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NOVA IORQUE, r (U. P.) --- o JAPÃO ATACARÁ o TERRITóRIO METROPOLITANO DOS ESTADOS UNIDOS, ENTRE
OS MESES DE JUNHO·E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EMPREGANDO NESSE ATAQUE 60 POR CENTO DO SEU ro.
DERIO MARíTIMO. ESSA REVELAÇÃO FOI FEITA PELO REPRESENTANTE DA CORÉIA, QUE RECORDOU TER PREVIS-'
TO, COM GRANDE ANTECEDÊNCIA, O TRAIÇOEIRO GOLPE DOS JAPONESES CONTRA AS ILHAS HAVAl E FILIPINAS ..

SEGUNDO O MESMO INFORMANTE, OS JAPONESES UTILIZARÃO ARMAS E ELEMENTOS SóBRE OS QUAIS POUCA
COISA SE SABE FóRA DO JAPÃO. ENTRE ,ÊSSES ELEMENTOS FIGURARIAM GHANDES SUBMARINOS CAPAZES DE
TRANSPORTAR 1.500 SOLDADOS CADA UM. A CALIFóRNIA FOI ESCOLHIDA COMO PROVÁVEL CABEÇA.DE-PONTE
PARA A OFENSIVA CONTRA OS EE. UNIDOS, E A QUAL OS JAPONESES ACREDITAM PODER MANTER INDEFINIDA.

MENTE EM SEU PODERe
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(aso inédito em -No Rio, um oficial

� Botânica do 8.0 exército

o
mo, 1 (E.) - "A Noite" puhli

ca illllleres'S:lllle rcp oa-lagcru sôbre
odgi1nal orquidea, pertencente ii
flora nmazo neusc, .a qual só vcgeln
entre í'ormigas, e que está sendo
cult ivnd'a, agora, noutro "lwlhllat""
por Agostinho Gir-otto. O fato é
corisiderudo caso inédito na botn
nica. A rcf'cr ida orquidea têm uma

p3rlicnhwi1clacle cspccialdssima, pois

II Isua l'lôr vive sómentc um dia por XXIX
ano. '
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nova ofensiva
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Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Florianópolis - ierçe-Ieira, 1 de Junho de 1943 i N. 8834

Il lO, 1 (E,) - Enconbra-sc nes
la capital, o tenente Kenneth Fred
Ful ler, combaí ento do 8° Exérci to
Britânico, que sob o comando do
gel1lerall Montgomcrv, inf'lingiu 30

Afrika Korps cio famoso general
alcrnáo von R0l11nw11, fragorosa
derrota. O tenente Fred Fuller lo
mou partc na Juta em torno de EI
Alarueím, quando as tropas riazis
Las quas i a.lcançarauu o estuário do '

rio Nilo. Esse heróico oficial teve
fie deixar Sc,H corpo, em v.irl.url«
de graves ferimentos _ que recebeu
na úllima etapa da campainha. Es
Ie v e p nimei.ramcnte num hospitnl
de sangue na retaguanda c depois

I
obteve Iicença para vir 13 esta capi
tal onde está aguardando ordens

I
do aílto comando britânico.
.- .,. _
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Dr. ARAUJOOlhos -- ouvidos '- nariz -- gal'ganla
REASSUMIU SUA (UNICA

Rua Vitor Meirelles 24
Diariamente: 10 às 12; 3 às 6 hs.

Os alemães 'farão'
Londres, 1° (S. r. A.) -- Há provas abundantes de que a

Alemanha está concentrando fôrças poderosas para novos as

saltos contra a Rússia, como ainda na semana passada disse o Isecretário norte-americano da Guerra, Stimson. Desde a decla
ração de Stimson, têm surgido sugestões de diversos círculos
a respeito, também, de novas ameaças aliadas na Europa Oci
dental, as quais, seguindo de perto a vitória anglo-franca-ame
ricana na Tunísia, podem alterar radicalmente os planos ale
mães de verão na Frente Oriental.

A superioridade aérea dos Aliados no norte da Atrica demo
rou bastante o início da ofensiva naz.ista contra a Rússia.
Observadores, contudo, admitem que a Alemanha faça real
mente uma nova ofensiva.
�.......-..-.........-.__.:..-...-.".-.__-_...._.._........��...�..-.r.,.. .............,.��

A mobilização japonesa continua
Nova Iorque, 1° (S. r. A.) -- Um despacho de Tóquio,

captado e retransmitído por Berlim diz que 11.464 casas de ne

gócio de Tóquio foram fechadas, em consequência da aplicação
da lei de mobilizacão nacional. O despacho acrescenta que,
com a medida, ficaram à disposição das fôrças armadas mais
de quinze mil trabalhadores, dos quais, um terço foram trans
feridos para as fábricas de munições.

-------------------------

Bombas e informações aos italianos
Londres, 1° (S. r. A.) -- O correspondente em Berlim do

"Svenska Dagladet" de Estocolmo informa que os americanos
ao mesmo tempo que bombardeiam a Itália, atiram três espé
cies de folhetos de propaganda: a) -- convencer os italianos
que devem retirar o dinheiro dos bancos; b) -- salientar que,
dos doze milhões de americanos de ascendência italiana, qua-
tro milhões tem parentes na Sicília; c) relatar como os ale
mães abandonaram os italianos no norte da Africa.
..........................s �

Reunião do Conselho Consultivo Francês
Argel, 31 (U. P.) -- Reuniu-se esta manhã o 10 Conselho

Consultivo francês, com a participação dos generais Giraud e

De Gaulle e seus respectivos delegados. Na reunião foram tra
tados assuntos referentes à organização, definitiva do Conse-

Olho e problemas de importância para a França.
Após a reunião o general Giraud anunciou que .o general

Alphonse foi nomeado membro do Conselho ExecutIv�, tendo
como assistente, na qualidade de 20 representante de Gí raud, o

sr. Jean Monet. .. -r t. .",", 'é;'1

[ô�ãffrmrãZurique, 31 (S. L A.) -- A rádio-emissora alemã anunciou
que pesadas chuvas caidas no setor setentrional da frente rus

sa, transformaram grandes áreas em verdadeiros atoleiros. As
colunas motorizadas não se podem movimentar e os homens
enterram-se na lama até a cintura, tornando-se dificil o en

vio de mantimentos e munições. Os soldados, que combatem
naquela frente dependem, quase que inteiramente, de tratores
para levar-lhes alimentos.

ASSustados, procuram as montanhas
Berna, 28 (A. P.) -- Despachos de Marselha, publicados

lla "Tribune de Géneve", informam que inúmeras pessoas, le
vadas pelos persistentes boatos de que os aliados desembarca
ram na costa da França, deixaram Montecarlo, a caminho das
lllontanhas. As autoridades; tomaram medidas para restabele
cer a calma, no intuito de fazer co111 que essas pessoas regres
sem aos lares mas acentuam os despachos, a guerra de nervos

domina a tod�s, e�timando-se que a população das cidades li
torâneas do sul da França é hoje quarenta por cento ;menor do
QUe. hª um ano.

. .

Acham-se r-el idos, na Estação do
Telégrafo Nacional, telegramas pa
ra: Caçador, E. Garcez, José Vol
p e, João An lônd o Ivan Fagundes,
Dr. Afonso Habe, Isaura Macedo e

Oramar.
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O serviço extraordinário dos
funcionários

RIO, 1 (R) - Esclareceu o

DASP q'llie, na f'órrna do ar+igo 122
a li rue a B do estatuao dos Iun cioná
rios, a glralif,icaç'ão pela prcstução
de serviço cxtr-aordi núrio poderá
ser paga por hora de tr-ahalho
pr.onTogaldo ou amtecipado. Essu

I
grati Ii cação, entr-etanto, conforme
o dusposto no parágrafo 3 do mos

mo lawligo, não' ipoderá exceder de

I um terço elos vencianentos elo (U".
Assim, não é possive] conceder a
um cscr itnrán-io classe F a grntif'i-
cação em um mês ele setecentos
cruzeicos por serviços extruor d i ná
l'lIOS.

TELEGRAMAS RETIDOS

Com uma antecipação de onze meses sobre o prazo
previsto, é lançado 00 mar, nos Estados Unidos, um
novo submarino de longo raio de ação. Este tipo de
submarinos tem infligido terríveie, perdas à marinha

nipônica. (Fóto da Inter-Americana).

•

{(eixo» golpeadO pela arma que êle invelltou
Dumfries, Escossia, 1 (S. I. A.) Consequentemente, a Alerna- "Quero garantir isso à Alema-

- O marechal do Ar Harris, du- nha, que se empenha em uma só nha: podemos ver muitas estre
[ante uma cerimônia da semana campanha de propaganda contra las hoje nos céus britânicos quan
"Asas para a vitória", declarou os bombardeios aéreos, pode ter, do olhamos para cima; mas, mui
que a Alemanha está destinada a nesse assunto, lágrimas de croco- tíssimo mais verão QS alemães,
receber tão tremendos ataques dilo. Notando as estrelas das asas quando os americanos realmente
aéreos, Que tornarão insignifican- dos aviões americanos, que esta- cairem sôbre êles em' dia que se

tes os ataques passados. Notan- vam começando a voar nos céus está aproximando muito rapida-
do que a RAF atirou já sua pri- da Grã-Bretanha, Harns declarou: mente".

