
Oito milhões de russos na
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Morreu Von Waldau'
Zurique, 28 (R.) - A emissora

nrle!11ii informou que o general Hof
fma,n von Wa ldam, da "Luftwarffe",
COl1J:Nldanlp de um grupo aéreo,
foi modo "em oper-ações sôbre o

seu setor na frente de batalha". I
Os clrculos milstares de Berlim,'

srgundo i nf'on-mac ões aqui cheza-", .. �

I
::-r, das, act-esccntaen que von Waldau i- "fez brilhante carreira C0l110 mem-Ihro do Estado Maior da Lnf'twaf'- --------------------------------------------
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Itália à beira do

Baixas amêricanas

LONDRES, 28 (R.) ••. OS GRANDES CORPOS DO EXÉRCITO RUSSO, CALCULADOS" SEG:U�OO.os CIRÇULOS NEUTROS,
EM ,8 MILHõES DE HOMENS, ESTÃO CONCENTRADOS, DE ACôRDO COM UMA IRRADfAe*O DE ROMA, NUMA FREN·
TE! DE BATALHA QUE SE ESTENDE DE LENINGRADO AO' MAR NEGRO. ACRESCENTOU O LOCUTOR QUE TANTO OS
ALEMÃES COMO OS RUSSOS TÊM PELO MENOS 200 DIVISõES PREPARADAS PARA UM CHOQUE EMINENTE. ENQUANTO

ISSO, A LUTA LIMITA-SE A OPERAÇÕES LOCAIS.
EMi'm."""'AfilIíWtnni( -.� 8•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o
Wash.ingtcn, 28 (R.) - Um co

municado do Departamento de ln
forrnacões ele Guerra revela que
as baixas sofr-idas pelas fôrças ar

madas nortc-amcrícanas, desde o
inicio da guerra, se elevam a
83,756 entre mortos, f'er.idos e cap
í nrad os pelo i.n irn igo.
Nas ha ixus amer-Icanas se in

clucrn 13,(i10 mortos, 35,028 feri
dos e 17,R19 prísi oncirns dc guer
ra. Esse total representa um acres

elmo de 1.081 baixas sôbre o que
roi divulgado no dia 18 de maio.

o ilLUS A'X'l'IGO DLiRIO DE SANTA CATARIXA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

""

caos
Rio, 28 (A. Parga). Segundo os últimos despachos vindos do exterior, a Itália está na iminência

de ser invadida pelo p8nico e revolta. Greves gigantescas imobilizam' aU as fábricas de
armamentos, eqquanto o povo aseaea rebelar-se, não escondendo acusações aos alemaes,

causadores do estado lamentável em que se encontra o país.

lINCãt;fõ_---S--RüSSõSVfõíINíOSlífãQlTE.�S�ãriãSiêr�ill'Ioscou, 28 (U. P.) - Stalin entregou ao sr. Joseph Davíes
Londres, 28 (U, P.) - Os

ale-I
homens na luta e, em seguida, ti- uma carta confidencial endereçada ao presidente Boosevelt. Amàes admitem que os russos estão Novoroxs isk e na

zona. do vale do voram Ide bater em retirada. Os carta foi entreaue pessoalmente, por Stalín, ontem, no Krem-Iançand o vi olentissiruos ataques Cubã. combates foram JllIais cncarniça- u

contra as restantes posições na- Na zona mcrid ional da Rússia, dos a léste de Tungar og, ao sul de Iín, durante a conferência que teve com o emissário do presl
listas na par-te ocidental do c�íu-I nestas 24 hora.s, QS ulcmãcs Ian- Baiakâeia, ao sul de Izyum e no sidente Roosevelt. Não foi fornecida, nenhuma informação sô
caso. Segundo acaba de imforrnar I cananu quatro enérgicos ataques, setor de Rostove. Também na Iren- bre O conteúdo da resposta de Stalin à carta confidencial que
a emissora de Berlim, os russos

I
sendo r cchacados pelos defenso- le de Leningr-ado, na região de Ca-

I ��a,caJ'alll a caheca de ponte nazis- rcs soviéticos;' De acôr-do com a Ilillill1 e no setor «lo Sevsk i, regis- lhe foi endereçada pelo chefe do Govêrno norte-amerlcano,
YíLm no Cubã, com' poderosas fôrças. emissor-a de �IOS'.co'll, trata-se da ta-aram-se encarniçados e}1contros Aoredíra-se, contudo, nos meios bem informados, flue a troca
"'o -que parece, O'S russos consegui-lmaior operação dcsí'cchada pelos lontre

os l'USSOS e os alemães. Fo- de missivas e n estada do sr. Dnvíes em ll'Ioscou prendem-se ii.
ram .ahrir novas brechas nas li- alemães dnn-ante a pr-imaver-a, Os rnm consideráveis as baixas sofri- realização fIe uma reunião entre Stalin, Roosevelt e Ohurchfll,
nhas inimigas, seja em torno de nazistas perderam ruais ele 2,000 das pelos nazistas. f'

.. .

�__ Alguns informantes extra- o ICItllS deixam entrever que a reu-

N- di
-

d d níão, em si, já está assentada, faltando unicamente ser fixada.

ínguem lZ1a na a quan o as ,a data e o local em que a mesma será celebrada.
....................................................

bO����8 (��OV!!!?o,���!!, ��r��!�!::: Recusaram-se pa�tir pa�a a Russi�
mm a cor:denar o "inútil horror dos ataques aéreos". ,Berna, 28 (R.) - Os s?laados g�rmc:nzcos da g'llarn�çao

O "Arriba" sugere que os ataques aéreos poderiam ser su- ae Flandres, quando lhes disseram. que, uini se� trtmsieridos
primidos por ambos os partidos em luta.

'

�ara a frente russo:, recusaram�se 0. partir e por .IS_SO foram al-
"Milhares e milhares de pessoas inocentes, escreve o órgão gemad?s, e cotuiueuios em camI,nhoes para a prisao de Chent.

falangista, estão sendo vitimadas sem qualquer motivo ou ne- yarws outros soldad?s nazistas foram mortos em Vynckt,
cessidade ou sem qualquer explicação satisfatória". . � oeste de Flandr�s, quando. se recusararn:� a voltar, aos seus

O' l acrescenta que em tais casos os países neutros acamparl'!-entos apos 1�mf! noite de bebedeii as, na vespera de
.
Jorna '. " .. sua partida para a Rússia.Leoeriarn poder fal!!r com grar:d! auton�ade, prmcIpalrr:,ente .

a Espanha, que, nao tendo paIxao nem mteresse envolvzdos", Cd'
- I

-

I b III
II

póde conservar o senso de equidade e justiça". or lalS re acoes ang 0- rasl eIras
O J'ornal "Ya" afirma que a Espanha está tentando coo-

'
. , .

. , '.' Londres, 28 (R.) - As co,ngl'a- Ihando ,nalS ll1dus,tnas de guerra.,perar para que. seJam e�ItG:dos mUltas sofrzn:entos e sugere tulações do Brasil ü Grã-Br,etal1ha, pos,la, de 'sua ma'jeSll:alde britànica,
também que seJam suprzmtdos os ataques aereos. . .pel'os brilha,nies feitos de suas fôr- agmdece.nclo, hão de selar o eS\:J'ei

O "A, B. C." também faz um apelo para que "os beligeran- çrus no I�orte da Áfll'ica" c�esper,ta- to cOinltac�o entre 'o BrasÍ'i e a 111-
tes" cessem "o bombardeio de cidades". mm sentlJ11e.n!o� de graüdao entre glaterra, JuntO's, :pe�a segunda vez,

os povos bl'ltamcos, declarou uma numa gnerr.a mlUlcha'l,
C r LOÇÃO u ..BAVI' C C" SA MISCE' fonte autorizruda. De acôrdo com a referida fonle,,aspa .IIUS.' I ompral na l: Des,dc a ent'nacla do Brasil na êsse esire.itamento de ['elacõ'es de-LBOSA! LÂNEA é saber economizar' guerra, as relações anglo-brasilei- "erú ser acompanhad,o de' um in

ra,s, que semp're foram cordiais ao tercâm,bio mais intenso d'e produ-

lul anil' subm rll .extremo, entraram em nova fase tos comerciai's e de idéias cuLtua - a IDa de majs estJl'e.i1a cooperação. 1'3,is, quando 'as hostili,dades live-
As congna,tlul�ções do pl'eSilClen-,ll'em tcr!ninad�. Neste sentido,

te Vargas ao rei .Jorge VI, e a res- tem-se feito notavel trabmlho, talnto
.........................................� ' no Brasil C01110 na Ln,g],aterl'a, pc-
Mulheres italianas na Ias ,1:espectivas socie.dades a,nglo-

-

d· t· d
brasJ]Jcwas e pe'las Camaras de Co-

ln us ,ria e guerra mé'l'cio.
Estocolmo, 28 (H.) - SegundQ' .l' - ",._ �

o corresrponde,nte do "Pester Llot O K d
'.

trd", em Roma, set.e mrllhões e meio sr. nox esmen e
de muJh:er,es ita,l,i,anas, ou seja, 55 Wa'shington, 2R (U. P,) - O se·

por cento da pOlPulação feminina cretá,r10 da Marin.ha, coronel
da Itália, estão atuaJmente traba- Fmnk J{nox, desn1>e.ntiu oategQri-
.....................................- camente as i,n,forJl1Iações oficiais

Doutora japone�as lCIe que aviões ,de })OIlJ-
JOSEFINA SCHWEIDSOH hUlrdeio nipônicos haviam ,afunda

do odoi,s navios norte-ameri'canos
em águas de Atu.

Voltam à pressa da
Alemanha

Estocolmo, 2R (R.) - À propor
ção que aumentam os receios da
ínvasão da Itália, pelos aliad os, a

repatri acâo de traba+hadores ita
lianos qne se acham na Alemanha,
para reforçar a frente interna, es
lá sendo apr-essada, segundo in
Im-mações aqui recebidas, proce
dentes de Berlim.

Congratulações do governo
brasileiro com o gral. Giraud
Rio, 28 ("Esta'do") - Con1l1J1i

ca a Ag{moi':l Nacional: "O govêr
no hl'asil'eiro, p'o'r i'ntermédio do
secll'ctáriQ Vasco Leitão da Cunba
congrarL'ulou-s'e com o gene,raf Gi
ralld peLa participa',Ção valiosa das
fOl'çns francesas sob seu comando
na brilharnte vHór,ia dos exércitos
rIas Nacões Unidas no setor da
África elo NOirte. Em res,pos�a o ge-

Melhorou' a
nera,1 Girruud ,enviou um,a me'l1sa

,g'em mani.feslalndo-se pU'ofll'ndanien
te comovido pelas cordiais exrpres
ôões c1 o go'Vêl'n o hra,sileiro, acres·

centando q,ue os laço.s que unem os

nos,sos dois ,paises, de profunda
Simpatia, ai,nc1.a maris se fortalecem
PeLa comunhão de ideais que os

ins,pill'nl11l na luta t'.Jl1 que es�ão em

'!lenhados.

