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LIANAS ESTÃO SENDO TRANSFERIDOS DA ZONA DA DALMÁCIA PARÁ OUTRA REGIÃO. AS TROPA '��;:"XARAM
ZARA, A 16� KMS. DE FIUME, PARECE QUE SE DESTINAM AO TERRITóRIO METROPOLITANO OU À COSTA MERI-

DIONAL DOS BALCÃS .

.....................................................................................................................................

BERLIM CONTINUA AFUNDANDO DESCARRILAMENTO

)

Desistiram de combater os guerrilheiros da
.

J
LONDRES, 25 (U. P.) AS FÔRÇAS ITALIANAS DESISTIRAM DE PROSSEGUIR EM COMBATE OS G
JUGOSLÁVIA. SEGUNDO INFORMAÇõES DA AGÊNCIA STEFANI, INúMEROS BATALHõES DAS MELH

Londres, 24 CU. P.) - A emissora
de Ber-lim anunciou, oficialmente,
que os submarinos alemães nf'unda
ralll 10 navios aliados com UI11 to
tal de 50 a 55 mil toneladas, cm

águas do Atlântico. Adernais, fo
r:i111 torpedeados outros 4 navios
a,liados. Segundo a mesma fonle dr
informação, fosses navios navega
vnm em diversos comboios ou iso
lados, em águas sot cntrionais do
Atlfllltico.

o
o }lUIS AXTIGO DIÁ1UO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e. Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Delair, EE. UU., 24 (U. P.)
Houve, pelo menos, 18 mortos e

mais de 50 feri elos em consequên
cia cio descarrilamento elo trem de
Pensilvania, entre as estações de
Cambcn c Atlantic City. Esses fo
ram os primou-os cálculos elas au

toridades policiais mas se acredita
que o número de vítimas aumente
ao serem removidos os vagões.

XXIX H. 8829 Comprai na CA SA MISCE
i_ÁNEA é saber economizar'

pesadíssimos bombardeiros contra Dortmund As. necessidades dos jornais cearenses
Londres, 24 (U. P.) - Mais que deixaram de regressar às nal "Star" declara que o nú- .RIO, 24 .(Ag. _Nac.) - ,A�en- termédio da Associação Cea

de duas mil toneladas de bom- suas bases 38 bombardeiros mero de aviões britânicos utí- dendo a sI�uaçao precarissima rense de Imprensa, com a vín

bas explosivas e incendiárias britânicos. Salienta-se, tam- lizados no devastador ataque de abastecn�en_to,. com a. qm:l da de Alfeu �1?oím, diret,.?r dl?
foram lançadas, pelas Reais bém, que, para efetuar os ata- I de ontem à noite contra o lu�a� os JornaIS. nortistas, IJ?pre?�a Oficial,

. esta::ao .a
Fôrças Aéreas, durante a noite ques, os aparelhos da RAF ti- Ruhr, chega, provavelmente, a príncípalmente os )orn��s .cea- disposição dos refeI�Idos Jor�als
passada, contra o centro índus- veram de vencer encarniçada mil. ° mesmo jornal acrescen- renses, on�e o ma;,or diário de de�tro de poucos. dias. _Os jor
tríal de Dortmund, na bácia resistência das defesas antí-aé- ta que três quartos dos aviões Forta�eza, <2 Pov� ,suspe�d�u nais cearenses receberao 5.00

'do Ruhr. reas do Reich. empregados eram poderosos
sua circulação por }alta de pu- toneladas, comprad�s n� firn

° ataque contra aquela cí- Londres, 24 (U. P.) - ° [or- quadri-motores de bombardeio. pel, sabe-se, autoI�zadamente, do ano passado. Os jornais do

dade alemã foi efetuado por
que os grandes pedidos de for- Pará e do Amazonas também

FE:r��L�r:!;::�!�:;e��� Jornal que trata do interesse p,�blico �����;7ai����iiâiaiiiãs"raid" de ontem à noite foi o S. Salvador, 25 (Ag. Nac.) - Com a manchete Vencendo Moscou, 24 (D. P.) - As fôrças soviéticas tomaram a iniciar 'a d
mais violento até agora deste- 'a campanha de abastecimentos", o "Diário da Baía" debate luta nas sangrentas batalhas que se estão desenvolvendo ao oés�� el�
chado contra a Alemanha e de- longamente os vários problemas do abastecimento da cidade, i\�oscou, .ao sul de Leningrado, na zona de Kursk e ao sul de Novoros

ve ser considerado como parte principalmente o caso do carvão vegetal leite carne verde e �Isl�. � ioruada .passa.cla, ?ecorrcu. fa_voraveln:e�1te ú� armas russas que
, r." O'

A
" obt�vel am lI�POI tantos êxitos, aniquilando varres milhares de soldados

importante da ofensiva da RAF' outr os artigos, d_:zendo que o governo procura resolutamente nazls!as. Salienta-se que os russos repeliram inúmeros contra-ataques
para preparar o terreno para resolver a situação. alemães na zona rle. acesso a?s poços petroliferos de Maíkop. Na zona

a invasão daEuropa.'
de Kursk os r.ussos forçaram _Imporlante linha de defesa inimiga, e ohri-

C d b t Ih d T.. t"'
garam os nazistas a urna rctir-nda. Ao sul de Leninzrndo as Iôrcas so-

As bombas explosivas e in- omemoran O a a a a e UIU f viéticas ocuparam inúmeras posições fortificadas ini�nigas. E ao '��uJ de
cendiárias provocaram ínúme- Novor?sslsk peneiraram numa cidade, ele grande valor estralégico para

rF\"': incêndios em Dortmund, Rio, 24 (Ag. Nac.) -- Realizam-se com brilhantismo as pos�el:IO�' ataque contra a_ base do Mm' Negro, que se encontr-a em poder
cujos arredores se encontram comemorações do aniversário da batalha de Tuiutí. G ministro do imrnrgo. Durnnto o dia de ontem foram derrubados 18 aviões nazis-

mundados. em consequência �ia Guerra baixou instruções especiais para a ornamentação da �.��....��!:..�;__��__�:�':!:..�:..�...;._�.�!:..;��._�.:._!���:::::...............�
do ataque británico contra as Praça 15 de Novembro e do monumento ao aeneral Osório. As F

"

d t Irepresas do Mühne e do Eder. bandas de música tocaram. alvorada, esta m;nhã, com a parti- UglU O rem em p ena velocidade
Informam ainda de Londres cipação de contingentes da Marinha e Fôrça Aérea. A

Porto Alegre,.25 (Ag. Nac.) Logo após, a polícia para-
Entre as cidades de Cruz naense requisitou o preso di

Alta e Carasinho evadiu-se, es- zendo estar sendo procurado
petacularmente, saltando do em consequência· de crimes
trem em plena velocidade, pe- contra a propriedade ali come-
rigoso ladrão de jóias, que era tidos.

,.

conduzIdo desta capital para
Curitiba.
Tendo feito vários roubos na

capital paranaense, o ladrão,
Francisco Mielli Filho, fugiu
para ° Rio Grande do Sul, ho
misiando-se no interior do Es
tado. Preso recentemente, a.

polícia encontrou em seu po
der numerosa.s jóias.

«O Brasil enviará um corpo de exército para o teatro da luta»
Rio, 25 (C.P.) - o "Globo" publica, remetido pelo seu correspondente especial

em São Paulo, o seguinte: "Dizendo que o Brasil enviará um corpo de exército para
o teatro da luta. o general Rabelo, que chegou a São Paulo, afirmou que "não po

idemoe permanecer em atitude passiva de simples espectadores". Acrescentou o general:
"Não é da índole dos brasileiros assistir, de iôre, às lutas nas quais está também

empenhado. Seria absurdo h umilhari te, que não se coadunaria com a bravura. intre

pidez e senso de responsabilidade de nossos patrícios. Antes do fim do ano, penso que

o Brasil já estará perfeitamente preparado para enviar um corpo exoedicionério do seu

glorioso Exército para o lado dos aliados". Concluindo. afirmou: "A luta na Africa
está terminada. Agora, vamos aguardar o segundo lance, o qual, ao que tudo indica,
está prestes a ser dado. Será mais um golpe tremendo dos forças democráticas, que se

cravará profundamente em pleno coração da Europa neeiticade'",----------------------�----

I.MARAVI·LOÇÃO(:uspa I
L.HOSA I
I�_------------------------._----

Mil

o embaixador Noel Charles em P. Alegreglês referiu-se à resistência {la Grã
Bretanha e acentuou o fito de es

tarem o Brasil e a Inglaterr-a mais
aliados que em todas as guerras,
declarando que, além do 'entusias
mo demonstrado pelas fôrças ar

madas do Brasil, entre elas o Rio
Gr-ande do Sul, o Brasil coopera,
ainda, 'Para a causa das Nações
Unidas com o fornecimento ele ma

ter-ias primas, alimentos, etc.
Porto Alegre, 24 (Ag, Nac.)

Constituiu verdadeira consagração
a manifestação pública ao embai
xador britânico, Sir Noel Charles,
tendo participado grande massa

popular que o aclamou de,Jirante
mente. Pela Liga Brasileira elos
Estudantes, foi organizado um co

nücio ele carúter estudantill e po
pular, saudando o ilustre dipliC}ma
ta diversos oradores. Agradecendo,
Sir Noel Charles discursou.

Porto Alegr-e, 24 (Ag. Nac.)
Dentr-e as homenagens de que já
foi alvo aqui o embaixador britâ
nico, leve grande significaçâo o

banquete oferecido a Sua Excelên
cia pelo govêrno do Estado, pre
sentes os generais Cordeiro de Fa
rias, Valentim Benicio e outras al
tas autor-idades civis e militares.
Saudando e embaixador,' o inter-

-

ventor salientou a amizade e admi
ração que os brasileiros sempre
devotaram ao heróico povo inglês,
incansável <trabalhador em pról cios
prinCÍpios de liber-dade e justiça.
Heferindo-se ii guerra abual acen
tuou o General Cordeiro de Farias:
"Não escapoú o Brasil à fúria, à
lllaldade e às feridas do inimigo.
Ao fado de naçõ'es unid.as, está
Cumprindo seu dever e irá até onde
foI' preciso chegar, nesta cruzada
excepcional da História. A vitória
�inal aproxima-se já não é licito
Jlllgú-l,a duvidosa ou problemÚ<tica.
Qualquer que sejam os notúveis
�pisódios épicos a que os povos
ainda hão de assistir, decerto que
as batalhas de Londres e AINânlico,
a epopéia ele Dunquerque, a r·esis
Itêncin russa com a grandeza trúgi
�o de St.aJingrado, as expedições
�mericanas, a acão elas tropas na

A,frica, hão de ficar illtátos nest;e
·'SCCltlo aureola,dos com o prestígio
c a legenda dos mais altos' f.eitos
n�il.itares de todos os tempos. A vi
torIa entretanto não tardará. E
Com ela o que espera o Brasil co-
1110 c!>peram os aliarlos e todas as

llações é quc dêste- conflito e den
tro .lIas possibilidades bumanas,
Slll'Ja uma paz que procure irradi
Cal' e exterminar de vez as causas

r.
e Possibi.lidad,es elessas cíclicas he

catdmbes, em que se têm dessan-

Ja
o a humanidade".

