
WASHINGTON,- 6 (U. p.) .. OS DIPLOMATAS LATINO.AMERICANOS, ACREDITADOS JUNTO AO GOVÊRNO NORTE.

AMERICANO, ENCARAM DE FóRMA OTIMISTA O DESENVOLVIMENTO DOS ACONTECIMENTOS REVOLUCIONÁRIOS NA

ARGENTINA. NA OPINIÃO DE VÁRIOS DIPLOMATAS, A JUNTA REVOLUCIONARIA LEVARÁ O PAíS A UNIÃO
MAIS SóLIDAS COM AS DEMAIS REPúBLICAS AMERICANAS, QUE ESTÃO EMPENHADAS EM COLA.
BORAR, POR TODOS OS MEIOS, NA LUTA CONTRA O "EIXO"< UMA DAS PRIMEIRAS CONSEQUÊNCIAS DA RE·

VOI.UçÃO SERIA O ROMPIMENTO DA ARGENTINA COM AS POTÊNCIAS DO "EIXO". AFIRMA,M ALGUNS DIPLOMATAS

QUE O NOVO GOVÊRNO ANIQUILARA A ATITUDE DE "NEUTRALIDADE" DA ARGENTINA, A QUAL NÃO CONDIZ COM

A SOLIDARIEDADE DEVIDA AS DEMAIS NAÇõES AMERICANAS, QUE SE ACHAM EM GUERRA OU ESTÃO DE RELA·
CõES CORTADAS COM AS POTÊNCIAS DO "EIXO"
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Proprietário e' Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Fúrio Alegre, G (C_ P-l - Reali·
zou-se a anunciada reunião do De

pUl'tn11lento de Futebol Menor da
F'. 11. G. F .. Dos 123 clubes varzca

nos existentes na cidade, cêrca el€
101 pediram filiação para disputar
o certame elo corrente ano.

Em virtude ele vários clubes 1150
terem satisfeito as exigências da
F. R G. F'., foi daelo um prazo até
o dia 12 do corrente, para que os

mesmos regularizem sua situação. XXIX I Florianópolis-Segunda-feira, 7 de Junho de 1943

humana é numerosa e os seus nú
cleos se formaram de tal sorte que
qualquer tendência de absorção é

impossível entre- ft-lgllAA:�es.
Se os alemães sejulgam entes ra

ciais superiores iludem-se e f,e

crim a pior forma da ilusão. A cio

vilizaçâo tem suas exigências e ela
confere a certos povos dons que
constituem bens inalienáveis. A cio

vilização alemã, no ponto de vista
do seu desenvolvimento material,
é sem questão digna de nota. Mas
a civilização não é apenas o cam

po das invenções, dos laboratórios,
das índústrias e de tudo quanto
possa materialmente elaí resultar.
Ela guarda um aspécto moral de
uma grandeza e é o de como ele
vem proceder os homens face aos

seus semelhantes, principalmente
quando êsses homens são agentes

Fugirnm da cadeia de Lajes dooT��el���ãO
o general Pedro Ca·

�
.

oral. Nognes já foi substiluido
E estão sendo procurados no Rio G. do Sul Argel, 6 (U, P.) - O gen. entendimentos com o gen. oi-
Porto Alegre, 6 (C. P.) - A elo ainda da corrida realizada Ira exercer qualquer função pú- Noguês, governador do Marro- raud,

justiça catarinense, há tempos, na cidade de Vacaria, da qual blica durante o período de dez cos, conforme noticiámos, re-

condenou diversos acusados de foi vencedor Catarino Andrea- anos. Quanto aos dois últimos, nunciou o seu posto. Recorda- Londres, 6 (U. :p.) - O sr,

estarem pondo em execução, na ta, e de uma prova entre o Rio sofreram a pena de dois anos, se, que dias antes, o sr. Marcel Gabriel Pouaux foi designado
cidade de Lajes, o antigo e co- de Janeiro e Belo Horizonte, cada um, multa de mil cruzei- Peyrouton renunciou do cargo governador de Marrocos em

