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Substitui�ão de Mussolio_i por Ba�1:" ,IioLONDRES, 26 (U. P.) .•. MUSSOLINI SERIA SUBSTITUIDO PELO MARECHAL BADOGLIO, NA CHEFI�.-GOv':ÊltNO
ITALIANO, COM A APROVAÇÃO DO REI VITOR MANUEL, •.. É O QUE INFORMAM NOTíCIAS PROCEDENTES DE IS·

TAMBUL, RECEBIDAS NESTA CAPITAL.
Prisioneiros de guerra atingidos

pela inunda{ão
Zurique, 26 (R.) - Na sua

irradiação para a América do
Norte, a emissora alemã decla
rou que se encontram nume
rosos prisioneiros de guerra
nas inundações provocadas
pelos recentes ataques da R.
A. F. às represas da região do
Rur. "Felizmente para vós,
acrescentou o locutor, não ha
via nenhum norte-americano Ientre êsses prisioneiros".

o
o general Keitel

Helsínquia
Rio, 25 (A. N.) - Devídamente

autor izado :pe,]o presidente da Re
públiea, embaa-caa-á, com destino a

"�íI'sJÜng.toln, no próximo dia 31, o
.corouel Orczimbo Martins, chefe
cio Servico 'de Defesa Passiva Anti
Aérea. O' ceI. Orozimbo foi recen
temente distinguido pelo sr. Nel
son Hockef'el er com um convite
para visi tUil' os Estados Unidos,
afim de conhecer, mads intima
mente, as atividades empreendi
dais naquole país pelos Serviços
de Defesa Civil;

o lUAIS ANTIGO DIARIO DE SAN'FA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

em
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Estocolmo, 26 (Reuters) - "O marechal Rommel encon
tra-se enfermo nas vizinhanças de Salzburgo, sofrendo de dis
turbios nervosos" - informa hoje o "Aftonindiningen", ci
tando um despacho de Berna. "O ex-comandante em chefe do
Afrika Korps - acrescenta o jornal - incorreu nas iras de
Hitler, tendo sido afastado do Partido Nazista. Sua carreira
militar póde ser considerada encerrada definitivamente".
..............................0 .

Estava morto, no seu leito!
mo, 25 (Ag. Nac.) - O gerente do "Hotel Primavera.", situado à dade dos Amigos da América.

rua Marauguapc, comunicou, na manhã de hoje, à policia do 5° Distri-
to que um dos �nligos hóspedes, o alelll�o .�oã� Hans Bullcr, estava Temporada lírica
morto, no seu leito, parecendo t�1' po�to f nu a vl�la. Contou o gerente I Rio 25 (A. N.) - EsperadosFernandes qlle Hans, ontem a noite, dizendo que tinha tomado lima 111- ,

'
, •

icção, lhe pediu que não o acordasse pela manhã,. pois não iria traba- aqui :p�ra a proxiI?� teml?o:a
lhar. Fernandes, porém, achou conveniente bater a porta do quarto de da oficíal do Munícípal vanas
Ilans e, não obtendo resposta, resolveu arrombá-Ia, encontrando-o celebridades da cena lírica
morto.

. . . . _ . .
. mundial componentes dos ta-

J-Ians dizia-se judcu-alcruáo. Encontrava-se no Brasil 11a quatro '
"

.

anos, tendo fugido da Alemanha quando o nazismo iniciou a perse- mosos elencos do Metr?poll
guiçâo aos semitas. Seus pais e irmãos não puderam fugir e, segundo tan" e do "Opera", de Chicago.
dizia IIans, tinham sido presos e executados pela Gestapo, num campo ..- ••_-__-_••- ••�•••J'•••••••..,.,.,...,..,._-

de c.oncentraçã.o: para onde foram levados. ES. se fato abat.ell' bastante Dr ARAUJOo moral e o í'isico de Hans, que se mostrava ulfimamentc doente e

arredio, preferindo ficar isolado no seu q\lar!? ..�s 3�Jtori(�a.des do 5° •

Distrito arrecndaram duas cartas, sendo uma dirigida a policia e outra Olhos •• ouvidos -. nariz •• gal'ganta
à noiva do suicida. REASSUMIU SUA CUHICA

Rua Vitor Meirelles 2lt
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs,

't. �
_••••._.,.,.� "..••••••••••_.._••

Morreu o ccFeijão Mór»
Nova Delh.i, 26 (H..) - A emis

sora de Sinquirig, dirigida pelos
japoneses, declarou que o major
general Feijó Moria morreu em

Toquio, em consequência dos feri
mentos recebidos no campo de ba
ta,lha.

Salvamento de.quatro coura�adosPEARL HARBOR, 26 (U. P.) ••. AS BRIGADAS DE SALVAMENTO DA MARINHA, FORMADAS POR OPERÁRIOS CIVIS ·E
NAVAIS� CONSEGUIRAM FAZER FLUTUAR QUATRO COURAÇADOS QUE SE ENCONTRAVAM AFUNDADOS EM PEARL
HARCOR, EM CONSEQUÊNCIA DO TRAIÇOEIRO ATAQUE NIPôNICO. TRÊS DÊLES ESTÃO JÁ EM CONDIÇõES DE EN·
TRAR NOVAMENTE EM SERVIÇO, DEPOIS .DE UMA REPARAÇÃO GERAL DE MÁQUINAS E ARMAMENTOS. SEGUNDO RE·
VELARAM AS AUTORIDADES NAVAIS, DOS 19 NAVIOS AFUNDADOS OU AVARIADOS EM PEARL HARBOR, 14 JÁ ENTRA·
RAM EM SERVIÇO ATIVO OU ESTÃO PARA ENTRAR A QUALQUER MOMENTO. UM OUTRO, O COURAÇADO "OKLAHO�_
MA", SERÁ UTILIZADO MAIS TARDE, POIS� DOS VASOS DE GUERRA ATINGIDOS, FOI o QUE MAIS AVARIAS SOfJlEU ... ,

I
_. -._ ._. -.-- � .• _,-

a troca de diplomatas brasileiros
Rio, 25 (Brasília) - "O Globo" noticia, hoje, ter apu

rado, nos círculos diplomáticos, que, ao contrário do recém

noticiado, as "demarches" para a troca de diplomatas brasi
leiros, que se acham internados na Alemanha, por cidadãos
civís alemães que se encontram detidos entre nós, prosse
guem, embora lentamente, não sendo interrompidas, . como
fez supor um telegrama procedente de Zurique. Acrescenta o

vespertino carioca que a representação diplomática da Espa
nha, que representa os interesses da Alemanha no Brasil, tem
estado constantemente em contacto com as autoridades brasi
leiras, a respeito, acreditando-se que as "demarches" che
guem a bom termo .

...................................o•••••a.�........

Os alemães batidos e detidos
Moscou, 25 (D. P.) - As fôrças soviéticas aéreas rechaçaram to

das as tentativas alemães para desembarcar reforços para às 10 divi
sões nazistas encurraladas na zona do IÜ1JJall. Durante a jornada pas
sada, foram afundados 6 Ianchões de desembarque alemães carregados
ele soldados e armamentos. Além disso, as forças aéreas russas incen
diaram um transporte germânico em úguas do Mar Negro, durante
intensos ataques contra. navios inimigos carregados ele tropas. Simul
taneamente as forças de terr-a soviétícas, auxiliadas pelo poderoso fogo
dos canhões russos, continuam avançando na direção de Novorossísk e

na região de Taman. Durante o dia de ontem os russos, mediante vio
lentos ataques. visaram a base naval ele Novorossisk. Outras informações
de Moscou adiantam na zina da br,da do Douetz, ao sul rle Izvum, nos

arredores de Linchansk e um ponto não mencionado, os russos repeli
ram três violentos ataques lançados pelos naz.ist as. No setor compreen
dido entre Smolensk e Kursk e na zona rle Kalinin dími nuirum de in
tensidade os ataques germânicos depois de vár ios dias de tenaz resis
tência russa.