�!rl\,!çç.e,!Hiol O elnhAjxa�()r in-

.............................",._. _ ...,.

Doutora
JOSEFINA SCHWEIDSOH
reiniciou sua clínica

..- •.•_._.- ....._-...-.-.-.-."b..,..-.-...".-........

AVIõES ALIADOS EM AÇÃO
Cairo, 24 (U. P.) � Aviões de

bombardeio ela, RAF atacaram. 11a
1I0ite de ontem, a linha férreá e o
centro de carga e descarga de San
Giovanni. Outras formações aéreas
aliadas avari::M'alll diversos navios
in illligos em operações de reconhe
cimento armado, sobl'e o mar Egeu.

QUANDO CUBIÇADO
Santiago do Chile, 24 (U. P.) -

Do museu local foi roubado um

quadro a óleo, obra de Joseph Vi-
101' Plnzel', náscido em Pra,ga no
ano de 1752. Ê esta a segunela vez

que o refel'ido quadro desaparece.
Da primeira, foi descoberto quan
do ia ser posto à venda. SI'U valor
é Clt! �O mil p�sos�

Florianópolis- Ierça-feíra, 25 de Maio de. 1943 I

if�ÃiiKüJõOlhos -- ouvidos '- nariz -- garganta
. REASSUMIU SUA CLlHICA

Rua Vitor MeireJIes 2%
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.
......."'.P•....,..._._,. -....,..." ..

PANTELÁlUA ATACADA
Argel, 24 (U. P.) - Bombardeiros

aliados voltaram. a atacar, na jOI'
I:ada pas�ada, a Ilha de Pantelúria.
Segundo lllformações oficiais foram
avariados 5 navi'os eixistas pelali
homQ(l:l J(:m!(,,�"§ ],Jelos tlli,ado�. .....;

O larápio foi então trazido a
Porto Alegre, sendo daqui re
metido com destino a Curitiba
escoltado, tendo, porém, bur�
lado a escolta. e fugido atiran
do-se do trem, quando o mes
mo rodava, em plena velocida
de, entre as cidades de Cruz
Alta. e Carasinhos.

o SR. MAC-ARTHUR BUTLER
VISITOU "O ESTADO"
Em gôzo de férias, ao

fim da.s quais, provavel
mente, não retornará a

esta capital, viajou, ontem,
para o sul, o estimado geu
tleman, mister Mac Arthur
Butler, que vinha cupan
do aqui o cargo de chefe
de The Western Telegra.ph
Company e, concomista.n
temente, o de vice-cônsul
da Grã-Bretanha.
Inegável é que, no de

sempenho de ambas essas

funções, mister Butler se

houve sempre com grande
distinção, cumprindo à ris
ca. ° seu dever, como con

vém a um funcionário que
se preza e a um britânico
de fibra.

O ESTADO agradece,
desvanecido, a visita da
despedida, que, óntem, lhe
fez mister Butler, e deseja
lhe feliz viagem.

Instituto Brasil - Estados
P�ojecão de filmes

� di�toria con�i?a aos senhor?s sócios e exmas. famílias para
a, sessao Cl�ematograflca a ser :eahzada, hoje, às 19,30 horas, nasede do Instituto, a q1fal constara do seguinte programa: __ NOTÍCIASDO DIA N' 25 .- ESPIRITO DE LUTA -- RECUSAMOS MORRER.

Unidos

Aumentou os aluguéis
E foi condenado a 6 meses de prisão
Rio, 25 [E. J - - O sr. Raul Ma

chado, juiz do Tribunal de Segu
rança, condenou Vicente Meggio
laro à pena de seis meses de pri
são, por crime contra a economia
popular. Aquele senhorio, em fins
do ano passado, aumentára os a.

luguéis das salas do prédio de sua

propriedade. O advogado Alberto
Juvenal do Rego Lins, locatario
duma delas, recusou·se ao paga
mento da maioração.
O proprietário requereu a inti

mação do advogado para desocupar
a sala no prazo de 30 dias, expi
.rado o qual, promoveu a ação de
despejo, que foi julgada improce
dente e o senhorio condenado nas

custas. Como o proprietário se ne

gasse a receber os aluguéis, o in
quilino iniciou a ação de consig
nação em pagal):tento, fazendo
mensalmedte o depósito no Banco
do Brasil. O juiz da nona vara cí
vel, não só julgou procedente a

ação proposta pelo advogado, co
mo tarn.bém mandou, em sua sen

tença, que se remet esse cópia das
várias peças do auto ao Tribunal
de Segurança por estar patente o

desrespeito à portaria do Coorde
nador da Mobilização Econômica'
e decr.tQ�-lejlii do IlQVel;'.I\O. que:! rQ-

guIaram a materia. 1:. foi, em eon
seqttência disso, que Vicente Meg
giolaro ocaba de ser condenado em
onga e fundamentada sentença
pelo juiz Raul Machado. .
_ _..-_._ -_- -",

AÇõES NA BIRMÂNIA
Nova Delhi, 25 (U. P.) - O co

mllnicado alia,do inforl11OlV que a
aviação aliada continuou seus ele
:'a�tadores ataques contra as bases
.Japonesas na Birmânia bomba!'
rlea:ndo ainela Yedashu, ilha Akyab,aSSlll1 c.omo as alcleias da zona cen
tral, provocando numerosos incên-
riios.

.

.........._•.-..-.t' ......,.". .....

Vigilincia sobre ·05
in.egralistas

Salvador, 25 (Inter-Ameri
cana) - O secretário da Segu
rança determinou às autorida
des policiais redobrada vigilân
cia em torno aos adeptos do
integralismo a-fim-de' prevenir
qualquer tentativa de articula
ção nazi�in'tegrallsta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOSSA

;\{:08,COU, mnio (Serviço da
"In ter-Amer-icann ") - A prcpa
Planeia Iascista continúa a falar
dos "estreitos laços de camaoada
ge>m" Que existem entre soldados
fascistas e nazistas, mas nas li
nhas de f'rc nte as cousas se pas
suun de mane irn diversa, Entre os

papeis cnconut-ados no bolso do
"Bcrsagl lcre " Bisoni, da 24a, Com
panhia, do 30 Hcgimentn morto em

combate na Hússia, foi encontra
doa uma curta de que transcreve
mos o seguinte Irecho :

"Quando chegamos ii estaçúo, de
ram ordem pru-a que todos deixas
sem o trern e em seguidu fize
ra�Il-110S marchar cerca de 30 qui
Iornetrns li pé, até atingirmos o nos
so regimento, embora houvesse na

estação i rnnncros ,auto-on ihus e ca

minhões. Esses veículos estavam
reservados par a os alemães".

O poisionei 1'0 de guerra, saegen-
1,0 Oiro dclla Torre. da 5,'ja Com
panh ia, do ÜO Regimento, da Se
g>ünda Divísão Alpi'lla (Tr-iden
tim a) declarou: "Estava com os

of'iclais alemães, em Torí ovka e ti-.
ve ocasiüo de ver-ificar que a ati-Itudo desses oficiais para COllO�{,(), Um jornal sueco p�il)li("(�ll hú Hitler. Ele imaginou precisamente
era exu-em aaneute ae+ogante." llJ11�ses �}as�ados �lIIa �ntrcvJst'\ de os desastres de hoje. Como poderia
Outro p)1i,s'il()'I�,eiro de guerra, I c�� to IHlel alel�do, n:' qual lstc ter sido amigo de Hitler. NUllca!

(;,il1s,eppe Vailonio, da 4a campa-I aúrmava qtw Chllrc�1l1 J1:anlevc São duas personalidades opostas,
dlhia d,o 790 Regilmen1to de I,nfllll1-j arno�� passado� as maIS estre.ltas re- ,diam�etralmente oposlas. Dois ieJ1l

tarja, Divisão Pa'Srubi,o, tle'IHnHI: i laç'oes de. a�l1Jzade co�n H,tl�:' e peramentos anlagonlstas. Cblltchill
"J)iz!('U1! que os alemães são nossos Que, na lupotes'e de um" aproxlma- é o ma,is religioso dos idealistas,
irmãos, Nilo compreendo C0l110 is_I ção entre o "eixo" e os aliados, ês- edificador, abnegado. Ama a co],e
so pód"e ser verdarde. Na. gllelTa pas-I se e outros laços de amizade anti- tivida,de. Hitler é sadicamente a-;;I-1sa,da, mataram os no�sos, e agoNl, gos entre os facinoras naz,istas e os bicioso, satanicamente hipocrita.
l'e[>t�ntinaJl1]el1!te tonna.l1I-s,e nOS,98 chefes democratas. 1ll11ilas dific111- Sangui'nárrio ele natureza. As afir-

j,aliados. �Iui.t<üs Saldados dizem ql1e dades deixariam de aparecer. Pois mações do mel1cionndo represen

depo'is da ,gulcrrra os alemães aca- bem. '\Vinston Churchi II nessa [ante nazista são fals(1s e ai nda
barão de n,rrluinar a Ttúlia. guerra foi o mais perfeito l11'oféta mais mentirosas e ridiculas são as

T' SOfl'�ll1 e o mais notável ante-'\'id,ellte dos facilidades pos'sív,eis <lI' um en-. a os nossos, em c.asa, <CO

f,c)!me plOI' ca,uls,a do's alemã,e,� e nus, aconteoi'lllentos atuais. til' previu contra entre os a<lvers{,rios. Não
na li,nha de fl'e'nte es,tamos J1l01'I"en- fotognlf.ical1le,ntc as oculTe'neias há condições para uma paz. Ap,enas
rlro p,ara boneficio d'eles". 'Pl'e�ellte's. me figurou exa'lmnen I e admite-se pel,(1 derrota dos lotai Há-
Notioias recent,es, recebidas tia o vulto criminoso e catas<lrófico tle rios. (C. E. C.)
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TOPICOS & COMENTARIOS
A .(cestreita camaradagem»
existente entre italianos

e alemães

'}"UJ\íIria , as'scguram que os mesmos

se'nt,íil11entos de }lo,siâ!ida.r1r 1'111 re

lar;ão a,os alemães são ma.ni,fes,ta
do� com f"eqllênda pel,os soldados
Hr3l1ia,nos qne comhater'am naquela
fr,e,n,te.
"/\ Bandeira N"donal ljuaJHlo hastl'n:

da {'1lI Janela, Ilo1'ta, sacada 011 balcão, fi,('al',,: no cellÍ1'o, �e- isolada; ú direita, se
hDuvel' bandeira 'II' outra na�ão; ao cen-
tro, "e figural'em di\'crsll" bandch'as,
I)edazen<lo llúmco'o ilUllar; em posicão
Que lIlai� se "I)I'oxime do centro e â -,li
l'eita deste, se figurando diversas ban
flci1'3s, a SOllUl (l�lH:s fOrlnUl' )J{lIuel'o pal\.'\s prese1ltes disposiçõe" são tambel11
al,Jj('avei" ljuaJldo fig'url"ll1, ao lado 'laBanae;"a Xa('ioual, bandl"iras J'l"pl'eselliil.
lil'as "" institnições. corporações ou as,
sociações". (Decreto·lei 11. 4.;;,1:;. III" 31 de

. iulho de 1942; - Art. 18, X. 1).