Olhos -- ouvidos -- nariz -. gal'ganla
REASSUMIU SUA (LlNICA

Rua Vitor Meirelles 2lJ
Diariamenle: 10 às 12; 3 às 6 hs.

._.••� -.",...,.... ..,....,._. .J-_m ...

CAMPANHA DO AGASALHO
SflJn I os,, 28 (Ag. Nac.) - Prosse

glle ativa a canllJpaulha mUlúe�pal
!la L. B. A, em favor dos soldados
convocados tendo sido lancalda a

"Cal11Pu,nh; elo Agasalho".
'

Estocolmo, 28 (R.) - Causou grande sensação nesta capi
tal a declaração do porta voz do Ministério da Marinha do
Reich, Heinrich Schmidt de que "a eficiência da guerra anti
submarina aliada está aumentando diariamente".

.

Acentua-se que os alemães devem ter razões especiais para
revelar um fato que será considerado na frente interna ger
mânica como muito sério. Frisa-se que o almirante Doenitz
foi o homem indicado para levar a cabo uma guerra submari
na vitoriosa. Todavia, essa declaração do porta-voz do Minis
tério da Marinha da Alemanha é tida agora como o primeiro
passo para a rehabilitação do almirante n.'aeder e a demissão
do almirante Doenitz, por não ter correspondido à missão que
lhe foi designada. reiniciou sua clínica

Mosteiro varejado
. pelos alemães
Londres, 28 (H.) - Agentes da

festa,po varej,aram o mosteiro de
ra,d�s el'l\pllchinhos ele Cil1iey, na
Ill'OVlIl1ci,a de Numl!!' Bélo'i'ca em
Co,ll Ao ,. ti ,

() st'quencia dos rumores de que
g
s r'eferidos frades estavam dando

ftllar�a [t súdHos britânicos - di.z
"jjcl1t:ia belsa clt'! noticil\ll.

Dado por perdido o célebre· submarino
Londres, 28 (H.) - O snbmal'i- mandanle Li'llton, dis'se que o "seu bQio no Mediterrâneo CenlÍral e vi,u, O comandante era conhecido por

no britânico "Turlmlent", que ti- nom.e vivera entre os anais dos através -elo perisc6pio, um des'tróier alguns, na l\<laIr,ilJ1.ha, como "Linton
nha a seu crédito o af,u'ndamento S'ubmaninos britânicos, não SÓl11eh- inimigo que navegava sôbre a sua dos Sete Navios", ,apelido que lhe
de 27 n,avio's do "eixo", c0111ane[ado t·e pelos seus feitos, como ofic.ial etnba'l'cação. coub.e em março .cto ano passado,
pejo oapitão .1ohn Wat.Ja'ce Linton, comandante, p'ri1neiro do "Pa.ndo- Com grande call1l1a, o comandant.e quando afll'ndou, a tiros de canhão,
foi dado· como alrasf1'do eles,de o ra" e d:.cpois do "Tul'httlent", co- L�nt()n mal1,don suspender o fo.go slci·s grande.s escun.a,s e um navio
dia (j do COl'1'ente. mo também pela sua i,I1:s.piradora até o momento vital e com uma motor, cheio de iI'Oj])a's do "eixo'\

O S.C:l1 comandRn:te foi co,nde,cora- liJ(lenança em três anos ele i-nt'ensa savva, apenaiS, afundou dois navios Alfundoll umals 14 J1ül tnnelardas
do com a "Cruz do Vitol'ia", por latividade s,ubmarina no Mediterrâ- de SUPI'Í:J1lICll1Ito"e o destróier. Outro abr,angendo três navios italianos
rutos ele valor 110 ,comando da refe- h,eo. at,aque, leva,do a ca,bo pelio "Tur- de sll/J}wimento e um des,tróier e um

6ela emhal·ca'ção". Uma cla,s Inai,s brilhantes proe- bulent" foi des'crito, oficialmente, pequeno navio l11ercarnle, no cen-

O ulIl11il'ante cou11alndante de sub- za,s do comanda,nte Lintou verifi- como. "Ira balho de artisota astuto I tI'O do Mediterrâneo, e-ffi ,jwnh() �o
I1w,ri'11ns, pl'�s�flnclo tl'ibUlto ao CO· t;'Oll·�e C{llfllndo i'lc a,tAcou unl,com- e hi:\,bll'l. uno l?(\'s51n;UQ'\ , ... I '

'. ,
�� - _.'�- _-_ .,....,..�-�. -'.

� ,,�

«Turbulenln
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Parque-Teatro de Diversões GUARANI'
Instalado no largo Generel Osório (antigo Campo do Manejo)

Recanto onde não existem tristezas
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Sábado!
Estréia

o ESTADO:.;....Sexta·'eira, 28
......�II II IB iB �..II3*6&..ma�§..' �I8�����!Mm mi:;! li

Ciências bélicasLegião Brasileira
de Assistência

Curso de Enfermeiras
Socorristas

o patrio t ismo que estão revelando as Isenhoras catur ínenses filiadas à Legião
Brasileira ele Axsist

ê ncia. espcc ialmen te
as quc e ...'('o!I1€I';1111 (J piedo-,o místér de
�nfel'nlc�l'as Socorristas. é elos que to

cam pela elevação.
Pou.:a geu te con hecerá quanto ele ab

negação e xist e na tarcra que lhes cabe,
pum a conquista elo cert if'tcatlo que as

tornai-á aptas ao cumprirnento de 11111

dos mais be los dever-es ele humanidade,
São três meses de constante labor dentro
cios hospitais. .cm contacto ('0111 toda a

espécie de doentes, un, cobertos de pús
t.ulas, outr-os minados de graves enfer
m'ídados, aos quais asststern desvelada c

cartuhosamem e.

Essas senhoras. pondo de parte ccmorl i�

dadas, alheias ao per-igo elo con tág io, es

tão escrevendo ('0111 a uotn-eza ela SU<t

r-onrlu ta, urna das páginas 111Uils belas da
história cr lst

ã

coritemporánen.
A senhora Beatriz Pederneirns Ra

mos, como pi-Imen:a dama elo Estado,
a lrsta ndo-se no 111<1.is e�'pjnhoso setor das
a t.ividades da ill!I.;Ut.uiç,'ão a que prc.side,
definiu, com o seu ex emplo magn lf'íco,
o cor-ação ela ,Iulher Brasileira, A seu

larlo, enlevadas pelo mesmo espírito hu
maní tái-ío. fOr'111<Jl'an1 as figur.as remín í

nas de ma.or destaque em nosso me io
socia l. corno a Jlu st re e: .. .posa do nobr-e
comandante do 14° Bata ll.ão de Caçado-

TÓPICOS & COMENTÁRIOS rcs, D, Si!ene Lopes da CJUZ, a qual.
chefiando uma elas turmas, sé tem tor-

Os
-

d T
• nado alvo ela admiração ele suas compa-crames e oquio n heíras, pela abnegaçúo e pelo devota-

O govêrno dos Estados Unidos monte dernon's Dt'acl os,
comprometeu-se a pun ir severa- A guerr-a, com todo o seu cortejo, ele
mente os responsáveis pela ex ecu- martn-Ios, ele luto, de sangue e ele lá�
ç'iio dos n vindoros militares que to- g.,-i,mas. tem, por outro lado, o condão
1ll,�rall1 parle no raiei e contra Tó- ele trazer à tôna gestos que empolgam
tll1lO, llla� ,absteve-se de tomar qual- pela sua tocante be leze , como o que vem
que,!, medida de represátia contra sendo dado na hora jnesen te por essas
OS prisioneiros japonêses. nobres senhoras,

Xi'-s'se send ido, assim se expres- Ainda ontem, o sr. P,'efeito Rogério
sou O Sub-secretár-io da Guerra, Vieira, visitauno a Ass istôncia :lIuf.1ici�
Hobci-t P. Patterson:

, pal, teve oportun idade de asslst.lr aos
'Qualquer repr-esátia de nossa-c n trabalhos üa pthme h-a tu l'ITlC1: alí picsen-parte i ria nos rebaixar ao niveJ temente estag-iando, Doclendo observar.

11[01'al do nosso ü1imi!:!o, sem resul-
I J

'--J d'e visu, o aprovei tnmcnto das piedosasIa, o a gum quanto aos verdarleiros damas que, na sua presença, real i zaram ,

res,poJ1lsúveis por êsse ato de bar-
hflil'ja.

com toda a profic.iôncia, vár-ios cura t ivos,
tendo a índa acompanhado um Intei-essan

A ,n,misa ação será d it-igi d a contra te "test", feito pelo dr: Ilmar Corrêa.
OS clernentos do gOVêl'110 japonês Di retor do Curso, com as seníhoi-as ,IOll�
CJue autor izuram esses crimes," rão Ratton e Rogério Vieira, sôb,'e ata�
Foi a seguinte a declaracão feila cimas e nomenclatul'a elos aparêlhm,' ('i�

1)e]0 Presidente Roo,>evelt:" l'úl'gicos, enl que as ilu:�tres dn1113S se
"O govêl'llo dos Estados Unidos houveram brilhantemente,

i nfoJ'llloll O govêrno do .Tapão qlle A imp,"ess;io colhiela pelo sr, Rogé,'iochamaria ii responsa-biUdade pe- Viei,'a, foi cla,s mais agrHdáveis, tendo,l'ante a jll'sHç'a, em devido tempo ao retiral'�se, feli.citado, uma por uma,
])0'1' êsses crimes diabólicos, todos as componentes da Lurma.
OS elelllentos rio govêr'no japon�s Ampliando os estudos, e no S'E>ntielo c!L\�
que pal'ticli']}aram nos mesmos," ma instl'llç::ío mais completa e eficiente,A execllçào dos aviadores norte- o sr, dr, Ilmar Corrêa, inca,l1>sável na ár�americanos I'oi um ato que ViO�Oll, , dua tarefa que lhe foi cOll1lHada, p"omo�OS pnnclpios do convênio de Ge-
nebra sôbTe !prisioneiros de "uer-

verá, ao que somos infol'lmldo.s, no pró�

ra, convênio de que o J alPão" foi
"imo domingo, no Estád.io da Fôrça Po�

um dos signatários, licial, um exercício ele ambulâncias e

O t macas, com a presenç'a ele tocJ.as as tll['�
encnte-general Henry H, mas,

Amold, comandante da a'viaçãoM,il ital' dos Estad,os
�

Unidos d iri-
Aimla, ao que sabemo.s, empenha�se

" pre1!entemente a senhora Bea'l,"iz Pecler�
glu a seglll,n-ie mernsa'gem aos pilo-'
,tos no,rtc-amer,icanos nas fl'entrs

nei,"as Ramos, na criação de um Curso

(J e batalha: de A [&rtacIora,s, elestinado a colaborar no

"Os japlOllêses, violando tôdas Se,rviço cl!e Defesa Passiva Am[ti�Aérea,
as no,rmas li,e conduta milHar e to- completando, de tal sorte, o SETOR DE

SOCôRRO,dos os conceitos (J.c dignidade lm-
mana, executaram vários de vossos

Esta, a ob,'a magnífica que a Mulhea'

.bravos cama1radas que tomaram
Caotarinen'se está realiwnclo, nJ,lma de�

pal'!e no raide contra Tóquio, Es- monstação grandioi'a ele pied�de cristã

ses hOluens 1110lT'eranl C01l10 heróis.
e de amôl' à .P{ltrj,a,

�ão podemos ,descansar - BllilS 're
dobrar nossos esforços até aniq'ui
htrmos os deshumanos déspotas
rrsponsáveis por esses crimes".
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Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n," 13
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre c-s 45,00
Trtmesu-e Cr$ 25,00

Anúncios medlnntr- contráto

Os originnis, mesmo nâo pu-

I
blicarlos, não serão devolvi

dos.