- •

meira centena de milhar de to- ••••••••••••••••••••••••"
'

neladas de bombas na Europa, Difíceis as linhas de abastecimentosHarris garantiu que a "Alema- Londres, 1 (S. 1. A.) - Notícias
nha sofreu no passado, mas, no de Bstocolrno dizem que os russos

f f" O coneinuann a prejudicar severaancn-
uturo, 50 rera mais, mesmo

te as linhas t],e snprbrnentos dos
aplica-se à Itália". Harris disse alemães. 0110 Schulz, cronista mi-
que a Alemanha sabe que nunca l itar, escreve no "Bocrsen Zei
mais seu poderio aéreo poderá tnng" fie BClr],i,m: "Nunc.a podere
igualar-se ao dos aliados e por mos es.IM· cer{o.s de que nOl5Sl0',5 vi
.

t
�, '. d I ver·es e nossa mlllnicão cheguem às

ISSO, eme a açao aerea maIs o .....,..,..,.,._�
que qualquer outra coisa". A Ao tentar esquivar-se às determi·

AI h �, nacões dos óre:ãos de Estatística Mi·
eman a teme nao somente o !ítar, uma pessoa revela o que é:

que está sofrendo, mas, tambem, lnimigo do Br�siI. E I?ara. os in!m�.
f• II t

' " JOS do Brasll. a leI é mflexlve"
O que o �I�uro 1e rara • lD. ;E.. M.).

linhas ela frente. Até mesmo preci
sanios utiJlÍzrur algumas ele nossas
tropas ela i'rente de batalha para
combater os guerrilheiros ".
.u r.•••••_ __•••_ _.- ...,...

Purgando o Partido
LOlndres, 1 (S. L A.) � Uma. h

raldilação, ,d,e Roma aln:üncia que uma

depuração <em §l'a:n:c1e ,eS\c"lla foi
feirta enbre os mel11lbros do Partido
Fascis,ta ItaEalno, só se permi tin,do
que UJl1.l.igos s.oldaeJos conc1eco.rados
e algUllliuls class{�fs continuem n�
part,1do. _-- -"-

---, --
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Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

T@l. l022-Cx. postal 139

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 Inferior:
.Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contrálo

Os originais, mesmo

I
blicarlos. não serão

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

não pu
devolvi,

Canção favorita das organizações secretas AoLondr-es, Maio - (Do Norwcgian togrtuírica norueguesa JeVfJU á tela a Iper!';QInagem que cornbaría os lira
Iuf'or-rual i on Of'Ii c e paru Interalia- vida ele Gicet Baards en. Na referida nos, acentuem certas passagens de
do e "O Estarho") - Eis a histor-ia pelicnla o Iadr-ão camtava, a certa maneie-a .a não deixar dúvidas sô
da canção que as ,org[lniz3çõcs se- al tura, '1l11111a canção de desafio às br e o fato de que se estava r-eíer.in
crebas estão c:H1,ta'nI([0 agoo'a, na autoridades, no tom ele unia canti- do aos n azi slas presentes. Estes,
Noruega: Foi i nsp iradu na lenda ga p opmlrur elo velho {o,l,ldo,re es- desconhecendo o idioma riorue
ele Gjest Baarrlsen, f'arnoso ham di d o candínavo. Os noruegueses adota- gucs, não .compreenderam o mntí
que figura nos registr-os da polícia num íucontí nenti fi ca nçào. vo dos r-is os nom os aplausos que
norueguesa, J1IOS pr+ncipios do sé- ;\Ias chegar-am os naz.istas. Of'i- nc olh ernm o final da cariçâo.
oulo passado. Gjcst Baarrlscn era ci ais e soldados da Wehrmacht en- Hecentcmcnte, 'um co ru.ilé dais as
um ladrão de sentimentos nobres, cberam os c,alfés da capital. Uma soclacõ es secretas de estudantes
e o rrJOVo da Noruega ai nrla pre- noite, num desses cafés, o público noruegueses se reun.iu em Oslo,
za a memória do a li <I a c i o s o arr-astou a.té o palco um reputado aíim de conjpor a versão fi.nal da
bandido que protegia os pobr-es e I eantor, pedindo-lhe que cantasse, canção, que se int itula "Hino da
tl_esmnpararJos. Prendiam-no, é cer-I O art hsl a começou com a canção f'rcnt e uuetropnlitana ", e que, di-

élo, mas escapava sempre ela prisão. de G.icst Baarrlsen. Emhó ra

.seguis-I vulgada
mo exterior, é uma das

I
Pouco a,ntes da invasão nazista, Is.e palavra por palavru a versão elo mais expressivas entre as canções

('m 1940, uma companhia cinema- f'idmc, narrando 0S Jatos do famoso chi Hberdade.

ASENHORA também pode mostrar um sorriso
radiante, que revele dentes preciosos como

pérolas. Compre um tubo de Kolynos e use-o se

gundo as instruções que vão na bula. Os resultados
deixá-Ia-ão maravilhada, pois verá quão claros e
reluzentes seus dentes podem ser.

Kolynos limpa, refresca e dá esplendor!

o aperfeiçoamento
da DemocraciaLondr-es - (Dos Estúdios da B.

B. C .. para "O Estudo" - O ser
viço latino-uaucricano da BBC sc
esf'orç a por dar a seus ouvín tes
uma inf'omuaçâo completa c f'i d e
digna dos acontecimentos atuais
importantes e, além d isso, o come n
t{rrio nproprindo para se formar
um j uiz o cJ3Il"O dos mesmos. O ser
viço reflete o curso da guerra nos
seus 'diversos aspectos numa série
ele revistas periódhcas, que completa com padc stras c omen.tamdo os te
mns de maior interesse e atualida
de. �'Ias como na contenda atual
se debate Hill magno condli to entre
dois conceitos opostos da vida a
inf'omn açâo nâo se-ri a complet� e
efi caz se limitasse aos fatos. É ne
cessár-io também cxanri nm- os fun
dos problemas de cuja acertada
sohiçâo dependo em grande parte
a segurança e estabiU,da,de do mun
do ele amanhji. A esta categoriapertencem as duas Interessantessé!" i es de pulestrns que forrau trans
mi+id as coru os títulos : "A política
e os valores espirituais" e "Educa
ção para a c] emooracia".
Durante. os últimos tempos, por

causa da violenta cri'se que sacudiu
o lll'l1il1do, e talmJJém por callsa du
ma call1pa;l1ha c01'rosiya delibera
da, �e têm falaldü, cm sentido pejoraLivo, da polítiea. Os que mais fc
rozJnclnle a a1lllcam, na realJdade
não fazem ma.is que política cm
provei.to próprio. E senlelo essen
cialmente a 1P0!iti'ca a a'rte de go\'el'n.ar o·s povos, se os povos que-
1"�1l1 s'el" ,govern,urlos - e to,dos as
plJ"Hm se-lo, e bem - niio haverúmais rClllé.clio que revaloriza'r o

cc:ncei to da política. Co,mo fundo
nao só é llecessúria e inliprclsciIúlívrl, Jllas também útil e conveniente. Tudo consiste em se cherrar II
UIll a.côrdo sôbre o que ella'" ·realJllontc hJI de sC'r; não intriga e
COI'l1ujJçao, mas sim nobre servico
�l c,o!etiyidade. Palra que ass,im s'e
.Ia e ln{]lslpcnsável que ela contenha
u.ma .forte j)ürção de va,lores eS11intu:us.

Mas se h:lo 'fie iln.fJl1Iir na po,líticu os va,lo'r'es e�pirituais e se na
gllerra atual luta.mo.s para alss>c"ll'
ral: �os povos_ um são regime deJ�ocr�tICo, se nalÚ queremos vo,],tar a
ca�,r em. t:rilgicos erros, é condiçãopr.I'l11OTdtal e.ducar os próprios povos para que p�ssail1l exeJ'cer digna:l1lente a fUllcao a que aL5piramA defesa fil1me'e sem reservas d;df'lllOCracia não exclue a necessidade dUJ�lU r.evi�ão s,evera, que alorne ma!s perfeüa e fode. O melhor eallUllho palra isso é o da cultura

A qu� esl!enda a c01111weensãotolerancla e se'l1sibilidade.
'FARMACIA ESPERANÇA

do Farmacêutico NILO LAUS
AG1l:NCIAS E REPlmSENTAçõES

Caixa postal - 37. Rna Joiio Pinto - 5.

Florianópolis
Sub-a�entes nos pl'incipals mUllicfpios do

Estado.

SECÇAO
PENSAMENTO DO DIA

liA verdadeira força de gover
nantes e de impérios não está
em exércitos e armadas, mas"na
crença dos homens de que êles
são inflexivelmente c1aros, fran
cos, verdadeiros e legais".
Wells.

.e

A ANEDOTA DO DIA
- Não discuta com os fregue

ses. Considere que os clientes
têm sempre razão. Que dizia
aquele sr. que saíu raivoso? '

- Dizia que o dono da casa
um ladrão ..•

O PR1\'.rO DO DIA
GUIZADINHO AO PALMITO

- (Recheio para o bolo de
batatas). - Corte em pedaços
pequenos um quilo de carne,
tempere- a com sal, pimenta,
caldo de limão, alho esmagado
e cebola ralada.
Leve-o BO fogo, junte ao mes

mo tempo, cebola, tomate e

salsa Abafe, a panela .e cozinhe
em fogo regular, sem juntar
água. Deixe corar bem , pingue
um pouco d'água, junte pedaços
de palmito, azeitonas, salsa pi
cada, misture bem. retire do
fogo e adicione ovos cozidos e

picados.

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do sou

consultório para a Rua Bue
nos Aires, l20 - 10 andar,
Rio de Jo ne iro, onde passa a

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

velope selado para a res- �

posta_

Perca"a Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas far·

mácias.
Um médico da California que atende

os EstréIas de Cinema de Hollywood
descol3riu um método seguro e novo

para I·eduzir O excesso de gordura
antiestética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um
modo seguro e rapido, Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
FOrnlode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordU
ra. Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia, A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - lio
Venda sob prescrição médica

Quem achou �
Pede-se a quem achou uma saia.

de seda preta o obséquio de entre
gá-la à Rua João Pinto n' 13, que
será gratificado.

1 v-I

IEDWALDO CAMPÊLO DE
ARAUJO E YOLANDA WEND·

HAUSEN DE ARAUJO
t�m o prazer de participar
aos seus parentes e pessoa.s
de suas relações o nascimen
to de seu primogênito PAULO-
FERNANDO, ocorrido a 25

dêste mês.
Fpolis., maio de 1943.