ROlnmel
,

as urtigasHitler atirou

E' UMA SIMPLES CHATA ARGENTINA
Rio, 25 (Brasilia) - Sabe-se, agora, tratar-se de simples

chata argentina "América" a embarcação que se encontrava
em situação difícil a 11 milhas ao largo do cabo de Santa
Marta no litoral catarinense. A chata trazia trigo para San
tos, r�bocada pelo navio "Lidiador", que se desgarrou das
amarras em virtude da tormenta, mas foi salva posterior
mente.

Marechal Wavell Ofensiva
,

aerea no Mediterrâneo

Washington, 26 (R.) - Con
jeturas em torno da estratégia
aliada no Extremo Oriente
aludem à volta do marechal
Wavell a êsse teatro de guer
ra, onde seria encarregado da
tarefa de reabrir a estrada da
Birmânia, no outono, de acôr
do com a decisão de aumentar
os auxílios aliados à China.
...••.•.•-.-.-.....-.-.•••....••..•.•.•.•-............./

A iniciativa do
general Rabelo

Rio, 25 (A. N.) - O Gene
ral Manoel Rabelo declarou à
imprensa que pretende breve
viajar para Espirito Santo,
Baía, Rio G. do Sul, Paraná e

outros Estados, afim de esta
belecer sédes locais da Socie-

Argel, 25 (U. P.) - Os violentos ataques aéreos contra as

forças navais inimigas, no Mediterrâneo, igualaram ou supe
raram em intensidade os bombardeios mais violentos efetua
dos pelas forças aéreas do "eixo" contra a ilha de Malta, S€�
gundo fizeram saber as esferas competentes daquí.

Londres, 25 (U. P.) - Anuncia-se oficialmente que as
incursões sobre o Mediterrâneo, efetuadas pelos bombardei
ros britânicos contra a navegação inimiga, tiveram como resul
tado o afundamento de 5 navios inimigos enquanto outros sete
ficaram presa das chamas quando terminou o ataque .

.........................8 ....

Telegramas trocados entre os

presidentes Vargas e Roosevelt
Por motivo da vitória, das armas aliadas na Africa o presidenteGetúlio Vargas dirigiu ao presidente Frunklin Delano Roosevelt o se

guinte telegrama:
"Aceite Vossa Excelência minhas mais sinceras felicitações pela

brilhante vitória das forças unidus na África do Norte. Essa vitória,
que elevemos todos à decisão de Vossa Excelência como chefe supre
mo das Forças Armadas Americanas, veiu tornar mais efetiva a serru
rança da América. Qucira Vossa Excelência transmitír aos chefe;' e
soldados que lutaram com tão nobre heroismo para expulsar o iuimi
go do setor africano os protestos de simpatia e admiração dos seus
camaradas brasileiros. (a.) Getúlio Vargas, presidente da República elos
Estados l.!nidos do Brasil".

O presidente Roosevelt agradeceu nos seguintes termos:
"Tive grande satisfação em receber o telegrama de Vossa Exce

lência sobre os êxitos das armas aliadas na .:\frica do Norte. Ninguem
melhor do que eu aprecia a parto imprcscindivcl que coube fi coopera
ção brasileira, tornando possíveis aquelas operações militares. As
forças dos Estados Unidos, que participaram da vitória aliada. na Tu
nísia, scntir-se-ão profundamente comovidas pela calorosa mensagem
de encorajamento que, em nome dos camaradas de armas brusilch-os
Vossa Evcelência me transmite. (a.) Franklin D. Roosevelt".

'

A bravura dum aviador brasileiro
Rio, 26 (Brasilia) - Segundo se noticia aqui, o último Boletim do

Exército norte-americano traz calorosos elogios ao l° tenente-aviador
Vernon F. Newton, anunciando igualmente ter sido o mesmo conde
corado com a "Distinguishcd Flying Cross", uma das mais altas dis
tinções militares, em virtude das incalculáveis qualidades, coragem.
energia e sangue frio demonstrados ao aterrisar, depois de acossado
por violentíssimo temporal que desgovernou seu aparelho, em plena
selva brasileira, no nordeste, salvando sua vida e dos companheiros,
os quais, à altura de 250 metros, não tiveram tempo para se atirarem
em paraquedas, O teu. Newton desde há algum Itempo serve no nordes
te, vigiaudo o litoral brasileiro.
.. 0•••0 .

A Suiça adverte os italianos
Londres, 26 (U. P.) .- O "Daily Telegraph" reproduziu

um discurso do comandante-chefe do exército suíço, general
Guisan, que preveniu os italianos de que devem obster-se de
qualquer avanço contra o território da Suiça. O general Gui
san declarou: "Os desfiladeiros de San Gothardo, Lutschberg
e Simplon são territórios da Suiça. É dever da Suiça defendê
los. Quem quer que tente atravessar as fronteiras da Suiça,
proceda de onde proceder, é nosso inimigo".

Construção naval em madeira
Vitória, 25 (Ag. Nac.) - Já está plenamente vitoriosa a iniciativa

da construção naval em madeira com a formação do grande estaleiro
'e servido por especialistas portugueses, há meses chamados ao Brasil
e chegados no transantlãntico "Bames".

O estalei 1'0 aqui instalado comemorou, domingo, o batimento da
quilha do Iugre "Espírito Santo", havendo atualmente no 1101'te do Es
tado, aguardando transporte, cerca de trinta mil metros cúbicos de
madeira de lei, para a construção de dez embarcações, com tonelagem
média.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre c-s 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 contrato I
Os originais, mesmo

I
hlicados, não serão

dos.

A dlreção não se responsa-

I.
hillza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TóPICOS & COMENTARIOS

I Carme lo Prisco
Aulas de violino

Tratar à
ru'l. Tiradente�10 v. - 7

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutament
secretos, (1\ servem sómente 8 fim
militares. Negar-se a fornecê-los o.
mentir no ministrá-los constituf
crime rigorosamente punido pela.
JeiM do PI'" (D. E. H.).

Regressaram de Santos, com destino a

Araraquara, cerca de 200 operários da fàbrica
de Meias Lupo, em Araraquara, E. São Paulo
Pela quinta vez, a Fábrica de Meias Lupo levou os seus empregados e operários para passar
as férias em Santos. Desta vez; o número de componentes da carevane Lopo bateu um record:

duzentos membros, entre empregados de todas as categorias.

ExrpessÍvo flagrante fotográrico colhido no salão de refeíções do Palace Hotel , durante um

almoço dos operários da Lupo.

A
o PENSAMENTO DO IHA

"Quando se vem ao mundo,
chora-se e regosija-se; é preciso
rir e fazer chorar quando se

morre" Voltaire.
•

A ANEDOTA DO DIA
- Você é tão magro que me

dâ a impressão de que há fome
na cidade.

- E você é tão gordo que
parece ser a causa dessa fome.

'F

O I'RATO DO DIA

DOCINHOS DE CÔCO
Faça uma calda com 250 gr s,

de açúcar, dê o ponto de fio
forte, junte um côco ralado.
duas gemas, um ovo inteiro bem
batido e uma colher de farinha
de trigo.
Leve ao fogo mexendo bem

até poder enrolar.
Faça bolinhos , passe-cs em

açúcar fino, queime-os com ferro
em brasa e use em forminhas
de papel.
.........._ _

u riiiI
_ ...,

padrõe3 mcravilhcsos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Cas AN BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Montevidéu, 25 (U,P,) - Noticia-se que a Comissão da Defesa Politica do Conti
recomendou o imediato internamento dos súditos dos países donente

Protótipo de
Sob a direção de ERASMO

campeõesQual foi o maior "onze" de to
dos os tempos? Resposta difícil.
Impossível, especialmente para
aqueles que não: estiveram em con

tacto com as três ger-ações de
"áses ", Ademais, cada opinante
responde, quasi sempre, que os

melhores craques foram os do seu

tempo ... Manifesta-se então o

sentimentalismo ... E corno se po
deria escobher - digamos - Clm

senso absoluto o maior meia-di
reiba de todos os tempos entre vin
te campeões das várias épocas?
Abelardo, Múrio de Andrada, Ze
zé, Guirnar-ães, Heitor, Gandiota,
Lagarto, Valdemar, Romeu, etc.
Em um ou ·dois postos talvez con

seguissemos apontar, sem injusti
ça, o 'no 1, mas nos restantes la
gares seria uma tentativa infeliz,
ainda que para se escolher se r eu

.nissem duzentas pessoas para dis
cutir ... Muito mais fácil seria, ao

invés, si apontassemos os jogadores
"pr-incrpa is" em todos os tempos,
em diversas características. Talvez
seja mais interessante. Vamos tcn- Um "goal" feito com um ar

tal', destituídos de qualquer pr-e-
.

remesso lateral não é válido, por-
suncão de sermos inf'aliveis, que foram empregadas as mãos.

