando, da primeira, contra as linhas nacionais na região montanhosa que se es-

I dacoes que lhe dirigiram os gregos e i �:f:rafa:a���:�g��d���:!� tende a noroeste da cidade, depois de preparação de artilha

I descendentes de gregos, desta capital, posições modernas de brilhante ria. Os russos, seguindo uma tática que já lhes permitiu al-

i
O sr. embaixador Noel Charles agra.: vivacidade. I cançar numerosas vitórias, deixaram que os alemães se apre-
deceu.lhes nos seguintes . termos: « Aos .1

ximassem e, logo que os tiveram ao alcance de tiro, abriram
r '. gregos de Florianópolis. Agrade�o o telegrama de sauda- Boato de Roma fogo com extraordinária intensidade, frustrando o ataque.

I. ção da Colônia Grega aqui domiciliada e saüdo o gloriOSO Londres,23 (United) � A ernis-

A N
-

Frances:a deve
-

P G d I
sara de Roma informou que o AI- açao unir seJ ovo rego, os originais efensores da Democracia e da to-Comando br-itânico da pení nsu-

-

i Liberdade. (ass) NOEL CHARLES, embaixador britânico». ��led�s���aiô��� !b�:ldol1���:�o� Londres, 24 (R.) - Falando O referido porta-voz repro-
....................................................: porto de Chitagon. FPelo rádCio, ubmt ptortad-volz da duziu, depois, em conclusão,
_ rança om a en e, ec arou: as seguintes palavras, do ge-

O elmíra "e Y ,f '. t- h k-
-

- "Ha dois meses o general neral De Gaulle: "É necessário
_ .

O.. amamo ..o pra ICOU a {( ara Irl» De Gaulle disse: "A nação exí- que o Império Francês não se-
Sao ,FrancIsco, 24 (U. �.) - como a redação dum projeto da de acôrdo com o senhor Da- ge que todos os seus territó- ja senão um só Império, que a

.Atra.; es duma transmissão da pelo qual seria ditada, na "Ca- vies não se registrou nenhu- rios assim como todos OS seus fôrça francesa seja uma só•

.rádío �e Tóquio, informa-se que sa Branc�", a paz com os Es- ma 'bátalha naval importante filh�S, livres do jugo inimigo, que a voz dos franceses que
o a.lmlrante Ya�1��10to perdeu tados Unidos. no Pacífico que tornasse ne- os que nunca cessaram a luta lutam seja uma unica voz e
a vida quando. dírtgía o com�n- cessáría a participação direta e os que podem agora reiniciá- que antes de tudo esse ímpê-do de determinadas operaç_oes Washington, 24 (U. P.) -- do- almirante Yamamoto. Por- la, se unam para combater, da rio, essa fôrça e essa voz re-
a bordo .de um

.
porta-aviões, "O almirante Yamamoto não tanto, o almirante nipônico de- mesma fórma que a França é presentem a vontade da na

tendo. �Ido designado para morreu em combate, e, sim, ve ter praticado o "harakiri", unida na resistência e na espe- ção".
flU.b.stItUI-Io �1O. �lto. posto o al- suicidou-se praticando o "ha- pois, certamente, compreendeu rança".

.

llllIar:�e Mm�elchI Koga, o rakiri". Essa declaração foi que as suas forças estavam Desde aquela época passa-.<tual ja assumiu as funçoes de feita pelo diretor do Departa- mais e mais afastando-se da mm-se semanas de glória e de Empresa de Minera�ão
iCOl11al1da�t� em chefe das for- mento de Informações de guer- "Casa Branca" e que, ao invés vitórias, nas quais a França autorizada a funcionar
&as navais Japonesas. Recorda- ra, sr. Davies. Revelou aírida o de ditar a paz nipônica dos Es- indivisível teve a sua parte. Rio, 24 (Estado") - Por
Jle que o jornal "Yomiuri" atrt- informante que os japoneses tados-Unidos, seriam estes os Afirmou, sem receio de ser des- decreto elo Presidente da Re
,b�lU a Yamamoto a "estraté- engendraram uma história que obrigariam os nipônicos à mentido pelos fatos, que a pública,' foi autorizada a fun
g.Ia de surpresa" que caracte- cheia de falhas para cobrir de rendição incondicional. Para união necessária levada a efei- cionar como empresa de mine...

l'I.ZOU a violenta ofensiva nipô- glórias o almirante Yamamo- não continuar com vida quan- to pelas nossas vitórias está ração a Sociedade Carbonifera
nIca, nos pri:_neiros dias da en- to, chefe da esquadra combi- do isso sucedesse, o almirante progredindo em ritmo' nor- Paulista Limitada, com séde na
irada do Japao p.a guerra, bem nada nipônica. ,Em abril, _ain- Yamamoto .optou pelo suicídio. mal". capital paulista.

Mineiros ingleses (

auxiliam aos russos
Londres, 24 (H.) � A Federação

d{)s :\Iin:eiros da Grã-Bretan-ha de
.cidi.u enviar 5 mil libras ao Conse
Iho de Auxílio Russo, destinadas
�\ construção de um grande hospi
tal em Estabingrado.
A mensagem que acompanha o

auxílio da Federação declara que
os mineiros britânicos consides-am
-seu dever enviai' esse donativo aos
.seus colegas russos, como demons
fraçâo de que, tal como 011-0 passa
'do, estão unidos na luta comum e
il'ma;nados por sentimentos idênti-
cos. 1

o
XXIX

Vão tentar salvar a· Itália
Londres, 23 (United) - Várias centenas de pilotos de

aviões caças nazistas, pertencentes à reserva estratégica, par
tiram para as regiões central e meridional da Itália. Trata-se
.de uma tentativa do Reich 110 sentido de reforçar as defesas
-antl-aéreas da Itália contra os constantes bombardeios efe
tuados pelos aliados.

Berna, 24 (R.) - Escrevendo 110 "Das Reich", o sr. Goeb
bels, ministro da Propaganda da Alemanha, segundo informa
a emissora de Paris, declarou que, "enquanto o inimigo não
estiver em condições de reconquistar, no continente europeu,
as posições que perdeu em 1940, deve se considerar derrota
do". Acrescentou ainda o ministro da Propaganda: "O inimi
go não sómente não conseguiu ainda penetrar na zona defen
siva ítalo-alemã, como está separado dela por um formidável
baluarte de concreto e de armas. O inimigo não deve acredí
tal' na possibilidade de romper êsse baluarte que defende a

Alemanha e a Europa".
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Os sargentos que
contraem matrimônio

Quando chegar o
momento

Eclinburg, 24 (R.) - "Quan-c
do chegar o momento, ataca
remos nossos inimigos e o
agarraremos pela garganta,
dentro do seu próprio territó
rio" - declarou o ministro da.
Aeronáutica, sir Archibald Sin
clalr, em discurso pronunciado
nesta cidade.

.
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

Anúncios mediante contráto I

o bloqueio IA
tr ipulacão decidiu abandonar o zador "Glasgov " (coi.iandante E. O

.navio. 'As chamas envolveram a M. V,a'n,s Lornbe) que paí rulhava o

ponte e uma série de explosões in- estreíito da Dinamarca. O cruzador
ternas cumecou, Ardendo terrivel- deu os tin-os de advertência. Sinais
mente com as suas munições ex- de pânico tornae-am-se i medãata
plodind o, o navio adernou c af'un- mente aparentes no "Hegonsburg ",
d ou. Foram recolhidos todos os cujo cornam damte fez sinais. O cru-

que viajavam no "Sí lvaplana ", in- zador en lâo cessou fogo.
clusive com membros ela Mar.inha Pouco depois, a moto-nave foi
de Guerra alemã. colhida pelas chamas e a sua tr i-

O outro navio que procur-ou ilu- pulação abandonou o navio. O
cHI' o b+oquei o foi a modo-nave cruzador fez grandes esforços pa
alemã ..Hegensburg ", de 8.068 to- ra recolher os sobreviventes, mas

neladas, lambem bastante carre- devido ás di íiceis condições 10-
gJada e procedente do Extremo cais, com a água gelada e o tempo
Or-iente. Foi interceptada entre a máu, somente () do grande núrne
Groelandia e a Islandia pelo cru- 1'0 de passageiros foram sakvos ".

-

vao tentaram furar NOSSA

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS

Dias decisivos
Rio. - De Vital' do Espírito San

to - (Copyr1ght da "Press Par
ga", especial pa!l'a O Estado) , __
Um livro surgido em 1942, ]n.�s que

, mão teve a merecida difusão
.

no

Brasil, é "Dias decisivos" da auto
Tia d€ André Cheradame grande
jorna<1ista e escritor francês. Co
mhecedor profundo da política in
ternacional, frequentando desde o
ãnicío do século atual os bastidores
poHtkos eucopeus, Anndré Chera
darne previu com precisão materná
nica o conflito que ensanguentou o
mundo em 1914, tendo igualmente
itr,açado os accntecimentos atuais
com grande antecedência.
Nos'tnadamus moderno, C'01I1 di

ferença porém que pela linguagem
clara e não por meio de metáforas,
,que servem para qualquer época
ou pae-a justificar quaJquer acon

�ecimento, autor magníêíco de
"Dias decisivos" não se limitou a

.!antever a guerra atual. Foi muito
além indo às minúcias e apontando
como podem ser combatidos os
modernos hunos e suas famigera
das quinta-colunas. Para os povos
dêste continente, teve ê1e conse
Ihos salutares dentre os quais 111'0S
il:ralndo como, organizados em con

nínentes os guerrãlheíros amer-ica-
1I10S podem fazer frente aios agres
sores, sejam quisHngs ou sejam pa
raquedistas.

O liv'no de Cheradame vêm-nos a

Oembmnça em vi!l'tude de um 'tele
grama prooed·ente do Paraíba, dan
d'o notícia da Ü'rganização naqU€le
,Estado, de batalhões de gueNHhei
:r'Os. Por inida,ti�a do genera� Boa
nerges Sousa e do Coronel Aristó
�les Dantas, pes-oador,es, marítimos,
es.tivadores e toda a populaçãl() da
I()rla marítima foram preparados,
in'strmd/os e organizados par,a" co
mo guerilthei:l'Os, eSlta!l'em aptos na

defesa da pMria, desde o momento
em que se tÜ'nnarem necessários.
Está n,a lembranÇia' de todos, os

desemharques realizados pelos pi
ratas eixis,tas em dois pontos 00
!territóúo n'acÍJonaI, como não pó
(le estar esq;u,ecido o atel!1tado le
vado a efeito no nordeste, pelo
Q11!a,1 tive,ram as suas vida,s sacri,fi
ca:das, três soldados brasHe,iros.
Esses fatos teriam sido evitados

ou vingados imediatamente se já
naquela época ti�essemos gU€<TriÍ
Ihei1'los pNwa'r<ad<o.s em tod,o o li
(L.�'·nl bnasileiro. O exerrq:>Io panai
lhano c1,eve s'er seguido. Espalhemos
por tooo o país gr'ande exército de
19Uerl\;,lheiros e oom isto es.tatremos
renl<ovendo um perigo que póde
fiempTe ser imediato.