,

O cliché acima mostra o rápido "Boston" inglês, em vôo de ataque

i"!.,·..
• .....··.,.,....,....• ...w_..·.·...·.·...._·.·w:-

:: MAQUJNAS DE CAJ,CULAR E �-, MAQUINAS DE ESCREVEH "

� PARA ENTREGA IMEDIATA: �
� MACHADO & CIA. �� \
" RUA JOÃO PINTO, 5 - FPOLIS. "

I �
� --.� ---------------iiilI iIIII!I iiIIii_iiI[IiI IIiIli_�

Noruega só se
Londres. 24 (H.l - O rccei o da vaxão estiver sr d excnvol vc ndo" - ]:11)) Tirana, na Albân i a , Io i cri a-

invasão aliada está-se cspal ha nr!o declarou () comentado,' italiano <Ia urna Ierle racúo de combatentes
rapidamente, ao longo de lorlo o· acrescent a.ndo : "Não está, cm ab- Iasc istas.

..

litoral ocupado pelo "eixo", desde soluto, Ióru de ('ogita<::}o, UI1l for- Na Noruega, foram executados
os Balcãs it Xorucgu. 1\'a ocasião mi dá vcl e rrspree n d.i me n lo por par-110 patriotas, 8 dos quais acusados
em que o comissár-io alr-mão na Ho- le do Japào. Os japoneses fizeram de fazer "preparativos milé tarcs
lauda. Seyass Iuquart, d cclaruvn seus prcparat ívos desde 1941". para ajudar o inimigo no caso de
pejo rádio, aos holandeses, que a Contudo, segundo informa a rádio i nvasão ", 1 por não ter denuncia
invasão de seu país pelos aliados emissora de Berlim, a imprc nsn ita- do os p roparul ivos e antro por a l.o s
não eslava, de mauclru ulgumu, ró- li an a já considera como prenúncio
ra de cogitação, o rúdi o de Horua da in vasào os violentos bomhar- de vi olôncia contra as tropas de
procurava reanimar os ilalianos, d e ins aér-eos da Si c i li a e o sul da ocupação. Segundo declarou o 10-
sugerindo que é pcs si vcl que os ja- Itália. cutor, alguns dos acusados p.erlcn
porreses f'acam draruática i n lcrvcn- Outra notí cia i nt c rcsxa n tc vem da ci am a um grupo comunista recc n

ção na guerru, enquanto os aliados Rum.âni a, onde os campos pelroli- temente organizado. O comissário
estejam empenhados na huta na feros ele Plocsl i, obje l ivos favorito alemão Tcrbo vcn concedeu anistia
Europa. cios bombardcadurcs russos, foram a 142 noruegueses para crnucmo-
"As nações aliadas devem

prepa-I
declarados zona militar e estão r ar () 100 au ivcrsár-io da f'unducü o

r-ar-se contra J�urpresas em outros sendo rigorosamente guardados do partido ::\'acional Socialista' de
teatros da guerra, enquanto a in- por tropas "SS". [Qui sl ings.

"'

a fala emBalcãs
..

Invasao

A SECÇÃO

Dos

o PENSAMENTO DO DIA
"No teatro é como na

guerra: Ha generais que
ganharam batalhas sem

ganhar fama"· - Voltaire.
•

A ANEDO'I'A DO DIA
- Leu meu ultimo livro?
- Não, meu amigo. Toda

vez que sai um livro novo,
eu leio dois c n t iqcs .".

'"

O PRA'rO DO DIA
SOPA DE POUCOS

NUTOS. - Doure
MI-

em duas
colheres de manteiga, meia
cebola ra lado. Adicione
duas colheres de farinha,
doure-a bem e vá deitando
aos poucos, meio Ií tro de
leite e termine com meio
litro d'água; tempere com
sál e pimenta, junte duas
gemas, uma colher de que jo
ralado 13 sirva com pão tor
rado.

ACÁCIO MOHEIRA
ADVOGADO

r;�s('nl'l'úIUO: uua Deodoro, n. 23
Atende elas 9 às 12 e das 2 :Js 5
t:F.Sll)I::�CrA: J,n roda Uolel,

apm-tamen to 112
Cx. Postal, 110, Fone. 1277

QuartoAluga-se um espaçoso quar-

I
to para casalou solteiro, com

.

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

Vende-se

. - -----------1

CURSO MILTON I OSMAR LAMAROUE E
SENHORA

participam aos parentes e

ressoas de suas relações o

I 'nascimento
de seu filhinho

JOÃo LUIZ.
Fpolis., 21 I 5 I 943.

3v2,

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 HeJádio Mário de
Sousa. Agência Chevrolet (S.
A. Comercial Moellmann).

Florianópolis

EXAME DE LiCENCA...

Chácara
Por preço módico. vende-se

lima, 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 ·10

Vende se pegueno casa
,..

comercial, de
sêcos e molhados. bem a

freguesada, à .rua Uruguai,
n. 17. Tratar na mesma.
271 30 v -7

Vasa de moradia
Precisa-se de urna, de bons

cômodos e bem instalada. de
preferência no centro urbano.
In formações nesta redação_

5 v-S

Venda de prédio
o prédio no' 203 dI'}
Schmidt. Tratar no

vende·se
rua Felipe
mesmo
279 6v·4

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 t u r

mas do Curso de Licença, e já se achando inscritos
11 candidatos, a eecreterie 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 1.0 de Junho.

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

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

l. I 30 horas,
·3 v-2

Fogão Econômico
Por motivo de viagem, vende-se

um, formato pequeno, com forno à
lenha, próprio para apartamento
ou casal. Preço de ocasião. Tratar

, nesta redação .

288 5 v. -- 2
"1\ nandeiJ'�l Xadonal (111:111(10 nlHAl'(I·

('m' ("tn I!.:ala ou saHio1 PO)' lHOfh'() tl� reli"
niôcs, conre)'pudas on RO)('nÍ(lndcs, fi(';a&
)':1 es1ent.li(ht 110 longo da pa1'ede, 1)01' de·
traz da cadeh'a tla lH'("sid(-ul'ia ou do lo·
,,�.I da tribuna, semJlre {acima da ..abc<:<1
<10 reslJCctivo ocupante (' coloca,l;l de
lIIodo 'I.... o lado maior do reWn!l'uJo
<,steja CI11 sentido ]lo,'izontal, 'I' a as'
tl'('<la isolada el11 cima". (l1ecreto.lci 11.

4:545, de 31 de Jnlho fie 1!J42j _ �l't. 1111
_:li, ,1),

jt

I
I

violino t
Tratar à f

r u-a Tiradentes, 40 ITo v��6

Carme lo Prisco
Aulas de

Churchill de Hitlerfoi amigo ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

DESPERTE a BILIS
DO SEU FIGIDO
E Saltará da Cama Disposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estêima
go. Sobrevém a prisão de ventre. Voâ
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é ,1I1largo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, .1S Pílulas Cartel' são
extr,tOrdin;1 riamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bílis e você sente-se dis
posto para ,tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para hi.er a bilis
cprrer livremente. Peça as Pílulas Carrer.
Não aceite outro produto. Preço: Cr, $ 3,00.

",\ Bandeio'a Nacional '1uando !'tIl fio·
rito, sobre, escu(lo 011 ou1ra qual(lllCl' l)C
�:a! q ne agl'111lC divel'sas handeil'a:s, OClI}J;]·
I'r. O Cf'.lI.l'O, não poelendo S(}V 1IIe1l01" !lo
(IUe as Olltl'''''', nem colocada abaixo !le·
Ias". (Decreto,lei n. 4.545, !le 31 dc julho
de 1942; - Al't. 18, N. (;).

FARMACIA ESPE�ANÇA(10 :Farmacêutico NILO IJATS
Hoje p amanhã se":' a sua 'pl'eferiila

Dro�'élS JH\cioll:tiS e e-sh'angeil':Js - HouleolHltias - Pe.l'funHn·j[l�
Artigos de borracha.

(;"rante-se a exata observi'incia 110 ,)'cceitu{il'io ])1édico.

--�._._--------_._----

}.)RECOS lUÓDICOS.
1:11:1 Conselheil'o �Iafl''', 4 c :{ (edifício do i\Iel'ca<1o) - PO,\,)TI 1.642

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esportivo

LIRA TEMIS CLUBE--Dia 30, matinée-dansante, ás 15 horas

IVida Social ��!�!!�á�a ,,!ES�i!���i�dO �n ll1�ft,!�ogra��p��Oc�mA���Str��ng����ter" captou uma transmissão grama alusivo à festa nacional punha-se do hino polonês no meio de indescritíveis cenas
do rádio clandestino da PO[ô- polonesa. Os âiriçenies da "nunca abandonaremos a ter- de entusiasmo. Muitos popula
nia, do seguinte teõr: guerra civil ligaram em seçre- ra onde deitamos raizes", se- res choravam, ao passo que ou-
"O Q. G. da guerra cioi! po- do com os amplificadores ale- guido de uma curta alocução tros acompanhavam abraça

lonesa fez uma irradiação .. em mães, na Praça Wilson e em patriótica por um locutor eles- dos os acordes do hino, trens-
3 de Maio, às 18 horas, pelos vários outros logradouros de conhecido, a qual foi seguida mitidos pelos alto-talantes çer-
alto-falantes das ruas de Var- Varsóvia". do hino nacional. Numerosos mômicos",

Passa hoje o natalício da
exma. sra. viuva Mnriiie Bit
tencout Lopes, viuva do sr,

Augusto Lopes, antigo pro
prietário deste Jornal.

•

Por motiyo de seu eriiver-
sário, ho ie , será muito feli
citado o nosso conterrâneo
sr, Nabuco Duarte Silva, pes
soa geralmente estimada em

nossos meios social e comer

cial.

Fazem anos -hoje:
sra. Ané lia Macedo Costa e

Valquíria Ramos da Moura;
srita: Maria Madalena Pai

va;
srs. dr. Emídio Azevedo

1 ri lhe, Olavo Schmidt. José
de Carvalho Ramos e Ber tol
do C. Coelho.

•

Nascimentos:
Está em festas o lar do sr

Se ul Lessa, pelo advento de
um menino a que foi dado
o nome Sinval-Cristóvão

•

Noivados:
Com a senhorita Hilda Ger

mani , filha do sr. Palmira
Germani, ornamen to da so

cie dade da Concórdia, cori
tratou casamento o nosso dis
tinto conterrâneo sr, Tomaz
Carvalho Meyer, alto funcio
nário do Tesouro do Estado.
exercendo as funções de co

letal' desta Capital. Aos .noi
vos, as nossas felicitações.

Iheira da ilustração a-cima. ofereeer
lhe. em amável gesto, um cálice do
eroelente �peritivo K NOT, lembJ'e.
oe V. Si". de acrescentar, ao agrade
eer • gentileza:E$TEE TAl1.
BE,'1 o I1EU APEiUTIVfJ

1'1lEIJ/I.ETlJl
TOi1! KN�T- -

- - - -� - ....

orr »oooora DA KI10TJA./IfO. (011. E SE6UnaS

L:.,.._ ITI••IIJ.í _

Só às autoridades Interessa
rá, de-fato, o flue sabes a res
peito da "qulnta.cokn,Il". (L.