O· MAIS CIENTiFICO - FRIE
DENHEICH - Sua ciência de jôgo
fez dele o avante completo. Ideal.

O MAIS DRIBLADOR - FORMI
GA - Incrível o número de fin
tas que conseguia dar num curto
espaço d e terreno, sem afastar a

bola mais de um palmo de seus

j'é� i\IAIOR IMPROVIZADOR
PETRONILHO - Tão improviza
dor que no inicio da sua famosa
car-reira foi dito que i ntroduziu o

futurismo nu futebol.
O DE TIRO MAIS PRECISO -

É dificil surgi!' um jogador de ti
ro mais preciso como o de Rubens
Sales, Tão preciso que, como cen

-tro-médio, foi um cios maiores
"artibhciros" de sua época! De
qualquer lagar fazia chegar a bo
la com uma precisão notável nos

pés dos estremas e nas redes ...
O DE CHUTE DE BICO - DÉ

CIO VICARI - Foi do Botaf'ogo,
do Rio, e do Americano, de São
Paulo. Sómente chutava com o bi
co da chuteira.

O MAIS CABECEADOR - LA
GRECA - Passava inteiras parti
das sem dai' mais de meia duzia
de chutes. Seu trabalho era exclu
sivamente o emprego da cabeça.

O '\iAIS "FRIO" - DOMINGOS
-.:.. 1 \0 s·e conhece um outro za

gueh com tanto raciocinio e len
tidão.

O lvlAIOH "ARTILHEIRO"
FEITIÇO - De 1920 a 1931 mar
cou uma média variável de 30 a
40 lentos por temporada.

O MAIS GORnO - ORLA.1'.mO.
zagueil'O do Paulistano, ZECCIU;

\ lUeia direita do Mackenzi e e MA
l RIO SEIXAS.

O MAIOR DEF-ENSOR DE PE
NALTliS - TUFFY - Manteve,

Um arqueiro p6de cobrar um

penal, assim como qualquer outra
penalidade, em qualquer parte do
campo.

Se um arqueiro desfere um chu
te a fax "goal, este é válido. Se
antes joga a bola com as mãos,
ou se cobra um tiro de méta que
é "indireto", o tento não é vdli-.
do.

Um joga.dor que cobra um penal
p6de chutar devagar o couro fi
frente, sem ir até à. méta. Assim.
desde que a bola foi impelida pa-

CURSO
EXAME

Hoje Sessões

17 e 19.30 hsQuarta·teira

Programa popular:
O Filme policial, com Rcchelle Audson e Ralph

Carga camuflada
e 3' e

Morgan:

4' episódios. do espetacular seriado:

Legião do Zorro
No programa: Complemento Nacional.

Proibido a tê 10 anos. Preço único Cr$ 1, 50

Amanhã, 5a.-feira. às 5 e 71/2 horas Norma Shearer e

Mclvin Douglas, em:

T U E' S A U1 N I C A
Domingo.

SOL
Robert Young e Heddy Lamar, em:

DE OUTONO

"Sola" 'jogo perigoso. passivel
com um tiro livre "indireto"; mas
se esse 1.OoI:\ce, ao invés de ameaça
dor, torna-se viol.::1.to, então é fal
ta qrave :-tiro de punição "diré
to" -.

Quando a bola bate em cima da
trave superior ou corre em cima
das linhas, continua em jogo.

Com os tiros de méta, de saida,
de imlZedimento, de "Free-Kick',
do arqueiro e de "jogo perigoso",
não pode ser fei to "0'0a1 " com
chute "diréto".

"

«eixo».

Vida Social I
no 'passado,} ll!'ante muilo }C1I1P_O, I .

O DE PASSES MAIS CERTOS
o. titulo �e rei do penalti, nao ; CANDOTA, meia-direita do F1a-
50 em Sao Paulo, como no Para- I menuo.
ná e no Hio Grande do Sul; � I O l\1ATS MALABARISTA - LEO-
o �� CHUTE. MAIS. FOH �E --

i NIDAS - As criticas européas a

2'HA�E -. Por ISSO fOI apelidado I s�u respeito, na "Taça, do Mundo",. 420. Tao possante era o seu, sao recentes.
chute nos tiro� de mé!.a, que os

I
O MAIS POTENTE - NÉCO -

seu� c cOl1llpanhel�os pedia'�l"�he que Foi I ? pr,o,lótil?o do avapte potenchutasse devagar . . FOI o .10- te,,- Uma partida "tremia" diante
-gad or de. defes.a que mais tentos' dõs seus pés ...fez com liras Iivr es e penais. O MAIS SARCÁSTICO - FOR-O :l\1AIS CAVALHEIRESCO TES - Emér-ito nos "trucs" e
:MIMI SODHf- emérit� tambem nas suas tiradasO MAIS .' ELOZ - AGNELO sarcasticas . com os adversários.Em 1920, .este estrema do Paulis- O MAIS ACROBATICO-BRAN-tano cor rra os 100 metros razos DÃO
em :II"415. (Qual o. tempo record� I (D'o "Almanaque Esportivo Olyrn-nacional daquela epoca)? picus").

o que todos predssm saber... I r� diante e deu ulJ1a volta sobre
Quemdo um quadro abandona

I
SI mesma, o lance e regulamentar'

voluntariamente o campo, perde o
e se u:r:n _

seu companheiro avança
.ogo, mesmo que esteja vencen- de posrçoo regular e apanha a

ldo por muitos "gaals". hola antes do arqueiro e faz ten
to, este é válido. Da mesma forma,
um adversário p6de avançar para
defender.

Florianópolis

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
oeu 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 tur

mas do Curso de Licença, e. já 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.

MILTON
DE LICEN�A

ANIVERSARIaS:
Foi muito cumprimentada,

ontem, por motivo de seu ani
versá rio natalício, a gentil srita.
Ana Rita Machado, intelegente
aluna da Academia de Comér
cio.

Transcorre hoje a data na

talícia do ir. Antônio P. Sbis
S9, diligente funcionário do
Depto, dos Correios e Telêgra
fos.

Nesta data decorre o nata
lício do nosso estimado conter
râneo sr. Dorival Silva Lino,
competente funcionário da Dir.
Reg. dos Correios e 'I'elêgrafos.

Comemora. hoje, o seu ani
versário natrlício a exma sr a ,

d. Anita Regis, esposa do. sr,

João Regis, funcionário do Pa
laeio do Governo.

A data de hoje assinala a

passagem do aniversário nata
lício do sr. Heitor Bittenccurt
da Silveira.

Comemora, hoje, a sua data
natalícia a prendada srita. Ma
ria de Lurdes Luz Medeiros.

Será, por certo, muito cum-

primentada ho ie a srita. Zita
Moritz, por. nesta data, com-

pletar mais um ano de exis
tência,

Nesta data, completa mais
um aniversário o lindo garoti
nho Milton Vaz, filho do sr.

Audiro Vaz

FAZEM ANOS HOJE:
os srs, Afonso Liberato, An

tônio Rodrigues e julio José
Floriano.

GENTILEZAS:
Deu-nos o prazer de sua vi

sita o sr , Viriato Leal, para nos

agradecer a noticia sobre o ani
versário de sua exma. esposa.

lheiro da ílustraçãc a-cima, o�recel'
lhe. em amável gesto, um càl10e do
excelente aperitivo KNOT. lem�
.., V. Sia. de acrescentar. ao agrade
oer a gentilezo.:ESTEÉTAn-
BEl1 o I1EU APERITIVO

PREDIlETOI

MACHADO & CIA.
AG1i:NCIAS E REl'RESEN'l'AÇõES

Caixa postal - 37. Rua .João Piuto - 5.
Flol'ianópolis

Sub-agentes nos principais municípios do
Estado.