LOÇÃO MA.RAVJ·

Em
Londr-es, 22 (Reuters ) - Mais

dois navios do eixo que tentaram
furar o bloqueio foram afundados
pela própria tr ipulaçào, depois de
.iriterceptados por navios britâni
cos - segundo. anuncio oficial.
Um dos navios era o. barco ar

nnad o alernâo "Sílvapkuna", de ..

4.793 toneladas, procedente do Ex
tremo Or-i en te com valioso carre

gamento de borracha c estanho.
Foi avistado pelo cruzador "Ad
venture " (comandante H. G. Bo
wes Lyon) a cerca de 200 milbas
ao largo do cabo. Finisterra. O na

vio recebeu ordem para parar.
No espaço de pouoos minutos, a

PENSAMENTO DO DIA

"Os bons livros e os bons-..
remédios curam algumas peso
sôas. - Voltaire.

•

A ANEDOTA DO DIA

- Menino. Beija a senhora.
que nos veio visitar.

- Não beijo, não fiz nada.
p'ra ela ...

F"ARMACIA ESPERANÇA

O PRATO DO DIA

MIÓLOS COM PRESUNTO�
Depois de- bem lavados 0$0.

miolos, retire as peles e escal
de-os ligeiramente eom água,.
sal e salsa.
Prepare um bom refogado com

manteiga, cebola, tomate, salsa
e junte os rn.ó.os.
Cubra-os com presunto gordo.

e abafe a panela para cozinhar
len tamen te.
Sirva sobre pão

bem amanteigado e

com salsa picada.

torrado e·

polvilhado

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

MACHADO & CIA.
AG1!:NCIAS E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - ;37. Rua João Pinto - 5._
Florianópolis

Sub-agentes nos pr íncfpals munjeípíos dOo'
Estado.

�.........--=.._-_......_.........._.�_..-� ....

� MÁQUINAS DE CALCUL1\R E �'� )IÁQUINAS ,DE ESCREVEr� �
.. PARA ENTREGA IMEDIATA: ;.
� MACHADO & CIA. �� �I RUA JOÃO PINTO, ;) - FPOLIS. ,
I ,

.._........_w.-_-_._........���

{lo Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a .sua .prefei-Ida

Dr-ogas nactonaís e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias -

AI·tigos de borracha,
Gar-ante-se a exata observância no a-eceítuãrto médico.

PREÇOS lUóDICOS.
Rua Conselheiro ;\Iafl'a, 4 e 5 (edifício do ''''Icreado) - FONE 1.642

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar' são absolutamen ..
secretos, (' servem sómente 8 fim
militares. Negar-se a fornecê-los 011
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pel..
leis do País. (D. E. M.).

01eo "Rubí"

ACÁCIO ,MOREmA
ADVOGADO

ESCRITóRIO: uua Deodoro, ;no 23
Atende <las 9 às 12 e <las 2 às 5
RESID1!:NCIA: I,a Porta Hotel,

apartamento 112
ex. Postal, 110. Fone, 1277

Sua pureza comprovada pela Ciência,
em documento oficial Calcados e capas para coleOiais

Chapéus
.

«Clímax» (tropical)
Capas para militares
Smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENHER
Rua Padre Miguelinho, 36

Ao tentar esquivar-se às determ!.;
nacões dos ôrzãos de Estatística Mi·
ntar, uma pessoa revela o que é:
jnimigo do Brasil. E para os inimi.
�os do Brasil, a lei é inflexiveL
rn, E. M.).

I

30vs 16

o na.fanlastna nazista
AIDérica do Sul

Representante,
-

em Santa Catarina, das

Indústrias de Oleo Rubí L'da.
Virgilio José Garcia

Certifico, em cumprimento ao despacho de dezessete de março de mil
novecentos e quarenta e três (17-IlI-943), exarado pela Senhor Chefe do

Serviço do Laboratório. Brornatolôg ico (4AL), em o processo número dez
mil e sessenta (10.060), em que Indústrias de óleos Rubí Ltda., firma bra
sileira, industrial, estabelecida em São. Paulo (Capital), à rua Ipólito soa
res número dez (10), requer pelo seu procurador abaixo assinado, certidão
da análise do produto: óleo de amendoin com a marca Rubi. QUE, de con

tormídade com as informações prestadas em o processo número dez mil e

sessenta (10.060) de quinze de março de mil novecentos e quarenta e três
(15-IlI·943), consta o láudo ele número dois mil setecentos e oitenta .e dois
(2.782), datado de trinta de outubro de mil novecentos e quarenta e dois

(30-X-942), referente à análise prévia do produto: óleo de amendoin com

a marca "RUBí", estando o resultado do mesmo, redigido nos seguintes
termos: "Caractéres Orgânoléticos: Aspecto normal, côr amarelo-clara,
cheiro e sabor próprios do óleo refinado. e consistência própria dos óleos.
Acidez, em soluto normal, por cento... 0,2cm3. Constantes Físico·Químicas.
Gráu de refração de Zeiss-Wollny a + 40 gráus C ... 56,5. Índice de iodo
"Hubl" ... 96,9. índice de saponificação "Koettstorfer" ... 194,1. Ponto de
solidificação dos ácidos graxos (Título) ... 32,1. Pesquisa de óleos (Rea
ções de Halphen·Villavecchia-Fabris) negativa. Reação para óleo de ameno

doin (araquidato de potássio) ... positiva. Ensáio à luz de Wood ... fluores·
eência azul violácea. Substância corante estranha... ausência; Substâncias
minerais tóxicas... ausência. Obset'vações: O prOduto achava·se contido em

uma lata de folha de Flandres e trazia rótulos litografados. Nas duas faces
principaiS da lata (idênticas) liam-se os dizeres: óleo de amendoin Rubi. _

.

Mesa, cozinha, salada. Indústrias de óleos Rubí Ltda. Fábrica: Rua Hipó· Sao Paulo. - Jaime Soares do Paraguai, Uruguai, Chile"
l�to Soares, .207. S. "Pau�o.. Ipiranga", Em unia das f�ces lateraís da lata, - Exclusivo do C. E. C. para Continuando dizia que a Ale�
ham.�e os dIzeres: PUfl.sslmo óleo de amendoim RubI. Ex!raído. de

semen., O Estado) - Quando em 1939 manha deixar' I 1 t .

tes ngorosamente seleCIOnadas e por processos que mantêm malterados ..'
la a ng a ena·

suas preciosas qualidades nutrjtivas. Frita sem enxarcar os alimentos: nã� Alberto Grassl, preSIdente da apoderar-se do resto do Brasil
produz cheiro nem fumaça; pode ser .usado várias vezes". Na outra face Junta Central pró-Autonomia Peru e Bolívia. Aos Estad�
l�teral da lata, liam·se os dizeres: "Puríssimo óleo de ame�doim Rubi. Ana· e Fomento dos Territórios Na- Unidos caberia o norte do con--

lI�ado e aprovado pelo Lahoratól'l9 Central �e Saúde PúblIca do Estado de cionais na Argentina deu o tinente �se te t d
.

Sao Paulo, sob nO. 10.116. Peso bruto: 1 qUIlo. Conteúdo litros: 0,920 de . .
'

.

.

_ � n a o _sena.
óleo. Indústría Brasileira". CONCLUSÃO: Produto bom para o consumo. prIme�ro alar�e dos plan�s .de cometIdo, nao fosse a açao da

ass) L�a Bnrlier da Silveira. Téc. Lab. cl. H. Mat. 227.429 do M. E. S. Rio, conqUISta naZIsta na Amenca Inglaterra na guerra de 1914,-
29·Janelro·1943. ass) José Eduard� Alves Filho. Técníco de Laboratório do Sul, pouca atenção se deu decretando a derrota da Ale
clas�e K. Matr. 224.180 do M. E. S. 11/3/9.4�. 3SS) Dr. Francisco de Albu- a êsse fáto. Ora nós vimos con- manha. Na atual luta os pro]'e--quer que--Chefe de Servo do Lab. Bromatologieo (4AL) ". E, nada mais con· t·' .' .

tando sôbre o requerído, eu, Zoé Chaltein, oficial administrativo da classe c�e IZar-Se as pa�avras de Gras- tos nazIstas eram de escravISaí
setenta e um (71), matrícula número dezessete mil cento e trinta (17.130) SI nos anos segumtes a 1939. completamente a América d{)'
com �xercíci� no Serviço. d? Laboratório Bromatológíco do Departament� Hitler procurou por todos os Sul ao seu inteiro sabor. A In
ele Ahn:e�taçao, da Secretana .Geral de Sa�de e �ss�stência, passei a presen- meios estabilizar o nazismo na glaterra em sua ação firme e'
te CertIdao, que, datada e asslllada por mim, vaI Visada pelo Chefe de Ser. ,? . , . A •• • •

víço do Laboratório Bromatológico, sôbre estampilhas municipais no valor �men.c�, Ja com ��a mfluen- decl,d�da lIvrou novamente _3
de dezesseis cruzeiros (CRS 16,00). . Cla mIlItar na Bohvla, com a Amerwa do Sul da degradaça<1'

R�ssalva: R�a Ipólito Soa�'es número duzentos e sete (207). distribuição de armas na in- a que seria submetida se Hi-
Ri� de Ja�eIl'o, 13 de abl'll de 1943. tentona da Patagonia ou com tler vencesse.
Zo.e Chaltelll, Of. Adm. Cl. 71 - Matl'. 17.130 " l'

.

t" B"
.

Co.nfel:e: José Pinheiro Machado, Of. Adm. Cl. 76 _ Matl'. 1.185; Visto OS p mIS as no I:a�ll. Entr�- �elo �ue temos :'l.StO, os ale�
Dr. Fr-anctsco de Alb7lqu,erq1le- mato 12244, Chefe de Servo do Lab. Broma. tanto, esses planos nao constl- maes VIsam tradlClOnalmente
tológico (4A1) tuiam novidade, pois, em 1911, apocterar-s das nossas terras.

o alemão A. Tannemberg, escre- Essa tradição de ância con

via no seu livro "Gross Deutsch- quistadora precisa ser extirpa
land": A Alemanha necessita da definitivamente. E é êsse O""

apoderar-se do Rio Grande do programa que seguiremos in-'

Sul, da República Argentina, transigentemente.
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Ecos da ofensiva na Tunísia

·1
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)'A infantaria britânica protegida pelos tanques norte a
.

.

h '

. - merlcanos avança por um
-cornrn o pantanoso da Tuníaia em colaboração com as tropas francesas Estas for

ças marcharam para alcançar a linha do litoral. (F'ô to da Inter-Americana).

o ESTADO Esportivo
Sob a direção de ERASMO

A1:XíLIO OFICIAL AO ESPORTE DE
Y!TóRIA

Vitória, 21 - O Interventor federal
neste Estado. depois ele convidar técni
co; cariocas para opinar sobre o esporte
capichaba, visando levantar o seu nível

técnico, voltou agora suas vistas para o

basquete, determinando a construção de
uma "cancha" num dos pontos mais
centr-ais da Capital. Voltará, assim, o es

por te de bola ao cesto a alcançar o êxito
que sempre desfrutou neste Estado .

O "DU DO CnONlS'l'A ESPOR'l'IVO"
NO RIO

Rio. 21 - O Botafogo instituiu o "Dia
cio Cronista Esportivo", que será cerne

morado no dia 20 ele agosto. quando se

festeja o aniversário ela inauguração do
seu estádio.