Hoje

Terça-feira

5a.-feira: Norma Shearer e

T U E' S A

ESTADO

--..- "_'._-
Esses notaveis aviões de' reconhecimento e born

bardeio da R. A. F. podem levar a efeito longas 'incul'-
ões sem qualguer força de escolta, dada a sua gran
la velocidade e poderoso armamento. A gravura mostra
lOS uma pequena esquadrilha de "Mosquitos" pronta
.lara alçar vôo, num aeródromo da Grã Bretanha. (Cli-

ché do Br
í

t
í sh News Service)

de Pintura

Os famosos «Mosquitos» da Royal Air Force O..:-...... _ .� � ,

1--

Sob a dlreçêo de ERASMO

A entidade bandeirante vai pro-I
mover um campeanato infantil,
no qual deverão tom ar parte 30
quadros.

Nada feito!
Consta que a clássico Figueirene.

x Avaí não mais será reCllizado
no pr6ximo domingo.

Atelier
Professor EstanisIau Trap)e

AULAS DE DESENHO E PINTURA

MATCH EM BIGUASSÚ Ainda li excursão do (orinthians
R]' -1" r

a Cu,itiba
d

ea lZ?U_-Sle, (�ldllldngod pasBs�- Rio. 23 -- A F'ederocfío Paulista
O, na VlZ1n ra C1 a e e ,1- de F'u tebôl enviou à é. B. D. com

guassú, unl "matcb " amistoso ple+o relatório sobre a agl'essão
entre O esquadrão do Curitiba- sofrida pelo árbitro paulista Cur
nos desta Capital e o União los Rost icheler , no prélio Corin-

daq�lela cidade.
' ,

thians x Curitiba.

A partida, aguardada com Muito bem!
grande íuterêsse, corresponden
elogiavelmente à maneira com

que se portaram ambos os es

quadrões.
Precisamente às dezesseis

horas, ouve-se o tr-ilar do
apito, dando-se início ao gran
de encontro.
Coube a saída aos visitantes.

Celso ótimo atacante do Curi
tibanos aproveitando - se de
uma fraca jogada do back lo
cal, dominou a pelota e a ím-
pulsíonou aos fundos da rêde.

O 20 goal do Curitibanos foi
feito por intermédio de Dião, e

quasi ao finalizar o 10 tempo
Zico aumenta para três o pla
cardo
'O segundo período foi favo

rável ao União, onde seu trio
atacante teve os méritos de

I construir o empate.
E com mais algumas jogadas,

umas fracas, outras eletrizan
tes o árbitro anuncia o térmi
no dessa grande tarde de gala
para o futeból varzeano.

O "eleven" do Curitibanos
jogou assim constituido:

Edlon (Abreu)
Arnaldo (Onor ) e Aldo

Ranulfo Vadico Johnson
Dião (Nílton ) Pacheco Mascóte

Celso e Zico.
O árbitro sr. Heitor Melo,

cometeu algumas talhas técni
cas, sem que as mesmas vies
sem influir no "placard".. À
noite na sede do "Curitibanos
F. C.", a senhorita Olcinéa
Silva batizou a bandeira da no

vel agremiação.
Wilson Línhares

Festival do Tamandaré
"

Está desper-tondo vivo interesse
Jn03 círculos esportivos do futebá
menor o sensacional festival es

portivo que o Tamandaré realiza
á no. próximo mês de junho.
Tomarão parte no referido tor

neio todos os clubes varzeanos des
ta capital.

Corinthians X Botafogo
No próximo sábado será reali

zado, na capital bandeirante, o a

nunciado encontro entre Corin.
thians e o Botafogo.

o Wanders, de Montevidéo,
jogará no Brasil'

Rio. 24 - - Ainda este ano o "on
ze" de profissionais do Wanders,
de Montevidéu, deverá (exibir-se
em nosso país. A falange do Wan
ders atualmente figura numa das
principais colocações do certame
oficial da capital do Uruguai. fa
zendo parte do seu quadro bons
e conhecidos jagadores.
A Associação Uruguaia de Eu

bál comunicou à C. B. D. que
coacedeu a necessária licença po.-
1'a que o \lIlanders excursione ao

Brasil. Resta saber qual será o

adversário que irá enfrentar, uma
vez qua o comunicado oficial na
da adianta nesse sentido. P6de ser

que jogue no Rio, em São Paulo,
no Rio Grande do Sul, em Minas
Gerais ou noutro qualquer Estado.

Caspa'
LHOSA I

LOÇÃO .MABAVl�

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

Exposição Permanente
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sal3 n' 3 I

CARTAZES DO DIA
CUSXD:ID�OOC'OCJOOCICOQrXRjOQ��DOCIOCX1DOCDDDDIOQOQI:JCIliIXXlPtICI'" 'iI!1 .,..

HOJE 3a·feira HOJE
"1IQD[Y"'t'OO� .......�OO!"""""_""�DOIOO()Ol'Y�'I(X)O��OOOCDDoO�aI!ICKICIaaII

Fones 1587 CINE ODEON Sessões às
e 1602 17 e 19.30 hs.
o maior filme de todos os tempos, com Gary Cocper e

Joan Leslie:

O, sargento York
(Observação: Esse filme. por motivo de torça maior, não

será exibido amanhã).
CERTAMES ECONOMICOS (D.F.B.)

VIRGINIA, O VELHO DOMININO (Colorido)
Impróprio até lo anos: Preços: Cr. 3,30, 2,20 e 1.00

Sessão às
19.30 hs.

Ultima exibição do filme em que Ellen Drew e Robert Payge
nos dão a histó ria comovedora de dois jovens em luta pela li

berdade e pelo amor:

Mulheres sem nome
RECANTOS DA TIjUCA (D.F B.)

FREDY MARTIN E SUA ORQUESTRA (Short),.
Impróprio até 10 anos. Preços; Cr. 2,00 e 1,50

A
conquistar

•

nerva

A rivalidade de duas mulheres para
o amor do mesmo homem:

de meu marido
Sa.víeira, no ODEON

la fRENTE NORUEGUESa

Sessões das Moças
James Stewart e Paulette God dar d , em:

O U R O D O C E' U
e COMPLEMENTO NACIONAL

Preços: Senhoras e Senhoritas Cr. 1,10
Estudantes e Cavalheiros Cr , 2,20

Amanhã. Sa.-feÍt'a:
CARGA CAMUFLADA (com Rochelle Hudson) e

LEGIÃO DO ZORRO (1' e 2' episódios)

._

Londres, - (Do Norwegian I vida. O país está ocupado, mas
Information Office para Inte- a luta continúa.
ralíado) - Já se passaram três Recentemente, os nazis,tas
anos desde a invasão nazista não conseguiram evitar que
da Noruega. Esta nação de me- enviassem. dalí uma me�?a
nos de três milhões de habitan- gem ao ReI Naakon, no exílio:
tes não receíou, então, opor re- "A frente noru�guesa têm uma

sistência a Hitler. Nem o receia só linha de açao. Estamos de
agora. Mais de �il navios no- ci�id�s, a�nda que à custa da
ruegueses, que nao cairam em propria vIda,. aA lutar, sem ne

poder do invasor estão servín- nhuma transigência, pela de
do junto às fôrç'as aliadas há fesa da nossa pátria".
três anos, assim como os pilo
tos soldados que escaparam da
Noruega arriscando a própria. MACHADO & CIA.

AG:t:XCTAS E REPRESENTAÇõES
Caixa postal - 37. Rua João Pínto - ã.

PIotianôpolis
Sllb.ag·cntes nos pi-Incípais munícípíos do

Estado.

hs

Melv in Douglas. em:

U' N I C A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO_�Tereaa.feira, 25 de Maio de 1943
, zns

4
_MM .. !UillilIE'fIllI!iIitii.'BtliIllimi,.........·..,._

......................................................_._ "" _ _ ...
I '
I

"

1�
':

.."
"
"
"

","

�"
I

..............._ -_-_._-_-.-.-_JII..ra_-..-_._- _. __. .»;••••__

'l'HE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
('O",IPANY LIlHl'l'ED

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
erA. SEGUlW� "ClmZEJRO DO SUV'

THE LONnON ASSURANCE
J�. AL3lEIDA - Rua Vídnl Ramos, 19

-------'!IParalisado O maior

L·
·

PI· NOVA
distrito industrial

IVrarl8 e ape arla N LOll(h�Sa_�:a'!��:cia "In-hel" pnrn Inter-nlíado) - Os

de alemães decidiram paralisar as

grandes fábricas do distrito de

ESPl'ndola & Silveira Líége, na Bélg'ica, em conse-

quência da sabotagem, da es-
Casa fundada para, com os menores preços da praça, eassez de matérias primas e lli-
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, � ao ficuldalles de transporte, pro-

público, em geral. blernas esses flue foram agrn
vados com os ataques da RAF.
A exceção de apenas (luas ou

. três fáhricas daquela área, que
anteriormente era a maior zo
na Industrlal da Bélgíca, todas
as demais fornm fechadas, es·
tando () seu :lJll3rellwmento
aproveínivel à espera de segnir
parn a Alemnuha.

ABREM
CAMINHO

.�f;/'i, REGULAM �UNCÃO INTESTINALArtigos para escolares e escrUório
Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

..PAOV .... I>v� pu.o o N·.'''· 80S N' s e s OI .oa.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

FARI\J1ÁCIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entreg-a a domicílio

A VAI�EJO,
-------O A S
que recebeu um sortimento nunca visto, Em lãs, cachás, pelúcias, rnc lhas, cobertores, acolchoados e mais uma infinidade d� outros

artigos, que vendemos êste mês por preços v.!rdadeiramenta baix':>s. A CASA D}\U�A, está adotando, dêste mês em diante, o seu l ãrno ,

que será: Vender muito, ganhando pouco. Para q u e V. S. se certifique, damos a relação de alguns artigos, que vigorarão duron te o mês de maio:
MALHAS: Lâmina Gilete Azul, _ Me.ln dezena .. "" .. ,. 4,50 TECIDOS DIVERSOS:

4�()letinhos pi crianca - Um 6,0' Calça de borracha _ Uma .. " .. , "... 7,00 Crc!one branco, largo 2,20 _ Mr-tro 13,00
,Julover p/ cri'a.nca"__ Um 8,5( Jogo de couro p/ rapaz .- Cm ., ' .. ,... 10,00 Cr c l o n.e branco, lrn-g. 2mt. _ Metro 11,00
2-n],ove!r pi rapaz·_ Um 14,0( Jogo de c�uro pi homem (só por este ll1�s)�·Cl11 10,00 Crctoue branco, largo 1,40 _ :vldro.......... �,oo
.l�ulover, art. bom pj homem - Um . . . . . . . Hi,o( }�llls�s Swí ng _ de 10,00 � 12,00 e.;. , , .. , . . 14,C!0 Creton o e111 cores, Ia rg. 2m!. _ Melro 13,00
.t'ulover p/ rapaz, art. bom - Um.... lG,o( Camlsa� Sport, branca pi n'o,!ll�11l

_ ,uma .. , , , . í(;JO ;�toalh:1flo !JpaIlC:0 e de cores, larg ', l,40 _ Metro 7,00
Pulover p/ homem _ Um , .. ,............ 14,0(' �asaq1l1l1hos felpudo�, pi bebe _ Um .",.... 7,;)0 J ec!do p/eolch�,o, larg. 1,40 _ 1\'lelro G,80
..J,nlover, s/manga pi homem _ Um 12,0\ Capas felpudas pi hebe _ Uma , ,.... lG,oo Tec�clo p/colch�,o, largo 0,80 _ Melro 5,00
rl],uzas pi senhoras - Uma ,... 16,0, Maletas escolares _ Uma 5,00 T,ecldo p/ colch:w _ Metro ,............ 3,00

Recebemos mais de 100 tipos diferentes de Pulovers p Pas'La de couro pI escolares _ Uma. . .. . . .. . . 18,00 Opala IJsa _ Metro 3,00
.:LOmens e rapazes e blusas pi se.nhol"as, que estal11los ven MaJetas p/ t.mba,�ho de 8,500 _ 10,50 c 14,00 Opala l!sa, �rt. fi,n? _ !\feiro 4,50
dendo por preços incriveils. M�la� de FJbrolIte de 24,00, 28,00 e 35,00 Opala lIsa, tipO SUlSS« _ Metro 5,90

.