TOPICOS & COMENTARIOS
Proibidos na Pol6nia
os sacramentos

religiosos
Zurique, Maio - (Da Agên

tia Católica Polonesa para In
teraliado e "O Estado" )
No princípio desta guerra as
autoridades alemãs editaram
uma série de decretos contra
a Igreja Católica na Polônia,
mas, atualmente, estão destru
indo sistematicamente todos
os traços dos serviços religio
sos naquele país. Os últimos
decretos na Polônia ocupada
dizem respeito à administração
elos sacramentos e da liturgia.
É especialmente proíbido ba
tizar adultos sem permissão
especial das autoridades ale
mãs, assim como preparar. as
crianças para a primeira Co
munhão e a confissão. Os ho
mens com menos de: 28 anos e
as mulheres com menos de 25,
não podem contrair matrimô
nio.
w",....- ....."..·.·_..·",......• .........•••.....JI

HELENA CHAVES SOUSA
ENFEmlEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Materni(1'Hle

de Florianópolis
Com Jonjl"a lll"ática do ,;;el'vlço

obstétrico
Aten<1e chamados fi qualquer

bOl'a

ACÁCIO MOREIRA
ADVOGADO

EscnITóUIO: .l'ua Deodoro, 11, 23
Atende elas 9 às 12 e elas 2 às Õ
UES.ID1"::NCIA: I�a Porta ]Iotel,

apart.amento 112
ex. Postal, 110. Fone, 1277

Hoje e nmanlul setá fi sua preferida
Dl'ogll� nacionais c e8t1'au�eiras - Homeopatias ._ Perfumarias

Artigos de horracha.
GIlI'lIl\tll'se li exata observ"ncia no receituário médico.

PREÇOS lUóDICOS.
nUa Coml'lhf'it·o "Iafra, 4 e :s (edifíCio do Mercado) - lrONE 1.642

Padaria "Central"

H.-\ UantleiJ'a l'iacioJlal de"e ser hast<>u.da d,e s�1 a sol, sendo permitido o seu
uso a llOJte, tl1na vez que se ache conve"nientemente iluminada". (Decreto-lei li.
4.545, de 31 de julho de 1942, art. 12).

,� Igreja Mexicana e a politica
religiosa do . presidente Camaého IBrooklyn, Nova Iorque - (In- "O desejo cio presidente Avila Ca- --------------

..3;:ter-Americana, para "O Estado") macho de governar para todos"; (> 293 311'
- A justa política do Presidente Segundo - "A sincera atituele elos
Avila Camàcho, Chefe do govêrno poderes eclesiásticos .cIo México no
cIo México, no que se refere parti- 1ue diz respeito à cooperacão com
cularmente à liberdade religiosa, :) govêrno em tudo o que "é possífoi grandemente elogiada pelo Re- vel, dentro cla esfera de ação da
verendo Luís M. Martinez, arce- igreja".
bispo elo México, numa entrevist�, "Atualmente, - declarou ainda
aue concedeu ao -monsenhor Jero· o arcebispo Luís Martinez - os carne Holland, editor elo jornal "The tólicos ele todos os países fazem
Tablet", órgão oficial ela diocese de grande empenho em manter-se uni-
Brooklyn. cios e, como os cristãos dos primei·Num elogiável esfôrço para for- 1'os séculos, devem ter "apenas um
talecer a união entre os católic<l., coração e uma alma". Além disso,cio México e elos Estados Unidos, os _católicos dos Estados Unidos e
baseada na caridacle e unidade elo México têm uma razão muito
doutrinária, o arcebispo Luís Mar- forte para a sua união - a grandetinez revelou que a situação ja proximidade geográfica, As base::;
igreja mexicana melhorou consi- dessa união devem ser, na minh<t
cleravelmente durante a gestão do opinião, a caridade que � o espíPresidente Avila Camacho.

.

rito da cristandade, e a perfeitaAtribuiu o padre mexicano êS:i/� unidade doutrinária nos terrenos
fato 'l dois fautores: Primeil'o - intelect4�1, moral e social".

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Comta que os arrendatartos da Padaria "CEN
TRAL" pretendem mudar-se para o lugar IOCapoeiras",
município de São José. Por êsse motivo, o proprietário
da casa e Padaria "CENTRAL" avisa seus amigos e dis
tintos e antigos fregueses que, com essa mudança, não
haverá interrupção no fornecimento e entrega de pão a

domicilio, continU&I;ldo a ser fabricado o pão na mesma
e 8ntig8 P8daria "CENTRAL", de propriedade do snr.
Franci8co Treska, à rua TeodNo nO 20, nesta CRpital.

260 18 V-IS
"A Uandeira Kaciollal quando hastel!'

:Ia ("·lU janeln, 1)01'ta, sacuda 011 baldio, fI
['ar:\: ao centro, BC iSljia(la; I' <UI'eHa, se
houver l);lllde-irn de outra na{'fio; no (�JI.
j 1'0, se fi:nu':H"NU di vél"sns hall(lel.l"IlS,
pel't'a�el�(10 Jllímel·o. hH[lal"; ('lll I)O�IÇi1j�'111e 1IIa,s se apl"OXIJIW do C(llltl"O c li d
I'eita deste, se figul'allflo (HveJ'sas b:l11"
(leil'as, a SOlllf1 delas fOl'tl1:u' n{nuel'o pOl'.
As lH"eseJltes llisposi..-ões silo jmllbell1
al)lica,'eis quando fi�'ul'el11, no Ja(]o (UI
UalHleiru Nacional, bandeiras l'eJIl'csent.a·
ti"ils !Ie inst.ituições, COl"llOl'ações 011 ad�,<;o�.Iilções". (Decreto-lei II. 4.545, fIe !I1
)lllho (10 19',l2i - Alt. 18, N. 1). """"
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Sâbado, 5 -- «(Sôirée» -- Estreia de «Tibío», a nova
revelavão catarinense, DUlna apresentação dos «De
mônios do RUmo». As mesas devem ser reservadas,
ao pre�o de Cr $ 10,00 na secretaria do Clube.

Transcorre boje o 15 o aniversario ·de
LUX-JORNAL, a prestigiosa organização
especializada em recortes de jornais

De especial significação é o dia de hoje para quantos mourejam
na imprensa; e isso porque l

'

de Junho é a data natalicia do LUX
JORNAL, a prestigiosa organização brasileira de recortes de jornais,
que tem à sua frente dois nomes

acatados de jornalistas patricios:
Mario Domingues e Vicente Lima.
Quando, em 1928, esses dois dina
mos humanos, conjugando suas

.forços, lançaram o LUX-JORNAL,
o ambiente que os cercava era

desanimador; ninguem acredito.va
que pudesse prosperai' no Brasil
uma empresa que se propunha
executar um trabalho absoluta
mente desconhecido entre nós '-' o

de ministrar informações por meio
de recortes extraidos dos jornais.
Mas a perseverança e o espirito
organizador tudo podem; são duas
forças criadoras que, quando pos
tas a serviço de uma causa ho
nes to , tudo levam de roldão na sua arrancada magnifica, inclusive o

pessimismo sombrio dos que, não podendo ou não sabendo fazer eafor
ço igual, julgam a capacidade dos outros pela sua propria. E, opeso
das Cassandras que rondaram seu berço, vemos agora o LUX-JORNAL,
quinze anos decorridos, pleno de vitalidade, prestando serviços ines
timaveis ao progresso do Brasil e constituindo um justo motivo de
orgulho não apenas para os seus dirigentes e para. 0:3 que com êles
trabalham, mas tombem para o proprio espírito criador e realizador
da gente brasileira. De uma sala pequena, quasi exigua, onde surgiu
em 1928, o LUX-JORNAL desenvolveu-se tanto que, hoje em dia, além
da sua séde, à rua Buenos Aires, 176, no Rio, ocupando trêi andares,
conta com uma grande Sucursal, no Edifício Martinelli, em São Paulo
,além de correspondentes e representantes em todas as capitais e

I
cidades importantes dos Estados.
Todos os jornais diários existentes no Biasil e tombem as grandes

revistas semanais ilustradas têm suas páginas atentamente pesquiza
das pelo LUX-JORNAL, que delas extrái, diariamente, em média, nns

25 rrril recortes. E esses recortes, manancial inesgotavel e fecundo de
informações utilissimas, são distribuidos todos os dias, por todos os

meios de transporte, do ciclista ao avião, aos incontáveis assinantes
que o LUX possue, e que são, assim, rápida e exatamente informado
de tudo quanto se publica nos jornais sobre os assuntos de seu ime
diato interesse. Quosí todos os departamentos da administração pú
blica federal e estadual são hoje assinantes do LUX-JORNAL, além
de uma infinidade de empresas e firmas do comércio e da indústria,
associações, clubes, intelectuais, artistas, etc, Torna-se, pois, evidente
que o aniversário de uma organização tão útil e eficiente desperta sem
pre a satisfação de quantos lhe reconhecem o esforço honesto e pro
dutivo; e é com sincera simpatia que assinalamos o grato evento, fe
licitando o LUX-JORNAL e quantos nele militam, na pessôa de seus
dois prestioiosos diretores Mário Domi.ngues e Vicente Lima.

Atelier de Pintura-lr
I,

Professor Estanislau Traple
AULAS DE DESENHO E PINTURA

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

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

FARMACIA ESPERA�ÇA
A SUA FARMÁCIA

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

CARTAZES DO DIA

Mal'garet Lindsay, Vincent Price e "G("orge Sander�, na história
empolgante de uma casa que foi amaldiçoada ao terminar-se

a sua construção:

A Casa das 7 torres
VISITA DA MISSÃO MILITAR AGENTINA A SABARA' DFB

TIO JOSE' (Desenho)
Preços: 3,30 e 2,20, Impróprio até 10 anos,

Fones 1587 CINE IMPERIAL Sessão às
e 1602 19,30 hs.