A clil'f'<:,iío não se responsa
hi lizn pejos conceitos emiti

I
rios nos artigos assinados

Só às autoridades futer4lssa.
rã, de-fato, o que sabes a refl.

peito da "quinta.coJi'R'l". (Ii.

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Fal'llllwêutico NILO LAUS
Hoje e IIIJ1Hnhii sel'á a sua pl'efel'illa

)�!,ogas llaclonais e estl'lIl1geh'as - ,Homeopatias - Pel'fumm'ia�
Artigos de bOI'racha.

{l'll'ante-se II pxata observância no l'eceituál'io mé(lico.

. PREÇOS lUÓDICOS.
nua COllselhe'l'O 1Ilafl'a, 4 e ii (edifício do Mercado) - FONE 1.642 j

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

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

I

A irmã Maria Thomas, cientista em pcsqu iscrs do Colégio de Chestnut
Hill, no seu laboratório em \;Va'lhingtol1., onde'��está oux ilâond o os cleri
tistas norte-americanos na descoberta de irrrpor to rrtes maté,'ias neces

sárias ao esforço bélico das Nações Unidas, li. irmã Marb vê no

nazi-fascismo o grande irrirn iqo da humanidade,
........Fôto d.a Inter-Americana-- ..

! :
._---�-----_._-

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

ã Delegacia Fiscal)
.��--�--_.--����----���--��----------�--------�

... � -��--------

Livraria e Papelaria NOVA
de

Espindola & Silveira
J Casa fundada para, COI1l os menores preços da praça,

I
servir aos alunos das n03sas escolas, em particular, ": ao

público, em gera!.
J ArtigO:i para e�(@gaiie$ e escritório
1 Romances madernos e U%fIi'OS

I . dentifi(o�. Li\\UfC!$ em braifllco.
I Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abat�jours, acessórios,

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

etc.

Coelho)

A SECÇÃO

deportação
Amsterdão

Retardada
judeusZurique, Maio - (Da Agência "Aneta" para Interaliado)

Acredita-se que a àestruição, pelos patriotas holandeses, da
sede dos serviços de recenciamento da população de Amste'r
dam tenha causado retardamento da deportação de milhares
de judeus daquela cidade,

-

Um correspondente especial do "Neue Zurecher Zeitung",
discutindo o decreto que autoriza o internamento de todos os

judeus holandeses, exceção feita àqueles que vivem em Ams
terdam, como medida preliminar para a sua deportação para
a Europa Oriental, declarou que "a razão dessa demora é de
vida provavelmente à citada destruição".

dos

NOSSA
o PENSAMENTO DO DIA

«A esperança é um alimento
para nossa alma, sempre mis
turado com o veneno do temor»,

Voltaire.
•

A AN1<JDO')'i\ DO DIA

- Se tem tanta fome, perque
não tr abalha P

- E' piór, minha boa senhora.
Quanto 018 is trabalho, mais fome
tenho, ..

'"

O I'RATO no DIA

ovos EM CAIXINHAS

a

de

- ----��----,---� '--------�---_...._-�-----_._-------

SE�AS
padrões marávílhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

SAN! BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

asa

Faça um pirão com meio quilo
de batatas, cozidas e passadas
na peneira, uma colher de man

teiga, sal; um quarto de litro
de leite (mais ou menos) e quei
ia ralado. Bata muito e dei te a

massa em prato que vá ao for
no, COh10 fundo de uma concha,
passada em farinha de trigo.
taça pequenas covas e abra em

cada uma um ovo- Polvilhe-o
com sal e leve ao forno,

l

uando alguém, tal como o ea.va�
lheiro da ilustração a-cima. oferecer
lhe. em umável gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT. lembre.
se V. Sia, de acrescentar, no agrade.
oe, " gentil"",,, E$í-EE í.4ft'J-
GEi'1lJ NEli APEiUTIVO

I N1Ei)J!.ET(J!

;ml��ISl�1I {/I'f pl/oouro 04/(110TSA./IIO,.(OI'l, e Sé6/1ROS
,"=�_�_ITI••J.I�I --'.

Conhecido editor pró
nazista tem o seu fim
Segundo o r:'tdio de 13e'rlil11, o co

nhecido pel"io1di.s,ta belga Paul Co
Íion, diretor do "Nollve�,l; .Joul'ual"
de BruxeI/as, e Presidenle da Asso
cilaç'ã,o ele P,niodi'stas, fllndada pe
los alemães depois da invasão, <len

ha de ser ass'Rss'inado, PauJ Colin,
veenlJe.I1Íe papticlário dns doulrinas
alemãs, <Ies,de 1D34, quando fLll1r!01!
o semanário "Cas,sIfII1,dre", foi ata
cado a liros, na noite ele 14 de
Abl"il, e faleceu 110 (Ua seg'uintr,
,em cOlns'equí'ncia dos fcrilllenloS
rece'bidos, (S. 1. B.).

-
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Falcett procurava· o Eldorado da lendaHá cerca de uma semana telegrama! 'I'entou checar ao território nheíro de Rondou, Traz Inte- mercadorias destinadas a uns estrangei-
ele Bclém anunciavam que o coronel Má- dos Chavantes para atingir o um livro Alue teriam pertencído ressantes íníormaeões do alto ros estabelecidos no S. Manoel e que v i
r-io Magalhães Barata, irmão do dtnãmí- 'J. :s nham algumas vezes a Cuiabá, hospedan
.,0 Interventcr paraense. êle próprio brio coração do continente e desco- ao explorador - llIorto por ín- Xíngú - Um bagageíro míste- do-se na residência de um senhor que
jnant.e militar, trazia, de volta de uma lrrIr uma fabulosa cidade atlan- dlos amigos ou ínímígns � - O doso e um mineralogista curlo- têm uma filha chamada Clarisse Leine.
viagem ao Alto Xingú, Interessantlsst- tidn Urna lrussola de ouro e coronel llIário Barata. Compu- 80 _ O neto de Fnweett Essas mercador-Ias saídas de Cu iabá
mas informações sobre a sorte do coro- eram descarregadas num ponto do Xin-
nel Fawcett, o famoso explorador míste- gú, situado a cerca de duzentos qu ilô-
riosamente desaparecido nas selvas bra- i ,(Copyright da PRESS PARGA, es- pecial para "O Estado", de Florianópolis) metros acima da Fazenda do GaIvão. In-
Bileil'us, em meio ele urna expedição, que
tl'ntHra realizar, acompanhado apenas
pelo próprio filho, i, menos conhecida re

gUlo do Brasil, quasl mesmo no centro

geográfico do continente.
Como aconteceu a Linvigstone na Áfri·

ca, o desaparecrmen to do cor-onel F'aw
ceu <leu lugu r às mais desencontradas o

í'an tasmagõ.-tcas conjecturas, surgtndc
lendas e expf iracões que t íver-am CUI''',

nüo "ó no DI'asil mas em todo o mundo,

pl'illcipalmente nos Estados Unidos e In

gl:1lCl"ra.
Dessas supostcõos duas se Impuzer-an

como RS ma is Jógi'(':lS porque ambas se

apoínvnrn em certos darlos vagos 1113:"

areitúve!s. Uns (lliziam que F'awecet.t di
si ludido ría Ci vil izacão imitava o gtandr
médk-o inglês que se internou no ser-tão
af'rlcn no e nâo 111(.)1S quiz vottar ao seu.
dos povos in-ancos preferindo passar seus

ütt tmos dias n assistf r os neg ros, e rc

r-usando-se 111€&1110 a acompanhar Stnn
ley. Af'lr-mnvaru êsses que Fnwce tt vivia

pau-Im-cnuncnte numa tribu de índto»
dos menos conhecidos ali, tendo const í

tuido família. sempre acompanhado p01'
seu filho, forte e destemido. que se tor
nara um dos chores dos natívos.
A seg,u'l1lll'a hipõtese, hoje considerada

a verdadeiru, porque aceita quasí que
ofürialmente, diz que, F'awcett está mor

to e que foi morto pelos índios em COIl

sequência de um êrro de psicologia co

metido pelo explorador. Fawcett levava
como objetivo entrar em contacto com

os temidos Chavantes, habitantes das ter,
ras compreendidas entre o Araguaia e o

Xlng ú, ospalhando-se desde o sul do Pa
rú ao norte de Mato Grosso e parte oci
dental de GoLaz. Ao contrário porém de
outras expedições, Fa\Vcett chegou ali
(]estcnclo o Xingú, o. que fez real e com·

provadamente até onde êsse r'io recebe
o seu afluente Kuluena,
Justamente na confluência desses dois

l'ios vive uma tribu numerosa e valente,
mas qualificada pelos nossos catequista,

JI- 1"01110 cordial, amiga dos brancos, pacifi·
ea. J:; a nação dos Cal,Hagos. Várias ve·

zes essa tl'1hu foi atacada pelos seus vi
zinhos orientais, ou Chavantes, vivendo
tlS duas naçÕ.,5 em estado permanente de

guetl'u ..
Quem v'isitou aquela região, como fi-

2eJ"am alguns emissários do general Ron
don e funcionários do Serviço Nacionai
fie Proteção dos índios, poude ver em di
ferentes ocasiões prisioneiros Chavantes
em custtÍelia nas tabas dos Calafagos,
prisioneiros capturados em sortidas ou

em encontros ocasionais. Certamente
tambem os Chavantes manteem prisio
neil'os muitos inimigos.
Chegando à terra dos Calafagos, Fm\"

c'ett alí estacionou, para organizar o seu

plano de atl'avessar a inhospita região
que l.eva à terra dos Chavantes. Viveu
entre os Calafagos dm'ante mais de um

ano. E insistia frequentemente com êstes
para, CJue lhe desse guia até à região
dos Chavantes ao que se negavam os

seus hospedeiros, tentando dissuadi-lo.
Diz:am-Ihe que os Chavantes eram maus

e inimigos, Fawcett porém insistia sem

pre, e 1.1111 dia conseguiu a boa vontade
da tribu, obtendo algtms homens. O fl

lhO, que já se havia unido a uma jovem

CARTAZES

Em cima, aberto, o livro; embaixo, a bússola; ambos, objetos pertencente
a Fawcett. Ao lado, o coronel Mario Barata, na redacõo dos nosso s cor

respondentes no Rio. (Fóto Press Parga),
cla tribu, tendo dessa ligação um filho. 1 'I'rausferido para a reserva do Exércí-