CAMA E MESA: La Llllda, em novelos � Um ".............. 1,50 Opala estampada, de 4,0:0 e 5,00
Cobertores ciu2Ja _ Um 8,5'-. PERFUMARIAS: T�cido oordoné p/cuécas _ Metro. . . . 5,00
Cobentores Roeelame pi solteiro _ Um 22,0' Le�te de Rosas, _ Um ,. 5,80 LlI�'0.n, em todas as cores _ Metro 3,00
Ooherto,res Pioratininga pi solteit'o � Um 27,0\, I;elte de Coloma -:- Um

, :........... G,oo LUI�lI1:e, art. largo _ Metro 3,00
eobertores Piratininga p/ e,asai _ lIm 33,0l\ Sabonete LeveI', Lifebouy � CTCSSY � Cmxa ,.. 4,80 }Ierll1o preto, largo .0!80 _ Metro. . . . . . . . 6,00
Cohertores Reclame pi casal _ Um 25,o�_ Saboncte Carnaval _ Caixa ,.......... 3,80 Cl'epe preto, art. Otl111o0 _ Melro G,oo
Cobertores Pauli.sta pi casal _ Um 32,oQ �abonete Dorl� � Um .'

,

: :.. 1,30 T,ecidos p/c�rlina, de 2,50 _ 8,00 _ 10,00 e •. 14,00
Cobertores Pal�Ust_a p/ solteü'1o _ Um .. . . . . . . . . 26,0(\ Saboncte ]\�adelra do Ol'len!e - Um G,50 Caixa 19,00 9r�'pon p/l�I.mono _ Meiro 4,50
Cobertores mela la pi casal _ Um 60,(1 Sabonete Noby - Um 0,50 ZeUr SUpel'lOr _ Metro il,50
Cobertores Xadrez p/ casal _ Um ...........• 20,oc Pa.sta Lev�r _ Uma ,.............. 3,30 Trico�Ln·es, e211 cores firmes - Metro 5,00
Cobertor,es Xia.drez p/ s,olte,irü _ Um 18,01 Pasta K01,111os - Uma ,.................. 3,40 Peluc.la fusta? em todas as cores _ Melro 5,50
Cobertores desenhados pi casal _ Um 22,Ob Pasta Alvlclente - Uma ,........... 2,40 Cacha pelucIa _ Mell'O 4,50
GoherlOllcs desenhados pi solleioro _ UIll 20,ol Pasta Acetylarsan -.Uma , ,.. 4,20 Toalh,as p!rosto, de 2,0'0 -- 3,00 _ 4,00 _ 5,00 e (j,oo
Cobertores p/ bêbê, de 6,50, 8,50 e ........•... 12,00 Pasta Gessy _ Uma •....... ,................. 8,00 Toalhas lIsas plbanho _ Uma 8,00
Colcha fllstão pi casal _ Uma ., .. ' .. ,........ 24,0@ Past.a O(�ol � Uma ,. 3,10 Toalhas em cores p/banho - Uma 13,00
Colcha fnstão p/ solteiro _ Uma ' .. ,........ 17,Oé Rou,Ie MIchel _ UI1l ,................ 4,50 Toalhas Alagoanas p/hanho _ Uma 11,00
ü(Jlcha branca pi solteiro _ Uma ele 16,0.0 e .. . . 20,ot Rou?e Na.rcizo Verde � Um .'...... 6 50 '�oalha:s brancas, tam. grande p/hanho _ Uma 18,00
Oolcha bmnca art. bm p/ ousai _ Pma 32,0' Rou�e Gess}: � Um

,

� " ,.... 4;5b ÇaseJJl�ras p/casacos, largo 1,50 24,00
Colcha de veludo pi casal _ Uma .. , .. , 32,00 �ol1Je Madclr� do Ol'lenle _ Um '... 6,00 CJaS�IllIraS p!l�omel11, cortes de GO,oo _ 70,0.0 e 120,00
Colcha de seda p/ casal _ Uma , .. .. 48,0(\ r,smalte, CI�tex - Um ' ,. 3,'10. TeCIdo gramte, largo 1,Go _ Metro 12,00
Guarnições pi mesa, 140x140 _ Uma. . . . . . . . . . 22,01, Odol Llqllldo - Um , ,.............. 6,00, SEDAS E RAYONS:
Guarnições p/ lllesa, 140x180 - Uma.. . . . . . . . . 26,oQ T�lco Ross - Un� .. ,......................... 3,80 L�que .em .toda,s as cores - Metro .

Guanniçõ'es pi mesa, 140x230 _ Uma 3G,üG B�ton Tangee e. MIchel _ Um ".... 8,00 Lll1g�l'le lIsa _ Melro .

Guam,ições p/ chá, art. fino - Urna ,... 30,0.8 Bat�11 Roya� Bnar -. Um 4,00. .r:ll�ta,o ele ?�cla _ Metro .

� ARM.ARINHOS: Loç�o MadeIra do OrJCnte _ Uma ,....... 32,00 �;etlln. LIU1?I�re, largo 0,90 _ 1\1etro .

S ·b· I I
.. Laça0 Coty � Uma .. , ,........ 26,00 [afeta MOIl'C _ Metro

.om I'!n la ea)Ü COllLpndo pi crIança _ Ul1lfl .. 10,00 Loção Flamour - Uma 13,00 Orga!llza lisa ele 800 e
.

Sombnnha cabo curto p/ cri,anca _ Uma 80(1 I· -

B ,'11 t U 95 J
' L, ' , ..

S b· 1 d t' l'
.,' .. .. .. • �oçao I I lan e - ma.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . , o _ll1gene estam.�)ado - Metro

om nn l,a e l'Ieo me art bom _ Uma 2(j,oo J
-

N' d lI· '1'
.

S b· I /
. 1"

. , ,oçao arclzo ver e _ ma , . . . . . . . . . . . . . . 22,00. L.anl e, art. pesado _ Metro
• mll 1'1111a p moem las - Uma 15,0<' C" C I 'U

. _... ..

S b' 1 d d U
. . . . . . . . . . . . . . ,I el11e o gate p/ba,1 ba - ma , , . . . 8,tJO Panatoll, artIgo com la _ Metro

"om J1ln NI ,e se ,a -

. :ma .. ,

,:.., 38,ot Tricófero de Barry � Uma .. '" ,...... 7,00 Gahardine de seda _ M,etro
.

.�oIJT-:etucI'o p/ homem, otima çonfecç'<lo _ Um .. 98,oa Brilhantina Narcizo yerele � lIma 8,50. Seda Givré, iodas as cores _ :Ú�'t;.�
.

!�ortLl1�s �Ie rendas - Uma 25,00 B�ilhanli�Hl Royal l?riar _ Uma ,........... 7,51) S�c1a Petit-pois, ar1. fino _ Metro .. ::::::::::
j;av-e.tes cISC veludoI p! qna/rlto

_ Um 24,00

I
Po ?lIadeIra do Ol'lente � Um 7,0.0 La e seda, art. fino p/vestÍdo _ Metro

_,am!sa.s flsse_ga ..e�o p 10mcm _ Uma. .. . . . 5';)lJ PÓ Floramye _ Um :, ,.... G,oo Veludo Chifon _ Metro
.

Çamlsas Sosse<ta Leao p/ rapaz -- Uma 50{ P' G U G 5 T f t' d
,

.

'" • • • • • • • • , J ° essy _ ,lU , . . . . . . . . , o a e a xa rez de 6 80 e

�ecebemos um grande soldo de retalhos perfeitos de pelucia, que vendemos por preço� con�idati���:···············
'I:'

Possulmos um belo sortimento de gravatas, lenços, meias, artigos estes, escolhidos com o mais apurado g8sto�CONOMIZE DINHEIRO, APROVEITANDO AS SENSACIONAIS OFERTAS DESTE MÊS, POIS ESTAMOS ENTREGANDO' AO PÚBLICO
'faDO O NOSSO ESTOQUE, COM UM LUCRO MINIMO.

Nlo sinta frio, agasalhe-se, comprando na OAS L\._
Schmidl" D. 19

,

i Ao tentar esquivar-se às d eterm i
I Bacões dos ó rzâ os de Estatística M'·

I
i .uar, um.,

a pessoa revela o que é; CASA l\'(ISCELANEA. distribuido-I
I .n im igo do Brasf l. E para os inimt- r» dos Rádios IL C.

Rua Felipe f chmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho) I ros dn Brasil, a lei é inflexível Válvulas e Discos. -

�_���====:======:F=o=n=e=:==1=5=9=5=.============. I ''=�� ._.i'n",
]2,

.

.

A posição humorística da Itália I�()Ya Iorque - Conde :Nicol:ll flue o povo da, pou íusula Tê a!
Fiol'euzi - (Exclusividade 110' amaldleoadn ntlanea i t a 10-
C. }:. C., para "O Estado") _I germãnlen, tão i;lconcieníe
Os desatinos Incomparáveis de I mente assinada pelo "dnce".
iUusí,lo1ini têm provocado as () italiano é muito expansivo e I
mais tenebrosas consequências I suas nianffestnções são sempre I
pnra a. Jtálía que cada d in se sinceras. Portanto é possnldor i
j orna mais )'idic�la n� cenárjo I de qualida�es bélicas que n.essa I
dessa guerra. A situação do pO-1 guerrn estão ocultas em vírtu
'·0 italiano é verdadeíramente I de do fato de serem eontráríos
eõmíea e dá as melhores opor- i à luta contra a IngIaterrn e

tunídades para o mals fino ]111- 'aliados. E para manterem essa

morismo, visto flue a sua par- indiferença e essa. evidente
tícípnção nu luta eoutra os oontraposlção ao ."eixo" al
aliados tem se c.lll'acteriZllflO guem saberá o. quanto têm sO-111eJIl mais a<llsolut.a fultn de irMo? E é covardia UJIl povo
I,I'IlHá'a e entusiasmo. As ane- permanecer íntranslgentemen
dotas surgem às multidões pn- te nessa atitude? Por mim [ul
rn crlttcar a falta dos italianos go uma atitude não só nóbre
IlOS grandes combates tra,.'ados I

como heróica. )� disso tenho

pelos totalitários. lUnitos ígno- orgulho pois espero ver meu>;

rum II causa de tal anseueía, patrícios empunharem armas

porém desejo crer que a maio- arrojadamente a ínvor das
:ria at;ibue isso à antípatía com democracias e contra Hitler!