nhecido processo da "guitar- ganha pelo corredor argentino 1'08 e incapacitados, também, de governador. Era considera- substituição do gen. Noguês,
ra ", que consiste em conven- Fangio. ao exercício de emprego públi- do inimigo dos franceses com- que renunciou. Foi o que íntor
cer aos "otários" de que de Tempos depois da condena- co por espaço de cinco anos. batentes, que exigiram a retí- mau oficialmente a emissora
uma cédula de quinhentos cru- ção, quando o grupo se encon- Êsse pedido foi encaminhado rada do mesmo para entrar em de Argel.
zeiros, duzentos, etc., podem trava cumprindo a pena na ca- pela D. I. S. P. à Delegacia de '--------------------. -

Ser feitas centenas ou milha- deia de Lajes, os três senten- Segurança Pessoal para que a Voltaram a atacar vl·olentamellteres . . .
ciados acima, por meio de um respectiva secção de captura

':!tsse método de lesar os me- golpe de audácia, armados, tome as provídêucías necessá-
110S avisados é muito antigo e, conseguiram evadir-se, toman- rias. Argel, 6 (U', P.) - Fbôrças de bombardeiros aliados volta-

I h' f
.

do rumo ignorado.
ram a atacar Inúmeros o jetivos militares da Sicília e a Pan-

em Porto A egre, a anos, 01 1" O f
'

1 O
'

d d t IA respeito dêsse fato, agora,
_•••-.-••.l"•••••-......_••-._•••••-.-............ te arra, s ataques oram VIa entos. aeródromo de Milo, na

esmascara a uma urma (e
b d TROCA DE PLAYERS Sicília, foi energicamente bombardeado. As bombas aliadas

Vigaristas, que agia em larga a polícia local aca a e reee-. O "D'" 1 N" di
, .

II i"
escala. b " âdío assinado pelo ca- RlO,6 (E.) - Jal'l? ca 01- mcen taram varres apare lOS nimigos. Não regressaram às

�l_ um raA 1. "

te", dá uma nova e sensacional ver- suas bases dois aparelhos aliados.
Entre os que foram presos pitão Antônio Ratton, secreta-, são em torno do caso de Domingos, ,

em Lajes e, posteriormente rio de Segurança Pública do que, como se s�be, está firI?emen· Ab dânci d I C b F·condenados, encontram-se José Estado de S, Catarina, no qual te. disposto a nao m31S vestir a

�a·1 un anela e sa em a o fiO
Gl'OSSI', que era o chefe e se dí- e' solicitada a prisão dos três n:usa do F'lamengo, em consequen-

v ela de seu incidente com o tesou- R' 6 (E ) A
.

did d d I I
zia 'I enviado especial" da Casa evadidos, que Se pre�ume te- reiro do clube, do qual surgiu sua. 10, .

-

nuncIa-S� que _com a me 1. a a ota a pe � ns-

da Moeda; João Pedro Ghiorzi nham vindo para o RIO Gran- suspensão por três jogos e multa tituto do Sal, ordenando a contmuaçao das colheitas de sal na epoca
e Iberê Correia. Êste último, fi- de do Sul. de G porcento em_ seus v�ncimen. invernal, as salinas de Cabo Frio estão em franca produção. existin
gura vastamente conhecida nos

.

José Gl'�SSi, �o� con1e�lado � �l�s'f���S e�;b��1�saeit���gf���11���: do grande estoque de sal nos aterros. O tempo firme e quente de
hleios automobilísticos do país, °Iultoltaanodse edePZr smaol'l ceCI�tlZaerl'reO: te, n�gociações PNara .um1a tropcadde Cabo Frio contribue, também. para a grande produção, não havendo
tomou parte no grande raide u , DOl11mgos por onva e e 1'0

'b'!'d d d d d
,.

ttio - Porto Alegre, participan- além de ficar incapacitado pa- Amorini, do Fluminen�e. pOSSl I � a e e esc�ssez o pro !:!tQ.