II gr-avuras reproduzindo passagens ela Ris
o acompanhou. E então nunca mais SQ to. dedicou-se a estudo cios usos e costu- tória Sagrada.
soube notícias do coronal Fawcett. Acre- mes indigenas e a i,nvestigação etnogl'á- - �sse livro tambem pertenceu aü ex·
dita·se que se tenha Íllternndo na terra ficas, l\em podia, ('omo êle próprio COI1- plol'ador, cli-se·,nos o coronel Máio Ba
dos Chavantes e sido morto por êstes QU fessa, fugir a eS'2a t.en{lência natural a rata. Fawcett lia·o sempre, e mostrou e
morrielo de fome e febre. Há quem diga seu espírito, expliêou as gl·"vllras muitas vezes na

porém, que Fawcett e o filho foram 11101"- E foi por isso q\le, agora, apl'oveitando fazenda e tribus el11 que descansava.
tos pelos próprios Calafagos, que em sua a visita que fez ao Pará, para assistir a J1]sses objetos vão ser enviados a Lon
rude .men\alida,de, julgaram I:,ais digl;O 'I/posse

do seu dign_o irmão, o coronel Joa· dres, para identif'icaç1'ío elefinitiva, S(
'sacrlflcar eles proprlOs o a111'lgo, a, per· qUlm ele Magalhaes Cardoso Barata na passiveI. Fryram compraelos a um matuto
mitir CJue êste fosse oapturado ou sacri· interventoria paraense, e para rever pa- que os havia trocado com índios, pOl'
ficado pelo povo inimigo. E tambem por I rentes e amigos, fez uma rápida viagem mercadoria,
cima d€ que o amigo ile quizesse abano ao Alto Xingú. Dali trouxe interessantes FA"TE1'T CORIUA ATRAZ no
donar para ir viver na tribu inimiga. revela<:ões, e novos dados sôbl'e Faw- EJ,DORADO
Todos êsses aciocínios são aceitáveis, cett, qlle muito contribl1iram, cel'tamen- pj'osseguindo, disse o coronel :\tário
mas nenhum dado decisivo foi consegui- te, 'para que seja definitivamente des- Bara�a:
tio até agora a respeite do fim do coro- vendado o mistério que envolve a 1110r- - PO\lCa gente sabe no Brasil o que
nel Fawcett. te ou simples desaparecimento do fa· buscava Fawcett nas suas incursões pelo
O COHOXEL ]\fARlO BARATA FOI AO 1110S0 explorador, sertão IJl'asileiro, Pelas informações qu�

XINGú U;\l LIVRO E UMA BúSSOLA. DE OURO tenho, posso supôr que o explorador pro-
O coronel Mário Magalhães Barata foi QT:E 'l'ERIAU PER'l'ENCIDO A curava antigas cidades desaparecidas,

um dos 30 oficiais do nosso Exército qlle FAWC)�T'l' talvez lendárioQ Elc1oado. Veja os apon-
atencl-earm à clari,nada de éa'tequese e Compreendendo que o reporter quer tamentos tomados por mim nesta minha
brasilidade que Când'ido Rondon fez soal' conhecer algo de concreto, o coronel Má- viagem ligeira aos rios Tapajós e )(:in
por todo o Brasil. Era então um jovem rio Barata, iniciando a entrevista que gú. As informações me fOl'am prestaria,
tenente. Passou boa parte de sua' viria nos concedeu mostra·nos uma curiosa e por um conterrâneo meu mateiro con.
militar - talvez a melhor parte ele sua pequenina bússoia, montada numa estrê· sumado, que desde criança vira aqllele�
mocidade- enfrentando a selva, os mos- ia de ouro, É uma ioia, certamente de e que hoje é comprador ambulante de
quitas e as febres. Acompanhou Rondon alto custo, O coronel explica então: ouro e pedras preciosas, Eis o que êle
no seu grande apostolado. Atravessou o - Essa bússola é ele fabricação ingle- me contou:
IJ3l"asi! em varias direções, abl'inelo cami- sa. Pertenceu a Fawcett e não há dúvida "Entre 1930 e 1932 viajei por todo c
nho na mata virgem e palmilhando ter- sôbl'e isso. J!:le trazia presa ao seu capa- interior elo Mato Grosso, em companhia
ras que com seus companheiros foram ceta tropic:al ,)Toi vista por lnouita gente e eel um minel'aliogist<l ale.mflo chamado
os primeiros e únicos até hoje a paim i- notada, principalmente, porque, quando Joseph Novak, com quem tl'abalhei 11<a

lha1', qU1ando a jornad� ternliono\.J a ex.pe- se desped'ia num pouso ou fazenda na exploração de diamantes, em Rosário
'dição foi dissolvida, cu.mprida a missão su.a ent.rada pelo serttio, F1awcett costu- Oeste, Diama'ntino e outros municípios
b coronel Mário Barata continuou disei- rnava tirar o capacete e colocá-lo em po- matogrossenses. Em 1932 separei·me do
pulo de Rondon e seu companheiro no sição para orientar-se pela bússola.' alemão e passei a viajar sózinho. Mas
amor pelos índios e na dedicação e inte- Mostra-nos tambem um livro, escJ'ito foi ainda com êle que observei sair men

rêsse por tudo quanto se refira ao Bra- em inglês, intitulado "Government" e salmente de Cuiabá, rumo ao Xingú, ca
si! verdadeiramente brasileiro. conte11do trechos de filosofia, religião e ravanas conduzindo abastecimentos e

DO DIA Cooperação
.

Brasilio-argentina
parada de elegancia, com Melvyn Douglas

Ruth Hussey, em:

de marido

Rio, 27 (U. P.) - o embaixador argentino, sr. Adrian Es
cobar, falando à imprensa, enalteceu a importância da coope
ração brasileiro-argentina no campo econômico, Revelou o rá
pido andamento das obras da ponte internacional de Los Li

e bres, sôbre o rio Uruguai, resultante de tratado recente. Acres-
centou que o Brasil fornecerá ferro e a Argentina o cimento
e petróleo, essenciais às obras, Disse ainda que tanto o povo
argentino como o brasileiro são puramente democráticos, sen
do prov� disso os trinta e �ete navios argentinos empregados
no transporte de mercadonas para os Estados-Unidos.

Uma verdadeira

A
•

nOiva meu
CINE JORNAL BRASILEIRO n'178 (DI?)
O NOVO EXERCITO BRITANI'CO (Natural)

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

e
Fones1SS7
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19,30 hs.
convocaçãoRio, 27 (A, N.) - Em face da urgência de serem comple

tados os efetivos dos corpos de tropa, o ministro da Guer.ra,
gen. Gaspar Dutra, comunicol.l ao ceI. Etchegoyen, chefe de

e polícia, que não podia conceder o adiamento de incorporação,
pedido para os reservistas Francisco Scavaino, Moacir Lahsa,
José Epaminondas, Paulo Novais e Valério Vicente, todos fun
cionários da polícia civíl carioca, convocados para o serviço
ativo do exército,argCERTAMES ECONOMICOS (DFB)

VIRGINIAJ O VELHO DOMINIO �Colorida)
Preços: 2,10 e 1,50. Impr6prio até 10 anos

o maior filme de todos oS tempos,
Joan Les'ie, em!

e n t os

A inadiável

com Gary Cooper

y ko r

Domingo no ObEoN e IMPERIAL:
6dio

casa dasA
Uma historia de amor e

7 torres

dias faziam a descarga e conduziam os

mantimentos para um local próximo à
região habitada pelos índios Píracâs e

Papai umas, região pouco conhecida por
serem essas tribus consideradas antropo
fagas. Novak pressurniu que essas mer

cadorias se destinavam ao coronel F'aw
cett e que õste trabalhava com os índios
na explorucão ele minérios. Dizia tarn
bem que o objetivo ele Fawcet.t, i-epet in
do íns.stcntemente suas incursões ao SP!'

tão ma togrcssense coberto ele densas f'lo
I'estas e só palmilhadas até entüo pela
�el1el'CIl Roridon c seus auxiliares, ern

desç'obl'il' urna cidade €ln ruínas. mas ti

luíssinul, que êle, F'awcett, n u-lhu iu ter
.ído consuurdn e habitada por povos
'en(lál'ia Atlnnticla. A existência dêsse El·
torado teria sido incutidn no cspfrito elo
cOI'onel Fnwce tt por um austrauano que
vlveia algum tempo no Brusil e rõra na

�'ageiro do explorador durante a grande
[(uerrn de 19l4. rcsse australiano durante
"árias anos negociou COIn "regalão", no

rio Xingú.
�a sua últ íma e malogr-ada Incur-são.

() coronel Fawcett - segundo af'hmava
Novrik - ao chegar à Fazenda de Gal
vão, últtmo ponto habitado no caminho
=Iue percorreu, teria feito regressar um

francês e guias que Q acompanhavam,
smtn-enhando-se na mata seguido apenas
de seu filho e do citado bagageiro.
Novak acreditava que em 1937, Faw

cett ainda vivia, suposição que é SUb!!,
crita pelo historiador e sertanista Sá Car

valho.
Terminando sua entrevista o coronel

Mário Barata acrescentou que em 1937
esteve em Cuiabá, ouvlndo essas curto
sas informaçOes, e aceitando tambem a

hipótese de Novak,

Press Amorim pargaA organização do nosso cO'rres
lTOndente especial no Rlio de .Janei
['0, sr, A'll1ol'i'll1 Parga, foi, recen1e
men1te, distinguida com um voto de
10llvol' e agradecimento, em assem
hléia geral orcUnária da Associnção
8.rasileiI·a de Imprensa.
R e ruIme,nte, o "P'l'ess Amorim

Parga" é uma orga:nização jorna
lirSlLioa que honra a imprens-a bra
idleira, fmnecendo informacões
úteis a nun1!erosos jorna,is, se"ndo
:rue O Estado mantém, em Floria
lópolis, exclusividade absohl,ta de
Dublicação do S,etl serviço.
Damos, abaixo, po·r cóp,j,n, o ofí�

�io em que o nosso iliustre comfr,a
de dr. Herbel1t Mo/ses, pnels,jdenLe
da A. B. L oomunica àquele noss'O
correspondente a aprova,ção unâ-
nime da assenubléia da A. B. r.:
Abril de 1,943 - "Prezados con

fl'ades da "Press Amorim Parga"
- Tenho a grata satisfacão de par
ticipaI' aos prezados confrades ter
a assembléia ordináI'Ía da A, B. I.
aprovado, por llnanimidade IIlll
voto de expressivo IOllvor � agra.decimenio a essa illlstrada l'edarão
pela inestimável colaboração p"res:iadas às reali::acões da Casa do
J01'lwlista,

"

CongratlZlo-me pela 'aprovaçãoda proposta por mim 'apresentada,aproveito o ensejo para Íll'11ta,1' ao
agmdecimento da A, B. I, o mel!
reconhecimento pessoal e a es.pe
"ança de continuar a llO.çsa insti
'tllição merecendo a mesma lJaliosa
colabo1'Qção no exercício qlZe ,çp
'vai iniciar, para grandeza cada vez
maior de nossa classe. Cordialmen.
te, (aa) HERBE,.RT MOSES.