.Ij...��t�U/'f »oooaro DA KnoTSÁ.IItO••COI1.éUfiVROI

...... 1TI••lJ.I.I .....

.,.."..-.-.-_._._-.-.-.-.-....-.-----....---_.......--�

Você sabia •••

(Exclusividade do PRESS-INFOU.
MATION SERVICE).

1. - QUE na índia morrem anual.
mente cerca de vinte mil pessoas,
em consequência de picadas de
cobras?

2 - QUE foram dois jovens in
gleses, tenente coronel Maurice
Paschel Hankey e tenente-coronel
Ernest DunIop Swinton, que inven
taram e desenvolveram o tanque,
na última guerra?

3 - QUE foi graças a um tercei-
1'0 homem, Winston Churchill, que
os planos dêsses dois "jovens oficiais
foram postos em execução?

4 - QUE a palavra "tanque" era
um nome destinado apenas a afas
tar da nova arma a atenção

-

dos
espiões e que o seu nome verda
deiro era para ser "Carro Blindado
de Combate"?

5 - QUE um dos maiores ele
mentos do corpo humano é a pele,
que em um adulto normal pesa mais
de oito libras?

6 - QUE a esquadra japonesa foi
construida por um inglês chamado
William Adams?

7 - QUE, de cada oito ingleses
fisicamente capazes, sete são do
exército ou em outro qualquer Ser

viço de guerra?
8 - QUE a British Brcadcasting

Corporation (B. B. C.) irradia 120
boletins noticiosos em cada vinte
e quatro horas?

9 - QUE êsses boletins são trans
m itidos em vinte e cinco linguas di.
ferentes ?

10 - QUE um almirante aliado,
quando lhe disseram que os porta
aviões eram obsoletos êle replicou:
"Se para ganhar a guerra são ne
cessárias as armas obsoletas, então
deem-me essas armas, pelo amor de
Deus"?

"A Bandeira Nacional quallclo em pl'6s·
tito 011 llrOi)issão, 11:'0 sCI'á conduzi.la elU

posição hOl·izont.aJ, e ir,í ao cent"o da
tllSt3: tia coluna, se isolada; ,) direita da
(esta da cohllla, se houver outJ'a bandeio
ra; " Il'ente e ao centfo <1a t.esta <1a co·

luna, (lois metros adiante da linha pelas
116mals fOl'JIladas, se conconerem h'és
ou mais lIanl1eil'as". (Decreto-lei n. 4.545,
9,e 3� �II JQlh9 de lllf:Ji ,_ �I·t� :til, N. �)I

Cftspa 1 LbÇl.10 MARA VI�
LHOSA 1

V. S. quer vestir bem, usando ternos de
excelente qualidade, otimamente bem con
feccionados e a preços convidativos ?

Faça, então, uma visita à

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

à Delegacia Fiscal)
F"ARMACIA ESPERANÇAdo Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua 'preferida
Drogns nncíonnís e estrungeírns - .Homeopntíns - Per-mmas-ías _

Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no l'eceituál'io médico, , ... ::'"-.-��.'1'

PREÇOS MÓDICOS.
Rita Conselheiro JlIah'a, 4 e 5 (edifício <lo 'lI1erc:lClo) - FONE 1.642

.......p.-..� f1I.",. • .....,._· 'IIIAJf"......,._,._ w -.· _-.-..._, �

� THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE ! �COMPilNY LIMITED .,

�
. COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" ��, :

� CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
.

THE LONDON ASSURANCE rL. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19 I

� - .". - - �....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a força incoercivel de urna

IA MOD8X.A.
COIl1 avalanche

• • •

InlCla

Manteaux de pura lã desde
Finíssimos 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 amestre ,. ai estão alguns:
Cr$ 96,00 I Capas de borracha pj senhoras, qualidade superior a

175,00 Capas de borracha pj senhor as, de seda, alta moda a

235,00 Capas de borracha, pj senhoras, cintura franzida.
45,00 alta moda
100,00 Bo léros de péle a

25,00 I Casacos de péle a

135,00
188,00

2 2S ,00
350,00
650,00

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

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

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

Capas de gabardine para he mern, desde
Jaquetas de couro a

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

Capas duplas, superiores
Sweters para homem a

Térnos FISCHER, Finíssima confecção, de
400,00 por

15S,('0
2:20,00

235,00
280,00
18,00

290,00

tstes preços são peta vendas EXCLUSIVAMENTE À VISTA e representam a melhor
cumprimos a promessa de que, ESTE ANO, FARIAMOS UM INVERNO DE

que

A Turquia não sustentará a pazARIF BEY (Exclusividade I sas tendências democrát�cas 8; C?, expulsamos .

nossos cora- I

do C. }j. C. para O ES'l'AnO).lsempre soubemos garantir-nos çoes, nossos sentimentos e nos-IAngora - Até hoje ninguern
I contra as ameaças. Quando sas aspirações. Ficou bem pa

póde recusar aplausos à atitu-I Churchill esteve entre nós, te- tente aos seus olhos o nosso Ide política da Turquia não só
I
ve ocasião de apalpar a posi- pensamento. Pensamento que',porque o seu govêrno tem m08- ção do nosso povo. À chegada defenderemos na paz ou na,

trado elevada sabedoria diplo- do eminente estadista britâni-. guerra!
mátíca, como tem exibido nití-

.................._ ..,. _ _
- ••_ ,.:.••�__• ._,..-.-••,.o.r:z_ J" .

damente o seu verdadeiro sen- • J

timento em relação à luta e :; COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA" :�agido com elegância e suma • ..
utilidade para os aliados. Nun- .: Fundada em 1870 - Séde: B A Í A ..

ca foi interessante o ingresso :: lNCENDJOFl E 'l'RANSPOn'rES ::
da Turquia na guerra, porque :. Dad()j;f relativos ao ano de 1941 :.
seria outro setor a ser vigiado � Capital Realizado -. . .... . . . . . . . . . .. CI"!) 9.000.000,00::

.. Reservas, mais ele _ _ . . . . .. . ... . . . . .. Cr$ 59.000.000,00.:e cuidado. O povo turco viveu � Responsab ilid ades assumidas _ . . . . .. . . . . . .. Cr$ 4.7-18.338.2-19,78 '.
tempos de grande apreensão, .. Receita . _ _ Cr$ 34.198.8:)-+.flo:'
pois, nenhum homem bem ob- .. Ativo em 31 de dezembro _ -. Cr$ 91.862.598,37':

'. Sinistros pagos . _ .... . . . . . . .. . . . . . . . .. CrS 742631352 '.
servador poderia acreditar 'que "

c-s
... '.

� Bens de raiz (préelios e terr-enos) .•. " 23.742.6;)7,4.,:.a Turquia se safasse do confli- � DIRETORES: - Dr. Pa m.í ilo d'Utra Freu-e ele Oarvalho, Dr. Francisco •

to. E O perigo passou. Mas pas- O; de Sá e An ísio i\Iassorra. ::
t

.

t D d � Agências e sub-agônr-las em toclo o território nacional. - Sucursal no '.
SOU, emporariamen e. es e o ;O Uruguái. Reguladores ele avarias nas pr ínctpats cidades da Améríca, Europa �
início, não mudei de idéia. Ho- � e África. �
je minha opinião ainda mais .' AGEN'rE EM FLORIANóPOLIS �
se fortalece. Não creio que a � C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmídt, D. 31> �Turquia consiga sustentar a � Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - Eml. 'I'clegr. "ALIANÇA" •

paz por muito tempo. A Ale- � SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUlVIE- �manha não contemplará um O; NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL •

� - ••••g•••-_ __ - g
_ ),só país do mundo dessa catãs- ._

.

__
•

__

trofe. Antes de cair e de ser AC
.

CIO MOREIRAderrotada, a nação de Hitler A
distribuirá a chacina e o san

gue por toda a superfície da
terra. Não tememos o futuro.
Dentro da nossa neutralidade Isempre marifestamos as n08-

HAR,'Z"°ENlH /
��� \6'J � �---Bastam umas gotas •••
e V. S. pode respirar!