Oitenta dias ao sabor das ondas
Recife (via aérea) - Aca

bam de desembarcar neste por
to, três tripulantes de um va

por holandês que foi torpedeá
do no Atlântico Sul por um

submarino do "Eixo".
Os sobreviventes, que se cha

mam van Slot e Nico Hogen
dam, holandeses e Basil O, Izz i,
norte-americano, passaram c.êr
ca de 80 dias ao sabor das on

das, expostos ao sol e às in

tempéries, curtindo a mais
cruel fome e sede. Foram re

colhidos por um navio alia-lo

que lhes prestou toda assistên
cia. Quando desembarcaram

em terra firme, o que se deu
ontem, em meio de grande
curiosidade do povo que os

saudou festivamente os náufra
gos, o engenheiro vau Slot ti
nha seu peso reduzido de 90
para 52 quilos, conforme foi
verificado no hospital em que
foram recolhidos.
A êsses como a outros náu

fragos, o Brasil abriu seus bra

ços acolhedores, cercando-os de
cuidados e carinhos, recondu
zíndo-os à sociedade humana,
da qual já se julgavam para
sempre excluidos, na solidão
dos mares.

trincheirasmuitasOcupadas
Moscou, 6 (U. P.) - Os exércitos soviéticos conquistaram

importante elevação que domina as posições alemãs na frente

de Smolensk, Salienta-se que no mesmo setor os russos ocupa
mm inúmeras linhas de trincheiras inimigas, depois de vio

lentos encontros. Os alemães sofreram enormes baixas e dei
xaram em poder dos russos grande quantidade de prisioneiros
e de material de guerra.
.· ·.w.· - · ·.· · ,..·.·. ..,..· ...,..· -.- ···· .

Pedindo a volta à constitucionalidade

nazistas

Buenos Aires, 6 (U. P.) - "O país precisa voltar imedia

tamente à forma de govêrno constitucional". Foi êsse o apelo
feito pelo diário "La Prensa", em editorial. O mesmo diário

assinala as dificuldades do presente momento, ainda de confu

são, destacando confiar em que a nação seguirá por novos ru

mos eonstítucíonaís e verdadeiramente democráticos.

A destrnivão do nazismo
o General Pedro Cavulcantt, um Em toelo caso, a história, que é

elos mais ilustres" competentes ° registo da viela dos povos, auto
oficiais do Exército Itraslletro, Ja- riza quanto a certos fenômenos so

lando há dias a um do, matutinos ciais conclusões menos falíveis.
cariocas sôbre o desenvolvimento Esta guerra estava perdida para a

ela guerra, fez comentários lúcidos Alemanha desde o dia em que ela
e oportunos a respeito da situação se lançou na luta. E' que nenhuma
elos aliados, mostrando corno os vitória prevalece contra as razões
alemães estão sendo destruidos da conciência humana. A família

I H. 8839

pela máquina bélica das nações
unidas.
"A Alemanha (são palavras suas)

irá a pouco a pouco, sentindo a

morte por asfixia. Os aliados pou
saram os dedos sôbre o gasnete do
monstro. As leis que dizem com a

sociedade no seu conjunto e C0111 a

ordem moral dos homens, bem as

sim com os fenômenos de natureza

econômica ou política - não teem

às características que regulam os

acontecimentos no mundo físico ou

ela matemática. Aqui as leis são leis
e os homens apenas põem os pro
blemas em relação com o cálculo,
estabelecenclo equações e formulas.

Alí, porém, não há nas leis as

mesmas características; e, sobretu

do, é falho o senso ela previsão em

que reside o carater científico de

toda elocubração.

Dr CIDADÃO INGl.J�S NO TRI.
ReNAL DE Pl<:NA8

Rio, G (Rl - Numa das últimas
reuniões, a Federarão Mineira de
Futebol, por Intermédio da C. B.