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

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

Os prEplrativos
alemães

Zurique, 24 (R.) -- O COl'-

11'�SpOnde�te, especial d,a agên-

I
era alema informou a noite:
"Tudo quanto agora falta pa-

I

ra ser posto em movimento
I quanto aos planos militares
da Alemanha para 1943, de
pende apenas de apertar o bo
tão. Os preparativos alemães,
quer para a ofensiva, quer pa
ra a defensiva estão cheios
de surpresa para o inimigo, se
êle pensa que mantém sózi
nho a iniciativa ou supõe que
a fôrça ofensiva ou defensiva
do "eixo" está por baixo".

POR DE ATACADO NAT

DA_l __TRA

COMPRE

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coIuna�,
por mais que pareça teu aml-

I go; não merece tua estima um
t.rafrior da Pátria. (JJ. D. N.).

4,50
8,00
9,30

14,00
10,00
11,00
9,00

-

13,00
17,00
15,00
1:!,00
12,00
24,00
55,00
7,50

Rua Felipe
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUV)DOS, NARIZ, GARGANTA
ESllecialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às fi.

: '

ACAl E
ESTES T
DO ESF iDR. MADEIRA NEVES

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
CLU'SO de Aperfeiçoamento e Longa Prút ica no Rio de Janetro

COSSlJIII'AS - Pela ,manhã: às terças, q nintus c sábados, das 10 ;,S .l:.l Iiorus:
li tal'(l<', dial'iamente, das lá às J8 hor-as - COXSUUl'üIUO: Rua Jofio Píuto n, 7,
sob"ailo

- FOlie: 1.467 - Residência: Rua Presidente CoutJnho, 2;l.
�::::--�

....... 1'1 ,tlm'� êste \1 ;:: �" k,nfrtljP t;.U o" (;i <1

K'�'"_

....

) t4,·tJf1gu,��.)·'" ", -J.fff')rt> I�,
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...
-

/, • •• t , I' flfn. slfn tlâ c::J L" / t,».,;1fQ�v"'H�utV O �(_ .
"I l f�ll �l vi, h�\,�{;�

, li
" " I'I(,·�

..

\'-.-..::,," x

,," I - 1;,0.-:::_��
" I
" I 01lde está o resfriado de seu filhi-

nho? No seu nariz? Na garganta?
No seu peito? Ou em todos três?
Não se arrisque! Use o tratamen-
to Cjue traz alívio direto ao nariz,
garganta, e peito todos ao mesmo

tempo ... lima fricção de Víck
VapoRub ao deitar a criança!
Vapores medicinais, desprendidos
do VapoRub pelo calor do corpo,
são aspirados diretamente às vias
respiratórias irritadas, onde só
mente vapores podem chegar di
retamente. Sua ação medicinal
acalma a irritação, ãesaloja a

D·R. MARIO
(Diplomaclo pela Faculdade Nac. de .\Ieclicina da Universidade do Brasil)

Ex.interno do Sei-vice de Clín íca -,Iédica elo Pr-ofessor Osvaldo Ol ive.n-a, módico do
Departamento de Saúde

eJ,íXICA ;lH:DICA - ;lloli'stias In tcr-n as de <,<l111t08 e cr-íancns, CONSl'!!l'úflIO:
Rua "'clipe Scluuidt 1'. ;18 - 'I'el, 1426 - .IU�SID�:"'(,IJ\: Rua "i.collil<- de 011"0

r,.clo n, 70 - 'I'cl, lá23 ,_ HOTIÁRIO - nas lá às 18 horas - FI,ORJ1\�ÚPOLI8.

WENDHAUSEN

" )lRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON •.• MÉDICA
l' DOENÇAS DE SENHOR.AS E CRIANÇAS

COXSUL1'AS: n"s 10 ,is 12 e das 14 'ús ,1'0 hor-as .- ,J:ua Felipc r.';cluIJidl, :J!I (soh,'.)

DR� SAVAS LACERDA
Ex.interno do Ser-viço do Professor Leônidas Ferr-e iru e ex-estag íárío do, scrvtcos

do dr. Gahl'icl de Andrade (Rio) c dr. Per-ela-a Gomes (S. Paulo)
Che!'" do Ser-viço de Ol'talmologia jClo Depm-uuneuto de Saúde e �fospital de Caridade

('l(llica médlco-ch-üj-g ica especializada de Olhos, Ouvidos, Xal'iz ,:o Onr-grmta
('O"'SUI/l'óUIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 125!) - COXSlILTAS: Das a,!!O

às 18 horas - RESIDJ;:XCll\: Conselheiro )1"r":1, 7'0 - l?J,ORL'\Xól'OJ,lS.

DR. EDGARD PINTO
DE SOUZA

M('dico,cü'lIl'gi:io da Casa de Saúde HSo
gebnst iüo. Fo,'mado na Faculdade de ;\1e·
•licln" da Urrí ver-sldadc de São Paulo,
onde i'oi assistente efetivo ela C.·
deira de T{'cuica Ch'Íu'zica r-eg ida
pelo ]"'ofes50" Edmundo Vascoucelos.
J<Jx·assiste1lte do Prof', Benedito Mon tene
gro, COUl prática de ruais de 7 ano-s na

Clluicn Cirúrgica do Pr-of, Alípio Correlu
�oto. C0111 est.ígio (](" especializacâo 110

Hospital Chruité de Berlim (Serviço do
Prof. Saur-r-br-ueh ) e nas clfnlcas dos
Profs. }(01ljetzlll.. de Hnmbuego, e Sch
míedcn, (le :Pl'ankfoL�t. Cirurgia da 'Til'6j·
de, ('stüluago, int.estino d ..... Igado e grosso,
fig'ado e vias biliares, seios, útero, ová
rios, r-in s, pi-ostntu e bexiga, hérnias, Iri
drocr-Ie vru-ícocele e vêlrizes. eh'urgia
dos ossos c m-tlcnlações. li: encontrado
diarialneute das!) hs. da manhã ao meio

_ '�1, na Casa de Saúde São Sebastião, tel.
l,J53. nas Já às 18 da tar-de, ;:'t rua Fer
nanrlo Machado. li tel. 195. Residência:
Rua Duarte ,schutel n. 2. TeI. 125!).

Aviador brasileiro
condecorado na

Inglatf:rra
Conforme noticias telegrafi

cas originárias de Liverpool,
na Inglaterra, um aviador
brasileiro pertencente á RAF
acaba de ser condecorado em
virtude da extraordinária efi
ciência demonstrada nos vôos
e do heroismo com que se tem
destacado nos ataques efetua
dos contra a Alemanha e ter
ritórios ocupados pelos nazis
tas. O nosso patricio até pou
co tempo fizéra parte da avia
ção de transporte e há só qua
tro meses iniciou-se nas lides
propriamente militares. Essa
distinção conferida a um bra
sileiro tem um significado
mais elevado do que aquelas
que se conferem aos pilotosINSTITUTO DE DIAGNÓSTICO I heróicos. Tal distinção refere-CLINICO ,se ao Brasil e á grande amiza-

DR. DJALMA Ide que une os dois países. E,

MOELLMANN
ao ser recebida não é apenas
agradecida .pelo merecedor,

,'-ormado pela Uni\"ersic1ada de Genebl'a dela, mas sim por todos os

brasileiros, por toda a' nação.
E não só ae:radecida ao coman
do da RAF e sim a todos os

ingleses, a toda a nação!

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
�I()derna e possante instalação

de 200 \IA .

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, al'e
ções das vias biliares, rins, ele.
.vpl ica o Pneumo-torax artif'iclal
para () tratamento da Tuberculose
Pulmonar - 'I'rntamcntos medcr-

nos e eficazes desta molésf ia
Completo gabinete de Eletr-icidarlc
médicu : Ondas curtas e ultrn-cur
ias, Halos Inf'ra-Vcrruelhos e Haios
Ultrn Vio letu. Infruzon-Te rupiu
Consultót-io : nua Deodoro, s

esquina Felipe Sohrnirü
Das 9 às 12 hrs., e das H às 17 hrs.

Telefone 1,475

HELENA CHAVES SOUSA DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃOli]XFERM]�lRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela lIIaternidadc

de Florianópolis
Con1 ]one'a )H'ática do sel'vj�o

obstétrico
A j <'11(le chamados a qualquer

hora
PI'a<:a ,da Bandeira, 53 - sob.
(Antij!o L""j!o 13 de Maio)

BEZERRA LEITEDR.
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto. 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

DR. SAULO RAMOS
E'II�rialis1a em moléstias .le senhoras -

Partos.
ALi'1\. CIRURGIA ABDOMINAL: est •• ·

lOago, ,'{"sÍcula, útero, ovários, apôndice,
tllmores, etc. - CIRUHGIA PLAS'l'IC.>\
'no Pl�RjN]�O _ Hérnjns, hidroceJc, ,r�.

"icocele. '1'1'at amellto sem dor c operação
de Hpnlol'l'oidcs e varizes - FrachU'ns:
apa"Clhos de e:i.,sso. OI)<'1'a 110S HospHais

d(, Flol'ÍallÓl)()!is.
]"'a�a PI'rei"a e Olh"eil'a, 10. Fone, 1.009.
}Io!',í"io: nas 14 ,is 1(, homs, dial'iameute.

Clínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUS'I'O D·E PAUJ...A
ClItUnGViO - DIHETOR DO HOS·

PITAL DE CARIDADE
Doen�a9 de senhol'as - Operações -

Diatel'll1ia _ Infl'a-Vel'melllo - Ultra
Violeta

nua \'isc. de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e da.s 3 às 6 ho·ras
�l'atamcnto cl as dores e inflamaç()eS' nas

6enhol'as pnra evitar opel'ações
�

f;h'ul'p.;ia e Or-topedia. Ctín ica e Ch-us-g ín
do tOl'a". Partos e dOelJ�a8 de s(,1111OI'ao.
• CONSULTóRIO: H.ua Trajano, 33. Diá.
'iamente das 13 às 17 horas. RESIDt!:N·
elA: Almil'ante Alvim, 36. Fone 751.

I
I
I

mucosidade, �,li via a tosse.
Como cataplasma, VapoRub atúa
sôbre a pele "extraindo" a opres
são do peito e da garganta.
COI1IllrtaU<l c respirando livremen
te, a criança adormece tranquila. A
dupla ação de cataplasma e va

pores do VapoRub continua du
rante horas ... vencendo a maioria
dos resfriados da noite para o dia.
Evita transtornos do estômago!
VapoRub se usa externamente •.•
simplesmente friccionando na gar
ganta, peito, e costas. Pode usar-se
livremente mesmo num bebê!