.

Não tenhas dúvida em de ..

nunclar um "quJnta.coluna�
por mais que pareça teu aml!
go; não merece tua estima um

t�8!dor. !!§ l(ittl.., (:tb )!. 1.1'.J
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Nacionalização do Ensino
(Aspetos políticos)Osvaldo Melo - Diretor do A publicação e divuJgac:ão Il ê-

Departamento de Publicidade ccsserias da lcgislaçâo do Estado,
e Propaganda do instituto que se refere parlicularmente ao
Brasil-Estados Unidos vital pr-oblema ela nacional.iz ação tio

O erudito conterrâneo sr. Ivo ensino, constante de vários átos e

d'Aquino, ilustre titular da Secre- deci sões do Govê rno do Estado,
taria da Justiça, Educação e Saúde põe em relevo o merecido desta
Pública, professor de Direito .que, a atuação br-ilhante do SoL 111-
Constltucional de nossa Faculdade tc rventor Nercu Ramos c seus dig
e conhecido homem de Ietras, aca- nos au x il ia'res, que vieram pôr co- Os elementos colhidos pela Estaba ,d.e conseguir mais uau lr iumío bro a abusos injustificáveis, que tística Militar são abso lutameutcerto, com o lançamento da segun- se estavam processand o com pr e- secretos, li" servem sómente a (in,da ediçâo do livro de sua autoria, meditado e orimi rroso plano i d ca- militares. Negar-se a fornecê-los ourntíbulado : "NACIONALJ7:A- do pelos naz is-Iascistns e c onsta n- mentir no ministrá-tos constitue(;AO DO ENSINO" pr'iruorosumen- te ,desafio ii honra nacional. crime rigorosamente punido pelar.te impresso nas oficinas lia 1111- Todos os que acourpanharam o lei" do Paí�_ (1). K M_l
rncusa Oficial do Estado, que I) bem claborud o trabalho que o Go- -...-.-••_ _.._-_- - _-_-.-_-.;-..;-..-... .

editou; vê rno consegui o executar, sabem brosos engenhos do hitlcrismo em
O livro, oportuníssimo e fadado bem e muito bem, do pleno

ê

x i lo l tci-ras do Brasil. Isí o, vale, sem
ú ampla divulgação, contem a con- -com que o mcsmo coroado. I dúvida, como uma esp len d i d a e
fl.'l·ência Ici.la pelo autor, na cid a- Pena i.' que esse labor constante magnifica colahoruçâo de llOSSO
di' de Curitíha, a convite do Ccn- de feitura de leis bem dignas de I Estado a ohr a de vcrdad eirn hru
Ira Acudcm ico de Estudo Am�ri- maior çd ivulguçào. esl i ve sso rWd,�d()isilidad(', cujos f�'utos hão de am a
canos. Alguns trechos da alud idu a Iigurar, apenas, nas p.ubl icuc irex 'I dura!" breve. Nâo h a CIllCJJl náo
eonf,erl'nci::!, foram amplkadas, de carnter cstri la.rncnte do arubi to l sinta uma completa murlunç a de
alé-m do acreseirno de ma-leria COlll- oficial. Agor«, poréru, dá-se cxp lcn- 'a'lllbiencia, nos ']I]('ios o nd c nós,posta de incstimáve ís documentos diria divlI'l'gac:ii.o, ('0111 a obra que los br as i le iros, r-r amus, :J1])enaS, cs-
d.e grande al?a�ce político, que o sr. Ivo rí'Aqui no acaba de reedi-I tJ·anjeiro;>. . ,. ,valem, sem dúvhda alguma, couro lar.

I
De 1.11(10 ISSO, nf'inal, nos ti,) se

excelente contribuição para a his- Santa Catar-ina pó de orgulhar-se bojas p ro vux, () livro do sr. Ivo
tórja que se ha de escrever em fu-Icle haver i.n ul i lizad o comp lcl nau e n- d'Aquino, a quem Ielicil amos com
1111'0 não mui longínquo. te, Ipekl raiz, um dos mais lene-· muita sinceridade e lealdade.

TOSSE

MACHADO & CIA.

Vida SocialPara alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapores
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

ADVOGADO
:ESCrUTóJUO: aua Deodoro, n. 23
Atende elas D às 12 e elas 2 às 5
nESIDf;NCIA: JAI Por-ta Hotel,

\
.

apmtameuto 1J 2

�-�:..��:�...���:.:�.�::-............ ����eS��ileO�: natalício do

RAMOS
I antigo guarda-livros sr. Antô
nio Borges.ALVARO

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

AGi1:XC[f\S I" nJ"['m�SE:'I'I.'f\ÇüES
Caixa postal --37. nua .Ioão l'ill(o - 5.

Florianópolis
Sub-agentes nos priu cípafs nmntcíplos do

Estado.
N. 4).

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carla Patente, n. 92
Matriz S. Paulo=-Fone: 2-4550 -Caixa Postal 2999-End. Teleg, Reg. «Construtora»
Rua Libero Badaró t03-107 -Filtars em todos os Estados e Agências no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Maio de 1943
I' Número Sorteado 5693 -- 2 Número Sorteado 0348

NUMEROS PARA O SORTEIO
PI.nos Mundial 118" _- 11(" -- "O" 85693 -- P�ano Universal "H" 348693

Mundia 1 «C» , Mundial «D»
85693 Valor Cr$ 25000,00 '1' Premio 85693 Valor Cr$ 20.000.00
95693 V�iler o.s i4.000,OO /2' Premio 95693 Valor Cr$ 10.00(1,00
05693 Valor ·Cr$ 8.000,00 i;)' Premii, 05693 ValO!' Cr$ 5.01:0,00
15693 Valor Cr$ 5.000,00 i 4' Premio 15693 Valor Cr$ 3.0('0,00
25693 Valor Cr$ 3.000,00 15' PrPmio 25693 Valor Cr$ 2.0CO,00
O� titulos com os I Os titulos com os

4 finaes 5693 V t.dor CI $ 1.500,00 4 finlles 5693 Valor Cr$
Os titulos com os I. O titulos com os

3 tinais 693 Va!c,I' Cr$ �OO,OO 3 fmBes 693 Va]('r CI$
Os titulos com os I Os títulos com os

2 fioaefl 93 VAlor Cr$ 20,00 2 finues 93 Vldor (J$
OS titulos com o finf\l do Os titulos CGm o final do

I' Premio 3 Ficam isentos do pflga-. ,. Premicl 3 ficam iEentos do pag8men·
mt'nto da mensalidade seguinte' to da mensalidade seguinte.

Os titu)os com o final do Os titulos com o final do i Os títulos com o final do
l' premio 3 ficam isentos de pagamento I' 2' Premio 8 Ficam isentos do paga- 2' Premio 8 Ficam isentos do pagar
da primeira mensalidade seguinte. . mento da mensalidtldf' seguinte. mento da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H"

Mundial

500,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
3J.OOO,OC

85693 Valor c-s
ÇS693 Valor Cr$
05693 Valor Cr$
15693 Valor Cr$
25693 Valor Cr$

l: Premio
2' Premio
a- Prelnio
4' Premio
5' Premio

I' Premlo
2' Pr�mio
3. Premio
4' Premio
5° Premio

Os titulos com 08
4 fioat!8 5693 Valor Cr$ 9.000,00

Os titulos com os
3 flnaes 693 Valor C! $ 200,00

2
Os titulos Cflm os

HD8es 93 Valor Clt 40,00

l' Premio 348693 Valor Cr$ 100.000,00
2' « 448693 « Cr$ 25.000,00
3' « 548693 c Cr$ 20.000,00
4' c 648693 ii Cr$ 15.000,00
5'« 748693 « ' Cr$ 10.000,00
Os titulos com os 4 Bnaes 8693 (J( Cr$ :;00,00
Os titulos com os 3 finaes 693 II Cr$ 30,00
Os titulos com os 2 finaes 93« Cr$ 10,00

Os titulos co� o final do I' premio 3 ficam i�t'nt0s de pagilmento ela pl'im >.ira mensalidade seguinte.Os titulos com o fiDal do 2' premio 8 ficam isentos rie p'lg'irnento da primeira mensalidade seguinte.A Empresa está à disposição de todot'l 06 prestamist'18 qlliteg, para lhes fazer a entrega imediata dos premios a que fizeram jús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Orlando Canto n Dr, Alfredo Aloe -- Diretor·Gerente
(Fiscal do Govprno)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE JUNHO DE 19ft]. às iS horas. na sé�e social

Distribuição dos prêmio! da Empresa Construtora Uni·versal no! :seu,

insuperàvei! planos de sorteios mentais
PLANO MUNDIAL eH. Mensalidade Rs. 20$ .• Dlstrlb"ue por mês 11.115 -- prêmios no total de Rs. 50fl:í)"O$ com o prêmio maior de R.s.

(t
M ·C" .. ""10$ .. 21.lló --" II

U 300:1100$" .. II "

"D" u 5$ .. 21 J 15 -- . .. "

"HlO:OOO$Unlverllal uH".. 5$
.. :::11, t05 '-

" 1)150.000$

Subscreva um titulo gar.,ntido da Empresa Constructora Universal
dono de sua casa, despendendo apenas

5$000, 10$000 ou 20$000 por :mês
N. Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.

«
..

e seja o

sorantia. MáximaAbsoluta pontualidade. Incontestavel lisura

50,00

·

Faz anos hoje o jovem Ar-
naldo Regis, ex auxiliar da ad
ministração do ESTADO e ho
je aplicado aluno da Escola de
Cadetes de Porto Alegre.

·

FAZEM ANOS HOJE:
Sra. Elvira Cunha Dias.
Srita. Germana Carvalho.
Sr. Vitorino Coelho.
Menina: Cecília Ribeiro.
Menino: Ludovico Nogueira.