D., pediu licença para indicar, para
o Tribunal ele Penas daquela entí
dade, o cidadão inglês Ralph Leds-
11111an11. Tendo o C. N. D. solicitado

informações ao respectivo Conse
lho Regional, êste apresentou pa
recer favorável, tendo, então, o C.
N. D. autorizado a indicação.

valcanti. Suas palavras - enérgi
cas e precisas - contêm uma grano
ele verdade: a guerra em que nos

empenhamos contra os monstros

totalitários tem por fim defender
e preservar para o futuro os va

lores morais e espirituais ela civíli

zação cristã, antípoda elo império
de atrocidades e de misérias que o

nazismo tentou ímpôr ao mundo.

Dr. ARAUJO
Olhos -- ouvidos .- nariz -- garganta

REASSUMIU SUA CUNICA
Rua Vitor MelrelIes 2ft

Diariamente: 10 às 12; 3 às 6 hs.
,._-_-.-__..._•.-_-_._.....-_-......_..-_-_w_-.-...._..-.Jf

O PREÇO DE DOMINGOS
S. Paulo, 6 (E.) - O dirigente

elo São Paulo F. C., que foi ao Rio
ele Janeiro tratar da aquisição de
Domingos ela Guia, combinará com
o Flamengo a maneira como o f'a
moso zagueiro possa ser contra
tado.
Calcula-se que qualquer negócio

não será feito em base inferior a

o-s 200.000,00, já que ao Flamengo
tocariam Cr$ 100.000,00, por um
contrato de dois anos.

Doutora
JOSEFINA SCHWEIDSOH
'reiniciou sua clínica

� .

..
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A força aérea clemõ de bombordeío A

L d 7 (U P) - A revista '<The Aeroplane" calcula que o total de apare O PENSAMENTO DO DIAon res, . .

"0 -

d Ih
'

lhos alemães de bombardeio ascende hoje a muito menos de 3.000, com uma capacidade coraçao a.mu e!: e um
de carga nunca superior a 4 500 toneladas de bombas. Assinala que a RAF, durante poç,o .

de esquecimento - A.
a semàna passada, lançou 6.300 toneladas de bombas, apenas em quatro incursões, ou Theunet.

•

sejam 1.200 menos que as deixadas caír sobre Londres no inverno de 1940-1941· Acres
A ANEDOTA DO DIA

centa que esta cifra é maior, do que aquela que póde conduzir a Luftwaffe de uma - Já estou cansada disso:
só vez. ante-ontem você entrou em casa

ontem cedo. Ontem, entrou hoje
cedo. Se hoje você voltar ama.

nhã, eu vou para a casa de
minha mãe!

chia, La Sp ezzi a, Grossctí o, Nápo-, aumentam lodos os dias, segundo
Ies, Bari, Brinrdis."j e Hégia

caiábria.,
ammcíarn os próprios órgãos Ias-

Só cm Tunim, 40.000 pessoas cistas.
,a,oanúonaralll a c id ade, e várias

I
Q. G. Aliado no Norte <la Ardea,

centenas de milhares f izçram o 4 (C P.) - As informações rcce

mesmo em )Iilão. A enorme desor-,I hidas neste Q. n. dizem que todo o

ganizuçâo provocada pelos ataques sul ·da. Itália e as ilhas de Sici lia,
torna alinda 'mais evirlen te os scn- Sardcnba e Pan telar i.a rpaoreccm ver-

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS

I
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
c-s

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30 Cia. Wetzel IndustrialAno 80,00
45,00
25,00

IAnúncios mediante contráto

Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu
blicndos, não serão devolvi,

dos. de Sabão «Virgem Especialidade»Entregas
A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

Comunicamos aos Srs. Comerciantes e Consumidores das diversas praças
do Estado que, desde 1°. de Abril dêste ano, estamos pontualmente entregando
aos nossos clientes do Sabão "Virgem Especialidade" uma quota mensal correspon
dente a dois terços (2/3) da média mensal de suas compras em 1942.

Animados do desejo -de s er vir o público, cuja confiança e pr e íer ência sem

pre nos honraram, estamos envidando todos os nossos esforços para voltar ao for
necimento normal, o que taremos assim que possivel.