- O Laboratório Raul Leite ofereceu
uma ríqu íss ima taça à entidade carioca,
destinada ao campeão guanabarino de
1943.

- O centro-médio argentino Diaz.
ú

l
tima aquisição do Botafogo, estreará no

prélío contra o Cor ln tians, marcado para
o el ia 29 elo corrente.

- O juiz paulista Jorge Alexandrino
foi suspenso por 130 dias e rebaixado de

categoria.
- Osn

í

II ocupará o arco elo Amér-Ica
no prél io con tra o São Cristóvão.

- O Santos trabalha ativamente para
! conseguir o concurso de Nor-ival, zaguei
ro elireito elo Fluminense, elo Rio.

- O Comercial, da capital paulista,
rescineliu os contratos ele 1mparato e

Andr-é.
- O zagueiro Pepino, que elefendia as

côres ela Portuguesa de Esportes, assinou
contrato com o Palmeir'as, tendo recebi
do 10 mil cruzetros de "luvas".

- Carola, veterano defensor das co

.res elo América. do Rio, rejeitou ótima

'proposta ele um' granele clube de Belo

Horizonte.
_ O Campeonato Sul-Americano ele

Bola ao Cesto de 1945, será disputado

Sublevou-se a população da ilha de StampaliaMoscou, 22 (Reuters) - A bíli
,

população da ilha d St _

1 izara pelos atos de cruelda-
• e ampa população, levada pela fome e de f

.

m t D
.

lia, no Mal' Egeu, revoltou-se enraivecida pelo comportamen- ,,'
Ol or"o. epois que a

recentemente contra as a t
.

_

Luftwaffe bombardeou fi,
u orr to das autoridades italianas '11 di

- ..

dades italianas e' estabeleceu desarmara a guarnição, Iazen-
I la, _uma expe IÇa0 punrtíva

um aovêrno próprio. Essa no- 1
alemã �:semba�cou. e sufoc�u

� c o explodir todos os hangares a b 1 O t 1 tã
tícia foi transmitida pela agên- o.re e iao

..
s 1 a ianos es ao

cia noticiosa russa citando o
e depósitos de munição, insta- agora deportando grande nú-

, laudo um govêrno autônomo. mero de ar d D d
jornal turco "Yeni Sabah". A '

b egos o o ecan eso

informação acrescenta
Os oficiais italianos foram pre- e envlando:os aos campos de

que a sos e um dêstes, que se nota- concentração.
_ o F'lamerigo se interessa pelo cori

curso elo médio Inglês, pertencente à

portuguesa Santista.
_ O Corin tians enviou um recurso à

entidaele paulista. pleiteando a anulação
do jogo que disputou com a Portuguesa
Santista.

no Brasil.

Camisas, Gravatas, Pijames, Meias
das melhores, pe los menores preços
só na CASA MISCELANEA - Rua
"Trajano, ]2.

1Vida SOl!ial1-

�ADlversál'lo8:
Completa hoje o seu primei

'1'0 aniversário o menino Manoel
Ramos de Sousa.

•

. Fazem anos hoje:
-sra, d, Hilda Moel lrnann Ri-

1beiro:
sra, d. Maria Lamego, espo

-sa do sr. Mário Lamego;
sra. Noêma Lopes Viana, es

"posa do sr , Rui Viana, agente
-da Cia. da Seguros "Fortale
.aa= ;

sra. Maria Cascais;
srita, Mar ia-Celeste, filha do

-sr. capitão João Pedro de Oli-
-veira Carvalho;

sr ita. Eunice Maria, filha do
. saudoso p of, conterrâneo Egidio
-Abade Ferreira;

sr. tenente Jaldi r Faustino
da Silva;

sr , Luiz Rafaeii, residente em

Curitibanos;
sr Joel Moura;
"sr . professor Alfredo Xavier

Vieira, inspetor escolar;
jovem Joel Mancelcs de

Moura,
jovem João �Oll:sa;
jovem Alberto Schrnidt:
jovem Luiz Carlos Mor itz ;
iovem Ladí Darniani,
jovem Claudio de Sousa Oli

veira.

Nascimentós:
Está em festar o lar do sr.

Osm8f Lamarqué', grático da'
nossas .oficlnas, com o advento
de um bebê, que na pia bi:ttis
ll1al receberá o nome de João
Luiz.

'I'HE IJONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LDIITED

CÜJ\IPANHIA Dl<J SEGUROS "SAGRES"
CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

'l'HE LONDON ASSURANCE
L. AL:\IEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

.

Nova Iorque, maio (Inter-Americana) - Os nazistas proí
birarn tern:ll1antemente a publicação de traduções de livros
uorte-americanos e britânicos na. Dinamarca. Foi o que in
formou o jornal suéco "Dagans Nyheter ".

A tradl�ção de livros ingleses e norte-americanos era po
pular na Dinamarca, Certa ocasião uma das referidas tradu
çoes teve uma grande venda que correspondeu à' dos maiores
sucessos de livraria nos Estados Unidos.

..

Si o arqueiro apanhar a bola com

as mãos, fóra da área penal, é to

que.

Si um "goal" é conquistado após Io apito do cronometrista, não é le'
gítimo.

O tempo sómente pode ser pror.'
rogado para ser cobrado um penal.

Um jogador que bate um penal
não póde recolher a bola vinda dos
postes. Isso significaria o mesmo

jogador chutar duas vezes a bola.

Si um jogador avança em plena
ação, chuta à trave e depois reco

lhe outra vez, a bola e faz "goal",
êste é válido.

O juiz deve dar "bola ao chão"
no local onde paralizar o jogo , isto
é, onde a bola se achava quando o

juiz apitou, seja onde for.

Si o arqueiro bate a bola no chão,
sem a largar das mãos, percorren
do mais de 4 jardas, comete assim
mesmo uma infração (free-kich).
Si entre o ponto onde é batido

um Free-kick, na área e a linha de
"goal", não houver 10 jardas de
distâucia, os jogadores, para ohser
"ar a distância regulamentar, de
vem ficar em cima da linha da
méta.

Si a bola "fura", antes de entrar
na méta, o tento não é válido.

Si um jogador que cobra um es

canteio recebe na mesma posição a

bola de um companheiro, está im
pedido; igualmente, não pó de re

bater a bola si esta volta aos seus

pés, após bater nas traves.

Si um quadro, por qualquer mo

tivo, fica reduzido a 6 jogadores,
não poderá continuar a partida,
sendo considerado vencido.

_.._._ _._� .--- _. ....,. _.

Qllando ..11i'Uêm. t&1_ 0__
Iheiro da ilustraçAo a.cima, ot9rooer
lhe. em ..mtvel gesto. um cãlice do .1

excelente aperitivo KNOT. Iémbr.
.. v. Si... de &01'eseentar. ao agl'1ldeo
oe. a gentileza:e.TE .É TAI1.
BEI1 O l1EU APEOITIVO

PI1ED/LETtJ!

CURSO M·ILTON

TOl1E.KN0T) U/'I »ooooro /)A KIfOH.A./If/)••COI1. é Sé6UnOfl
� IT�dAI �

...",._·...·.w.·...·.-.·.....· ..........,._········
"A Bandeira l'iacional quando e111 Ito-

rão, sobre escudo ou outra qualquer 1''''
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa
rã o centro, não podendo ser menor do
que as outras, nem colocada abaixo de ..

las". (Decreto-lei .J]. 4.545, de 3l de .illlllo
de U42; - Art. 18, N. 5) .

Florianópolis
EXAME DE LICENÇA.

V. S. quer vestir bem. usando temos de
excelente qualidade. otimamente bem con

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

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

à Delegacia Fiscal)

novo secretário do partido
iascisía é um criminoso

Berna, maio _ (Serviço da Inter- que o seguem, nâo por lealdade, G R I P E o TOS S E o B R O N QUI TE
Americana) - Mussolini nomeou mas porque sabem que derrotado o

Cario Sco rza para Secretário do fascismo, estarão i r remediuvelm en- I üt t B 811 E t d U ".dOSl'.art!do Fascista.. 0. novo sec retá- te perdidos. , OS I U oras - s anos n li
1"10 e um velho crirnmos o, executor Scorza pertence ao numero dos I ft bl

. -

G I
de múltiplos atentados, durante os que reprimirão, sem piedade, qual-I MSSem ela era
20 anos que dura o fascismo na

I quer movimento de descontenta- De ordern do sr. Presidente em exercício, convido a todos os srs,

Itá lia. Organizou e ordenou. o san: I PO,l:q�e sabe do que é capaz, l\'Ius- \S�CiO� para a sessão .de ass�mbléi.a geral, que, e� noss,a séde, se rea

grento assalto contra GIovannI SOlllU colocou-o necise cargo de con- hzal'a, na segunda-felra, dla 24 do corrente, as 19,45 horas, para e

Améndola, em Montecatini e esteve' fiança. Para o Duce e para os na. leição aos cargos de presidente e sub·secretário, va.gos com as re

f.'llvolvido em muitas outras repres- zistas, Scorza é um g'uard,ião ideal. 1 núncias, respectivamente, dos srs. deselubat'gado1' Gil Costa, por mo

sões brutais efetuadas pelo regime. Para a demoCl'aci a, é a!Jenas um dos tivo de doença, e dr. Telrno Ribeiro. por mudança de residência para fór

Sua nomeação, em substituição a fascistas que tem já seu destino de- da capital.
Aldo Vidussoni, demonstra que terminado, e que será cumprido Florianópolis, 21 de
Mussolini não conf,ia mais em seus inexoravelmente qm,ndo chegar a

�ntigos cúmplices, isto é naqueles hora do ajuste de COl1tas.

maio de 1943
Guilherme Xavier de Miranda Junior

No exercício de Secretário

o Curso Milton, atendendo o interesse dos que
procuram um preparo eficiente e sólido do CURSO
GINASIAL, feito, globalmente, de uma só vez, de
acôrdo com a nova reforma do ensino que estabele
ceu o EXAME DE LICENÇA, já organizou duas pe
quenas turmas, uma DIURNA, que funcionará, para
atender os funcionários públicos, das 8 às 10.15, e

outra NOTURNA, das 18.30 às 21.15 horas .