•

CASAMENTO:
Com a gen tilíssima sr ita . Zi

zi AH1IJha, filha do sr , dr. Os'
valdo Aranha, ministro do Ex
terior, consorciou-se, ante-ontem
00 Rio de Janeiro, o diploma
ta dr. Sérgio Correia Afonso da
Costa. O ato revestiu-se de to
da a intimidade.

o ESTADO Esportivo

10,(0

NoUcias várias
o Campeonato Brasileiro de

Futebél de �IS43 terá início a 3 de
Outubro.
-- O arqueiro Hugo, que inte

grava o esquadrão principal do
Platense, de Buenos Aires, está
treinando no São Paulo.
-- O Cruzeiro, de Porto Alegre,iniciou negociacões com o São

Paulo, para a compra do passe do
avante Valdemar de Brito .

• - Pz-oceden ts da Baía. chegou,
ontem, à capital bandeirante, o

meia-esquerda Bóde.
-- O arqueiro Rato foi afastado

definitivamente do "onze" pricipaldo Corinthians. No jogo contra cr
Comerci.al, o arco corinthiano será u:. J

guarnecido pelo guardião parana-
.i

ense Bino.
-- A Portl.lgueza de Esportes, da

capital paulista, acaba de conse

guir o concurso do avante Infer
nize, que per·tencia ao São Lorenzo
de Buenos Aires.

-- O Corinthians desenvolve in
tensos esforços para contratar o ex
celente meia-esquerda Tim.
-- O centro-médio portenho Diaz,

última aquisiçã.o do Botafogo, fal'á
sua estréia domingo próximo.
-- Dedão, zagueiro reserva do

Corinthians, assinou contrato com
o Sr P. R.

Até O Dão voltou
Londres. 27 -Ü.P.- A emiss'ora de

Argel informa que o pão branco
voltará a ser vendido no nOI'te da
Africa, pois já chegaram carrega
mentos de farinha-de-trigo norte
americana.

SOCa AD. NebioloDo sr, Doclécio Dantal Duarte
recebemos 'comunicação de haver
tomado posse, por nomeação do
senhor presidente da República,
do cargo de administrador da So
ciedade Anônima Nebiolo, do Rio
de Janeiro.
A referida sociedade sstá sob

contrôIe diréto da Comissão de De
fesa Econômica.

I Carme lo Prisco
Aulas de violino

Tratar à
ru'l Tiradentes, 40

30;0000
25:00(l
20:000

.100:000

Arrastada pelas vagasE:m fO.VOl' dos pequeninos órfãos,
iUhos da viuva Maria Monteiro da
Silva, ••• que toi Ü'agada pelo mar,
no "Costão das Féiticeiras", quan"
do colhia mariscos para lhes matelr
a fome -.- estão subscritas na co'
leta aberta pelo O ESTADO, aS
seguintes quantias:
Já. publicadas 681.00
Subi!lcrição promovida pelas

sritas. Zoraide Silveira e Zu
leide Sousa, entre as Congre-
gadas Marianas 131,60
Mauro Pereira .,!.22
Soma 811,80 �
Continuamos a recebtr quaisquer

Qonntlvoll,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�IRA TENIS CLUBE--Dia 30, ma�inée-da�sante, ás 15 horas
INDICADOR' MÉDICO

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVJDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

DR. NEVESMADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperreíçoamento e Longa Prát ica no Rio de Janeiro
('01\'8(."[,1:A8 - Pela .manhã: i,s torcas, quintas c sábados, das lO it� ,12 IIOI'3S:
it tar-de, diariall1ente, das J5 às 18 hOl'1I8 - CONSUL'l'óRIO: Rua .Ioão Prnto JI. 7,
SObl';Hlo - Fone: 1.467 - Resldênoíu: !tua Presidente Cout.inho, 2:3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Díplornado pela Faculdade Nac. cle :\Iedicina da Universidade do Bia si l )

Ex-interno do Scrv íco ele Ctín íca Médica elo Proressor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamen lo de Saúde

" l'ld�TCA ,:Hf.:IHCA - Moléstias Internas ele ndultos c criam:as. COl\'SUI,TóRIO:
} l:Ha J.'clipe SdJll1idt n, 38 - 'l'el. 1426 - ]lI�SIDf;.\'CfA: nua Visconde ele Ouro

Pt'ClO JI. 70 - '1'<'1, ,15:!:; � HOIlARIO - Das 1,; i,s 18 Iiorns - ,F'T,OlOANóPOLl".

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON MÉDICA
nOENçAS DE SENIWRAS E CRIANÇAS

CO::\'f:!lJ]/l'AS: Das lU "s 1:! c elas 14 .;Is 17 horus � 1:1'" l/elipe i3clunidt, :;!l (soln-,')

DR� SAVAS LACERDA
Ex-interno elo Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-es tag'iái-ío eloS' Serviços

do dr, Gabriel de Andraele (Rio) e dr. Per-cu-a Gomes (S, Paulo)
Chefe do S"l'Vi�o do Oftnlmologia �lo }J"jl:ll'lamento de Saúde e Hospttní do Cm-Idade

Clínica nH'!dico�cjl'(l)'�'ica espectalizndn de Olhos, Ouvidos, N�H·j� e Gal'.�allta
COJ',.TSUl/J.1óHlO: Rua Felipe Schm idt , f:, Pon« 12::in - CONSU]/]�AS: ])as 15,30

às 1 S hOl'a" - ,IUcSIDf::\'CIl\: Conselhoír-o :Ma r..-a , 77 - FT,Om,i\NóPOJ,IS.

'--'n---E-n-G-A-R-D--P-I-N-T-O---D-R--A-U-R-'-L-I-O--I-')-O-T-O-W--I Nova Iorque, maio - :lj'tllnio <la C0ll10 um fiel cristão C C3·,D 1. 1

, : \�.� u
_ CO/l/��lllO, S�,crel�ll,'io" e,�as SCI?ÇÔL:,S l ól ico, não deseja ver-se envolvido

I
fogão Econômico

DE SOUZA MedICO - Crrurglao - Parteiro Ido Rcudcr li Vlgesl - (Copy- com católicos que cslâo trubalh an- Por motivo de viagem, vende-s�
RA lOS X [r ight da Int or-amcricunal c-A Ln iào {lo em uma linha conl'usionistn com 1un'h' forrr,?-to, pequeno, com forno a

, "

I
en a, propmo para apartamentoModerna e possante Instalação I Pari-Europa é urna organização das elementos reacronm-ios na Europa, ou casaL Preço de ocasião. Tratarde 200 :.vIA, 'mais anti uas e poderosas que se Esta séri e de razões devem sei' nesta redação. ,Diagnóstico, precoce ,da, ,tuberculose I vem J)'1te�do pela lInific�('áo da meditadas e tomadas na devida 288 5 v. -- 5pulmonar, ulceras gasl iicas e duo-

_

c
'

.'

dcnuis, câncer do estômago, afe-I Europa. Chegou a reuurr em seu consideração pelos católicos que 11Teu'de se pegueno casa
ções das vias biliar�>, r�l1,s: ,e�,c'lseio nU?1,erOSos d�s mais d?sta,c�- não desejam ver o Catolicismo pre- II ,..

comercial, deApli ca () PneUI1l0-tol.l_X_ aI tif'icial : dos poht icos da Europa, e c d iri- judicado ou persegu ido. Ê o que " h d bI I t I T b 1 I
� secos e mal a os, em n-para () Ta arne n o (a t u creu OSC N' I" p elo conde Coudcnhove-Ka- acontece todas .as vezes que êle se fPulmonnr - Tratamentos moder-t ",l( ,1 t - 'reguesada, à .rua Uruguai,

nos c eficazcs dcsl a molésl ia Jergi. deixa enrolar na rede rcacionu- n. 17, Tratar na mesma.
Completo gabinete de E!etricidade Nos últimos anos, porem, a União ria, fazendo-se o csle io de políticas 271 30 v-lO:llédica: Ond�s C}lrtas e ultrn.-e�ll-- af'aslnu-se (la linha liberal que a olignrquícas e autocrati cus, cm
Ias, fhllOS 1n1ra-\ ermelllos e RaIos, '. I dI'

, ,

" lI'Ultra Viojeta. Infl'azon-Terupia vJJ1ha �JJ'Jentan( o, l�er eu, o o.apol,o que so um pre.llH Icae o 1avera:

COllsultório: Hua Deodoro, 3 de J1l<nt1as personallClades e orgal1l- o povo. Foi o caso da ESipanha,
esquina Felipe: SCíhmicli: zacõ'cs de cariltel' democrático, onde uma sinistra aliança entre uma embarcação [-ara esporteDas li its 12 hrs" e das 14 ÚS 17 ]1rs. i-r,{ dhts, ao se reunir a sua 5a. os elementos da reação - leigos tipo baleeira, com 5 metrós deTelel'one 1.475 ,

conferencia Pan-européia, ef.ll Noya c clericais - criou um Estado comprImento, em perfeito es-

Iorque, a União teve o desprazer de fisionomia monstruosa e re- tado, com todo material ne

de roceher diversas recusas e de- lrograda, que visa unicamente cessá rio (2 velas, 3 remos, etc,)
missões por p.arte ,le outras perso- usurpar o povo ele sens legítimos Tratar com Heládio Mário de
nalidades. Dentre estas, duas foram direiltos, e destruir os principios Sousa, Agência Chevrolet (S.Cü'urg'ia c Ortopedia. Clínica e Cinu'g'ia 1<lo tOl'aX. Pal'tos e <loen�as de senhol'as. mais expressivas, a do Conde Sfor- e instilurto,s hásicos da del1locra- A. Comercial MoeI mano).

CONSULTónIO: Rua Tl'ujano, 33, Difi· za, O líder dos anti-fascistas da cia.
I'i<lmente das 15 às 17 horas, RES1D1';N· Húl,i,a, e a ele Jacques Maritain, o Lições e exemplos C01110 os que
ClA: Almirante Alvim, 36, Fone 751.

_,
filósofo católico, que l�'avia sido dá consla,nlemente o grande Ma-

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Iconvidado para representar a ritain estilJl11Üam os católieos que

ClíNICO França na Conferi'ncia. desejam conservar-se católicos,

DR. DJALMA A carta de Marilain apresenta mas dessolidarizando-as inteira-
quatro razões para a sua recusa. l1len�e da desordem estabelecida e

MOELLMAN N Vale a pena ti ivulgá-las para escla- ele quaLquer preten.são nelnci-OJlá
�recill1ento dos calólicos ,do Brasil, ria, Já hoje é preciso enter'rar bem

F'ormado pela Universiel'ade ele GelHüll-a 1 I f d ll··' 'i"
-

1sempre e sempre precisac os (e me- un o a ve, 1a 1I11( entl lcaçao e e
COI111 prática 110S hospLtais europeus

n�.Qres luzes no que diz r'espeito a Catolicismo com a reação, rotula-
orientação política e social. da para disfarce, de espiritualista,

1 a razão: Não acredita na pos- Não há mais lugar para viverem
sibilidade de uma paz permanente os caltólicos a sonhar COtn o resta
sem a plena cooperação da l:nião beleci<mento de regimes que 'nada
Sovié-tiea. têm que ver com os írleais de li-

2& Não acreclila em nenhuma berdad,e, igualdade e distribuição
solucão elo problema aloelllão sem de riquezas que estão na essência
um l)!'ocesso de felleralização que do Cri.stianis11lo, O sau.dosismo mo-

eliminasse per,manenlcl11rnle o narCjuico é fôrma anacronica de lll-
Pr'llssianisll1o. tal' cont'ra a corrente, e ao Cris,tia-

3a Não quer cooperat' com pes- nis!11o cumpre estar selllqJ.l'e na

DR. AGRIPA DE FARIA soas que estão aspirando ú restau- vanguarda elo movimento hislól'i

rar.iio (las 'Monarquias da Europa, co.