"Desentupa" seu nariz! Como? Sim
plesmente pingando umas quantas
gotas de Vick .Va-tro-nol em cada
narina. A especial medicação do
Va-tro-nol desaloja a estorvante
mucosidade, alivia a irritação, con

tra! as membranas inchadas e faz
desaparecer essa sensação de entupi
mento. Va-tro-nol é o favorito mun

dial para aliviar resfriados nasais.

r;[tj!mam![·lI

ADVOGADO
ESCRITóRIO: �'ua Deodoro, n. 2:J
Atende elas 9 às 12 e elas 2 às 5

RESIDj;]NCIA: I,a Porta Hotel,
apartamento 112

Cx. Postal, llO. Fone, 1277

i

Ubíratan da Costa Fernandes
Japurá d� Costa Fernandes, Jappy da Costa Fer
nandes e Jupira Fernandes Rosa convidam seus

pa-Irentes e amigos para assistirem à missa, que será
celebrada no dia 2 7 do corrente, às 6 horas, na

Catedral Metropolitana, por alma do seu inesque- .

cível irmão UBIRATAN DA'COSTA FERNANDES. falecido, em 15 d
corrente, na capital federal. Desde já agradecem a todos que compa
recerem a êste ato de piedade cristã. 3 v ·2

AGRADECIMENTO
A Família Soncini, reconhecida, agradece as manifestações de

pesar prestarias l'el0 Snr. Interventor Federal, Secretários de Esta

do, Tribunal de Apelação, Prefeito da Palhoça, Faculdade rle Direi

to, Ordem dos Advogados, Centro Acadêmico Xl de Fevereiro, Gran
de Oriente do Brasil, Lojas Maçônicas Ordem e Trabalho e Regene
ração Catarinense, Clubes 12 de Agosto e Francisco Martinelli, So
ciedades Liga Operária, União dos Artistas e Amor à Arte, e a todos

quantos enviaram telegramas, fonogramas, cartões, corôas c flores
ou assistiram ao sepultamcnte de seu irmão, tio e cunhado Zulmira
Soncini. Sua gratidão se estende igualmente aos dedicados médicos
Drs. Sáulo Ramos, Augusto de Paula, Mário Wendhausen, João de
Araujo e Madeira Neves, que tão prontamente atenderam o chama-

, ,�O, ll�pl como 30$ jornais que publicaram i! notícia do desencarne.

"A Bandeira Nacional quando apare
cer em sala ou salão, pOL' motivo de reu
niões, confr-rênelas ou solenidades, fica�
rã estendida ao longo da parede, por de
traz da cadeira da presidência ou do Io
cal da tr-íbunn, sempre racima da eaheça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retângulo
esteja em sentido horízontat, e a es·
tl'ela isolada em clma ", (Decreto-Ieí 11.
4.545, 1I.e 31 de Julho de 1Q4i!j - Al't, 18,
N, M •

•

demonstração de
GUERRA

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1,642
Entrega a domicílio

Livraria e Papelaria NOVa
de

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

público, em geral.

ArUgos para escolares e es(rUõrio
Romances modernos e livros
cientifico3i. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletrleldede
Lâmpadas, h;stres, abatjours, acessórios, etc.

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

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

OLHpS, OUVJDOS, NARIZ, GARGANTA /

Especialist�, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 _: À tarde, das 3 às G.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ele Aperfeiçoamento e Longa Prút ica no Rio ele .Iane iro

CO'iSUT/l'AS - P('la manhã: ils terças, quíntns e sábados, das 10 iis 12 horns:

» tal'de, diariamente, das 15 às 18 hoi-ns - CONSULTóRIO: Rua .João Pinto ) i, 7,
,ob"flflo - FOI'!': 1.4(;7 - Residência: TIna Pr-csldeute Coutinho, 23.

DR. MARIO' WENDHAUSEN
(niplom�rlo pela Faculdade Nac. de :lTedicina ela Un ivei-sldade do' Brasil)

Ex·interno cio scrvrco ele Clínica Médica do Prof'essor Osvaldo Oliveir-a, médico cio

Depar-tam en lo ele Saúde
('J,íNIC,\ Mí�DTCA - ,:\loléstias intentas dr- adultos e ''l'ialle:as. cO:l'n;;t'VI.',HHO:

Rua )c!'lip(' Sl'Illllidt 1t, :18 - 1'1'1. 142r. - ,HRSI Df,;\('I:\: nua Yiscoude de> OUI'O

pl'eto 11. 71l - 'J'f'1. 1;;2:l ,_ HORARIO - Das 1;; (os IS ho!'as - FLOnlkXúI'OI,lS.
__
-----------------------------------------------------------

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON --- MÉDICA
DOENCAS DE SENHORAS E CR.JA_NCAS

COXSUlJJ'AS: "as 1 O �:;s I!! c das 14 ".s ,17 hOl'as - Ulla F'e lrpe /;';ClllllilH, ::9 (soln-.)

forçaNova Iorque, Maio - (Ser
viço Especial da Inter-Ameri
cana) - Segundo informações
colhidas em diversas fontes
dignas de crédito, os japoneses
perderam em 1942,3.600 aviões
e substituiram apenas 2.400. A
[ôrça aérea foi reduzida de seus

primitivos 2.500 aviões de pri
meira linha, mais um máximo
de 1.700 de reserva, para 2.000
de primeira linha e menos de
1.300 de reserva.
Devido a essas perdas, foi ne

cessário reorganizar recente
mente as 5 divisões de aviação
do exército japonês, reagru
pando-as em quatro divi
sões apenas. Há sómente uma
divisão na área de Burrna, In-

A militar do JapãOdochina, Tailândia e Malasia.
Existe metade de uma divisão permanece ainda um pouco
na China, e mais de uma na abaixo de 100.
Mandchuria. O restante se en- Existem atualmente 33 âiui
contra sôbre tudo como reeer- sões na Maruictiuria e na
va na Coréa, Japão e Formosa, Coréa, e 32 divisões incomple
mas uma parte teve de ser en- tas e mal equipadas na China,
viada em auxílio à fôrça aérea inclusive Hong-Kong. Vinte e
na Nova-Guiné. quatro divisões acham-se no

O exército de terra do Japão I suâoéste do Pacífico, assim di
aparentemente não aumentou' vididas: 6 em Burma, 2 na Tui
sua potência em 1942, a âes-'. lâtuiia, 1 1/2 na Indochina, 1
peito das perdas relativamente 11/2 na Malásia, 2 em Java, 1
pequenas de vidas, e isto deVi-li em Bornéo, 1 1/2 nas Filipinas,
do à aguda escassez de material 1 em Sumatra, 1 em Timor, 2
humano no Japão. As últimas :1/2 na Nova-Guiné e 3 na No
informações indicam que o

I
va Bretanha. Em Gualdacanal

cálculo âasua iõrça total mo-! havia recentemente duas. Em
bilisável, de 110 divisões era: Formosa existe uma divisão, e
excessivo. O total em armas as restantes estão no Japão.

DR. SAVAS LACERDA
Ex·intCrll0 elo Serviço elo Professor Leôn idas Ferreira e ex-estag íúr-io (los Servlcos

do dr'. Gahl>iel de Andrade (R.io) e dr. Pe re i.rn Gomes (S, Paulo)
Chefo (lo servico de Oftalmologia �Io Dep.utamcnto ele Saúde .. !Hospital ele C'lI'i(lafle

Clínica ln(>dico.cil"Ílrgica especializada de Olhos, Ouvírlos, Nnri7. 'C Gnrganta
f'ONSUI/I'óRIO: Rua Felipe Schmldt , S, Fone 12;;!l - COXSULTAS: Das 15,::0

ns lR horas - RESID�XCJA: Conselbr-u:o Mat1'a, �7 - FLORU,X6POl,IS.