Sendo de 28 alunos apenas cada uma das tut -

mas do Curso de Licença, e j4 se achando inscritos
11 candidatos, a secretaria do Curso Milton avisa
os interessados de que as matrículas serão aceitas
até o dia 30 do corrente, dando-se início às aulas
no dia 1.° de Junho.

o
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Um aparelho Gillette é o presente que qualquer rapaz aceita
com orgulho e usa, para sempre, com inteire. satisfação. E
para os jovens, especialmente, Gillette é um objeto indispen
sável, porque evita-lhes o risco de infecções da pele que podem
ser transmitidas por navalhas que passam de rosto em ros

to. Com um aparelho GilIette e as lâminas Gillette Azul, os

rapazes adquirem o hábito do barbear diário, com a econo

mia, comodidade, rapidez e segurança que somente Gillette
proporciona. Há aparelhos
Gillette para todos os preços.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

LeUão Judicial Massa Falida da Navegavão Brasileira Ltda.
Leilão dos

MAGNIFICOS NAVIOS
«PRESIDENTE ANTONIO CARLOS» e «CAPICHABA»

ATK.ACADüS NO CAIS DO TH.A.i:'lCH8 Aiv\AHANTE, A

138 - PRAIA DO CAJU' - 138
DISTRITO FEDERAL

O Leilão será realizado no Armazem do Leiloeiro à rua São José, 63. no dia 26 de maio
de 19lt3. às 1ft horas (2 horas da tarde)

NAVIO «PRESIDENTE ANTONIO CARLOS»
Navio a motor divisão"A" Classe 4, 3 - Camarotes 8 - Alojamento para 18

matriculado no Rio de Janeiro sob o n. tripulantes-Hélice l-Carga Gera1650 tone-

461, reconstruido em 1937 nos estaleiros ladas-Carrega 850 metros cúbicos de pinho
J. R. Caneco S. A', todo feito de peroba serrado - Tripulação 18 homens - Má,
de Campos com reforços de ferro em for- quina a motor Semi-Diesel Volund - For-
ma de X, ça de 550 H. P. - Rotação por minuto

CARACTERISTICOS 1300
- Velocidade 9 a 10 milhas por hora

Comprimento, 50 metros Boca, - Possue vela para auxiliar a navegação.
9,m,30 - Pontal, 4ms. ,70 - Calado máximo I Consumo de óleo combustível 80 quilos
carregado 15 pés _ Escotilhas 3 - sendo I por hora ,_ Tanques para 20 toneladas
1 de 6 X 4 metros, ou tra de 5 X

4/
de óleo e Motores auxiliares para ar com

e outra de 4 X 2 - Mastros 3 - Páus primido. Iluminado a eIetricfdade - Sol
de carga 6 - Guinchos a ar comprimido dada e ração por mês Cr $ 14.981,00.

NAVIO «CAPICHABA)
O navio CAPICHABA foi construido i lojamentos para 14 tripulantes Hélice

em 1935 e completamente reformado em 11
- Caldeira a lenha ou óleo para dar

1937 e é construido de peroba de Campos vapor aos guinchos - Carga geral 350
com reforços de ferro, por dentro, em

I
toneladas - Garrega SOO metros cúbicos

forma de X" de pinho serrado - Tripulação 14 - Má
CARACTERISTICOS quina, motor Holandês KROMOUTH Semi

Diesel -- Força 200 H. P. - Rotação po r

Comprimento 40 metros Boca minuto 300 - Velocidade 7 milhas por
7ms., 40 - Pontal 2 ms., 80 -' Calado hora - Tem vela para auxiliar a nove

rncxrm o carregado 2,10 - Escotilhas 2, gação - Consumo de óleo combustivel 30
sendo uma de 5 x 3 metros e outra de quilos por hora - Tanques para 10 t.one-
7 x 3 - Mastros 2 - Páus de carga 4 - lados de óleo. Iluminado a eletricidade.
Guinchos a vapor 2 - Camarotes 6 - A- Soldada e ração por mês Cr $ 12.250,00.

OESAR
(JAYME CESAR LEITE) - Rua São José n. 63 - Telefone 22-0!l1t1

DEVlDAMENTE AUTORIZADO PELO DR. LIQUlDATARIO
Venderá em leilão, Quarta feira. 26 de Maio de 19ft3. às Ilj horas (2 horas da tarde)

EM SEU ARMAZEM À

63 - RUA SÃO JOSÉ - 63
DISTRITO FEDERAL

Comissão de S%·- Imposto MuniCipal·· Sinal de 20% a- Custas de 1% --' Diligência do Juizo.
NOTA: -.- De acordo com o artigo 967 § l' do Código do Processo Civil, o licitan

te também poderá fazer por escrito o seu lance, prepondo, -pelo menos, SO% à vista e asse

gurando pagamento do restante com hipoteca legal sobre os bens.
§ 2' ... A proposta indicará o tempo, a fórma e as condições de pagamento do pre

lO restante.

..

Hitler e suas novas

iniciativas
Nova Iorque. - Maio - Por mvasâo ii escassez de recursos.

Frank: Caldwell - (Inter-Arneri- A máquma bélica alemã não está
cana) - Enquanto os nipónicos derrotada. Pelo contrúr io, ainda
se concentram para uma ação no exigirú grande esforços dos aliados.

Pacífico, () eixo faz soar sua troru- Todavia, ela não é a mesma, após
beta de propaganda, cujos esforços o �reme,nrdo desastre sofrido na

buscam atenuar os desastr-es, quer! Rússia, onde lhe an iquilacam, an

na ,Urica, quer na Húsxi a. Ites de tudo, a mlstica de invencibi-
Os senhores totalitários v50 1011- Iidade, É hoje um exército entra

gc. Prometem uma ofensiva mais quecid o, quer pela perda de 110-
ef'i cierrte elas forças alemãs, com o mens e material, quer pela do elan
emprego de métodos bélicos mais de i.nvencivel.

aperfeiçoados 110 f.ront russo. De Somos daqueles que ainda acre

outra parte. os amarelos, retoma- dilam no dominio do homem sôbre
riam com especial impetuosidade à maqusna. E um bom quadro para
a direção ela 1 udu no grande ocea- a guerra requer um tempo influi-
lJO. tamende maior do que aquele para

'

Já nao considerando o qmc isto o fa<bríc.Q «le um canhão. O exerci

]WSSUC como t eutal iva para o soer- to nazi está endraquecido em qua

gUllnrenlo do moral! interno, é, t aan- dros, homens e mater-ial, assim. co-·

hem, sem dúvida, pelo menos nuqui- mo moralmente.
lo relacionado com os ,preparati- Estas razões por si são podere
vos japoneses, um desejo dç aliviar sacncnte contrários à bôa ofensiva
H pressão na Africn e diminuir a de Primavera, mas há várias outras

atenção da Europa. das quais apenas evidenciaremos

Técnicementc, no balance das uma.

circumstâncias. os fatores se ap re- Pesa extraordi.nar iamente sôhre-
sentmu conbráeios às pretensões o moral elo eixo a possibilidade de

nipo ..naz.i-dascistas. invasão do continente europeu,

Conoudo, aqui, somente de pas- poss.ib ili dade cada vez maior visto

sagem é assinaledo o campo da lu- que se concretizou a defr-ota de
la no Pacífico. Aí o poder-io n o rt e- Rommel na África. Isto têm uma

aruer-ícano ê bastante mais polente repercussão espantosa nas cogita
em relação à época da trai çâo, çõcs guerreiras do eixo.
consumada em Pcarl Harbour. Por Hi.tler , com seu Estado Maior.
ouLro modo, a cor rebaçâo d·e f'ôr- levado antcr lorrne nle a só disper
ç as neste teatro da guerra, de al- sal' pequenos contingentes para
gurua fôrma, independe das outras maml er os paises ocupados, agora
frenles. está obnigado a Ulll muito maior

As condições de guerra na ve- emprego de fôrças.
lha Europa, em geral e e111 parti- Para os ddnigerstcs alemães as

cnler para os cxérci tos naz i-f'asci s- h ipóí eses são iinf i n i las, obrigando.
tas, não são de molde a que .se acre- pana cada uma série de med irlas,

di,te num inverso da situ ação. E o emprego de homens, material,
Os aliados, se ainda não ganha- I for

í

ií'icaçô es, em preiulzo da frente

r�'l�l a guerra, têm a cert:z� da vi-!I r.nsS'a, 'rcsul�a'rá, _m,ui,nas vezes, inu

tóri a, ao passo que os eix istas, -se til, sem ap'llcaçao, peso m or lo.

aimda não a perderam, começam a I J:; r.uubóm Hill nnot ivo fork que

ter a certeza ela derrota. ln ão nos p ernii te a(Teclat ar numa

Ri tlcr têm hoje contr-a si um, of'crusiva de Primavera, corno pr(l·c.
rnurudo ele f'ator-cs Desfavoráveis Imele o ditador do Be ich.

que vai <la inrtrranquilidade duma

FARMÁCIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

�

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642. , /(.�

Entrega a domicilio
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Os ingleses auxiliam os americanos
Washington - Exclusivo do

I
êles desguarneceram a si próprios,

PRESS-INFO�MATION peio major a-fi�l1-de que nossas fôrças fossem
George A. Spiegelberg (Encar rega- equipadas adequadamente.
do dos su pcr i o res dos Estados I Afirma-se que sómente o progra
Unidos em Londres). - A Grã-Bre-' ma de construções empreendido pe
tanha tem contribuído para satisfa- los britân icos para as fôrças norte
zer as vastas necessidades do exér- americanas que se encontram no

cito norte-americano de ultramar, Reino Unido custará 560 milhões
por meio de auxílio recíproco, e, de dólares, quando estiver com

Pie-Iem alguns casos, tem mesmo de ta d os. Mas, os boitân icos não estão
desguarnecido para Que as nossas dando um valor monetário específi
fôrças possam estar equipadas de co a muitos dos mat.eriais entregues
maneira adequada. a seus aliados americanos. No últi-

Os britânicos estão entregando, mo verão, as fôrças americanas teu
com rapidez e alegria, tudo aquilo taram, durante certo período, dar
que os oficiais americanos pedem um valor monetário ao auxílio re

e que se encontra dentro das pos- cíproco recebido e, nessa ocasião, o

sibilidades da Grã-Bretanha. No Corpo de Engenharia dos Estados
setor dos sup r imentos, isso inclue Unidos calculou que para a ava lia
tudo, desde cimento até as tendas cão do auxílio recíproco recebido
e toalhas de rosto. Inclue também o seria necessário o emprego de apro
uso gratuito dos transportes, comu- ximadamente meia divisão, se se

n,icações e energia elétrica, luz, desejasse obter um relatório acu

água e gás, assim como a requisição rado.
de inúmeros edifícios, divisão ou Os britânicos tomaram a posição
-iransferência dos aeródromos b ri- que lhes indicava a falta de homens

\ tânicos, e o constante uso do tra- e de materiads para fazer as con

� balho britânico civil, pago pelos tas de acô rd o com o valor monct.i
ingleses, e que empr-ega uma média rio. O qu e era importante para êles
de homens que varia entre 12 e 2f> e ra o fato de Que se tinham obriga-
mi]. UI) a entregar - e entregaram
Durante a campanha da África tudo o que as f

ô

r cas americanas re-

.do Norte, numerosos suprdmentos uuisitassem.
-

foram entregues, de maneira direta N o entanto, calculados em tone
e dramática. Recebemos, entre Oll- lad as rle navios, os suprimentos bri
iras coisas, mais de 3.800 toneladas tânicos entregues aos americanos
de munições, artilharia para as di- em sete meses - 1° de junho a 31
visões norte-americanas, 80.000 to- de dezembro de 1942 - elevaram
neladas de carvão, mais de 2.000 to- se a 1.]21.786 toneladas. Uma "to
neladas de rações britânicas, um I nela da de navio" representa 41)
número substancial de unidades de pés cúbicos, o u seja uma tonelada de
serviço médico (cada unidade de deslocamento, o que sempre ocupa
serviço médico inclue suprimentos ro en o r espaço.
médicos suficientes para 100 mil no- Mais importante ainda que o au
mens durante 30 dias) e 30.000 to- xí lio recíproco é o espírito de co

neladas de equipamentos de enge- operação que os br.ità nicos eviden-
nharia. - ciam.
Em acréscimo a tudo isso, as ,fôr- Se os amcricanos pedem alguma

ças norte-americanas que operam coisa, o custo não influe e a prova
junto com o pr imeir o exército são da necessidade é o padrão amer ica
inteiramente supridas pelo Reino no e não o br itân ico, Assim, por
Unido com todos os mater iais co- exemplo, as tropas norte-america
muns, isto é, todos os materiais nas sofriam muito nas barracas que
usados por ambas as fôrcas ameri- o exército britânico aquecia apenas
cana e br'itânica.