Enquanto durar a atual emergência. apejamos para a cooperação e bôa
vontade dos Srs. Comerciantes e Consumidores no sentido de ser feita uma distri
buição equitativa a todos, na base de dois terços, conforme nossas entregas, com

o quê ninguem precisará ficar exposto ao sucr if ício da falta de um artigo indispen
sável e de absoluta necessidade, como é o sabão.

TóPICOS &: COMENTARIOS

Cban-Kai-Vbek
Uma das grandes revelacões
dessa guerra, sem dúvida {oi o
general chinês Ctum-Kai-Chek,
o herói que conseguiu deter os

japoneses durante cinco peno
sos anos, sem que no primeiro
período recebesse qualquer au-
xílio militar do estrangeiro. ÊS
se eminente homem alcançou
urna consagração que poucos
homens na história têm igua
lado, tal a rigidez de sua fibra
de patriota, o alto sentido de
sua educação humana, seu no
tável sentimento de solidarie
dade e sua excepcional serte
de atitudes sempre inspiradas tos sôbre os efeitos dos recentes

no bem do seu povo e no bem hombardc ios contra a Itálda.

de todos os povos. o sul da Ilálía e xpcr-imen.tou ter-

Churchill referiu-se a Cluin- riveis abaques, parficularrucntc P:.1-

Küi-Ch.ek. como sendo êle "o lermo, que, de acôrd o com as de

mais inteligente estadista da clar-açôcs of'iciais fascistas, será

Asia e o maior general de sua impossível reconst ru i r totalmente

geração". As palavras do pri- N,a região da Cailabr-i a, os bairros

meiro ministro inglês assu- operários foram os que mais sofre

'mem uma eloquência e uma raou. Em Oa.flieni, prní icamente

importância extruortiinárias. destruída, o resto dos habitantes

Essa admiracão de Churchill refugiou-se nas vizinhanças da cí

foi assinalada por atos concre- dade. Nápoles bate o recorri de vi

tos pois, a Inglaterra não pou- tlimas e r-aids.

pau esforços para auxiliar de Segundo o jornal "TI Sole", o

todas as formas os exércitos da problema criado pelos hombar

China que mantinha luta con- d eios ahiarlos é devido, principal
ira o Japão. Os reforços britâ- mente, as numerosas pessoas que

nicas chegados à China têm si- tiveram de ahaudonar a cidade : 10

do muito grandes, especialmen- miM1:ões ele pessoas, aproximada
te quando se acrescenta a eles 'Il�Clnte, a .q:larloa pa'l�tc. da popula
os auxílios incomensuráveis çao da Itália e a ter-cerra parte dos

dos Estados Unidos. I cifadinos,
sofceram teoriveís ata-

Os nip�r;ico: vizivelmente ques em Turim, :i\U,lão, Civi,t'a Vec-

esgotados Ja nao podem man-
-

,

'

ter o g1'áu de impetuosidade CARTAZES DO DIA A A
o •

que anteriormente apavorava

gOn Ia�;::�n:;pJ:r�rev;s ������::; -HOJÊ' -�2a7;erra' '��iiõlÊ-
do território chinês e, uma [ôr- o°'Fõiies1sã1

......

C' I''"''NuilXE"naxyXXW>O'''''''''OoOOOEO''""'N""'"""""''SeSSõêS'ãS- da J 5maça conjunta de chineses e alia-
17 1930 hdos aprontar-se-á para âesen- e 1602 ' e . S

caâear uma poderosa ofensiva Finalmente!.. ]ccmette Mac Donald e Marurice Chevalier, na
AI'

.

d P .