DR. EDGARD PINTO
DE SOUZA

�léflico·cil'l1I·g'iiio da Casa de Saúde São
Beba,tião. FOl'II"Hlo na Faculelade ele J\l('.
diPlna da Untvershlade ele São Paulo,
onde foi assístento efetivo ela Ca
deira de 'L'écnica CirÍll'gica r-egrda
pelo Professo»

-

_ ••uuudo \'asconcelos.
l�x·assisten� �J Prof. Reneclito l\lontene
gro, Com J"l'.ítica de mais de 7 anos n a

Clínica Ch-ürgtca <10 Prof, Alí!)io Correia
xero, Com est:ígio de especialização no

Hospital Chm'Ité de Bei-ltm (Serviço elo
PI'Of. Sauf'l'hrnch) e nas clínicas dos
Profs, liOlljetzllY, de Hamburgo, c Sch·
mtedr-n, (lo Ji'l':n,ldol't. Cil'ur:;,ria da 'l'irói
de, estômago, intestino delgado e grosso,
fig"ado e vias hilinl'es, seios, útero, ová
ríos, rins, m-ostata e bexiga, hérnias, hi
drocele, vm-ícocete e varizes. Cirurgia
dos OSSOS e articulações. í.; encontrado

�'iament" das !l '.IS. (l,,_ lJI�nh,'i a? meio
"I na Casa de Sande Sao Sebastião, te).
.153. Das 1;; "" lR ela turrle, " rua Per
nando M.,chaelo, !I tel, 1 !l5. Resillêlldn:
Rua Duarte Rchut.el 11. 2. 'I'el. 125f).

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diaguóstico precoce da, .tubcrcnlose
pulmonnr, 'úlceras gástricas c duo
dcnais, cân cer do estômago, are
ções das vias biliares, rins, etc,
Aplica o Pnenmo-torax artificiaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratumentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
las, ltaios Infra-Vermelhos e Itaios
Ultra Violeta. Intrazon-Tcrapia
Consultório: Itua Deodoro, 3

esquina Fcl ipe Schmídt
Das n às 12 hrs., e das 14 ÚS 17 hrs.

Telefone 1.475

HELENA CHAVES SOUSA DR.
JcXFERi\mlRA OBS'L'f:TRICA

(Pnrtcírn)
Dlplomada pela 1I1aternieln!le

de Plor-ínnõpolis
!;01lJ lonl:'a prãtlea do serviço

obstétrico
A Imula chnmados a (ll1àlqlle�

hora

Praça '4]a naneleira, 5:l - s()b.
(AJltill'o J,arll'o 13 de Maio)

DR, BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

DR. SAULO RAMOS
P.SIlPcialista em 1I10l(ostias ele senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOi\lINAJ,: estô'

mago, vesícula, útero, ovários, nllêlldice,
tumores, etc. - CIRURGIA PI,ASTIC1\

\ DO PERfNEO - J{"1'lIias, hi<11'ocell', ve·

ricocele. ')'l'atam!'nto sem dor e opel'aç,io
de De11Jol'l'oi,l!'s e varizes - FI'actnras:
apal'l'lhos de �"sso. Opéra lIOS J{ospitab

de l�lo1'ianúlloJiR.
Prata PCll'eira c Oliveira, 10. FOlie, 1.1l09.
1I01'1Í1'i0: Dns 14 ils lr. llO"as, ,lial'iame'lItC'.

Clínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUSTO DE PAULA
C1flUl1GIÃO - mUETOR DO nos·

PITin, DE CAP.IDADE
Doenr,as de senhoras - Operações -

Diat.eJ'lIlia - Infl'a·Vel'melho - Ultra
Violeta

Rua Vise. de OIll'O Preto, 51. Te!. 1.6'14

;?NSULTAS: tiS 11,30 e da,s 3 às G horas
latam,elit.o elas dores e inflam'ações nos

�enhora.s para evitaT operações
�

Ch'lII'g'ia e Ortopedín. Clínica e Cil'lJI'gito
do torux, Partos e doenças ele senhoras. Protegendo a tra�a-o aDI-mal bovlonaCONSULTóRIO: Rua Trajano, 33. Di,,· Yriam ente das 15 às 17 horas. RESJD�N· Rio, 24 (A. N.) - O ministro
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751. .T oão Alberto assi nou a segui n1e

• ,portaria: "Considerando que a
INSTITUTO DE DIAGNoSTICO, principal lavo"tlru de alguns esta-

CLINICO dos do norte do país é a eanaviei-

DR DJALMAra; considerando que a vida eco-
• nômica dessas unidades resid'e

MO ELL·MAN N priJl��pall1lente na indt'lstri_u açu-
careIra e que emprega, pref,eren-

lcormado pela Universidade ele Genebra cialmente, atração animal bovina
para a maioria de seus mesteres;
c.onsiderando que há neces'siclade
imperiosa de aumentar a produ
ção hovina, resolve: 10 - deter
mi nar quc a concessão de poderes
aos governos estaduais para. requi
sitar gad.o bovino destinado ao

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Com pl'átiea nos hospita;s europeus
Clínica médica em geral, pediatria, doen
,�as elo sistema nervoso, aparelho genito·

urlinúl'io elo homem e da mulher
\ssiste. 'j'écnico: DR. PAUJ,O TAVARES
Curso de Radiologia Clínica com o dr,

,\1anoe1 ele Abt'eu Campana'rio (São Pau·
lo). Especializado em Hi,giene e Saúde
Pública, pela Universidade elo Rio ele Ja·
neiro. - Gabinete de Raio X - Electra·

cardiografia clínica - Metabolismo ba·
,aI - Sondagem DUODenal - Gabinetp
de fisiotel'apia - Laboratório de micro�

copia e análise clínica. - Rua Fernando
'\[achado, S, Fone 1.195, - F}OI·irulÓpOli.-s,

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA

.nUll Vitor Meireles 11. 26
TC'lefolle n. 14.05

Homens e Scm.)1otas - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias das ;;
hOl'ns em diante

DR� REMIGIO
CIANJCA ]IÉDICA

Moléstias internas, ele Senhoras e Cri·
ançns em Geral. CONSULTóRIO: Ru:.
Felipe Schmiclt - Edifício Amélia Neto,
Fone 15fJ2, Ü às 12 e 14 às 17 horas, RE·
STDI�NCJA: Av. H, Luz, 186. Fone 13fJ2.

PRODUTOS «IMPERiaL»
Farinha de trigo. de 1

de 112
de 114
de 0I2
de 114
de 1
de lp

pacote
c

c:

k.
k.
k.

2,50
2,50
1,00
1,00
2,50
1,50
1.58
9,00
11.00
2,:?O

te c arroz,
« ara rutac

Amidilho
Fécula de batutas,
Creme de mlho,

(� de arroz
cotoráu, pacote com 4 k ...

« caixeta com 4 ks.
« canecas de 250 grs,
Grandes descontos aos reveodedoreR

Leopoldo Kraemer
Rua João Pinto H' 11

»

« k.
k.«

k,c

30 v- 6
r

CALCADOS (
Tememos -- Chinelos l

i

, Sandálias -- Sandaletas

I«Renner» Sapatos -- Pantufas

TRAJES (
de lã e de linho

ISOBRETUDOS, SMOKINGS para crianças,

«Renner» homens e senhoras

Rua Padre Miguelinho, 36

abate necessano ao consumo lo
cal, outorgado pelo artigo 20, da
portaria 31, de 30 de novcmbro de
1942, não poderú abrang'er, em

penhul1l caso, os bois de trabalhos
e novilhos reservados à tração ani
mal. Pa'rÍlgrafo único - Fica as

segurado ao prOlprietário de usina
e engenho (bangllê) a garantia de
preservar para trabalhos de sua
lavoura e indústria tantos l)ois c
novilhos qll'ant.os forem necessú
rios àqueles mesteres. 20 - proi
bir a requisição de bovinos desti
nados à criação (reprodutores
machos e femeas)".

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.
BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA

DE SANTA' CATARINA
Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no �Iillislérjo rl:l
cultura pelo Certificado 11. 1 em 20 de Setembro de 1!J38.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE 111• e 2a• edição

FLOHIANóPOLIS
E:\fPHESTA ESPECIALMENTE A AGHICULTOHES

Empréstimos - Descont.os - Cobranças e ordens de pagamentos
Tem COiTcsponrlente em iodos os Municípios do Estado - nCj)I't'scntanle
da Cnixa, Econômica Federal para a venda das Apólict's do Estado de

Pernamhuco, com sorteio semestral, el11 Maio e Novt'l11hro.
Paga t.odos os cou)lons elas iapcílices ,Pederais ,e !los rEMados ',le Slio Paulo,

,Minas 'Gerais e ,Pernambuco
:\1:l11tem cartei,ra e.special para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

C/C à disposi<;ão (retiracla livre) " ' .. ,'.. 2%
C/C Limitada , ,." "., , ,....... 5%
CIC Aviso Prévio , " ,, ,.,.,. 6%
C/C Prazo l<'lxo .. ,, , , ",.,., .. , ,... 7%

Aceita procuração pUI'a receheI' venc.in1('ntos em todas as Reparl i
ções Federais, Estaduais e Municipais.