•

a 60 gr áus para suas p rúprias
O auxílio britânico é amplamen- fôrças.

te prestado. Pouco antes da expedi- Diante de nossa representação no

'Ião africana, foi descoberto que OI> sentido de que isso era 'inadequado
aviões americanos necessitavam de para as fô rças norte-americanas, os

equipamento de rádio um tanto di- britânicos concordaram imediata
ferente daqueles usados pelos bri- mente em que nós recebessem os su
tânicos. Atendendo a um pedido de priment.os de combustível suficien-

.. emergência, a RAF., entregou às tes para aquecer nossas barracas a
nossas fôrças todas as peças sim- u�a temperatura mínima de 65
ples de equipamento de rádio do ti- graus.
po desejado e que puderam ser con- Exemplos semelhantes poderiam I O'seguidas no Reino Unido. Assim, ser multiplicados indéinidamente_

SPadaria "Central"

d

Diz .. se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, sào muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um rernedio

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias tóxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pílulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

PARA Os �
BEXIGA RINS E A ,

Pilulàs DE-WITTo vidro lirande de Pilulas De Witt, contendo duas ve.es e meia s quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporciorlslmente muito znenos .

bombardeiros aliados espalham terror e pâniCO
na época corrente ou normal. Mui
tas f'ambli.as procedentes das áreas
mais castigadas pela aviação alia
da se mudaram para Berjim, vi
vendo coru seus parentes nessa ca

p ital por considerá-la lugar mais
seguro, apesar dos bombardeios
que tambem tem sofrido a sede do
governo nazista.
Em Viana, o problema e tão

agudo, que há mais de 75.000 fa
milias em busca de domicilio, das
quais 13.000 se acham sem teto,.
absolutamente.

Estocolmo, 22 - Alemães eva- das em DusscldorI, Bremen, Kiel,
Esse n, Hanover, Colônia e outros

pontos cficaz e repetidamente ata
cados pejos aliados, por casas si
tuadas na zona mais pa ra o sul ou
no in.terior do país, ou em povoa
dos ou aldeias que dispõem ele
boas comunicações com as cidades
importantes.

consta que 08 arrendatartos 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 dís
'untoa e antigos fregueses que, com essa mudança, não
haverá interrupção no fornecimento e entrega de pão a
-domicllío, continuando fi ser fabricado o pão na mesma
e antiga Padaria "CENTRAL", de propriedade do snr.
Francisco Treska, à rua Teodoro n° 20, nesta Capital.

260 18 v - 9

cuados das ZOl1aJS mais castigadas
pelos naides aéreos aliados des
crevem o espetáculo originados
por tais ataques como "aterrador"
e muitos declaram terem "ficado
tão cheios de pânico", que não
têm palavras para descrevê-los.
Todavia, a expressão mais re

veladora do efeito causado por
tais raides se vê nos anúncios pú- AlIgUI11as cidades, como Berlim
blicados constantemente nos jor- e Viena, estão superlotadas, cal
nads da Alemanha ocrdental ofe- oul ando-se que em Berlim há ago
recendo a permuta de casas situa- ra um mdlhão de pessoas mais que

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.
-BANCO DE· CRÉDITO POPULAR E AGRtCOLA

UE SANTA'CATARINA
Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Registr-ado no Ministério da

cultura pelo Certificado 11. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA

Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a• edição
FLORIANóPOLIS

EMPHESTA ESPECIALMENTE A AGRICCLTORES
Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos

'Tem correspondente em todos os Municípios do Estado - Representante
-da Caixa, Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os COUpOllS das iapólices .Fedei-ais f' dos ·lCstados 'de São Paulo,

:AIinas Gerais e Per-nnmbuco
Mantem car-teir-a especial para aclm in istraçâo de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

c/c à disposição (retirada Jiv re ) .. . .... .. . . 2%
C/C Limitada 5%
CIC Aviso Prévío '................................... 6%
C/C Prazo Fixo .,. . .. .. . . 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em todas as Reparti't;ões Federais, Estaduais e Municipais.

Agrí-

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

Oasa SANI.ll BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Os tanques yankees são .superícres
Washington, 22 (R.) - Os técnicos norte-americanos que

examinaram os tanques alemães capturados no Norte da Áfri
ca ficaram satisfeitos ao verificar que os dos EE. UU. são mui
to superiores. O general Julian Batcher, chefe do Serviço de
Campanha do Departamento de Intendência, declarou mesmo

que a combinação dos dois famosos canhões anti-tanques ger
mânicos de 88 mm. e da artilharia anti-aérea já é antiquada.
Do mesmo modo, as armadilhas nazistas contra os ingleses,
Da Líbia, no ano passado, obtiveram êxito porque foram bem

colocadas, e não em virtude da superioridade dos canhões 88
mm. - concluiu o general.

IAtelier de Pintura
Professor Estanislau Tranie

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 (scbr.), sels n: 3

Os órgãos da Estatística Militar
têm apóio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostra!
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. �. M.),

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

inimigo do Brasil (D. E. 1\1.),,.-- .. � ..... --.a _
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a força incoercivel

IA. MOD8x.lA.a
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 desaf o à época!

PREÇOS que impressionam e convencem!
PREÇOS que com sua real e conveniente modicidade por si

mesmo falarão!

COll1
UUl §j*W·

de avalanche
.. D OI

InICIaum.a

EiS..

Manteaux de pura lã desde
Finissimos manteaux modernos, lindos modelos
Lindos manteauxs de lã, alta qualidade
Casacos 3/4 de pura lã a
Tailleurs 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 senhoras, cintura franzida,
45,00 alta moda
100,00 Boléros de péle a

25,00 I Casacos de péle a

135,00
188,00

225,OG
350,00
650,00

Capas de gabardine para homem, desde
Jaquetas de couro a

Ca pas de gabardine pura lã, toda forrada à
seda, último tipo

Capas duplas, superiores
Sweter s para homem a

Térnos FISCHER, finissima confecção, de
400,00 por

155,CO
2:20,00

235,00
280.00
18,00

290,00

Estes preços sõo poro vendas EXCI.JUSIVAMENTE À VISTA e representam a melhor
cumprimos a promessa de que, ESTE ANO, FARIAMOS UM INVERNO DE

demonstração ç;le
GUERRA

que

Preparam-se os

atacar
soldados

Japão

•

amerrcauos
o

Washington, maio (Serviço
Ie�'pecial fia Inter-Amer icaua) traps ", que é uma expressão
Submetidos a treinos rigorosos nos r ia populor.
métodos modernos da guerra me- "Booby traps" são umas peque
canlzada e aérea, milhões de ame- nas minas especiais que CaUS'<1l11
I'icanos estão se preparando para mesmo o desejo de as guarrler co
entrar nos campos de batalha. O mo recordações de batalha, como
JtJ',cino é-lhes proporcionado nas suce-de a capac.etes, uniformes, es
centenas de campos espalhados pingar-das abandonadns. Ocasional
,UDS Estados Unidos, desde o Atlân- mente, elas são deixadas pelos 11a

; t1co ao Pacifico e da fronteira do zistas sôbre o cadáver de um sol
.Canadá ao Golfo .do México e Rio dado aliado afim de que quando
Grande. o forem enterr-ar os participantes
Num enorme campo situado do funeral sejam atingidos pelos

prOXll1lO destra capital, o treino estilhacos.
consiste em hab il itar os soldados a CIIl (tos campos dl'

í

rci no mais
liln'piar'ü campo de minas, af'im de importu nte é na Ff ór id a, onde os
que os Ianques e a infantaria p os- fundamentos para a segunda I'rren
:sam avanç'ar rapidamente através' te exlúo sen d o Ievan lados. Ali mui
do terreno de oride o inimigo te- tos homens se estão treinando pa
,filha sido expulso. São-lhes ensina- ra o medonho assalto contra o Ini
·das todas as tramas que podem ser migo, seja ôle nas fortalezas da Eu
;l.1sadas pelo comando nazi-fascista ropa ou nas praias do Japão.
;nas suas retdradas, como seja o de Sob as atuais cond icôcs de bata
deixall'em atrás de si cacgas morti- lha, especializadas tropax de cho
fer.as de explosivos para iludirem que anfib ius 'estão se nrlo treinadas
o. incauto. Essas armadilhas foram aos milhares. Empregando a tática
cugnominadas na linguagem do dos "comandos" i ngles es e cana
E'xército de "en,gana-tolos", booby denses, est'es são os hOlllens que

. maneiras de dominar um adversá
da gi-' conduzirão os assaltos aliados a �'to. Devem, além disso, habilita

firmar o pé nas praias inimigas. A rem-se a nadai' carr-egados com um
eles compete, não só esmagar a bom Iarrlo depois de se lançarem
oposição 'a,dw>orsária no ponto de à úgua de uma plataforma de uns

embarque, mas proteger a artilha- 35 pés d e altura, que faz as vezes
r'ia pesada que f'ôr descarregada das ,de· "rlec k " de um navio. Neste
embarcações. Sob o Jl1JH'is pesado exercício é-lhes ensinada li fôrma
tiroteio, eles devem estabelecer de conservarem a carabina euxu
verdadeiros anéis de aço na costa, la, afim de estaa-em prontos a Iazer
que servirão corno canais de inva- Iogo logo que alcancem a terra.
são aos exércitos aliados que hão Após êste treino p re l iminav, pas
de dar o empurr-ão final às fôrcas sa-se a UIIl nutro de maior impor
do Eixo.

•

lância que é o tio "curos de i nf'i l-
No Campo Gordon Johnston, [o- tracão". Êste é feilo num improvi

vens americanos acostumados à sado campo de batalha COI1l 100
vida pacifica dos Estados Unidos, jardas de r-uuupnimento e mun ido
são prepacados mental e f'isicamcn- de lodos os obstúculos de que o
lc p'�U':1 u choque hru lnl e petiguso inimigo poderia servir-se para (li
de batalha, í'loultar o ataque das fôrças alia-
Esta é a ÚIl ica escola do exército das: crateras de g,ranaclas, a,1'a111e

para as oper-ações de costa a costa. farpado e troncos de árvores des-
O curso de cinco semanas abre pidas pelos p rojeti s.

com treinos especiais e rotineiros Há ainda o treino para lulas nas
destinados a habitual' os 110VOS sol- !::uas, o qual é feito numa velha e

dados. Sobem cordas, escalam obs- abandonada povoação que foi re
táculos aprendem o "judo", urna construi da para esse fim dentro
.eS/pécie ela lnta "cartch�as-catch dos moldes de l1ma aldeia gel'lllâ
clln", além de 13 rúpidas e seguras nic8.