Merle Oceron, Geúrge Brcnt e Franc Mac Hugh no sublime c

encantador filme:

O último encontro
ATUALIDADES ATLÂNTIDA, n' 1 (DFB)

Preços: 2,00 e 1,50. Livre de Censura

5a ••
·-,elra, no • Odeon». a pelíCUla forte, realista, impressionãnte,\'!Ile à critica nOrte-americana considerou o melhor filme de 1942:

A marca de Deus
�Proibido até 18 anos),

Por que chorou o general alemão 1
Há dias, quando o major-ge- ferimento. Não I)o {lia, portan-

neral Borowíets se entregou to, chorar de dor. Não podia gramas de açúcar, como prê
chorando 110 norte {Üll Tunísia também estar com raiva, por- mio, a quem me desse uma ex
às fôrças' norte-americanas, que um Indívíduo que está por plícação racional para o choro
nesta mesma coluna, instituí conta (lo Bonifácio não se eu- do general.
uma espéeíe de concurso para tregn e continua brigando. Não Agorn, acabo de receber uma
saber por que Q g'�neraI ale- era também o caso de chorar cartru na qual o mlssívlstn aítr
mâo tinha chorado. de alegrla, uma vez que êle ma flue o general Borowíetz se
A verdade é que eu não no- mesmo reconhecia que estava

I entregou
convencido de que se

aia compreeuder o mo'ih'o -que desempeuhundo um tristíssimo ia render a tropas brasileiras,
levou o a,r.tog'nnte com'nnãante papel. J<: não podia, enfim, cho- que o fadam prisioneiro e re
de uma divisão btindnd.a a en- rnr de vergonha, por absoluta meteriam parn a Ilha. das :Flo
tregur-se derramando lát"rimas I falta desta matéria. prima. res, onde espera passar a vela
c, 1)01' isso, resolv] reeorxer â

I
Por que teria, então, chora- 11e Iíhra, No momento de ser

colaboração popular, rlo o general alemão t preso, entretanto, verificou que
Um homem pode chorar: jl). .El:a êsse o enigma que precí- se eng'anára, pois as tropas que

de dor; 2). de raívaj 3). �e sava desvendar e, como não o aprisionaram eram nmerlca
aleerIa r 4). de vergonha. pudesse iOI'PUU' uma opinião nas. A sua decepção foi tão

O alemão não estava enqua'- I };11'Ópria sõbre o caso, pedí o g'l'llmle que as Iágrímns lhe
drado em nenhum (lesses' ea- au.úUo da i�Jclig'ência do povo, saltaram dos olhos.
sos. Não apl'eseutava nenhum que é sábio, prometendo 50 BAILiO DE ITARARE

I: I�I {.� I�t!"w.-11m bt1mba�d8iro norte-�me�icano.afundou
- � . :fi_ � � !�l mais um submarIno lapones

São Fran,eisco da Calltomia nhões e alvejaram o submari
_ Maio - (�rviçO espectal da. no de prôa à pôpa, observando,
Inter-Americana) - Alcança- ae mesmo tempo, que as car
do por 'duas I>QlJerosas cargas gas de profundidade tinham
de profundidade, !�ançadas por �i�o .fatais para o submergível
um bombardeiro' ,(jLe patrulha immigo. Dentro de alguns mi

do tipo Catalina, f'OÍ afundado nutos a �nid.ade japonesa af�n
mais um submarino' japonês dava, prímetramente de popa

, quando navegava ao 'l�1;g0 das num mergulho mortal.
Ilhas Aleutas.

O ataque contra o suumaríno
japonês ocorreu recentem.ente;
mas a destruição do mesmo não
foi divulgada antes por motí-.
vos de ordem militar.

O Catalina ancontrava-se em

missão de patrulhamento quan
do avistou o submarino inimi
go a oito milhas de distância,

I navegando sôbre o mar. O pilo-
to norte-americano escondeu
o aparêlho nas nuvens para
não ser avistado e assim apro
ximou-se até cêrca de uma mi-

, lha do submarino, que come

çou então a submergir, Mas, já
então o Catalina estava prepa
rado para o ataque, lançando
sôbre o inimigo as suas bom- Dia de trabalho de 16 horas
bas.

na AlemanhaDuas cargas de profundidade I O ,éha de :lJraba,lho na fábrJca Jun-
i' foram lançadas exatamente k ers em Ma,(/Jd,e,ollif'010 é aeora de
adiante da unidade inimiga·116 h01-als."

" , "

In:�ediatamente � submari.no I Os operários belgas deportadosfOI lançado para CIma emergm-
I p,a'ra Magdeburgo são alojados em

do a sua proa, ao mesmo tempo ,edi.fícios pouco saJIu,hres, repletos
em que de seus costados esca- de ilnsletos. Para aumenl'arr' a sua
pava enorme quantidade de mi!séToia os haJbi,tantes do 'local,óleo. aJllHlJrgnradoiS com a paa·tida dos

Os tripulantes do Catalina operários al,emães pana frente, t.ra
dispararam então os seus ca- tam-nos com ho�tilida!de,

Copyright do
• The HAVE rouRfARD11m;..
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I MAQUINAS D1TI CAIJCULAIt E .;
� lIIAQUINAS DE ESCREVER �

� MAêüÀno &EDCYÂ: �I \

� RUA JOÃo PINTO, 5 - FPOLIS. �• •

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

Arrastada pelas vaga$
Em favor dos pequeninos órfãos,

filhos da viuva Maria Monteiro da
Silva, --- que foi tragada pelo mar,
no "Costão das Feiticeiras", quan
do colhia mariscos para lhes matar
a fome --- estão subscritas, na co

leta aberta pelo O ESTADO, as

seguintes quantias:
Já publicadas
Corpos administrativo,

dI'Ocente e discente da
� ACádemia de Comércio

"

Alguns funcionários do
Dep. de Saúde Pública 30,50
Soma 1.112,30
COntinuamos a receber qUQisquer
ati OI

817,80

264,00

DESPERTE II nus
DO SEU flGaoo
E Saltará da Cama Disposto para Tudo

Seu Iígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem, Os g�ses incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado..

Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto, Preço: Cr. S 3,00.

1 que nenhum perfumista do-
mundo conseguiu ainda or

ganizar uma importante ernprê ..

sa industrial trabalhando ex-'

clusivan'lente com essências le
gítimas de flôres naturais, pois"
tôdas as grandes fábricas de
perfurnes possuem laboratórios
químicos para a produção de
essências sintéticas.

2 que num período_de 70 anos,
de 1795 até o fim da Guer

ra Civil, em 1865. a marinha�·
de-guerra dos Estados Unidos
perdeu mais oficiais mortos em
virtude de duelos do que em 1'6- .

suItado de combates com o ini-
migo.

3 que o famoso magnata norte- .
americano Henry Ford foi

quem idealizou e pôs em práti-·
co em l: lugar o princípio da
produção em série, método ês-·
se hoje universalmente adotado··
em tôdas as grandes indústrias, ..

inclusive a de armamentos.

4 que, na Europa, há muita
emigração de um país para.

outro; e que, para corrobora es- .

sa afirmativa, basta dizer q1.\e,.
só na Inglaterra, vivem cêrca
de 17 ,DOO italianos, a-pesar-da
enorme diferença de língua e

costumes que se observa entre
os povos inglês e peninsular.

5 que, a-fim·de investigar e re- '

gistrar com exatidão as va- .

ria.ções magnéticas, o Instituto"
Carnegie, de Washington, fez
construir um navio completa-·
mente de madeira, que recebeu
o nome de "Research"; e que.,·
até mesmo os motores dêsse bar
co são anti-magnéticos, pelo ..

fato de serem fabricados de alu
mínio, bronze e outros metais e.,
e ligas neutras.

6 que existem 560 Estados na.

lndia governados por mon'ar
cos hereditários sob a suzerania
da. corôa: da Inglaterra; e que,
dêsses Estacos o mais populoso·
e mais rico é o de Haiderabad.
----------------_.

LOÇÃO MARA.V FI
,

I
•.vl
'I

\

Caspa 1
LHOSA. 1

lheiro da Hustraçil.O a-cima, ofere:eer
lhe, em amável gesto. um cálice do
excelente aperitillO K NOT, lembre.
s. V. Si". de a.crescentar, ao agrade
ceo' "gentilezo.:ESTEE 1A11-
aEi'1 () NEli APEí?ITiVO

I'nEIJ/!.El(J! , ,

I!
,
'Ii U/1Moouro OA KI10TS.A./110••COI1. t St9.11ROS,

.

� _ITA"AI_..... ...
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4 o ESTADO-Terca-feira, 1 de Junho de '943

e�õ!��:!��,ç�o n�!�,L, c,,�.!,�c pJ��,�,�,�,!"n,", �g���� San U u e n o IA construção aéro-naval es labe- serviço al ivo antes cio Iim de .... Iriu aos [ornalistas o progruura de C O r� TEMteceu lllll record com cerca de .... 1945". construção rle 'um novo tipo de d es-
1.400 novos aviões, dos quais mais Informações da Comissão Mar i- t róier para escolta dos comboios.
ele 50 'l< foram de aparelhos ele tinia reportam que os arsenais ame- O destróier-escolta riâo substitui
combate. ricanos ultrapassaram, em Icvcrei- rá as corvetas, a despeito de sua

No seu rcla tório anua l ao presi- ro, todos os recortls antecedentes maior velocidade e poder de COIll

dente, relativo aio ano de 1!)42, o da construção de navios, entregan- bate, disse o Secretário da Xluri nha.
Sccre tà ri o 1\:1I0X acentuou: "Todo do ao serviço ativo 130 novos na- O prograuua de corvetas c on l inua
o (programa ele construção naval v i os num total apr ox i mad o de .... rú como está estabelecido.
foi estabelecido para terminar em 1.2:39.200 Ion e'larlas br-utas. Deste Designados a operar nas escoltas
1947, mas a velocidade de conxtru- modo, o número de navios entre- d e comboios, estes novos dcstró ic
ção excedeu todos os /,('('0/,(/8 ante- gues em janeiro c fevereiro (2331'S irão receber tripulações que es

ri or es e espera-se que, Ú e xc epç âo I burcns com a tonelagem lotai dC.ltão recebendo troi nos cspeci als
de algumas grandes un i.In.d cs

CUjOS,'
2.247.CiOO), ex:erl� jú o número en-1 para ês í

e anlllo e clli.cladoso t raba
trabalhos foram suspensos devido treguc nos p r nnca rox meses do a n o i lho. Os novos "USOS o e guerra eles
ii carência de ma l eria is e ao muito 11)assaclo. Ilocam cerca cl,el.300 toneladas, têm
tempo que é necessário par a a sun

I Trn outro descn\'olvimen'Lo naval 300 pés ele comprimento e 35 Oll

construção, toda a to n clagcm auto- foi auunci ad o p elo Secretário )(j de lnrgur a.