Rua

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CIA. ,;yr�frZEI.4 INDU8TRIAL-JOINVILLE (MdrClI regisr.)

CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

Casa no Centro
AI uga-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 130 horas,
3 v-3

Fogão Econômico
Por motivo de viagem, vende-se

um, formato pequeno, com forno à
lenha, próprio para apartamento
ou casal. Preço de ocasião. TI'atar
'nesta redação.
288 5 v. -- 3

Vende 'se pegueno casa
,.,

comercial, de
sêcos e molhados, bem u

freguesada, à ..rua Uruguai,
n. 17. Tratar na mesma.
271 30 v -8

Venda de prédiovende-se o prédio no' 203 da
rua Felipe Schrnidt, Tratar no
mesmo
279 6v·5

Vende-seII 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 (8.
A. Comercial Moellmann).

Agl'i-

Chácara
Por preço módico, vende'se

uma, com ótima casa de mo"

radia, à rua Lauro Linhares, n.

64, medindo o terreno 20 mil
mts. quadrados. Tratar à rua
Cons. Mafra, n" 39 (Alfaiata
ria), 30 V ·11

Escritório
Sub-alugo-se, no centro, por pre
çómodico, um bem montado es"

critório
.

comercial. __ o Tratar 'na

A SERVIDORA
Rua João Pinto 4 --- Fone 775

5 v. - 2

LIMOUSINE
VENDE·SE pOI' Cr.$ 7.500,00 uma
limousine Ford 1937. V;'r na Gora
ge Augusto. Rua Francisco Tolert
tino.

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

,s��Ã��/RCêftt-te �

Esp ["ALI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e o ESTADO-eJuarta ..'el,a 26 de Maio de '1943
AI.:r: I

omaestro Pergili e a proibição do VaticanoRIO, 25 (AG. NAC.) - .. FALANDO AOS VESPERTINOS SOBRE O ATO DO VA
TICANO PROIBINDO A EXECUÇÃO DAS "AVE MARIA" DE SCHUBERT E
GOUNOD, NAS IGREJAS, O MAESTRO PERGILI SALIENTOU QUE A MÚSICA

NÃO TEM PATRIA NEM PÓDE TER RELIGIÃO .

. Desconhecido o paradeiro dum «quisling» A�i", 2��B�,!�!aç!;.�uth��"ga�,��:ui ��,��ç��I " '>6 (P' l,f' G' o o·, .. 1)' I 'fi' 1;-
.

, '0"_ feitas, hoje, pelo general Manoel Rabelo, quando do seu regresso de.oudr.cs, - OI A �ed Tlant, gcue rn l d uege, c i cf'e (a

IÇ<lo
com lS[O - aci cse cnta o I de São Paulo, sô bre a próxima partida de uma fôrça expedicionária bra,

d� fkutersl. � O sr. Jona� �-je, m.- Gestapo, c sucessor
. �Ie Hcvrh-ich, r.ido .ior.nal. , si lei ra ru�o ao teatro .ela !"uena; ?s vespertinos divulgam-na, sob des.

n l.st rn "qulsling" da policia no- que rccentomcnte vis itou Oslo, ao I Li c \'1II'11a Iaz e n d o grandes es- tacadas tltulos, nas pnmelTas paglllas.
rucgucsa, e sua esposa, estão d esa- que se i n ío rma leria decidido que

I
íorços para se manter à tona dú-

O depar-ecidos há mais de uma semana. los alemács assum i rnm dcf'l n i l iva- gua, mas, agora, não obstante to- concerto
Of'iciulmcnte, ao que se declara mente a dircc,iio da policia u oruc- dos os seus leais ser-vi ç os aos ale

C'111 Oslo, ambos encontr-am-se cn .. Igucsa e o misterioso rlcsapar'cc í- rnãcs e a Quisling, parece ter
Icrrnos, mas rumores persístont.«
d iz em que a "doença" é n.a re al i
<Jade uma coisa muito séri a. Um
infórrne anuncia que Lie se acha
preso no campo de conccnttaçüu
de Gr

í

ni.

CASA

rncul o ele Lie pôde ICI' alguma rela- afundado.

Guerra aos preços oltos
Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços

cuia resistência é assim desfeita, a
altos

N
Por ocasião da sua volta da í'reu

te oriental - para onde foi envia
do com uma companhia da policia
"norueguesa - L1e não teve permis
são parn r-eassumir a chefia do De
partamento de Polícia rle Oslo, que
está agora completamente nas mão,
<la Gestapo, sob o comando supre
mo de Hesicss., de acôrrlo com o

ór,gã,o conservador suéco "Svcnsk a
Daghlad ett.",

sempre triunfante, oferece à sna distinta freguesia
a oportunidade de COMPRAR BARATO todos os

artigos a preços remarcados em bases
nunca vistas! Aproveitem!

Rua Felipe 5chmidt, 20

�........w_-..-.....- - ......._-..__

Com um programa escolhido, Vibrantes palavras do
'J t bra ..sileiro Cosme Gomm dividido em duas brilhantes partes, gral. Manoel RabeloPI O O Lb a consagro.da "virtuose" de "acor ..

,

deona", sra. Hermínio. Aquino, Rio, 26 (E.P.) --- Urgente. _.- O
tume no "Vale da Felicidade"

Ilnão
cair envolto em chamas". realiza, hoje às 20.45 horas, o seu gral, Mar:oel Rabelo, falan�o à ím

(nome aue os pilotos dão ao A seguir declarou que as de- concerto, no Teatro Alvo.ro de Co,r-: prensa'ddlshse que era. preciso afas-
'. , valho tal' os as onestos e lncompetentesRur), porém passamos a zO-lfesas anti-aéreas de Dortrnund I E'

.

primeira vez que se realiza, dos postos de direção que ainda
na escura e nos afastámos. j até Duísburg e Dusseldorf são

I de p,fblico, nestá capital, uma cru- ocupam, reafirmando que nenhuma
Gomm conhece a região do jcomuns, mas foram "tão satu- dição estilizada de "acordeona", e tolerancia deve haver com aqueles

R tê t d f
.

d d b b"
. êsse fato, só por si, levará ao Teatro que cornprornatam o esforço daUI', que em a aca o requen-, ra as e om �as que os lncur-

numeroso auditório. guerra, mostrando-se incapazes paratemente. "Os alemães - disse sares que chegaram depois o serviço público e sugerindo a ne-

Gomm - nos atacaram com não as acharam "tão fortes co- ,\ d
-

'? cessidade imediata de renovação" ,.

violência. Eu vi um caça ale- mo de costume". �uem per eu. quo.dros admin!strativos e uma rriô-:"
. 101' concCltenaçao daqueles que com-

Fora:n acha�::,s e de,I?osltadas na

\ batem o fascismo, para mais de.
Arrastada pelas vaga$, Os nazistas atribuem falsas gerenCia do Estado � chaves, pressa realizarmos a verdadeira urri-aparentemente de autornoveL dade nacional.Em favor dos pequeninos órfã.os, declaracões ao Cardeal VanRooy' ...............-.-..-........ -..-......--.:-.........._�
filhos da viuva Maria Monteiroda'

..