Quarto Vende-se peguen� casa

comerclal, de
sêcos e molhados, bem a·

freguesada, à .rua Uruguai,
n. 17. Tratar na mesma.

271 30 v -6 I

6v·3

Aluga·se um espaçoso quar
to para casal ou solteiro, com
2 janelas de frente, à rua Al
mirante Alvim, 26.
276 5 v-4 Vasa de moradia

Precisa-se de uma, de bons
cômodos e bem instalada, de
preferência no centro urbano.
Informações nesta redação.

5 v-4

Vende-se
uma embarcação r-ara 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).

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

mesmo

1279Chácara
Por preço módico, dVeende'se I S�leta e qllartouma, com ótima casa mo li

radia, à rua Lauro Linhares, n. Aluga·se um opol"tamen-
64, medindo o terreno 20 mil to (saleta e quaI'to), na

mts. quadrados. Tratar à rua Pensão Suiça, à rua Este
Cons. Mafra, n' 39 (Alfaiata- Iles Junior - 135.
ria). 30 v . 9 6 v.-alt. - 6

APANHANDO
um

·RESFRIADO?
-;:-

Faça isto ••• Ajuda a

evitar os resfriados
Qtulndo com.�r 8 espirrar, a tUn
,ar ou a sentir o nariz irritado .•• esse
é o sinal de alarme da Natureza I
Providencie LOirO! UseVick Va-tro-no!!
-pingue algumas gotas em cada na
rina. Depois, repare com que rapídesele� a atuar, estimulando e ajudando as defesas da Natureza a repelir
o resfriado. Va-tro-nol , um medica
mento especializado para a "zona de
perlJO" nas vias nasais, onde COOJe1i'lIIl
....i 1OdoI OI rum.dOI.

Escolares mexicanos
nos Estados Unidos
El, PASO, Texas - Maio - (In

ter-Amer-icana) Os jovens cs-·

colares das visinhas cidades de
Juarez, no México, e EI Paso, nos

Estiados unidos, deram recente
mente uma prova definitiva da in
tonsidade do sentimento de solida
riedade que don1l.na as Nações
Anle,ricanHs.

Os esül.(!antes das escolas de J lla
rez visitaram as esc,ol:as de El Pa-
50, onde f'oram reoebidos ealorosa..

menLe pelo.s s,eus colegas c profes
sores no.rte-americanos.

O pt'efeiLo Antônio J. Berllludez,
da cidacle de Juarez, que acompa
nhou os estUflantes mexicanos, fí)L
saudado pelo pref'eilo de Et Pas!).
'o sr. J. E. Anderson.
J DllI'anle a visita, os jovens eslu�
! tlanl('s mexicanos cantaram algu-
111l<ls (le S·lHlS cancões folcloric�(s c

1 apresentaram nÚI;;'eros de dansa tí

JIPieH do México. Aclem[l,is, Jaime
Oso]Jo, da cidade de Juarez, tles·
11lll11bnll; q. :Lssis,tênci.a com rxcc

!enil' decfamação.
() r!1si!JO cio espanhol é obriga·

t()']'i () rl11 tO(]::t.s as escolas elcmeu·
ta'res do EsiH.fl0 do Texas.

-r_:

------------_._-
A Estatística Mil�ar, destinada �

•

facilitar a preparat;:ao rápida, e tal)
das da Nação, exige que todos OS,

perfeita quanto possivel, do apare-
, Ihamento material das fôrças arll!a·

I brasileiros lhe. prestem
cocperaçao•

Subtrair-lhe apôio é trabalhar eQ�''n! o Br<l.!Ilil em �uerrll. (D. E. M. f
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INDICADOR MÉDICO o papa não opta pc:la Amalor base a' e d mundopaz a qualquerpre(o. er a � r

);0 seu l iv ro "The Catholic Chur-ch Londres, 22 (U. P.) - As au- pletou a rota aerea do nordes-
and International Order", faz o SI'. A. toridades da arma aérea norte- te empresa ainda de maior al-c. F. Beales, membro do Conselno da. .,

'

Associação Histórica, Londres, as segu in- amerICana, canadense e britâ- cance que a estrada do Alasca.
���11�el�1�1l�;SC;;��1��t'etas, sãs e práticas", nica, revelaram oficialmente a Essa rota une uma série de
"Porque ú Papa não condena a Hitler existencia da "maior base aé- pontos remotos da reaião maise Mussolini? Donde vem que, embora um

, " • •
b

mesmo Deus é reconhecido por todas as I ea do mundo , na península setentrional do mundo e, al-
grandes nações européias, os povos da do Labrador. Essa base é utili- gum dia será utilizada para oEuropa estao em guerra pela segunda. "
vez numa só geração e rezam àquele zada conjuntamente pelos tres tráfego expresso de aviões daDeus, cada Ulll deles, pela vitória? Como •

A R
.

F A' , • E
• .

I dié que suas igr-ejas estão os encorajando parses, S eais orças er eas uropa ate o Onente, n la e
d� rezar, cada um pela causa de _5',a na- e as forças aéreas norte-amer í- Austrália pois estabelece li-çao, embot-a, C01110 resultado, catól íco lu- . _' A.

la contra ca tól ico e irmão contra o ir- canas aproveitam-na como gaçao entre. o Atlântico e o
mão? Que (li�'�ito tem o homem pr-ati- ponto de partida para o trans- Yukon no Alascacante da reltgião de ser ouv ído »eio ho- . _ ,_

' •

ruem da rua, se a religião tem tão pouca porte ele aVloes a Gra-Breta-
importância que possa sei' agrí lhonada ]. 1 E b .

.

d
-

'.
ao serviço de causas ele menor valor e n la. n1 ora alll a nao esteja
até abusada pal:a multiplicai' as carn íft- concluida seu custo já se ele-cm a s em massa ? •.. Porque o Papa, que '

afirma ser o Pai de todos os cristãos, va a cifra superior a três n1Í-
do não fala claramente e proibe a sua vasta Ih

-

d
-

ib 'I'.

greI em todas as nações de ajudar em oes f\ 11 rap este! lnas_
qualquer- guerra? ... lIIas, haveria algum Anll!.lCi'a-'se também que êsteerelto, se ele falasse? ....,

,

A estas perguntas. o autor do Ilvro cl- ano O governo do Canada com
tado (A Igr-eja Católica e a Ordem In ter
nacional) responde magistralmente, mos-
trando a atividade benéfica dos Papasem favor da paz mundial.
uma outra resposta extraimos elo "No

t ic ioso Católico Internacional" de Bue
nos Aires, Aí lemos o seguint�:

DOENCAS DE SENHORAS E CRIANCAS Numa t1'ansmis,ão, efetuada em ale-
-> � nl�o, a Estação Rád ío Vaticana irradiou,CONSrL1'M";: Das 10 ·�tS 12 e das 14. 'ils ,17 Iiorus ,- Rua Felipe (.';c!llnÍl1t, :39 (sob r, ) ha semanas, o segutn ts comentário a res-

peite da conhecida l\>lensagem de Natalde S. Sant idads Pio Xll:
Arais elo que U1TI3 mensagem. este do

cumento tem o cara ter de uma Eric ícl íElx-In tetno do Servír o cio Prof'essor Leónidas Ferrena e ex-estagiário dos Serviços ca. Isto se �d�\'e ao fato que, hoje, as
elo clr. Gabriel de Andrade (Rio) e di'. Pe re íra Gomes (S. Pauio) partes contr-ár-ias podem ter tomado uma

iChefe <10 Sei-víço de Oftalmologia !(lo Departamento de Saúde e !Hospital 'de Cm-idade ou o�tl'a passagem para seu próprio uso,0I11ltlnclo as demais. Jsto não é senãoClínica lufdico·ch·írrgiea especializada de Olhos, Otn-idos, Xêll'iz � Garganta mera propaganda; 111a5, o fato e111 si de-
(,OXSUJ,TóRIO: Rua Felipe Schmídt , 8, Fone 1259 - CONSUJ,TAS: Das 15,aO monstra Cjue o Santo Padre está acima

às 18 11OI'as - RESIDÊNCIA: Conselheír-o )lafl'a, 77 _ FI,OR1AXóPOLIS; de todos os partidos.
Náo é conveniente que o Papa desçaao ;1lvel de uma inutil propaganda. Fo,

LO porem,. em vez disto, sua preocupaçãoDR AURE'LIO ROTO de d ir lg ir seus. apelos à conciência dost. homens e. reaí irmar os princípios mo-
ruis. Isto e o Cj ue tem feito o Sumo Ponlífice ele maneira muito clara.
Nenhum homem reto poele sustentar

que o Papa permanece calado. Todos estão em condições de Comprovar a atitu-de por ele assumida. Não se inclina paraesta ou aquela parte beligerante, a este
ou aquele partido político; mas, tampouco e neutro. Quando está em jogo algumassunto relativo às leis fundamentais deDeus, da Igreja, êla dignidade humana"AO PODE HAVER NEUTRALIDADE'senão unicamente uma defesa do direito'O Papa está do lado de Deus, elo direit�e ua lIberdaele humana. Não condena os
indivícluos. mas sim o erro e a injustiça.Conden� os falsos sistemas, onde quer
que eXlstal11, se eles contradizem à leiele Deus.
Talvez nos tenha impressionado lli11 fato com respeito à Mensagem de Natal à

Cjual nos referimos; o Pontífice não tem
feito, às nações, nenhuma proposta con
creta de paz. Fê-lo em eada uma de suas
alocl}ções anteriores; en1 especial e corn
partIcular empenho em sua alocução ,de13 de maio de 1942. Nada de semelhan-

".__ J"J"wl'. te temos ou;-jpo ",té agora. O Papa é um

pens�dor pratIco; compreende, pois, quanto amda se chocam entre si as pal'tesem luta, e que. nos momentos atuais.
um apelo 'para paz dificilmente seria esHOS· cutado.

,
Por outra parte, o Santo Padre :\-'\.0

e defensaI' de uma "paz a qualquel'preço",

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVJDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONS'CLTAS: Pela manhã, das 10 as 12 - À tarde, das 3 as 6.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ele Aperteíçoaman to e Longa Pr-át ica no Rio de Janeiro
C01\SUI/!'AS - Pela .mnnhã: às terças, q uín.tas e sábados, das 10 .às 12 horas:
ii tar-de, dial'ialllente, das 15 às 18 1I0I'as - CO::>lSUJ,TóRIO: Rua .Joi\o Pinto n. 7,
.sobrado - Foue: 1.46'0 - Resldêncín: nua Presídeute Cantinho, 2:l.

MARIODR. WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade (lo Brasil)

.Ex-interno do Serviço de Clhn ica Médica do Professor Osvaldo Ol ive í

ra, médico
Departamento de Saúde

CJA2'llCA )!f;DICA - )loléstias Iuter-nas de adultos e oi-ianças. co:\'SUUróRIO:
Rita Fetípe Schmidt 11. ;�8 - 'I'e l. 142(; - RF]8IDf:X(,1.�: Rua "i,conde de OUI'O
Pr-eto n. 70 - Te!. 1523 ._ HORARIO - Das J5 às 18 Iioi-as _ FI,ORli\XÓPOI,JS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON MÉDICA

DFt SAVAS LACERDA

DR. EDGARD PINTO
DE SOUZA Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce ria. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc,
Aplica o Pneulllo-torax artificia,]
para o tratamento da Tuberculose
Pll'lmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
C:ompleto gabinete de E!etricidade
médica: Ondas cllli,as e ultr2.-CUl'
las, Haios Infra-Vermelhos e Raios
Ul1ra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Hna Deodoro, 3

e.squioa Felipe SCihmid&:
Das 9 às 12 11rs" e das 14 as 17 hrs.