Recorde de
Washi rigton - maio - (Inter

Amer-icana) - Segundo reletou o

SccJ:etúwio ela Mar-inha, Frank
Knox estão sendo alcançados ver

dadeiros "rccorrís" na construção
de navios de carga e de combale, e
ri construção de aerop lanos têm
progredido com a mesma velocida
de,

Os navios de guerr-a de superfi
ril' concluídos num mês perfizc
rnrn uru total de 200.000 toneladas,

. rcprcseutundo mais de 130 navios
lIOVOS c cerca de 300 de carga CO]]

vertidos em vasos de guerr-a, Em
nd içiio :'1 tonelagem de combate,
mais de 700 e-mbarcações cnstei ras
foram melhor-adas, 100 das quais
trn nsf'orrnadas em grandcs emhar-

J"A "' �••••••••_.•••••Q _. ,.-,.e .-•••.._._••DfItl·.·.· J4Qe _"...u..• ..••• .r-.

� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �
� Fundada em 1870 - Séde: B A í A �': IXCEXDIOS E 'fRANSPORTES �
� Dados l'elativos ao alio de 1!H1 >.
'I. Capital Realizado .. ,., , , ..... , •.. ,....... CrS 0.000.000,00 �
� Reservas, mais de .. ,,. , .. , . , ,. .. Cr$ W.OOO.OOO,oo �
� Rospcn sabilíd ades assumidas , .. ,, . ,, .. Cr$ 4.748.338.219,78 �
:. Receíta " ,............. CrS 34.19S.83-1.90 I.� Ativo em 31 de dezembro ., "." , ,.. Crg 91,862,398,37',
� Sinistros pagos ., .. '............... Cr$ 7.426.313,52 �� Bens ele raiz (nrédi03 e terrenos) .,."",...... c-s 23.742.657,44 �. � DIRETOHES: - Dr. Pamfilo d'tHra Freire ele Oan-alho, Dr. Francis'co II

. � de Sá e A!l1fsio Massorra. �
.. Agências e sub-agências em todo o tel'ritório nacional. - Sucursal no {'
t. Urug'uái. Hegulaclores de avarias nas principais cidades da América, Europa �
� e Áfl'Íca. �ti AGEN'J'E EM FI,ORIANóPOLTS ..

� (' A l\( P O S L O B O & (' J A. - Rua Fe.lipe SChllliflt, n. 39 � . _ . ." ..

t! Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 _ E1Hl. Telcgr. "j\LJANCA" I, A
Os orA�a()s na Es.ahshca. M:lhtal

� SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAÍ, BLU1VIE- � tem apoIO legal, quando lllhman;

� NAU BRUSQUE LAGES E RIO DO SUL I' 10 produtor e o vendedor a mQstr�1
e; .

"

D' o que possuem em seus estabelecI·
•..,. _. ...,.",._. -.- _.__ ._. .-••••_", .= �-_eJ1'_._,:, mentos. (D. E .. l\rl .. ).

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda. I
AGRíCOtA IBANCO DE CRÉDITO POPUI.AR E

DE SANTA CATARINA
Rua Trajano n, ]6 - Séde p rópr ia - RcgislTiH!n no "íinis[{'rio (!a

cultura 11Clo Certificado n. 1 e111 20 de Sl'trlilliro f!to l!J::JK.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA

Códigos usados: MASCOTTE P. e 2a• edição
FLORIAi'\6POLTS

E:VIPHESTA ESPECIADfENTE A AGRIC'CLTORES
Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos

Tem correspondente em todos os ?fl1l1icípios do Estudo - Ht'jJ!'cscnlanlc
da Caixa. Econômica Federal pnra a venda dus Apólices do Esl:ldo dr

Pernambuco, COI11 sorteio sr-mcstrnl, em :vrnio (' Novcrnl»-o.
Pngn todos os (,OU})OUS das iallóJiC('S .Federn!s P dos ESUldos 'de R.io 1'n11]o,

Minas Gel'ais '" Pernnmhuco
Man t em car te íra especial para administração ele prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

CIC à disposição (retirada Ilvre) " " 2 '0
CIC Limitada , ,., , 5c-o
CIC Aviso Prévio _ " .. . .. .. . . G%
C/C Prazo Fixo .. . , ,, .. . . .. 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em todas <1S Reparti
çõcs Federais, Estaduais e Municipais,

.\gri-

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALClO

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

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

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

que ficará plenamente satisfeito!
Praça 15 de Hovembio, 18 (Próximo

li DelegaCia Fiscal)

O. Pálido.. D.paup.rado.,
Esgotadol, Anêmico., Mil •
que crlsm Mlgrol, C,ilnçal
raquítica., receb.rio • toni-
ficação geral do organismo""

Um presente da Marinha
ao Exército

ALFAIATARIA OLIVEIRA,

Quem sonegar informações à Rs·
lat.is!';ra Milit.ar, trabalha em pró!
de país inimigo. E, nesse caso,
:;erá julgado', militarmente, COD!O
;aímig-o do Brasil (D. E. M.).

---_._--- - -------_._--------
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INDICADOR
DR. ARAÚJO

MÉDlCO
OLHOS, OUVlDOS, NARIZ, GARGANTA

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

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

CO�Sln,TAS - Pela manhã: Ils terças, 'Juintas e sábados, das 10 às 12 horas:

ii tarde, <lial'iamente, das 15 às 18 1101'38 - CONSUI,TóRIO: Una João Plnto )1. 7,
tiobr'"do ._ Fone: 1.4(;7 - Residência: Run Presíüente Coutinho, 23.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomaclo pela Faculdade Nae. de ?Iedicina da Universidade do Brasil)

Ex.inlerno do Serviço de Clínica :'vlédiea elo Proféssor Osvaldo Ol íve íra, médico do

Departamento de Saúde
CI,INICA l\[(.;DICA - Moléstias Inreruas de adultos e cl'ianças. cONSCJ,TóIUO:

Rua ]?<'liJle S('hlllidt 11. 38 - 'I'el, 142(; - J1ESlnf,;XCI.-\: nua "isconde de Ouro

rl'�to n. 70 - 'I'el, 1:;23 _ HORARIO - nas 15 iis 18 hOI'as - FLOHIANóPOI,IR.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON .. - MÉDICA
DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS

{'O�Rt:TL'J'AS: nas lU .. , 12 e da, 14
à

s ,17 'horas ._ Jllla I<elil'e 1,,<'IlIlIidt, �!I (sobr.)

DRw SAVAS LACERDA
Bx.int,'\·no elo Serv ico elo Professor Leõnldas Fer-i-en-a e ex-estag iár-io dos Ser-viços

cio dr. Cabriel ele Andrade (Rio) e dr, Pereira Gomes (S. Paulo)
Cher .. 110 Serviço (le Oftnlmolog ia �Io Depm-tnmenro de Saúde e 'Hospital IIe ('al'ida(l"

f'liuic:l nlédi('o-ch'-(II'g'ica eSllecializada de Olhos, Ouvidos, Xal'iz e Garganta
CONSUI,'l'ólUO: nua Feltpe Sclnuidt, 8, Fonc 12:\9 - ('OXSUJ,'J'AS: Das 15,30

ãs 18 horas - RF.SID'jl]NClf\: Conselhetro Mafra, 77 � FI,ORIANóPOUS.

DR. EDGARD PINTO
DE SOUZA

�rl'dico·cirul'gião da Casa de SalÍ<le 131\0
Sebastião. 1"01'1IIado na Paculdade de l\r ...
dicina da Universidade de São Paulo,
onrle foi assistente efetivo (la Ca
deira df'; Técnica Cit·lÍ ..�ica regida
pelo Professor Edmuudo Vasconcelos,
Ex.assistente do Prof, Benedito I\Iontenl"
gro, Com IH'Mica de mais de 7 anos na

t;linica Cirúr-g iea do Prof. Alípio Cors-ein
Net.o. Com estágio de especializa<;ão .no

Hospital Chartté ,Ie Berlim (Serviço do
. Prof. Sauet-hr-ucb ) e nas clínicas do.
'Profs. Kon)etzny, de Hamhurgo, e Sch
miedeu, de Pranktort. Cirurgia da TÍI'ói
de, estômago, intestino delgado e grosso,
-.Jado e vias biliares, seios, útero, ová
rios, rins, prostata e bextga, hérnias, ht
drocete, vai-Icoeele e var-izes. Cirurgia
dos ossos e articufações, N encontrado
diariaml'ute das 9 ns, da manhã ao meio
dia, na Casa de Sande São Sebastião, tel,
1,153. Das 1:; ,'s 18 da tarde, à rua Fer
nando l\tachado, 9 tel, 195. Residência:
lIua nual'te Schutel )1. 2. Tel. 1259.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
Q cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro,
Vias urinárias - Operações
Conaul t : Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à. tarde, dali 16 hs. em dio,nte

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

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
:EspeCialista em moléstias (le senhoras -