Com prática nos hospitais europeus
'Iínica médica em geral, pediatria, c1oen·
:as do sistema nervoso, apal'elho genit.o·

urÍln-ário do homem e da mulher
\ssis1e. 'l'écuico: nIt. PAUI,O TAVARES
ClH'SO de REdiologia Clínica com o clr.

\1::moel de Abl'eu Campnnal'io (S50 Pau·
10). Especializado em Higiene e Saúdc
Púhlica, pela Universidade do Rio de Ja·
1ci1'o. - Gabinete de H.aio X - Electro·
cardiografia clínica - )!etabolismo ha
mi - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório ele micros·
::opia c análise clínica. - Rua Fernando
Vfachado, 8. Fone 1.193. - Florianópolis.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MI�DICA

Rna Vilor l\Ieirel()� 11. 26
'l'clefone 11. 14 Oá

Homens e S�l1<horas - i\IoIL',Li:1s
N�l'vosas - l\Ioléstias Mentais

Consultas diút'ias (las 5
horas OHl diante

DR. REMIGIO
CLíNICA }\IÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
an<:as em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
SIDl!:NCIA: Av. H. LtlZ, 18G. Fone 1392.
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ALERTA
EM FLORI ANÓPOLIS não

veste com gôsto e arte

quem não quer, pois, paro

é bastan te fazertanto,

uma visitinha à ALFAIA-

TARIA BRITO
ali na

que fica

Rua Tiradentes 0·-17
N° 186 v -33

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

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

•
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� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA"
� Fundada em 1870 - Séde: B A tA
I, lN('EXIHOS E 'I'RANSPOR'fES"
" Dados l'clatiYos ao alio de 1941

� Capital Realizado , Cr$ 9.000.000,00
• Reservas, mais c;le '...................... Cr$ 59.000.000,00 ..� �:����sa�Ili�ad.e� ���L.lmi�la:s. : : : : : : :: : : : : : : : :: : : : : : :: ��� 4.7�::���:��::�: ��� Ativo em 31 clie dezembro ".................. Cr$ 91.862.598,37

..:�:
Sinistros rJazos Cr$ 7.426.313,52

�
Bens de raiz (prédios e terl'enos) Cr$ 23.742.6õ7,44

DIRETORES: - Dr. Pamfj]o d'Utra Freire de Oarvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anísio l\[assolT�. �

, AO'énciras e SUb-'lgências C'l1 totlo o territól'io nacional. - Suctll'sal no �
�:', �'��,�';�'. HC�'lll:l:IOl'C�' de a'vul'i;S nas prin'cipais cidades da América, Europa

��,\GEN'fl!"] E:\l FLORIANóPOJ.JIS
� C A .:\1 P O S IJ O n O & C IA. - Rua Felipe Schmidt, n. 39 li,;
� Caixn ]'ostaJ n. I!) - '1'cll'fOflt' 1.08:1 - Elld. rl'elt'gr. "ALIANÇA" i'

.: SUB-AGENCI.AS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME· �

.. NALJ, BRUSQUE, LAGES J� RIO DO SUL ;-( "
).....�.III...J'\.••tg_rIIl.�Fi<I��.....,...,.......u".,..u-...Il[l·..._,.�lW.,.."._.·�fa·..r...·a...•.t-...........�"

REDUZAeA
GORDURA
Por Um Novo Método

AO atender as Estréias de Cinema de
Hollywood um medico descobriu Um
mét0do seguro e rapido de remover o
excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na priIneira seJnana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezcs por dia. Este novo método, cha
mado Fornlode, traz nova vitalida
de saúde e energia como tambem uma

ap�rencia atraente, ao dü:solver a gor..
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces
sario fazer regin1c alimentar, nelu usar

drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudandO a nature
za. ForlllOde, recluz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peca Fornlode, hoje mesmo, em

qu�lqller farmácia. A nossa garantia é
a sua maior protcção.
Distr. S. I. P. CaIxa Postal 3786 • Rio
v�nda �o1, pre�criç;i.') médicR

ALFAIATARIA OLIVEIRA,
que ficará plenamente satisfeito!
Praça 15 de Novembro, ·18 (Pr6ximo

à DelegaCia Fiscal)

I'VIRGEM ESPECIALIDADE"
CONSEnVA O 1'ECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE

E COM RAPIDEZ

,

c:,��Ã� 'jIRCtAA
..... '7

ESPECIALIDADE
elA. WETZEI� INDUSTRIAL-JOINVILLI"D (Marca regist.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS JAPONESES QUEREM ASSUSIAR OS NORIE-AMERICANOS
SÃO FRANCISCO, 25 (U. P.) --- A RÁDIO DE TóQUIO, EM SUAS úLTIMAS TRANSMISSÕES, INDICOU NOVAMENTE O TE.
MOR DOS JAPONESES ÀCERCA DOS PROVÁVEIS BOMBARDEIOS, POR PARTE DOS NORTE.AMERICANOS, ESPECIAL.
MENTE, AGORA, QUE ÊSTES DOMINARAM A ILHA DE ATÚ. A MESMA EMISSORA DIFUNDIU OUTRA ADVERTÊNCIA
SôBRE A SORTE QUE ESPERA OS AVIADORES NORTE-AMERICANOS) EXPRESSANDO A RESPEITO: "LOGO QUE ENVIEM
BOMBARDEIROS CONTRA O JAPÃO, SAIRÃO AS ESQUADRILHAS NIPÔNICAS, COM AVIõES DE UM Só TRIPULANTE,
QUE SE LANÇARÃO SÔBRE CADA UM DOS VOSSOS APARÊLHOS. NENHUM DE VóS PODERÁ REGRESSAR INTEIRO
DO JAPÃO". A RÁDIO DE TóQUIO REPETIU A NOTtCIA, QUE IRRADIOU DEPOIS DE DAR A CONHECER A EXECUÇÃO
DOS AVIADORES NORTE-AMERICANOS: "O CAMINHO DO JAPÃO Ê UMA RUA DUMA Só DIREÇÃO E QUE CONDUZ

AO INFERNO".

A imprensa pr�testa cont�a a alta do leite J���: !�o���:�e���!���RIO, 24 (Ag. Nac.) - Tendo çao do consumo, consequencia citavam o aum�nt.o d.e _leIte e, vindo do Rio de Janeiro, aon
O sr. Co?rdena?ol� outorg�do lóg ica do aumento, de preço. procura?d? a diminuíçáo dos de fôra representar o Estado
poderes a Comissão Executiva Depuseram, tambem, as so- seus próprios lucros, atender a na conferência de diretores de
do L�ite para fixar o preço dês- ciedades J?édica�, !TIost-fanào melhoria da situação dos pro- Imprensas Oficiais, o nosso con
se alimento �undamental� p�ra como a cIrcunstancl� ?? L�U- dutores.

. _, frade sr , João Batista Pereira,
os consumidores do Distrito menta de preço do leito ma in- Ta! suposiçao advem ainda presidente de A C L e diretor
Federal, há dias, dirigiu a refe- fluir na mortalidade infantil, das declarações da própria da Imprensa Oficial.rida Comissão, ao Govêrno, um cujo índice já é assustador. Coordenação, reproduzida pelos
pedido no sentido de ser au- Espera-se, assim, que seus di- vespertinos, em que se afirma
mentado o preço do litro em rigentes, perante a responsa- que os sacrifícios resultantes
mais dez centavos, A imprensa bilidade, que assumiriam em das dificuldades da guerra não
desenvolveu, então, intensa face do povo, recuarão no seu podem pesar exclusivamente
campanha contra essa preten- propósito anterior, adiando as sôbre as classes populares, mas
são, argumentando sôbre os obras dos entrepostos modelo, devem ser quitativamente dis
males que adviriam da redu- para cujo financiamento soli- tribuidos.

11 milhões de toneladas de abastecimentos e soldados
Q. G, Aliado, 25 (C. P.) - Na- emas 300.000 toneladas eram de

vi os com lima tonelagem total hru- 11.000.000 ld e Lonelad as represcn- pe l ról eo, Jubrf íi can t cs e outros car
ia de mais Ide 11.000.000 de toncla- tavam UIl1 exército de l.lOO.OOD de burant cs ; 150.000 toneladas de car
(las transportaram homens e abas- homens. Hecordando-se que Ulll vão destinaram-se aos franceses,
tecime ntos dos Estados Unidos e exército de 200.000 a 400.000 ho- Outras 100.00i) IIoneladas eram de
Inglater-ra aos porLos da Af'ri ca do. meus constitue o poderío fr-ancês municões e 30.0()O de veí c ulos de
Norte, num 'Periodo de seis meses, na África do Norte, antes lia che- Iodas" as classe s, i nclusivc tanques.
compr-eendidos entre 8 d e novem- gada dos aliados, é possível, que A informarão acrescenta que d u
hro fi 8 d'e maio. exista atuahuente na Al'l'ica (lo Nor- ran tc a alUlai camp auha os suhma-
Ao ser feita esta declaracão nos te um exército al i arlo que poderia rinos aliados afundaram no Medi

meios navais, iacentuou-se que, sen- ser calculado em 1.5()().OOO homens. ter r âneo, 40 navios de abasteci
d o Ias viagens de ida e volta, a to- A declaracão naval diz que em mento i ninn igo, de tamanho gran
nclagem de navios que teve de ser Um só por-to dcxeruba rc avum ho- de ·ou médio,' e 39 embarcacões
escoltada, atingiu, na realidade, a mens de 390 navios e um milhão menores. Outros nove navios,

o

em
22.000.000 de toneladas. As perrl as de toneladas de c argn, entre 8 e 30 sua maior parte de grande to n ela-
provocadas pelo eixo principal- de novembro. Nâo são dados deta- gcm, ficaram íuuibém avariados ..

mente pelos seus submarinos equi- Ibes, porém calculando-se que 3HO Durante o mês de abril, as for
vale a 2, 16 %, isto é, 237.600 10- navios representam quando pouco (,'as aéro-riavais aliadas destruíram
noladas. 2.000.000 de toneladas, púdc de.lu- dois grandes transportes do Eixo,
Nos mesmos meios e utílísanrlo zi r-se que foram dcscmbar cadas 6 navios mercantes, 2 lanchas tor-

a popular fórmula matemática de apenas nesse porto 200.000 h0l11e:1:,. p ed e i r a s 'e 2 caça-minas, avaria
que se requerem lO toneladas para Assinala-se também essa tonel a- rarn algumas lanchas torpedou-as e
o transporte e sustento de cada sol- gem continha grande parte de ali- destruíram dois navios-tanques de
dado enviado a ultra-mar, chegar- mentes, alguns dos quais eram des- pequeno tamanho que conduz iam
se-á ii conclusão de que os .. '... tinados à populaf.'ão francesa 10caJ.gasolina.

Cada jogador do Palmeiras rece

beu 3,600 cruzeiros de premio pele
estupenda vitória frente ao Corin
thians.