Telefone 1.475

Médico-cil'ul'gião da Casa de Saúde São
S"basWio. Formado na Faculdade de Me·
(licina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente efetivo da Ca
deira de Técnica Cir-úrg íca regtda
pelo Protessor Edmundo Vasconcelos.
Ex·assistente elo Prof. Benedito Monjene
gro, C0111 ])l'áUca de mais de 7 anos lia
Clínica Cil'Íll·gic.a do Prof .. '\lípio ('Ol'reia
J\eto. Com eswgio de E'specializaçiío lIO

Hospital Charité de Berlim (Scniço <10
PI·of. 8auerbruch) e nus clJnicas ,lns
P,·ofs. KOl,ljetzIlY, de Hamburgo, e 8ch·
Juiedell, de Frankfol't. Cirurgia da Til'úi·
de, f>stfnuago, intestino <leIgado e gTOSRO,
figado e vias biliares, seios, títcl'O, OY<Í·
J'Íos, rjns, pl'ostata e bex.iga, hérnias, IIi.
drocele, ,-aricocele e Yal'izes. Cil'urgia
dos cs�os e articulações_ .: ellcou tI'ado
clial'Íéullente das 9 11S, da lllaJlhã ao Iueio
dia, na ('asa de SaÍlde São Sebastião, te!.
1.153. Das 1;; iis 18 da tarde, " I'lIa Fer
nando Jrachado. 9 te]. 195. Residência:
nua Duarte Schutel n. 2. TeJ. 1259.
.w.·."._,..-.....·.-_-_·_·II!:l..�.,._·..................,.._"

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
ClíNICO

DR� DJALMA
MOELLMANN

Clínica médico-cirúrgica do
DR.. AUGUSTO DE PAULA

CIRURGIÃO - DIRETOR DO
PITAL DE CARIDADE

Doenças de senhora,s - Operações -

Diate,mia - Infl'a-Vermelho Ultra
Viol'etaForm.ado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervosü, aparelho genito

uriJnário elo homem e da mulher
Assisje. Técnico: DR. PACLO TAVARES
Curso de Radiologia Clínica com o dr.

Manoel de Abl-eu Campanario (São Pau
]0). Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio ele Ja
Illeiro, - Gabinete ele Raio X - Electro
cardiografia clínica - Metabolismo ba
=1 - Sondag.em DuocleIJal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros
copia e análise c.Jínica. - Rua Fernando
Machado, 8, Fone 1.195, - FI-orianópo!is.
.,._.._.J"J"wl'. '"

Rua Vise. de OU1'O Preto, 51. Tel. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
Tmtamento das dores e inflamações nas

senhoras para evitar operações
...........w_w.....-..·............,..........·",

DR� REMIGIO
CLÍNICA. }IÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas, RE·
SlDltNCIA: Av. H, lJuz, 186. Fone 1392.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA

'Rua Vitor Meireles n. 26
Telefone n. 1405

Homens e Se!nhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diál'ias das 5
horas em diante

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Ch--1I1'gia e Ortopedia. Clínica e Cil'U1'gia
do torax. Partos e doenças de senhol·as.
CONSULTóRIO: Rua Trajano, 33. Diá

TÍamente das 15 às 17 horas. RESID�N·
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.
...,._.."._ - ... DR. SAULO RAMOS
HELENA CHAVES SOUSA Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.

IALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô·

mago, vesícula, 'Útero, ovários, ap.êndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PER1NEO - Hérnias, hidrocele, ve·

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e ,'arizes - Fracturas:
aparelhos de J:'êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das ).4 jls 16 horas, diariamente.

ENFERi\IEIRA OBSTÉTRICA
(Parteira)

Diplomada pela Maternidade
de Florianópolis

Com JODJ:'a prática do serviço
obstétrico

Atende chamados a qualquer
hora

Praça ida Bandeira, 53 - sob.
(AntiJ:'o l,al'2'o 13 de Maio)

C. U. da G.

I
A Agoniada J(smaAliviada Poucos Minutosem
Em poucos minutos a nova receila _

Mendaco - comel'a a circular no sangue.aliviando os IIcessos e os ataques da asma
ou h!'onquite. Em pouco ,tempo é possiveldormIr bem, respirando I!vre e laeilmente.
Mendaco alivia·o, mesmo que o mal sejaantigo, porque dissolve e remove o mncus
que obstrúe as vias respira(ol'ias, h,inlllldo
a sua energia, arruinando sua saúde fa
zendo,o se n t i r· B e prematuramente ,:elbo,Mendaco tem tido. tanto êxito quÇ. se ofe.
rece com a garanlia de dar ao j>acienterespiração livre e facU rapidamente e com.
pleto alivio do sofrimento da asma em poucos dias. Peça M.ndaco, hoje mesmo em
qualquer farmácia. A nossa garantia 'é a
sua maior proteção.

liend a co A:!:,;:.m

Carmelo Prisco
Aulas de violino

Tratar à
rut;1 Tiradentes, 40 I

10 v. ---: 5

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
OIA. WETZEJ_J INDUSTRIAL-JOINVILLE (Mlrca regiSI.)

econom.iza ....se tempo e dinheiro

"A Bandeira Nacional quando em prés..

tito ou procissão, não será conduzida em
posição borizontal, e irá ao centro da
testa da colnna, se isolada; ii direità da
testa da coluna, se houver outra bandei
ra; à i'1'ente e ao centro ela testa da co'

Iuua, dois metros adiante da linha pelas
demais formadas, se concorrerem três
ou mais bandeiras". (Decreto-lei 1). 4.545,
de 31 de jlllho de 1942; - i\rt. 18, N. 2).

Alivio imediato
olhos

para
cansados!

Algumas gotas de
Lavolho diaria
mente desconges
tionam a vista,
r est i tuem-lhe o

bem-estar. Expe-
rimente-o.

-

Livraria e Papelaria NOVa
-�de

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

público, em geral.

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

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Seccão de Eletricidade_"

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

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

ALERTA
EM FLORIANÓPOLIS não

veste gôsto e artecom

quem não quer, pois, para

tanto, é bastante fazer

uma visitinha à ALFAIA-

TARIA BRITO
ali na

que fica

Rua Tiradentes 0·17
N° 186 v -32

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

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Escolhido O lugar para o golpe da inv
.

ão
LONDRES, 23 (UNITED) .•• "JÁ ESCOLHEMOS o LUGAR ONDE SERÁ DESFECHADO o PRóXIMO ATAQUE CONTRA o
"EIXO"". ESSA DECLARAÇÃO FOI FORMULADA PELO SECRETARIO DA PRODUÇÃO DE GUERRA, CAPITlO LUTTtETON,
EM DISCURSO, QUE PRONUNCIOU NA INAUGURAÇÃO DA CAMPANHA DAS "ASAS PARA EM VITóRIA", EM ALDHERT"
o CAPITÃO LUTTLETON NÃO INFORMOU ONDE SERA DESFECHADO o GOLPE, o QUAL CONSTITUIRÁ DESAGRADÁ .. ·

VEL E MORTAL SURPRESA PARA o "EIXO". DESTACOU? ENTRETANTO, QUE TALVEZ o GOLPE NÃO SEJA DESFE.·
COADO NO MEDITERRÂNEO, INSINUANDO, ASSIM, A POSSíVEL INVASÃO DA PARTE OCIDENTAL DA EUROPA.

o EST.ADO Espcrrivo
Palmeiras e Corintians, os clás

sicos rivais do futeból paulista, de
frontaro.m-se ontem, à tarde, com

invulgar entusiasmo, perante nu

merosa cssíatêricic ,

A po.rtida terminou com o triun
fo do Pulrnetrc.s por 2 a O, tentos
de Lima, o Íamoso "garoto de ou

ro" da seleção bcmdeí rorrte de
1942. O Corintians atuou toda a

fase complementar e parte do 1·
tempo, sem o concurso do seu

centro-a��nte "Geraldino. Reapare
ceu no onze vencedor o vetera
no ponteiro direito Ministrinho.
Os corintianos tiveram, no 1· tem
po, um tento anulaado pelo ár-
bitro Carlos de <_?liveira Monteiro. Em Belo Horizonte
Renda: C1' $ 262.801,00. Foram ven- Ab t dA'· 2 O
d.d

. d 4015
a en o o rnerrco por 0.,

1 as as segUIntes entra as:. t t d R d Atl't·c o
. .

"031.
. en os e ezen e, o e I o c n-··

mela - gerals; " mela - argul- .

t t·t I d pe- do
d

. 3 qurs ou o 1 U o e cam ao <.

ba�ca as 32.445 gerals.; 10. 09 ar- «Tornaio Relampago», Rendo.: 20
gmboncads; 1.692 codeirus cobertas 1.1

.

e 2.752 cadeiras descobertas.
rru cr-uzerros ,

É a seguinte a colocacão dos N -B .

concorrentes ao campeonato pau- a ala
lista, por pontos perdidos: 1· Pal- Baia 7, Guarani 2

meiras, 1 ponto; 2· Corintio.ns e

Portuguesa de Esportes, 4 pontos;
3· São Paulo e Ipiranga, 6 pontos;
4· Santos e Juverrtus, 8 pontos; 5·
Comercial, 9 pontos; 6· Portugue
sa So.ntísta, 10 pontos; 7· [S. P. R"
12 pontos e 8· Jabaquara, 14 pon
tos.
A tabéla do campeonato marca Em P. Alegre

para o próximo domingo os se- O Cruzeiro abateu o Gremio por'
guíntes jogos: Santos x P. de Es- 2 a 1. Renda: Cr$ 20.050,00
portes, São Paulo x P. Santista, fi
Palmeiras x S. P. R. e Corintio.ns ......................

• .........w...• .....·.�ó

x Comercial. Os jogos disputados
já renderam Cr $ 1.972.433,00. Os
••artilheiros" do oertame bandei
rante: Leônidas -São Paulo- 10
tentos; Paulo -Juventus- 8 tentos;
Hércules e Jerônimo -Coríntians-,
Luíaíriho -São Paulo-, V).ladôniga
e Lima -Palmeiras- 6 tentos; Plá
cido -lpiranga-, Ferrari -Juventus-,
Charuto AP. de Esportes- e Ser
vilio -Corintians- 5 tentos.