Banquete em Moscou Alemães na Sard�nhaSilva, --- que foi tragada pelo mar, Londres-, (Da Agência "lnbel" Moscou, 26 (R.) - O embaí- 7w'Í(jue, 26 (H.) _ A emlsora dono "Costão das Feiticeiras", quan- para lnteraliado) --- Numa trans- d t
.

dido colhia mariscos para lhes matar missão efetuada pela emissora de
xa or. nor e-amen�ano acre 1- Berl irn revelou hoje pela pri mcira

a fome --- estão subscritas na co- Hilversum, na Holanda, os alemã'3S tado Junto ao governo russo, vez nesita guerra que tropas alemãs
leta aberta pelo O ESTADO, as declararam qne o Curdenl Van Roey, almirante Standley, deu a no-' se encontram na Saa-denha.seguintes quantias: Primaz da Beigica, reprovou o ódio ta principal durante o banque-Já publicadas 681,00 di

. í d t AlI""lngl o con 1'0. a erncmrio , lnjUS- t.e realizado no Cren1lirD, aoSubscrição promovida pelas tamente humilhada pelo Tratado
sritas. Zoraide Silveira e Zu- de Versalhes", e apoio ao mesmo erguer a taça, brindando pelaleide Sousa, entre as Congre- tempo a cruzada anti-bolchevista, cooperação e amizade entre os
gadas Marianas 131,80 tendo tambem elogiado os volun- Estados Unidos, a Rússia e aMauro Pereira 5,00 t

.

fI .

arlOS amengos que segulram para Grã-Bretanha, tanto agora, co-Samo. "ãi7']õ a frent� oriental.
Continuamos a receber quaisquer Os circulos belgas mais autori- mo depois da guerra.

donativos. zados de Londres qualificam a de- Disse o embaixador Stan-
claração acima citada de ver;J'O- clley que "essa alnizade e coCaspa r I,OÇÃO .MARAVI· nhosa pela qual o inimigo procura operação constituem fautorLHOS..! I CaUSal' confusão entre os holan
deses e colocaI' o arcebispo numa duplamente essencial. Não lu-
posição ambigua num país vizinho, tamos apenas pela vitória,onde seria dificil exp?r a falsidade"mas, tambem, por um melhor
da propaganda nazlsta. Para os futuro depois da guerra".belgas, no entanto, a propaganda ,

.

" A,
de Goebbels feita nesse sentido nffo O sr. Stalln bnndou as f01-
surtiria efeito algum, em virtude ças armadas dos Estados Uni
do prelado belga ter-se demonstrado do e da Grã-Bretanha.
sempre firme e patriotico, baseando
nisto as frequentes instruções diri
gidas ao seu povo.

Declarações do
Londres, 26 (U. P.) - O co

mandante de ala G o sme

Gomm, natural de São Paulo,
Brasil, realizou sua 51 a missão,
apesar de focalizado pelos re
fletores das defesas inimigas.
Gomm, que possue �a Cruz

de Mérito da Aviação, é chefe
de uma esquadrilha autralí
ana e participou das primeiras
esquadrilhas de bombardeá
dores que chegaram, a Dortu
mundo Disse que passou cinco
ou seis minutos de intranqui
lidade' ao concentrarem-se vá
rios refletores sôbre seu avião
"Lancaster", porém - acres
centou - "continuamos voan
do e soltando bombas sôbre o

objetivo" .

Gomm disse que a expedi
ção se desenvolveu, "de um
modo geral, sem novidade",
embora seu avião fosse focali
zado durante 5 ou 6 minutos.
"Concentrei a idéia - disse -

de saír da luz. O fogo anti-aé
reo era violento, como de cos-

TENHA JUIZO
TEM S(F1LIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

I�. fJ I:&?l r;JA SI}<'Ibs ATACA TODO O ORGANISMO
O Figado, o Baço, o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
bela, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradavef
como um licôr

O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FALAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o. preparado ELIXIR A composição e o sabor a

«914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indicação apro- facll manejo para o público
prlada (sUilIa em varias de no combate á 8ifm!!, quallda-
8uas manifestações) 08 re�1UI· de. que frequentemente a
iados têm sido satlslatorlos, proveito no Ambulatorio da
polI são fapldos e duravels. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washlnglon Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

.,. _••- •••-..-,.••_ _
.a
..

PRESO (OMO DERROTiSTA
Berna, 26 (R.) - O antigo

secretário do Partido Fascista,
Aldo Vidussoni, foi preso se

gundo informações proceden
tes de Roma.
De acôrdo com essas

inror-Imações, Mussolini tev� que to
mar essa medida para atender
a insistente pedido de Carla
Scorza, secretário atual do par- 2"!"9-3----------�3-v.l'tido, o qual acusou Vidussoni ,._.................���
de derrotista e de estar provo- C IIRTllZIJS DO DIAcando a indisciplina dentro li [!
do partido. Vidussoni fôra no- HOJE 4a.-feira HOJE
meado no mês findo para um 1MPER I ALdos departamentos do exérci- A!s 5 e 7 1I2 horas
to. Um filme eletrizante:

Um grande romance de amor I

5 heróis
Com Robert Montgomery; Virginid.

Bruce e Lewis Stone
No programa: -- 1 -- COMPLEMEN.
TO NACIONAL (DFB) -- 2 -- ATUA
LIDADES R. K. O. PATHÉ NEWS

(Atualidades).
Preçcs: Cr$ 2,00 e 1,50

"EDUCATIVO"
Criança.s maiores de 5 anol pode.

l'aO en tra.r s6si,nl;J,Cl',

30 v. alt.18

hoje Himmler, o carrasco
Zurique, 26 (R:.) - Um' des

pacho de Estocolmo informa
que Himmler foi investido de
poderes extraordinários, após
o pânico causado não sómen.
te no Rur, mas tambem nou
tras regiões, pela destruição
das represas de Môhne e Eder.
A decisão de atribuir a

Himmler novos poderes foi to-
'

mada na reunião dos líderes
nazistas, realizada pouco de
pois do ataque da R.A.F. Hi
tler confirmou a decisão.

Camisas, Gravatas, Pijames, Meias
das melhores, pelos menóres preços
só na CASA MISCELANEA - Rua
Trajano, 12.

Doutora
JOSEFINA SCHWEIDSOH
reiniciou sua clínica

É U}U DOENÇ.-\MUITO PERIGOSA
PARA A F.ll1ÍLlA.
E Pil.A A RAÇA

Descarregando sal
Hio, 25 (Bl'asilia) - Segunoo

um tc.legrama recebido pelo minisc
Ira ela Via'çiio, a'cha-s,e no porto ele
Santos, d-escarrcgando (Jua,1ro mil
tonela,das (le sal, o navio "1'Ierith",

!.eSlanlClo
em vialgrm, procec1enle do

J1oOrt·e, qllalko oull'os nUoyi os. lVIes
mo ,telegrama esclarece que Cabo
Frio está com esloque muito redu-
zido, exportando prcferenciu,lmen
te paira o Est::udo do Rio e Distri
to Feà,eral.

Gravemente enfermo
Detroit, 26 (U. P.) - O sr.

Ei.tel Ford, presidente da Ford
Motor Company, encontra-se
gravemente enfermo. A Em
presa declarou que o referido
senhor sofre de febre intermi
tente, mas que o seu estado de
saúde melhorou consideravel
mente n�stes últimos dias.

A CAMINHO DA UNIAO
Londres, 25 (D. P.) - O Comité

Nacional Francês anunciou que, de·
pois de examinados os problemas,
por mclhores infol'llw,çõcs do grll.
Catrollx, a respeito das propostas
elc Giraud, naela parece opor·se,
agol'u, à prOI1 ta criaç:io dum orga·
nismo central francês, cm Argel. •

FLORISBELO SILVA e ISEl'vHORA

com unicam aos paren tes
e pessôas de suas rela
ções o nascimento de

sua primogénita
ISES MARIA.

Fpolis., 23 5 943

o cei. Orozimbo vai
aos EE. Unidos

Londres, 25 (U. P.) - Che-
gou a Helsinquia o chefe de

I
Estado Maior do exército ale
mão, general Wilhelm Keitel.
Segundo informou a emissora
de Moscou, o general nazista
recebeu em conferência os

principais chefes do exército
de ocupação da Noruega e ou
tras altas patentes militares
germânicas, na Finlândia.

"�'\ Bandeira Nacional qllanuo disten·
di<la e seln luastl'O, eH) rua ou l)l'aça, en ..

tre edifícios, Oll em 1100·tas, será coloca·
ela de lUodo que o lado maiol' (10 retân.
guio esteja em sentido horizontal, e a
estrela isolada em cima". ' (Decreto·lei
n. 4.545, de 31 'de .1ulho (lo 1942; ..... AI't.
1S, N. �).

.
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