-- Domingos, o grande zagueiro do
Flamengo, está em. negociaçõe�

H
li -

A
# com um clube paulista.

ermlnla qUIno I a;���:o��:mp�;te��e q�:f:;d:O��Es.tá c!efinitiva,l11ente marcado cores de um. grande gremio de Sã,
para amanbã o concerto de "acor- Paulo.
deona", com que a festejada 1l1usi- .- O Ipiranga, da capital ban
cis!"a patrícia, Herminia Aquino, deirante, contratou o zagueiro baia·
levará a efeito, no Teatro Alvaro no Luzitano para reforçar o seu

de Carvalho, conforme vimos, hfl esquadrão principal.
dias, anunciando. -- Jair, meia-esquerda do Vasco,
E, ele acrdo com a promessa fei- está propenso a ingressar no Corin

ta ontem,. aqllí 'damos o seu inte- thians.
ressantissimo !programa: -- O Internacional, de Porto-Ale-
I parte: a) Boccherini "Minueto gre, se interessa pelo concurso de

em lá". b) Mozart "Marcha tur- Beressi.
ca". 'c) \Vagner "l\Iarcha das -- A partida Corinthians x Comer-
águias". d) Chopin ".Maznrca n. cial foi antecipada para a tarde
5". e) Verdi "Brindisi", da ópera do próximo sábado.
"Traviata". -- O jogo América x Bonsucesso
II par.te: a) Franz-Lehar "Valsa será realizado quinta-feira, à noite.

de Eva". b) Dura.nd "Primeira -- O zagueiro Araraquara enta
vals·a". c) Strauss "Rosas do sul". bolou negociações com o Cruzeiro,
d) Monti "Czal'Clas" ..e) Strauss de Porto Alegre.
"Danúbio Azul". -- Noticiam de São Paulo, que

foi ilegal a inclusão do zagueiro
Osvaldo no "onze" do Palmeiras,
que ante-ontem venceu o Corin
thians,

-- Santamaria, o excelente médio
do Botafogo, está interessando a um

dos grandes clubes de São Paulo.
-- Sairam. contundidos no clássico

Corinthians x Palmeiras, os joga
dores Geraldino, Begliomene, Mi
n�strinho, Lima e Caxamhú.

-- Flamengo e Vasco jogarão sá
bodo, à noite.
.......". - ",.. Jl'_,..� ...

A ofensiva dos óleos vegetaisPorto Alegre, 25 (C.P.) - Os óleos vegetais vinham
sendo vendidos acondicionados em latas. Em consequencia, po
rém, da falta de folha de Flandres para o fabr:co de vasilha
mes, começaram a ser usadas garrafas de vidro.

Nos últimos vapores, chegaram a esta capital partidas
de óleo com o novo acondicionamento, muito mais barato do
que o anterior.

Os fabricantes de óleos vêm anunciando provavel bai
xa do preço do produto, Jogo que melhorem as atuais condi
ções de transportes e mesmo porque a sua produção tem sido
grandemente intensificada.

IGREJA GREGA ORTODOXA
Associandoese às homenagens que, nesta capital,

foram prestadas ao sr. Noel Charles, embaixador da
Grã-Bretanha, o revmo· monsenhor João Chryssakis,
chefe da Igreja Grega Ortodoxa, local, transmitiu a
s. excia. o seguinte telegrama: "Exnlo. sr. embaixador
!voeI Charles. Palacio do Governo. Nesta. A Igreja Grega
Ortodoxa de FlorzanópoJis sauda orgulhosamente o digno
representante da Grã-Bretanha, salvadora da Civilização.
(ass). Monsenhor João Chryssakis, chefe da 19reja Grega
Ortodoxa"

.

Foi a seguinte a resposta do sr. embaixador: "Rev.
monsenhor Chryssakis, chefe da Igreja Grega Ortodoxa
Nesta. Fiquei mui sensibilizado por vosso telegrama e

saudo a Igreja Ortodoxa Grega. (ass). Noel Charles, em
baixador britânico".

AGRADECIMENTO
A Família Sonc.ini, reconh('cida, agl'adece as manifestações de

pesar prestadas pelo Snr. Interventor Federal, Secretários de Esta
do, Tribunal de Apelação, Prcfeito da Palhoça, Fv,culdade de Direi
to, Ordem dos Advogados, C:entro Acadi'mico XI de Fey('reil'o, Grau
(1(' Oriente do Brasil, Lojas �Iaçônicas Ordem e Tl'aball1o e Hegcl1e
r'ação Catarinense, Clubes 12 de Agosto e Fl'aneisco :NIal'tinl'lli, So
cieda,des Liga Operária, União dos Artistas e Amor it Arte, e a Iodos
quantos enviaram telegramas, fonogramas, cartões, corôas e f1ot'cs
ou assis1iram ao sepultamento de seu irmão, tio e cunhado Zulmiro
Soncini. Sua gratidão se estende igualll1C"nte aos dedicados ll1éd.icos
Drs. SÚ1110 Ramos, Augusto de Paula, Múrio Wendhauscn, João de
Araujo e Madeira Neycs, que Ião prontamente atenderal11 o cha111a
{lQ/ bClll como 'aos jorl1�is q1.lC pllhliçar(l!11 a Ilotícia do dcsrnc.nrnc,'_.. .

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Sue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente·
nome, idade, endereço e en·

velope selado para ares

posta.

INSTITUTO BRASIL
ESTADOS· UNIDOS
Em assembléia geral ex

traordinária, foram elei
tos, ontem, para os caro

gos vagos de presidente e

sub-secretário do Institu·
to Brasil Estados Unidos,
respetivamente, o sr s, E·
rasto Macedo e dr. Henri
que Stodieck, que, ontem
mesmo, foram ernpoese
dos. sendo o ato coroado
por prolongada eelve de
palmas.

JWTAl{Y CLlJBE DE FLOlUANú
POLIS

;\Iais uma reunião scrnunal rea
lizou o Hotarv Clube de Ftoriauó
iol is dia 20, rio Clube 12 de Agosto ..
Alem do expediente normal, lido

pelo sccrctúr io, foi feita, pelo 1'0-
Iari.ano sr. Alcindo Fanava, uma
vibr-ante snudação à Hcpúhlicn elo
Parnguai, cujo anivcrsário Irnns
correu no dia 14 do corrente mês,
Profundo conhecedor da h isl ória
daquele país, cujos laços de amiza
de mais se estreitaram com a re
cente visita do Presidente Morinigo
ao Brasil, o sr, Fanava soube ex

prcssu.r , em sóbrias palavras, n ho
menagem dos rotarianos locais.
l 'sou da palavra, a seguir, o dr.

Santos Saruiva, na qualidade de rc
laí.or do "Dicionário Biográfico de
Santa Catarina", importante obra
que, sob o patrocínio do Instituto
H istórico c Geogr áf'ico, rcvivcrú os

grandes nomes de todos quantos
cooperaram ao progresso de nosso
Estado. Depois de mostrar, cm
breves palavras, a alta finalidade
da obra mencionada, solicitou a

cooperação, no seu dizer, valiosa,
de todos os rotarianos no prccnch i-.
monto dos formulários que distri
buiu, destinados a colher informa
ções destinadas à formação das fi
chas biográficas dos homens e mu
lheres constantes da relação nnexu.
A exposição do sr. Santos Saraiva
foi vibramente aplaudida, pela alta
finalidade de seu trabalho.

No, mesma reunião, foram sau
dados os rotar-ianos Mário Lacom.:"'"
be, Tom Wildi e Tolcntino de Car
valho, pela passagem das datas de
seus natalícios no corrente mês.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró]
de país inimigo, E, nesse caso,
será julgaclo, militarmente, como
tnímizo cio Brasil (D. E. M.).

o ESTADO Esportivo
ULTIMA HORA LIMOUSINE

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

finba Crels8ta�1
"SILVEIRA"

Os órgãos da Estatística MilitaI
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostraI
o que possuem em seus estabeleci·
Rle!ltos. (D. El. M.).

Escritório
. Sub-aluga-se, no centro, por pre
co módico, um bem montado es

�ritório comercial. --- Tratar na

A SERVIDORA

VENDE-SE por Cr.$ 7.500,00 uma
limousine Ford 1937. Vêr na Gara
;Te Augusto. Rua Francisco Tolen
tino.

TELEGRA;\IAS RETIDOS
Na estação do Telégrafo Nacio

i1al, estão retidos telegramas para:
Dirli, Artemia Prado, lsmenia Sil
.'a, Antônio Aguiar, Carlota Vignes,
loào Hamos, Conslante Moro, Cn
:)itão Isidoro Ne\'es, Paulo Hei
lrich, 1'e16111'aco Cordeiro e Euni
'e Ferreira.

AuxUando O POVO
Ouritiba, 25 (Ag. Na,c.) -- A L.

B. A., no Estado, desenvolv'endo
intensa campanha Ide socorro :is
classes necessitadas, procedeu iI.
distribuição, na Fóz do Iguassú, de
cobertores de flanela, ·.agasalhos e

pacotes de maizena à ![Jopulacão
local.

"

"i\. Bandeira Xacional Quando distell'
'lida c seUl 111:1stl'O, �Jll rua ou J))'a�a, eu
trf'J edifícios, ou {'-ln portas, sCl'ií. coloca
la dc moelo que o lado maior do l'e1ân·
,;ulo esteja Plll Rentielo horizontal, e a
estrela isolada em cima". (Decreto·lel
II. 4.1j!5, (lc 31 'de julho ele 1942; _ Al·1:.
IR, N. 3).

O SR. CORREIA MARQUES DES·
COBRIU O "BLUFF"

Lisboa, 25 (U. P.) - A prillleil'n
e única reação surgida, na im]1l'en
�a portuguesa, àcel'ca da dissolução
clr.. Terceira Internacional COlllunis
ta, decidida pelo gov('rno russo,
apareceu hoje no jOI'nal "A Voz",_
pela pena do seu observador inter
nacional, sr. Correia I\'Iarqlles, que
considera o ocontecimento como
um "bluff", não a('reditando na sin
ceridade súbita, da cOI1\'e]'S:1O do
Komintern. A ccrta altura, o co·
mentarista expressa: "Mesmo su

pondo que o fafo seja verdadC'il'?,
o comunismo não deixa de COllS!L
tuir um perigo para ser combatido
como agora. Continuaremos preca
yidos contra o comunismo".Rua João Pinto 4 --- Fone 775

5 v. - I

Ubiratan da Gosta Fernandes
rapurá da Costa .F'el'nandes, Jappy da Có.;ta '['ar'
nêlnctes e Jup�ra Fernandes Rosa convidC1m seUS ];la;
rentes c amigos para ássistirem à. miSSei, que seró
cêlebl'C1da no diCl 2 1 do Corrente, d.S 6 horas, !'lei
Catedral Metropolitarlo, por aln'l.a do séU inesQUd6'cível irmão UBIRATAN DA'OOSTA 'F�RNANDES, falecido em 15. o

corrente, na ca.pito.1 federal. Desde já agradecem a todos q�e çornp��---.recerem a. �ste ato de piedade Criatã.. 3 v·�
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