Precisa-se de uma moça, que:
faça as 4 operações e possa ir.
dois dias de cada semana, a

Biguassú, fazer o levantamento"
de produção, de compra de ma

téria prima, folha de salâríos-

Em Montevidéu de operários, escrituração de li-
Penarol 1, RompIa Junior O; Sud vros fiscais, etc, Entender-se:

América 3, Central O; Nacional 6, com LOURIVAL AlMEIDA e

Defensor 3.

o russe à
rI Linha Azul" Futeból

Em São Paulo
assalto

Moscou, 24 (R.) - Há uma

quinzena, os canhões bombar
deadores e tropas de choque
russas vêm martelando a se

gunda linha de defesa ger
mânica diante de Novorossisc,
que os alemães chamam "Li
nha Azul", porque de alguns
de seus fortins se pode avistar
o mar. Esta semana tem sido
caracterizada por ataques lo
cais alemães, numa tentativa
de experimentar o poderio
russo ou melhorar suas pró
prias posições.
Tendo recebido reforços, a

"Luftwaffe" está evidenciando
renovada atividade, porém as

perdas que experimenta repre- lo estreito de Querch.
senta cerca de 30 em cada 40 Por sua vez, os guerrilhei
aparelhos empregado díaría- ros operam, a despeito da fa
mente. lha de proteção natural. Um

As baterias costeiras russas grupo deles fez explodir uma

bombardeiam as tropas ale- linha férrea em 12 lugares, in
mãs concentradas para a ação terrompendo o trafego por al
ou em marcha para os pontos guns dias.
de reunião. As tropas alemãs apresen-
Ao longo do estuário do tam sinais de depressão. Um

Cubã, prossegue a luta sem cabo alemão, em carta que es

tréguas. creveu á esposa, diz que "não
Forças alemãs consideravel- tinham mais que malogros".

mente fortes estão acumula- . A carta acrescentava: "Per
das na península de Tamã. Os guntamos sempre quando se

alemães experimentam dificul- remos enviados á Criméia, on
dades na proteção ao trans- de sentiremos novamente ter
porte dos abastecimentos pe- reno sólido sob nossos pés".

pontos perdidos: 1· - S. Cristovão,
2 pontoe; 2·- Fluminense, 3 pontos;
3·- América, 4 pontos; 4·- Cento.
do Rio, 5 pontos; 5·- Boto.fogo, 6
pontos; 6·- Flamengo e Vasco, 8
pontos; 7· - Bonsucesso e Madure í
ra , 10 pontos e 8·- Bangú, 14 pon
tos.
O Vasco pretende contratar os:

famosos jogo.dores Xisto Gonzalez,
cegtro-médio do. seleção uruguia, e ,

Salomon, za-gueiro do Racing, de
Buenos Aires.
Procedentes de Buenos Aires. es

tão sendo esperado hoje no Rio, os .
craques Cuejo e Dina, recentemen
te contratados pelo Botafogo.
O Vasco denunciou á C.B.D., o

contráto do avante Jair.

Agora lia'I' d
'

d I t Destróier lancado
, a Ia eve sair a u a", ao mar

Londres, 24 (U. P.) - A Itália não possue, agora, teorica- Washington, 24 (R.) Num

mente, razões para continuar na guerra, pois, segundo ahrmararn dos estaleiros.da Califórnia foi

1
. . ,

I
,. lançado ao mar o novo des-

seus porta-vozes, e a particrpára na uta apenas com o propósito troí "D " bsti
d b t K· t C di 1

-

dê
. roier ownee , que su 1-

e com a er o omm em. om a ISSO uçao este, agora anuncia- tuirá o navio do mesmo nome

da, foram por terra todos os motivos forjados pelos dirigentes fas- perdido em Pearl Harbour.
cistas para levar o povo italiano a lutar contra as nações unidas. O novo destroier foi cons

�a opin.ião. dos observ�dores políticos britânicos, os alemães obriga-,
truido pelo l11��eIO do antigo

rao os italianos a contmuar lutando contra as Nações Unidas, pois,
e conten�o 30 ii, de suas peças

t· t domi d' 1 b
.

'1
.

'1·
e armacao.

pra lcamen e, ommam a to a alXO a penmsu a Ita lca. ----'--- _

Greve

No Rio
Vencendo o América por 1 a O,

tento de João Pinto, o São Cris
tovão quebrou a invenci�ilidade do
quadro rubro. Renda: Cr$18.904,10
Fluminense e Canto do Rio em

pataram pela contagem de O o. O.
Renda: Cr$ 10.600,70..
Flo.mengo e Bonsucesso também,

empo.taram, pela contagem de 2 a

2, tentos de Nilo e Clodoaldo (con
tra), os dos rubros-negros e Co.ré
co e Eunapio. os do Bonsucesso.
Renda; Cr$ 4.240,0.
O Mo.dureira venceu o Bangú por

3 o. O, tentos de Pilton, Valdemar
e Jorginho. Renda: Cr$ 905,300.
Sabádo, à noite, o Boto.fogo der

rotou o Vasco por 2 a O. Renda:
30 mil cruzeiros.
Os jogos do. próxima rodo.da: Flu

minense x São Cristovão, Canto do
Rio x Madureira, Botafogo x Bem
gú, América x Bonsucesso e Fla
mengo x Vasco.
Coloco.ção dos concorrente:;;, por

Em Curitiba
O Brasil venceu o Hritania por v

1 a O, tento de Hélio. Renda: Cr$
906,00.
O Atlético derrotou o Juventus.·

por 5 a 2. Renda: Cr$ 1.133,00.

na I
-

OSMAR LAMAROUE E ISENHORil
participam aos parentes e

ressoas de suas relações o

!
nascimento de seu filhinho

jOAO LUIZ.
FpCJlis., 21 I 5 I 943.

3v·1

fábrica «Chrysler»Nova Iorque, 24 (R.) - En- tucky.
traram em breve 20 mil operá- A" Chrysler Corporatíon " é
rios, 14.500 dos quais emprega- uma das maiores empresas in
dos nas fábricas de guerra da dustriais do mundo em fabri
'importante firma "Chrysler cação de caminhões e automó
Corporation". Os grevistas de veis e está construindo moto
"Chrysler" pertencem a 3 fá- res de aviões "Merlin-Rolls
bricas diferentes e os diretores Royce", para a "R. A. F." e

da empresa declararam receiar veículos militares para o exér
que todos os operários das in- cito. Em fevereiro dêste ano
dústrias "Chrysler", dos Esta- foi anunciado que estavam
dos Unidos, que atingem 85 muito adiantados os serviços
mil, sejam afetados. de construção de uma das
A despeito da tregua, os mi- maiores fábricas do mundo da

neíros cessaram o trabalho em "Chrysler Corporation" onde
14 pontos diferentes, desde aI seriam fabricados motor'es de
Pensílvanía até o Ohio e Ken- avião.

.

'Em Jelnvllle
o Bonsucesso venceu o Gloria

pela elevada contagem de 4 a o.

É MAIS QPE UH
NOME, E UM
SIl1BOLOI

Faleceu no Rio

EMPREGADA

Olhos -- ouvidos -- nariz .- gal'ganla
REASSUMIU SUA CUNICA

Rua Vitor 'Meirelles 2ft
Diariamente: 10 às 12; 3 às 6 hs,
.........._ _ .,.. _-J'Jl".

Doutora
JOSEFINA SCHWEIDSON
reiniciou sua clínica

--.-.-------------.-_.--�
orq ·lt�ndci;a- N;;i(;',':'iq.i;'n'd;; -ha;te'!'
da em janela, porta, sacada ou balcão, fí
cai-a: ao centro, se isolada; à direita, se

houver bandeira de outra nação; ao cen

tro, se figm·arem diversas
.

'bandei!'!.s.·
perfazendo número ímpar; em ])O�lça!,'
que mais se aproxime (lo centro e a di

reita deste, se fignrando diversas ban-

deiras, a soma delas formal' número par•.
As presentes disposições são tambetn.
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras repl'escn'"
tivas de illstjtuições, corporações ou as ..

:
sociações". (Decreto·lei ll. 4.545, de 31 de

julho de 1942; - Art. 18, N. 1).

À última hora, tivemos notícia
de haver falecido ontem, na Capi.
tal Federal, o nosso conterrâneo
� Fúlvio Pires Mo.chado, auxiliar
técÍ1ko do Palácio Tiro.dentes, e

irmão dos srs. João Pires Machado
e Renoto Pires Mo.chado, proprietá
rio do. casa "Sapato Chic".

Em B. Aires
Boca Junior 1, 'Estudiante l;

Atlanta 2, Huracan 2; Ginesia e

Esgrima 2, Chacarita Junior 2;
Banfield 3, Racing: 1; River Plate
1, Platense O; Old Boy 2, Indepen
diente 1; San Lorenzo 3, Lanus 3;
Ferrocarril 2, R03ário O.

RIT%jHoje às 1 lI2 horas I
Última r�içSO pO it�r-�,tOttl filr�·COM HARRYr BAUR

�NO PROGRAMA: (naNE lOR 11
BRASILEIRO 185 -- 'OLlMPIC J,. R
NAL n· 111 __ PRO!llBIPO ATE: IS
ANOS. PREÇOS: C' R$ 3,30 e 2,11,0.

Estocolmo 24 (R.) - Os úl
timos telegramas recebidos
nesta capital revelam que os

sabotadores destruiram quase
completamente a maior fabrica
de metralhadoras e armas au

tomáticas da Dinamarca, atual
mente trabalhando para a Ale
manha e sob estreita vigilân
cia das autoridades militares
alemãs. A produção ficou pa
ralisada.
Nessa usina trabalhavam, dia

e noite, dois mil operários espe
cializados.

Sabotadores
na Dinamarca

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE.
SULTADO O POPU.

Em Santos
Em disputa do co.mpeono.to paulista
jogaram ontem os clássicos rivais do
futeb61 santista-Santos e Portugue
zo.. Atuando com mais coordeno.ção
em todes as suas linhas, o Santos
conseguiu abo.ter seu valoroso o.d·
versário pela conto.gem de·3 a O,
tentos de Echevarrieta (2) e Cláu
dio. Rendo.: Cr$ 30.792,00.

LAR DEPURATIVo
DO SANGUEMARCA REGISTRADA

I§I'IIEtI:6#lti!I A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
� Fígado O Baço, o coração o Estômago, os

Pulmões a Péle, Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatísmo, Cegueira, Queda do Ca

pelo, A_nemia, Abortos e faz os individios idiotas.
nofenslvO ao organismo. Agradável como Jicôr.
O ELIXIR

..
914 está aprovado pelo D. N. S. P.

co�o aUXIlIar no tratamento da Sífilis e Reu
matismo da mesma origem

VALIOSAS OPINIÕESO ELIXI� «91�»•.dada a sua Ateslo que apliquei muitasbase. é ótlm�. �uxll.iar. do Ira- vezes o ELIXIR «9t%» obtendo
tlamento da Slfllls prlDcIP�!meD- sempre os melhores resultadose IDOS ca�o� em q�e a vIa bo- no Irrtamento da SífUis.
ca é a umea PllsslveI.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartolelil

I
Fogio Econômico
Por motivo de vio.gem, vende-se

um, formato pequeno, com forno à
lenho., próprio paro. o.po.rtamento
ou casal. Preço de ocasião. Trato.r
nesta redação.

I'VARTAZES DO 5óii
I

HOJE 2a.-feira HOJE
CINE ODEON

A's 5 e 7.30 horos:
MULHERES SEM NOME

IMPERIAL
, A's 7.30 horas
Ultima exibição de

«F A N TAS I AJ:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