:\J,'<lico-ch'lll'g:i!iO <la Casa de Saúde São
Seba�tião, Por-modo lia Fuculdarle ele Me
dicina ela Untvei-stdade de São Paulo,
omte 1'oi assistente efetivo ela' Oa
tlc·inl- de �'(ocnica Cu'fll',!!'ica regida
pelo }"l'ot'cRsor Edmundo Vasconcelos.
],Jx-assisteutc do Pr-of. Benedito i\lolltene·
O'}'O. (.'0111 })l'.l tlca de mats ele 7 anos na

Clínica Cu-úi-g lcn do P.'or. Alípio Correi"
Neto. C0111 esf ág io de eSllecializn�.ão 110

H()�[lj(al Chmité de Berlim (Serviço tio
Prof', Snuer-br-uch ) c nas clínicas .10'
Profs. Kunjetznv, de Hnmburuo, e Sch
míeden, de Fl'.ankfol't.. Cirurgia da 1'h'úi·
ele, e-st6111ag'o, intestino delgado e grosso,..
'jü'ado e vias ])ilial'("s, seios, útel'o, ovô:í·

,rd�S, rins, })J:ostata e he.xi�a, hérl�!aS, ]�.{dJ'oce1(', Vóll'll'occle e varIzes. Cll'l1l'g'lH
dos 08S0� (" ar1icllln�:ões. É encontrado
dial'hlluentf' das 9 hs. da lnan1úi ao lllCio
dia, lia Casa d(' BaÍlele Siio Sebastião, t('l.
1,153. Das 15 ". 18 da tm"(Ie, it rua Fel"
"a"do :\[acl1l1<1o, !) tel. l!l5. Resi<Iêllcia:
nna nua.'te Schutel 11. 2. '1'el. 1.259,

HELENA CHAVES SOUSA, DR.
]�NFEnMEmA OBST:f:'J'RICA

(l'm'teira)
Ililllolllada pela Maternidade

de Flol'ianópolis
Com lonl!'a l)J';ítlca elo serviço

obstétl'ico
A tmule chama<los a qnalqne"

hora

PI'aça ,<la Baucleira, 53 - sob,
(Anti[!o Lar::-o 13 de lUaio)

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
]�Sll('('ialista {"lU llloléstias de senhd'l'us -

Pal'tos.
ALTA ClTIUflGTA ABDO;\UNAI,: estn,

lnag'o, vesí<mla, lltel'o, o,rál'ios, apêndice,
tIlIl101'eS, etc. - CIHUJ1GIA PLASTICA
))0 P]�RfNEO - Hél'llias, hidl'ocele, ve

l'iroc"I('. T ..atamelll.o sem <101' e opel'ação
fie JIf'Hlol')'oieles e varizes - lt'l'RctUl'as:

"IHU'f'lhos de lXêsso. Ol)él'U 1105 Hoslli1.ab
de ]1'lorianóllolis.

P..ara Pereira e Oliveil'a, 10. Fone, 1,009,

]{OI';ído: ]las 14 f,s 16 horas, diariamente,

nínica médico-cirúrgica do
DU. AUGUSTO DE PAULA
CIRUIWIAO - nmE1'OIt DO nos,

PI'l'AL DE CARIDADE
Doen<:ns de senhoras - Operacôes -

Diatel''lIúa - In�'"a-Vermelho - Ultra
Violeta

nua Vise, de Ouro Preto, 51. Tel. i,644
CONSULTAS: tIS 11,30 e elas 3 às 6 hora6

'I'�atament.o das dores e inflamações nas

nadarl·a "Central" jiri FLORISBELO SILVA e

Consta que os arrendatarios da Padaria "CEN· I SEl'vHORA
TRAL" pretendem mudar-se para o lugar "Capoeiras", Imúniclpio de São .José, Por êsse motivo, o proprietário
da casa e Padaria "CEN'rRAL" avisa 8eus amigos e dia- ,tintos e antigos fregueses que, com essa mudança, não •

haverá interrl1pção no fornecimento e entrega de pão a

Idomicílio, continuando a ser fabricado o pão na mesma

e antiga Padaria "CENTRAL", de propriedade do em.

Francillco Treska, à rua Teoàl'ro no 20, nesta Capital. I :--...... ......._", �
260 18 v -12 293 3v·3

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

JO

o catolicismo e a reação

-

:-'línicíl lnédica enl gel'al, pediatria, c1oell1-

:as elo sisúema nervoso, aparelho genito·
urilnário do homem e ,ela mulher

,\ssisle. Técnico: DR. PAULO TAV.'\HES
Cu'rso de Radiologia Clínica com o dr,

I[anoel de Abren Campa.nario (São Pau·
'o), Especializado em Higiene e Saúele
Pública, pela Universidade elo Rio ele Ja
neiro, - Gabinete ele Raio X - Electro·

'arcliografia clínica - Metabolismo ha·
"aI - Sonelagem Duod"n:ll - Gabinet.e
'le fisioterapia - Labol'atório ele micros

('op1a e an<Í!ise clínica, - Rua Fernando

Vlachaelo, 8, Fone l.Hl5, - Fl'orianópolis,

CLíNICA MÉDICA
nua Vitor �[eirel('s 11. 26

'l'elefone n. 1405
Homen" e Seu1horas - Moléstias
Nervosas - i\loléstias Mentais

Consultas diárias elas 5
horas em diante

S a nu Denol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TON.COS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DI2Plup.radol,
Eaqotldol, Anêmico., Miie.
que criem MlIgros, Criança!
raquíticas, receberão I tonl-
ficllção girai do orglnhmo

com o
*),

O I
1(: ..�

a n Ou a'\ n�i iji (t�

Llc. D.N,S,P, 11' 199, da 1921

MáquinaVonde.se u'a máquina
"Singer" de moo, em per
feito estado. - Tratar à rua

Censo Mafra, 158.
6 v - 2

DR. REMIGIO
CLíNICA J1fÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

�nças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmiclt - Edifício Amélia Neto,

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas, RE·
SID:mNCIA: Av, H, Lu:z, 186, Fone 1392,

Vende-se

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 ·13

Escritório
Sub-aluga-se,_ no centro, por pra
çómodico, um bem montado es
critól'io comercial. --- Tratar na

A SERVIDORA
Rua João Pinto 4 --- Fona 775

5 v. - 4

LIMOUSINE
VENDE-SE por Cr.$ 7.500,00 urna

limousine Ford 1937. V;:'r na Gara
ge Augusto. Rua Francisco Tolen
tino,

Icomunicam aos parentes
e pessôas de suas rela
ções o nascimento de

sua primogénita
ISIS·MARIA.

Fpolis., 23 5 943

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WE'l'ZEI.A INDUSTllIAL-JOINVILLljJ (Marca reglsl.)

recomenda�>'e para h'ospitiIS, eolesial, ek. pela Sua qualidade desj'nfetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO 21,30 HORAS.-- DOMINGO, 30 "SOIRÉE", COM· INíCIO ÀS

. Base norte-americana de oparações em Salvador
RIO, 23 (E. S. P.) .... UM TELEGRAMA DA BAíA INFORMA TER SIDO ALt INAUGURADA OFICIALMENTE A BASE-NOR-
TE·AMERICANA DE OPERAÇõES, COM A PRESENÇA DE' ALTAS AUTORIDADES CIVIS E MILITARES.' o 'COMANDANTE
MAXWELL SALEM PRONUNCIOU, AO HASTEAR DAS BANDEIRAS DOS DOIS PAtSES, VIBRANTE ALOCUÇÃO, FRIZANDO
QUE OS DOIS PAVILHõES "SUBIAM JUNTOS PARA A MAIOR COMPREENSÃO ENTRE AS DUAS NAÇõES AMIGAS E
ALIADAS QUE DEVERIAM COLABORAR UNIDAS E CAMINHAR JUNTAS PARA A VITóRIA,m -.- DOIS CONTINGENTES DE

MARUJOS BRASILEIROS E NORTE-AMERICANOS, FORMARAM POR OCASIÃO D A CERIMôNIA.

Serviço de prioridades Os alemães suspiram por uma revolução na
de cargas de cabotaqem ES7 aCaLMO, 28 (R) - O,S ,alemãe� -r= manifes ta r; r!0 , abertame,nte, a ��pe

I�'o '>8 ("Estnd ") _ O inrs- (S P C' ('). " f'ci t I I' _ rança de fomentar uma guerra CIVIl na Rúesis , com o aUXIlIo de um traidor, age·.'1,- "o Jl1.J.• , •• , ú,pal,IOCCIO(eCIS di d
_ ." .

11'0 João Alberto, coordenador (Ia tribuir a praça dos navios, scgun- neral" Vlassov, Esse elemento que, no t zer os alemaes, fOI epr isionodo em QUIev, es

Moblf ízaçâo Econômica, devida- <lo as necessidades do ahastcci- tá, segundo anuncia a emissora de Berlim, percorrendo os territórios da Rússia ocupa
mente a111();l'i�ad:o pelo sr, Presi- l11:e,l_1t? públ.ico. tsse, serviço se,rú da pelos hitleristas, fazendo discursos de propaganda e lecrutando elementos para�odent€ da República, em despacho d irig id o por UIIl assistente especial c, '

ito" é urul ale lia é/e conta com m íLhnree de soldadcs
"

t t d I tdatado de 29 de ubrit último, tcn- do coordenador. Em cada porto,
exerci toÓ, q�e, �e15 o 5,,' 1. e Ja em té�va o u a

do em. vista a necessidade de i ns- onde for julgado ncccssúr io, o as- com os guerrIlheIros. A proposJto, acentua-se nesta ceoital que depore de dOIS anos de
ti luir o regime de prioridades pn- sistente especial porlcrú designar guerra na Rússia, é a primeira vez que os alemães se referem a um traidor russo de
ra �a.rgas transportadas pela nave-Illn� rrep rescrrtante do serviço de certa categoria. embora anunciem que têm milhões de russos em seu domínio quergacao de cabotagem, resolveu que pr-ior-idades para cargas de cabota- ...

d li h bit t d ?._ d
'

fica cr-iado, no Setor Transportes gem. Essa por1aria �'ntra em yi- como prISIOneIrOS e g uet ra , quer como a I an es as regioes ocupa as,

:\lairltin1<Ys, em combinação e com gol' na dota de sua publicação,
o concurso da Comissão de Mar i- Para dirigir o novo servir-o foi
Ilha Mer-cante, o serviço de priori- designado o sr. Waldir Nicmeyer.
(I,a,des para cargas de cabotagem

I $7'-;0 q r Trtt·

Sem hélice em frente à costa brasileira
Montevidéu, 28 (U. P.) - O navio argentino .. "Es

eolerte" sofreu a rotura de uma hélice, dian te das costas
brasileiras. Segundo os círculos marítimos /ocaís, o "Es
solene" eolicitou socorro às autoridades brasileiras. O e'Es
solene" pertence à companhia West, India.