Partos.
AL'rA CIRURGIA ABDOUINAI,: est6·
nlago, vesfcu]a, lUcro, oyiil'ios, apêndice,
tumol'es, etc. - CIRURGIA PI,ÁSTICA
DO !'J,;IUNEO _ HérnÍlls, hid"ocele, ve·

riCQc"I". 1'l'atalJleuto sem dor e operaç:io
de H�l1Io"I'oi(]es e varizl's - Fl'aeturas:
apal'elhos (II' �êsso. Opél'n nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereh'a e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
norÍll'io: Das 14 ,às 1(; horas, diariamente,

Clínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUSTO DE PAULA
CIItUIlGIAO - DIRETOR DO HOS-

PITAL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - OperaçCie'3 -

Diatermia _ Infl'a-Vermelho - Ultra

lt Violeta
ua Vise, de Ouro Preto, 51. TeL 1.644

iONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
ratalllento das dores e illf1amaçCies nas

senhoras pal'a evitar operações
--

DR. AURÉLIO ROTOLO

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO liCirurgia e Ortopellia. Clínica e Círm-gín

do torax. Partos e doenças de senhoras.
CONSULTóRIO: Rua Trajano, 33. Diã·

riamente das 15 às 17 horas, RESIDf:N
ClA: Almiran te Alvim, 36. Fon€ 751.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

F'ormado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospbtats europeus

Clínica médica em geral, pediatria, dom
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urilnário do homem e da mulher
,\ssiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Cu,rso de Radiologia Clínica com o dr.

\[anoel ele Abreu Campana�'io (São Pau
lo), Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio ele Ja
neiro, - Gabinete de Raio X - Electro·
cardiografia clínica - Metabolismo ba
;al - Sondagem Duodenal - Ga,binete
de fisioterapia - Laboratório de micros
copia e anólise clínica, - Rua Fernando
\1achado, 8, Fone 1.195, - FI'Ol'ianópo!is

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA

Rua Vito.' [\[eireles n. 26
'1'elefone n. 14011

Homens e Sculhoras' - MolêBtias
Nervosas - MOléstias Mentais

Consultas diárias das S
horas em diante

ORa REMIGIO
CLíNICA MÊDICA

Moléstias interna�, de Senhoras e Cri
an�as em Geral. CONSULTóRTO: Rua
Felipe Schmidt - Eeliflclo Amélia Neto
Fone 1592, 9 à� 12 e 14 às 17 horas, Rm·
SIDl1:NClA: Av, H, Luz, 186, Fone 1392

Crianças norte-americanas que
viveram na Alemanha

Já em casa, os pais notaram
que as ·crianças manifestavam
um desprezo absoluto para
com as senhoras, pois na esco
la alemã lhes ensinaram que
estas eram seres inferiores e

que êles só deviam obediência
aos homens. Não ouviam os

conselhos e ordens da mãe,
nem davam à sua genitora ne

nhuma importância,
O mais velho, de doze anos

de idade, ouvindo a mãe dizer
que sua irmã havia de casar

algum dia, exclamou: " Que
ststema ridículo: deve-se ter
filhos sem esta cerimônia".
Êste pequeno cínico de doze

anos tinha um terror doentio
da polícia. Não ousava expri
mir opiniões diantes dos jor
nalistas, temendo que a Ges
tapo o viesse prender.
Quando sua mãe lhe disse

que êle podia ir a um estabele-.
cimento comprar livremente,
êle ficou surpreso, incrédulo.
Mas dentro de pouco tempo de
convivência com pessôas ho
nestas, foram se dissipando as
dúvidas que prendiam êsse ga
roto, Êle viu que não era ver

dade, como lhe disseram na

Alemanha, que os cidadãos de
descendência germânica passa
vam fome na América, compre
endeu aos primeiros contactos
que a polícia americana não
agia' como a Gestapo, e não te
ve oportunidade de presenciar
uma injustiça por parte de po
liciais .

Dentro de uma semana, uma
semana apenas, o garoto vol
tou a sentir afeição por sua

mãe, compreendeu que um pai
legítimo vale mais do que a

vaga paternidade do Estado,
Hoje êle respira livremente o
ar da liberdade: e como o acha
vivificador!

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado,

Sorteios nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e tnscrlçõee de pagamentos.

Médico grátis
NOT' B'M todas estas vantagens por apenas

. li li ,Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
nre tnconunente. Não existe igual. Não reflita e não
duví.íe um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha cottane», que, quando menos esperar; a
sorte virá 80 seu encóntro

Conserve bem na memória os dias ft e 18

Caspa r
LHOSA!

LOÇÃ.O MAR!.VI· I Comprai na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

PRODUTOS «IMPERial»
Amidilho
Fécula de batota8,
Crem� de mi ho,

« de arroz
Coloráu, pacote com 4 k9.

« caixata com 4 ks.
c canecas de 250 grs.
Grandes descontos a08 revendedores

Leopoldo Kraemer
Rua João Pinto H' 11

Farinha
«

de trigo,
c arrcz,
« araruta

Ottava- Canadá, Maio -

(Do Canadian 1nformation Ser
vice especialmente para "Jnte
raliado" e "O Estado") - A
violência desta guerra acom

panhada de uma intensa pro
paganda do inimigo, teve gran-'
de influência sôbre a nova ge
ração. E porisso, mais do que
nunca, que cabe às mulheres,
as primeiras educadoras da in
fância, não manifestarem pro
'pósitos derrotistas perante as

crianças, Que elas aceitem sem
relutância os sacrifícios que a

luta impõe. Que dêm o exem

plo, pois seus filhos têm os

olhos voltados para elas. Deu-
3e recentemente um fato curio-
30, bastante ilustrativo sôbre a

rleformação que a educação pó
Ie trazer aos jovens cérebros,
Uma família americana en

víou seus três filhos para a

Alemanha, dois anos antes de
.ebeutar a guerra,

.

para vi
sítar sua avó e estudar ao mes
'110 tempo � língua alemã. Com
1 declaração de guerra, tor
.iou-se impossível a repatria
ção das crianças, tendo sua
avó continuado a enviá-las ii
escola, em terra germânica.
Acontece que, no mês pas

sado, os três pequenos foramMédico - Cirurgião - Parteiro bruscamente repatriados a bor-R A lOS X do de um navio diplomático,Moderna e possante instalação
de 20{) :.\IA. OS pais, emocionados pela

Diagnóstico precoce da, tuberculose perspectiva de reverem seus fi
iuhuouur, úlccras gástricas e duo- lhos depois de tão longa ausên
Ienais, câncer do estômago, af'e- cia, foram esperá-los. As crições das vias biliares, rins, etc,

.vpf icn o Pneurno-torux artificial anças desembarcaram e, quan
rara () tratamento da Tuberculose do eram acariciadas pelos pais,l)U']monar - TI-atamentos rnodcr- demonstraram ter esquecidonos c eficazes desta moléstia

por completo a língua matar-.ornpleto gabinete de Eletricidade
nédica : Ondas curtas e ultra-cur- na. Foi certamente necessário
as, Haios Infra-Vermelhos e Raies que se fizesse uma forte pres-Ultra Violeta. Inf'razon-Terap ia Ião sôbre os cérebros infantís,Consultório: nua Deodoro. 3

esquina Felipe Sehmídt para apagar da memória as

Das D às 12 hrs. e das 14 às 17 hrs. primeiras palavras que tinham
Telefone 1.475 registrado até os sete anos!

c

p8 cote
«

c

(le 1
de 112
de 114
de Ot2
de 1{4
de 1
de 1(�

k.
k.
k.

k.
k.
k.

2,SO(2,50 .
1,00

.

1'0°1·2,50
1,50
1,58
9,00 .
11.00i
2,201!F

30 v· 7

«( »

«

c

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
eIA. WETZEl.4 INDU8�RIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

recomenda-se pira hospitiis, colegiol, etc. pel. 'UI qualidade desinFetante

Poderá o Médico
Dispor da Vida
do Paciente

,-uja doença lhe parece incurável?
Um clínico narra sua dramática
experiência com uma criança que
nasceu deformada, No novo nú
mero de SELEÇÕES. E ainda:

A guerra pode ser abolida
para sempre? A maneira de
garantir a paz, substituindo ao

egoismo nacional uma Justiça
In terriacional, capaz de aplicar
sanções militares... Pág. 57.

O homem que fala para
37 milhões de pessoas to
das as semanas.. História de
Raymoncl Gram Swing, o famoso
comentarista... Pág, 66.

Poderá o jiu-jitsu bater o
boxe? Como Hirohito assistiu
à luta de vida ou de morte entre
um capitão americano e o cam

peão de jiu-jitsu do exército nipõ
nico... Pág. 23.

Para proteger as tropas
contra inimigos ferozes -

e invisíveis! Como os «espiões
da saúde» do Exército Americano
guerreiam sem cessar os sorrateiros
homicidas dos trópicos ..• Pág,64.
Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para ABRIL

Rua do RQ.'/(lr[o. [;!)-A - 2.0 11":/(/(/1' - Rio

Quarto, aluga-seUm quarto com duas' ....anelas d.
frente, à. rua Almirante Alvim,26
-vdícmte da Escola de Artífices-

3 v. alt.- 2

CAIXA
Importante Companhia Cons

trutora, com obras neste Estado,
precisa do pessôa idônea com co
nhecimentos de contabilidade e ser

viços de escritório em geral, pCtra
exercer a função de caixa. Respos
tas indicando referências e preten
sões à "Socimbra" rSoc. Consto .

Imp. Brasília Ltda., em CresciumeD
298 5 v -3

Vende-se
uma embarcação para esporte,
tipo baleeira, com 5, metros de
comprimento, em perfeito es

tadn, com todo material ne

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

Vende se pegueno casa
,.

comercial, de
sêcos e molhados, bem a

freguesada, à .rua Uruguai;
n. 17. Tratar na mesma.
271 30 v-13

Chácara
Por preço módico, vende· se

uma, com 6tima casa de mo·

radia, à rua Lauro Linhares, n.