M''1 b t d F L h
' rvra a em OU()08 111UtOS

contra o Arquipélago que, en- ce e re o pere a e ranz e ar: 'Em poucos minutos a nova receita _

t
�

h
r

h s da A
fi I g

Mendaco - começa a circular no sangue,ao con ecera os orrore
Vluva a e re ' 'aliviando 0.6 acessos e os ataques, da asma

invasão, da destruição e da pu- ou bronquite. Em pouco tempo e p'ossl','el-

, dormir bem, respirando livre e !acllmente.nição! NOS DIAS DE DESCANÇO (DFB) Me!,daco alivia·? mesmo que o mal seja

(V' d) antIgo, porque dissolve e remove o mucusFANTASIAS INTERNACIONAIS. aneda es que obstrúe as vias respiratol'ias, minando

P A • 2 20 1 50 I 00 C" L; e a sua energia, anuinando Stla saúde, !a-r�ços. , " e. . en�ura .vr zendo.o sentir-se prematuramente velho.
• Mendaco tem tido tanto êxi.to qu� se o[e-

L S
_. rece com a garantia de dar ao j1'dciente

CINE IMPERIA essao as respiração livre e faci! rapidamente e com·

9 O h pleto alivio do sofrimento da asma em pau·1 .3 s. cos dias. Ppça Mendaco, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garal;1.tia é a
sua maior proteção.

.Men'daeo .i�a::,::.m

Joinville, Maio de 1943. - Ci a, WETZEL INDUSTRIAL.
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Verdadeira massa de ruinas fumegantes
Angora, (R.) -- Os círculos de

j'ta<lia.no� lívres, do Oriente Méd io

acabam de receber detalhes inédí-

timentos anti-fascistas da popula- dadeiru massa de fogo, em virtude
dos iniaiter-ruptos e espantosos
bornba rrleí os al,j,a.(]os, que duram
há 15 dias.

çâo, que considera o fascismo res

ponsável pela desgraça. Detenções
de "derrotistas e anei-Iascistas"

REPRESENTANTE

AUMENTE SUAS
com boa comissão na venda de produ
tos de grande consumo e far il colocação.
Peça com urgência detalhadas informa
ções e MOSTIIUARIO A CRÉDITO.na mais anti
ga e mais moderna fABRiCa Di: fOLHINHas.

S. S. Publicid.d.

CQm PdsçjJla

-

cançao para
I..�ne � �ich�rg W�rt (�m� novQ fi&4r�)

Panfletos antinazistas
Londres, 5 (U. P.) - A UB. B.

C." difundiu o texto dos pan,f]etos
A nti-hl3.zistUlS distni,buidos recente
Immte pelos estudantes elll �Iunich,
âlg;uns dos quaiÍs foram fuzilQJdos
l)elos 3!lemiies. Os referidos c},izel11,
(1111 paorte, 00 seguinte: "Cama'na.das
C'sLndantcs, nosS'o povo e'sta ater
l'OJ'izado pelo imcriofício de homens
cm Est'alingmdo. Trezentos e trin
ta mil a.1emães foram lançados à
l1l0!'te e á deSltmlição. pela inepta
l'esponsabHidalde de 11lll ealbo de
gueJ'l'a passad,a. Em nome do po
vo alemão exilgimos de Adolfo Ri
�J(',l' a> Nberdade .individual1. Fomos
eri-a,dos no 111ei'o da supressão de
tooc!la liberrlade doe exp.ressão c de
opinião. RitJ.er intoxicou-nos du
]'ante a et��pa ma'is fertil de llOSS'U
",ida. O horrendo lHmho de Slangue
abriru os olhos d-os embotados pa
ra que vissem o ql�C se fez rIa na-

S!AQ ah)mã"( _--

Fones 1587
e 1602

:\'Iichigall, 5 (lJ. P.) - A "Ford
Fotmcl.alion", ol'gUiniza('ão bendi
cente, I:'stú cncancga.Ja de liqui
dail' a I11Hiool' pral'te dos b.e,ns dei
xa,dos pelo extinto Eds·el Fo�·.d. Es
tes são cakuJ.ados em duzentos Jll i
lhô'c,s de dótall'es. Nessa soma e'S
tão inclruicllas açÔ'es da "Ford Mo
tor Company" (41 por e,cm,to) e a

l11aio.r partre dos títulos do uManu
fa.ctutlcrs Nationar} Ba,nk" de De-
troit,

o

Colossal programa duplo. Henry Fonda e Barbara Stanwick, em:

As 3 noites de Eva
Charles Sterrett, em:

A diligência de Deadwood
A CULTURA DO MARMELEIRO (DFB)

UM FOGUISTA FOGOSO (Comédia)
Preços: 2,00 e 1,50. Imp. até 10 anos.