12����?e�m?�oPo�:��o� !:!ç!�<?,�cuja resistência é assim desfeita, a

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

artigos a preços remarcados em bases
nunca vistas! Aproveitem!

Rua Felipe 5chmidt, 20

30 v. alt.19

CAISE NO GABINETE SOLDADOS ALEMÃES MORTOS
.lUGOESLAVO POR SABOTADORES

Porque o rei Pedro quer casar
a toda pressa

Participa aos parentes e

amigos de seus pais, Dur
vaI e Dorotéia Sabota,
o nascimento de sua

irmãzinha
ROSE· MARY
Fpo/is" 27-5,43

Berna, 28 (TI.) - As últimas Jn
formações recebidas nesta capital
revelam que cerca de 100 soldados
alemães foram 11101'105 rccenterne n

te, quando sabotadores franceses
f izer-arn explodir uma mi.na nas

proximidades do bosque ·de BOllIJO
gne, onde os nazistas faziam exer
cícios lI1Iilittares,

Londres, 28 (U.P.) --- Está em crise
o Q'abinete jugoeslavo, porque o

jovem Rei Pedro quer desposar ime
diatamente a princesa grega Ale
xcmdro. Seis dos membros do Minis
tério se opõem ao casamento, ale
gando que o soberano deve adiá-lo
até que a Jugoeslavia. seja liber
tada. 05 austeros ministros não
compreendem a pressa do soberano,
que conta, por sinal, 20 anos de
idade. O rei Pedro, porém, está
firmemente decidido e pretende ca
sar·se antes de sua viagem ao Ori
ente Próximo, marcada para breve.

TERESIHHA MARIA

PARA ALIVIAR IOS ZUMBIDOS
E A DIFICUL- -------'---1
DADE DE

3v

� Foram admitidos
OUVIR

Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMIN'f e tome·o de acôrdo com
as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

cessa o desprendimento do muco
nasal na garganta, Parmint é agra·
davel ao paladar, As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste remédio.

Por ato da intervontoria Federal,
foram admitidos:j
Agenor Nicanor Pereira para,

Icomo extranumerário, exercer a fun
ção de Coletor Provisório da Cam
boriú, pércebendo a remuneraç&o
marcada em lei; e Antônio dê
Araujo Moreira para, como extra
numerário, enquanto durar o im
posto de exportaçêio interestadual,
exercer a função de Encarregado do
Posto Fiscal da Estação Férrea de
São Bento.

LÚÇ.10 JURAVI·Caspa'
LHOSA 1

Luz e Fôrça
Hoje se vence o prazo para pa

gamento de energiCl elétrica da 12a
zona: Largo $ão Sebastião. l'UQ Bo
caiúva, Traveilsas: Triunfo, Har
monia, Abílio de Oliveira, ruas Ra
fael Bandei.ra e Frei Caneca.
Amanhã, da 13a zona: Ruas No

va Trento, Xapecó, Servidão Cor·
valho, Rui Barbosa. Firmínio RaUs,
Aristides Lobo, Delminda Silveira,
�Ç1\lrÇl Li�h(:lres !I Beco :eôa Vir.ta.

IMPOSTO TERRITORIAL
Termina Clmanhã o prazo para

pagamento. na Coletoria Estadual,
do imposto territorial correspon
dente ao l' semestre de 1943.
Os contribuintes que não satis

fizerem seus pagamentos a.té ama.·
nhõ, poderão fazê-lo nQ mês de
hmh9 '"Pro g. ml,.llt(4 9:, ZO%.

Rússia

Poderes do empregador
Rio, 28 -Ag. Nac.- A Segunda Câ

mara de Justiça do Trabalho fir
mou jurispruáência, estabelecendo,
num caso julgado, que o emprega
dor póde transferir seus emprega
dos de cargos, funções e locais de
trabalho, desde que não fira as

leis de estabilidade econômica e

não os coloque em situação humi
lhante.

Associação Catarinense de Farmacêuticos
Assembléia Geral Ordinária

Hoje, às 7.30 horas:
Reaparecerão Norma Shearer e

Melvin Douglas, em:

Tu és a única!
e COMPL. NACIONAL

Preço: Cr$ 2,20
•

Amanhã, programa colossal
•

(enolnhas rodc "', acaba de instalar sua segun-
O periódico local "Barriga Verde" da escola rural, contribuindo assim

noticia que na cidade de Canoinhas a para a causa superior da alfa
falta de água vai-se acentuando betização da infância catarinens&:
cada vez mais, trazendo embaraços E' mais um fruto da magnífica
e dificuldades sem conta à vida administração dada à citada Com-

-e,

da p opuloção. No fundo dos poços panhia pelo sr. Cel. Pedro Regi-· l-naldo Teixeira,
..",. -_._-._ -_-..- -_-.-•• existe apenas pó. A água é trazida *

para os lares canoínhense;;, de
longas distâr\cias, penosamente. Na noite de 15 do corrente, vío-
"No in' erior-, continua o i rnal, lento incêndio manifestou-se na

as dificuldades são ainda mc.iores. Cervejaria Canoinhense, destruindo
Não sã.o apenas os banhos coti- parcialmente êsse estabeÍecimento
dicmos qúe são sacrificados, Não é industt-ial, sendo bastante elevados·
apenas a lavagem de roupa e o as- 05 prejulzos causados pelo sinistro.
seio da casa que perecem; o gado *

sofre sêde e só à custa de tremen- Promovido pela "Sociedad E s-

dos esforços, com água' trazida de portiva, Literária, e Recreativa Mar
distâncias enormes, os criadores e- cílio Dias", realiza-se, a 6 de junho
vitam a catástrofe da perda de I vindouro, em beneficio do Hospital
toda a criação, ! Santa Cruz, um grandioso baile.
O fornecimento de força elétrica I

•

Sra. ENOÉ UNHARES VIEIRA também possnr ci a ser irregular, II O nosso Estado possue agora
F 1 t d segundo soubemos, quatro grandes feibricas de cafeina

E a, eLc�lUh on e� .

a exrno .

sdra.
.

l' Aliás o mal aflige todo o rioss o à base de erva-mate, sendo umanoe ln ares v ierrc , esposa o sr. d r M '1' D' .

F'
,

V" .

t" d

\.
Esta o. No vale do Itajal centro, em orcr la las e outra em Fehpe

,,�mlnM' le,lra, "p�op�e ��10 � maior das nossas indúst'rias a' Schmidt, neste município, o. ter-asa lsce.anea, en o SI o m.Ul f lt d f l't
' , , d" ceira em Jaraguá e a

' lt'lastimado o seu passamento,
a a � orça e e rrcc

,
]0 re UZ1U, ,. u rrno ,

O f' t
"

d F d o Euncíonornento das fabricas recem-lnaugurada, em Oxford. Mu-
M herde

ro

S01161'a, al4ruha ernan o I Santa Catarina passa mo�,en- nicípio de São Benta, construidaac c o, n , ,as oras, para d'f" AI' d pela "Cio Q
,.

M t "

C 't" P' 11' tos 1 iceis. em a interrupção . urrrucn a ex .

o eml erlO u lCO.
do tráfego com a destruição da

•

ponte do R. Preto, e a consequente A Filial dêste município, da L.
falta de transporte, que paralisa B. A.. considerando a que diversas
a vida comercial e industrial de famílias de reservistas convccados
quasi todo o Estado, a sêca agra- têm deixado de atender o sell con
va ainda nossos sofrimentos, vite, e como precisa dispôr de per-Alugam-se dois prédios, sendo um Que Santa Catarina, padroeira feito registo sobre o assunto paraà rua Blumenau. com 10 quartos, I gloriosa de nossa terra, se com- saber quais as famílias que neces-

2 salas, etc., e outro à rua Rio' padeça de seus íilhos!" sitam e quais as aue não neces-
Grande, com 3 quartos, etc. --- Tra-! • sitam êle auxílio, está convidClndo
tar na SERVIDORA, à rua João I A "Southern Brallil Lumber & novamente todas as famílias de
Pinto, 4. 3 v. 1 'Colonisation Company, Incorpo· reservistas convocados ao serviço
_________________________________ I ativo do Exército a virem prelltar

I d�clarações, na Prefeitura Muni
clpal. As que necessitarem, serão
auxiliadas imediatamente; oe sobre
as demais, será feito o registo ne
cessário.
......-.-.-..-......,. . ...,.----.............�.....

Só às autoridades fnter�ssa··
rá, de-fato, o que sabes 8 refa
peito da "quJnta-coJt<n,'l". (L.
�"'_·.-DW.·D"'·.·'-'�

Convida-se a todos os sors. Associados, para tomarem
parte na Assembléia Geral Ordinária, a realizar se no dia 30
do corrente, em primeira convocação, às 9 horas, e, em segun
da, às 10 horas, afim de eleger-se a nova Diretoria

Secretaria da Associação Catarinense de Farmacêuticos,
em F''or ianôpolis, 28 de Maio de 1943.

NARBAL ALVES DE SOUZA, 1· Secretário
_._._______ 2v·l

,_-,�O- ·�E-sTADõ;;--NôsMuNjcjp1õs

No domingo:

Sol de outODQ

É UllA. DOENÇA
.MUITO PERIG,OSA
:PARA .A FAMILIA
E PilA .A RAÇA

o êxodo de cracks para São
Paulo

Rio, 28 -Ag, No.c.v Falando à im
prensa sobre o êxodo de cracks do
futebol carioca para São Paulo, o

J. Lira Filho, membro do Conse
lho Nacional de Nacional de Des
portos, disse que cabe aos clubes
prevenir a fuga de seus plcyers ,

,
I (ASAS

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater as irregularidad.es
das funçÇies periódicas das se
nhoras. E calmante e regulador
dess8" funções.
FLUXO-SEDATINA, pela SUtl

� "" comprovada eficácia, é muito re-'

�t�!'\ J�., ceit�da. D�ve ser usada com
�) ,confIança.

I..,/' .��- FLUXO-SEDATINA encontra-se
ó • fltH'$l �tt.,AE em toda parte.
�...__---,...._.

A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