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

Cons. Mafra, n' 39 (Altaiata·
ria). 30 v ·17

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

MáquinaVende-se u'a m&quina
"Singer" de mã.o, em per
feito estado. - Tratar à rua
lJons. Mafra, 158.

'�·16 v - 5
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HOJE I
e todas as

noites

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

Recanto onde nào existem tristezas

Borbi n ha , o excelen te 1110Clio que atua
va no quadro ele r-eservas elo F'lumcngo.
não Integr-ou o "onze" do S. P. R. no

•. ..• O ESTADO Esportivo'Q «eixo» leráVida Social -, Q. G. Aliado no Norte da Ãf:�-
ca, I (S. L A) - O general EI"
senhower, comandante em chefe raiva impotente". Acrescentou, re-
das fôrças aliadas neste teatro de f

.

d bló dbri enn o-se ao oco as Naçõesjogo contra o Pa lmeuas. err f I d I
-

gu rra, a an o no programa n-
U

. 1 " �

'dO ex-defensor elo At lét.ico. desta capi- A' "

A' f
.

h E melas, que este avança um o e
tal, conforme já noticiámos, f irmou ccn- taruco a nca c ama a uro-

I dI' d
'

I fôrças ahadas, até que" tenhamos'" I f coeso, eva o pe a In estrutive I d Itrato com o esquadrão fClTo,·i5rio, ier-e- pa , assina ou os es orços que a eva o o Ú timo exército alemão,beudo 8 111jl cruzeuos ele "Iuvas'.
1S'I'0 I:; PIWGt:RSSO: propaganda nazista vem fazendo dedicação à causa comum". É da Itália e do Japão à sua inevi-

iá para dividir, os aliados, Disse que I composto êsse "team
"

valoroso I tável
"

Tunísia".Os jogos elo c-ert a me band e iran l ex
renderurn c-s 2,1] G,OGD,oo !

o {Il'bitr�'I.��;�� 1���;�;I'?,,�,'l'��U dois pe- Con,·.eturas sobre ore'sto da frola Ilital;J:llananaís contra o S, P. R no ptl;) io que <?stc
grêmio quebrou -a In vcnc lbll idade (lo
Palmeiras, l irlei elo campeonato paulista. Londres, I (S. 1. A.) - Os cf'cti-

'\
centcs bombardeios aéreos al i arlosAmbos fotarn esperd lçuclcs. o primeiro,

V(YS exatos d,l C,'CIUad'):a i tali ana O "Lí ll or i o " foi poslo Io ra de a' S ',"11,°5 pr.i-riciprris b "ses ,11a\',O)'s, Te--obrado pOi' Lima e o segundo. porOg.·' . ., (l. (l .. l (I

;UUTO IH,�I:, são UIlI assunto de esp coudnçâo. Os combate dura nte um ataque brí tâ- rão também os Italianos grandesA F'ede raçâo Pa ranàense ele Desportos Iascistas devcm ler sete ou oi to mico à base naval de Tarunto, em fôrças de lanchas torpedcirns.fez realizar an te-on tern. o "torneio i n i- 1"4() O "\T' '"lT "f
.

couruçados capazes de combater,

I
". 'IHomo ven eto 'o i da-:'10" da classe juven il, sag rando-sc ven -

-odor-a a rcpresen tacüo do .Iuven tus, Esse cúlculo é fr-am camc n te liberal. n if'i carlo por impacto de torpedos Uma grande fr-aqueza ela esqun-
Os jogos aprescn taiam os seguintes É possível qtue O número ele coura- em março ele 1941 e o "Irupério" c I eira italiuna é a fal]ta de pOl'LI.

,'esullados: F'er-rov lário 1. Brasil O; Cur i- ç,a,dos capazes de lima ação ime- () "ROI.na", que se supllrJ�ha ,esla-laViões sl�f,ieienLe�. ,Pód,e s.,e,r que.Iba 1, Bri tân ia O; Comercial 1, Atlético d i a tu 11ÚO seja maio)' do que 2 ou v,am alnrln em consbruçào hú u.n tenham lançado a agua, ou' estejamO; .Iuven tus 1, F'crrovtãrío O; Comercial
I3 a menos que êssc número ante- ano, !podolll já ler sido postos a em eslúaio f in ad de construção, UITIJ, Cu rí tíba O; Brasil 2, F'et-roviâiio O, LO

"Ton\'EIO Ml:.\'I('ll' ..\1," 'ri.or. rnn.ci,(�na'r, Além ode SCLI,S navios !po.r_ta-llJvliõc:,s. regudar e [,rês pOl'I[1-
EIS a sItuar50, pOl' ponlos pCldlelO" elos Os coOU,r<lCHldos itali'anos são rle ,1llla11S 11llj)Olrlantes, calclula-se que os 'llV1o'es a,uxilia:r.es ou navios lllC)'C,lll-

';l'elllJOo qLle elJSpLLtam o "Tol'lleJO êlfllnl" duas class0�: "Lillor,io" e "Ccsa- italli,alnos tenham cerca de lO cru- teso convertirc!os em pm'I-a-<ll'i(;CS. O,lpal", ela capital ela ReplIblica' I" O
•

t
.

1 los 'O za(l} ·�s 90 ·Ie � ,.

'es -,() 1 l' t
.

I I'São Cl'isto';10 _ 2 ponto,.
se. s qua 1'0 navIos (a c,,, se (t ". (I'L,. (SLI'O]i·, e SUJJl1a- lHO IVO ran ,es, reSI( e, acre( dar-se,

Flul1llllense e Canto <lo R10 - .� p011' "Lillürio" são navios moden-nos ,r1110S, no fato cle a lnall'illl,a italiana rlc's-
tO", 1 de 35.000 to neJa,<I as, de 9 canhões Podem ler l)('rdido alguns <les- tinal'"s,e a opcrações ao alcance
América e Botafogo - 8 pomo", Ide 15 poleglllda,s, '!róiers e sll.bmru)·inos, com os 1'P-, elos aviõ'es, com ba.se em lelTI.\'aseo e BOllSlIcesso - lO pontos, ; ••••e•••••••••uee HGe_ H ....:\Iaclllreit'a - 12 )1011 (OS,

7U - S. p, n, e POl'luguesa �al!t.i�ta.
12 pontos.

80 - Jabaquara, 1,1 )1ontos,
_ São 03 seguintes O� jOgos ela pró

xi1na rodada: Corintians x lph'anga. P01'

tuguesa SanUsta :x S. p, H'I .Juventu� -,

JabaquDra e Portuguesa de E�pol"tes .�

Comercial.
L\i\ll'],OX !\TO .\I\UlêX'j'l'\O

San L01'el1Z0 4., Gii1fhio e E ...;gTirna I,

Chacarita Jünjol' 2, F'Cl'l'Or'�l'J'il ]; lndc

pendiente 3, AtlantH 1: Esludinnte],
Platense 1; Olcl 130)' 1, l3anfidd I: Ho·

sário 2, Rac.ing O; FlurG)C'an 3, Boc8. Jú
nior 1; Lanul' 3, Rivel' Pinte 1.

C,\i\fPBOXA'l'O URl'Gl:AIO
Sucl América 2, AI iransar O; Racing 1.

BOHIlL\H.\ SÃO .JOGOU

:FAZ.R�I ANOS HOJE:
Dcllue hoje o natadicio da xri l a.

.\ngcla Gn:llllls, chefe do sos-vlço d e

eXllecLição do "Estado ".

Por mol i \'0 do Ira'nSCllrso do seu

.en i \'("1'5,;'1:1'[.0, será, hoje, c crt liment e,
muito Icl i citada, a eXl1la. sru. d.

Mi��ria Passcréní Wild i, cir nrg i â

dcll1tt:ista e esposa do concei luado
urq uité lo sr, Tom \VildJi.

Faz anos hoje o S['. Augusto Bor

ges Nogueirn, cap i lâo do Exórci lo.

Sras : Erruest ina Ribcbro de Bar

vos, Blandl na Laus Baycr e ;Vlari�l
B. de Okivoi.ra ;

Sr,i bas : Ho].c,na Spyui d es, Zildll
Snrlo,rato 'e Zulma Vdeir a ;
Srs: Cr,ils!aJd.o Arseuio, Má rio Al

ves ('lIIimarã,es ,e Cid Sillva, dedica
cll\- rUl1iC'oi'()lnúr�o d'a D, O, P.
Jovem Luis da Silva,

HeallizOll-SC súb::bdo o enlace ma

tri'nmnial do sr. ítallo Bnlbi, agenle
da Calsa LÜ'hner; nesta cidade, com
ti gentil srta. NlaQ'ia El})o,
l'araninfan,lll o alo Ci�ljl, por par

[,e elo J]oi "0, o sr. (lor. Dja],lIl<l Moel
Im:lJlH1 'e eXllla. eS]1üs'a, senltlo esta

r('lwe�,c.llta,da pela exma. sra. [olan·
da �appi Bach; por parte da 110i

vn, o sr. João Alcánta�a tI'a Ollnha
e cxma. esposa. No ato religioso,
foram patU1rirnllOs, ,do noivo, () sr. (].r,
Nilo Vetnlllriní e exma. esposa; e

da 'noiva, o sr. Paulo Du.t.ra e exmll.

('sposa,

BangLi - 14 ponto;..;.
- A tabela do C'el'tarne 111aJ'cn pa:'� o

pl'óxinlo domingo 0'-; segllintes )Jl'élio:::;
S[\o Cristovão x Canto do l1io: Amé1'ica
x Vasco, Botafogo x 1\Jadul'ei\'&, H::HlgÚ
x Flan1cngo e Fluminense x Uonst!(,c,sSO.

(,_.L\lPl�OI\ .\TO P.-\ l:LI S'l',\
1':: a segtünte a c.:oloc;,:\('ão dos elube::

concorrentes ao cam11conaio pauli:..:;ta, Dor

ponto,::; perdidos:
10' - Palrneil'é1s. 3 ponlvs,
20 - Corintian� e POl'lug"ucsa de Es

portes, 4 pon los.
30 São Paulo e Jpiranga. n pontos.

Falecimentos:
Por telegrama particular, soube

mos haver falecido na cidade de
Campos tEstado do Rio), onde re'

sidia, a exma. sra, d. Aloídia Du
arte Formiga, esposa do nosso con

terrâneo, engenheiro João da Vei·
90 Formiga.

A extinto era nora da exma. viu·
va Enedina da Ve:ga Formiga,' re'
sidente nesta caI'ital.
.-...._._._._._._ �._-......

....t\ Randeil'a Nacional quanéro -ap:il'c
('C01' ('ln sala ou salão, 1101' lnotivo de rCll�

niõf"s, conferências ou solenidades, fica
I'á �st{"l1dif1a

-

ao ]ongo da parede, pOJ' de
traí'. (ln cadeiJ'a da [»'esiupncia ou do ]0-
(:al da t.ribuna, SeJlllll'e ,achna (la cabec_:a
do L'espectlvo OCUl'nlLte c colocada de
lUo,lo que o lado maior do retilllgllJo
estt-'ja eJll se-lltido hOl·izontal, e a es
tl'ela isolada elll cinja". (Decreto-1ej 11.

4.545, de at de julho de 1942; - Art. 18,

40
;)0
GO

.Juventus, 8 p(Jnlo.�;,
Santos, 10 pontos.
Comel'cial. 11 lJOl1tos,

I3E PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU

LAR .pEPURATIVO
DO SANGUE

I :JJ1lt:41 :JI;J("c!
� SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

U Ffgadc" O Baço, o coração o Estômago, os
Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Ct!gueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz os individi os idiotas.
Inofensivo 80 organismo. l\gradável como Iicôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.
como auxiliar no tratamento da Sifilis e Reu.
matismo da mesm" origem. _

VALIOSAS OPINIOES
Atesto que apliquei muitas

vezes o ELIXIR «91%» obtendo
sempre os melhores resultados
DO tretamento da Sífilis.

o ELIXIR «91%», dada a sua
base, é ótimo auxiliar do tra
lamento lia Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa. (ii) Dr. Ralael Barlolelli

Em jogo do campeonato Blume·
nauanse, o América abateu o Ban
deirante por 8 a O,
Tambénl, em prélio do certame

de Blumenau, o' Amazonas empa
tou com o Tupi, de Gaspar, por
3 03,
Em Belém do Pará, o Remo der'

rotou o Luso. por 2 a O.'
•

Os jogadores do S. p, R. recebe
ram de prernio pela sua estupenda
vitória frente ao Palmeiras, a im
portancia de 1.000 cruzeiros.

I
O técnico Del Débio reformou,

por mais 2 anos, o seu contráto
com o Palmeiras, recebendo de
luvas a importancia de 20 mil cru
zeiros.
Disccrdando da orientação que o

I Conselho Nacional de Desportos
vem imprimindo aos esportes dos
Estados, o Conselho Regional de
São Paulo demitiu-se coletivamen·
te.
Quinta-feira próxima, o Santos

estreará na capital paranàense,
medindo forças com o Curitiba,
O Atlético, de Curitiba, foi convi

dado a excursionar à capital do
Paraguai.
O Corinthians está grandemen-

te interessado em conseguir o con

,curso do centro·avante mineiro
Tiao. I �__ � �..-----

-------,---------'--

DESPEDIDA
Devido à carência de

tempo. não me foi possível
apresentar as minhas des
pedidas a todas as pessoas
que ITle distinguiram com

sua amizade, o que faço
por êsté meío, asseguran
do que 1e,,'o as melhores
lembranças das distintas
Auto.ridades e do Povo
catarinense, em geral.

G McARTHUR BUTLER

Prestigia o Govêrno e ll'

classes armadas, ou !lerá,
'Im "quinta - colunista". (l
D. N.).

FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

flnbo Crelsltadl'
''SILVEIRA''

Gnnd. Tóni�

uma « Tunísia»

.-.·.·.·..·.·.·a· •••• .:I..·.·.·.·.. · -_B.-..- .

Defensor 1; Central 1. Rampla Júnior O'
Xacional 1, Liverpool 1,

E,'[ FORTALEZA
l\faguarj 3, Flu111inense O,

K.\[ :VIACEIó
O Centro Alagoano, ele Maceió. ven·

ceu o Cotegiba, ele Sel'gipe, por 4 a 1.

Ultima hora

nova
êsses esforços nada mais são do
que "resmungos e choradeiras de

das aguérridas fôrças norte-ame
ricanas, britânicas e francesas,
que estão prontas e dispostas pa
ra qualquer nova tarefa. Estão
decididas a luta em união a outras

._---�-----_.__ .-

Instituto Brasil - Estados
projecão de fUmes

Unidos
A diretoria convida aos senhore;; SOC105 e exmas, famílias paraa Sé)SS�O cinematográfica a ser realizada, hoje, às 19 e às 20 horC's rfà,éde do Instituto, a q�'.al c::mstarcí do seguinte, programa ;.- NOTÍchAS)0 DIA N' 10 _. NOTICIAS DO DIA N' 13--ALEM DO DEVER.

Mafra

,F.<n.\O llH.\SILEIIL\ DR ..\flSIS'l'k\'C'I.-\
('urso de �llf'l'radcl'as o leite na Baía

o c1iretor <lo Curso ele Enfel'meil'as S00 O diretor de Saúde PÚ-
oITisl"> rlr',YlmaJ: CO,,:reia, aC'On1lnll;ha· blica do Estado da BaíaD do ·101'n'l!1�ta .3<1U ()l1ede.', seC1-elm'IO

Iu COllli"ü() EQ"rll1al rle Legião 131'asi.' nomeou uma comissão de'ir:"l de A�::_.;istê!!.:. .'ia, visH()l"am, no lJl'eU;- méd' � d' D110 SÚIJa0". as cidades úe Tijllcas: lia. lCO", O seu epartamen·
ii, 13rm:que, Bllll11en2U, J"r�gu6 e .roin· jo para estudar o problemade, OQc1c 101'al1) COD1 o lJj'oposllo ele fUd- dI'c,,' nas ,nesmas o Cursõ de Alertaciol'as, O elte dest<:l capital com
He:._'ehido . ...; em toclD:-; a�· ('ida·eles visita- os rep�ese.,.."ta t das pelo.� 1·es!;Cc11vos prefeitos. p,'esiclen-. � IloL n es as 50'

?S rio; CentL'Os O\lllniéipais da L. H" A, cledades de classe, propri-11!11llel'O:-:3s pessoas ele dest::t.ql!C SO�'1H1. ,...

d '

H',am o" ,'hitante" a satisfa�ão de "cr etaTlos e estabulos e co·
!war:'adH, ('0111 gT�lnde e.!1tusia:-:rno l'í\·i- mer'ciantes de leite':1, a nohi'c idéia, e.-.;tabcle!.:Clldo (.\'):-:1111, •

aluclido ('urso n:1:-; sedes de todos aqlH�M
A « (asa do Jornalista»

de Pernambuco
.; 11111n il'ipjc,�.

1';S('A],.\ Dr; 1êST,\GlO
Pelo (11', flrnal' COl'l'ê8. diretol' elo CUl'

) (le Enfel'rneij'8_.':':, foi e,..:,:_'alado O. é;-,Lú
.!r), a partir cie hoje. elas l'espC·:.:th a,t.;
Illn:1�:, elo 1"110::10 seguint.e:, ..

1 a. T!U'wa: Pa�:-;'}ll a cstagiHI' no De
IUl'lalllL'i1to cle Saúde Püblica,
2;"" TIII'IIW: Pa��sou a estagial' na As ....;is-

611('!<:) ":\Iunicjl)al.
;�a 'j'lu'llla: l:'assou a estagial' no ITospi
tal lle Cal'idade,
43. TUI'lHa: Passou a estagiar no J-IosVi-

a I :\Til ital'.
5a l.'UI'lll.a: Continua na AssistênC'ia l\lu

nicipal.

Com a presença do pre·
feito Novais Fi ho, autori
dades e grande número de
jornalistas. foi festivamen
te inaugurada no Recife a

"Cosa do Jornalista", man
dada construir pela Associa·
ção de Imprensa de Per
nambuco.Notícias deHollywood

Holly,>\'ood, 31 (D, P.) - S'onj:l
He,ni.e Q'ecebeu Ullla va,l1taljo'sa ofer
ta pana aluar numa revis1a musical
da Broadway.

HOlllywrOOrd, 31 (D, P.) - O a:tor
e produlor cilllle.mrltogrúfico elIa'r
l,es Boyer e sua espos'::!, ParI Pu !Ler·
s.on, eSrpClram um f,í1ll'i11tho pn,rrI o

fim dêsle ano, Estão ca,saldos (J,esde
há dez anos e rsse se'rã [) primeirll
fi'lho rIo casal.

.·.·"·.·,.·ro·.·.·.·.·.·,,...·.·.·.·.·.·........· ....• ...fIii....'

RITZ�Hoje 3a feira às 5 e 7 1I2 horas:
Sessões das moças

Eddie Cantor no seu melhor filme

Mamãe, eu quero!
Neste filme Eddie banca o profes,

sor de n�oças.
No programa: Compl. Nacional

Precos: Senhoras e Senhor!tas 1,10
Estudantes 1,50; Cavalheiros' 2,20

AMANHÃ;
Polida' de choque

LÓÇ.lOCaspa t
LHOSA 1

M.A.RAVI·

MftNTEAUX DE LA ! . • •

Lãs modernas! Veludos!
Enormes variedades está 11ecebendo a

CASA ROMANOS
t'l6•• zConselheiroRua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