Os bens de Edsel Ford

Sensacional I Deslumbrante ,I 5a-teira, no ODEON:

Uma A

voce

III

O PRATO DO DIA
MIUDOS DE PORCO Á

MODA DO NORTE. - Tome

I
o sangue, os miudos e a lingua
de um porco em água e sal.
Retire a pele da Iingua e pique
tudo muito miúdo.
A' parte faça um farto re

fogado com cebola, tomate,
cheiro verdev atc., junteos rniu.

J.

dos. adicione toucinho de fumei
ro e uma boa colher de goro
dura. Deixe acabar de cozinhar
e pingue um pouco d'água. Dei,
xe ferver para engrossar o mo.

lho, junte algumas pimentas
malaguetas e sirva.

Iheira da ilustração a-cima, oferecer:
lhe. em amável gasto, um cálice ci�
excelente aperitivo KNOT. lembre
se V, Sia. de acrescentar, fto agrada.
;,." a gentileza:E$iEE TAl1-
BEl1 o J1EU APEtllTIVO

. PREDIJ.ETOI

ifidltl :4�t�J
,
(/11PIiOOUTO OA kI10Tf.Jt./I//). (011, é SE6UROS
,-- ITJ••IJ.I.í -l

Quem diz é Berlim •••

Londres, 4 (r. P.) - A em issoru
de Berlim noticiou que hombar
d ciros nazistas alacaram um com
boio aliado que navegava no me

.litcrrânco, ao largo do caho Bon,
Segundo os informantes alornâes,
um navio iali.ado foi posto a pique
e um outro resultou incendiado.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

·Respire com desafôgol
Bastam algumas destaS

-

".... gotas em cada narina J
� Acalmam a irritação, des

V.CK prendem a mucosidade,

,VA-'RÕ:iôi.

A Estatística Mm�ar, clestlnada"
facilitar a preparação rápida, etilO
das da Nação, exige que todos 01

perfeita quanto possivel, do apare·
Ihamento material das fôrçallJ arD!"
brasileiros' lhe prestem cooperaçaol w

Subtrair-lhe apôlo é trabalhar ��.
trA () Brl!dJ tlJn "uure. (P, f.l• .,.,1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grande aume�to d�e vencimen!os para Aumenta de violência a lula na
o funcionalismo do Para Moscou, 4 (U. P.) - Duzen- Informações fidedignas índí-

Rio, li (E.) - Comunicam de Belém que, aproveitando a tos e cinquenta e três aviões cam que as forças soviéticas

pllssag'em do aníversáarío do coronel lUag'alhães Barata, in- alemães foram destruidos pelos estão investindo na direção de

terventor, o prefeito da capital, 1';1'. Jerônimo Cavalcanti, assí- russos, em 48 horas de violen- Temriuk, no setor de Maldo-

11011 um decreto, aumentando os vencimentos do fuucíonalts- tos combates, ao longo de toda vanskaya, a-fim-de dividir em

mo municipal. Essa melhora (10 situação obedeceu ao seguiu- a frente de batalha germano- duas partes as tropas alemãs

te critério: 60 por cento de aumento para, os que percebem até soviética. Somente na frente que lutam no Cáucaso.

250 cruzeiros; õO por cento para os que perceber de 250 a 400 de Kursk os alemães perderam Entrementes, anunciam de

cruzeiros; 40 por cento para os que percebem de 400 até 600 162 aparelhos. Durante a jor- fontes eixistas que os alemães

cruzeiros; 33 por cento para os que percebem de 600 a 700 nada passada os aparelhos de estão enviando grandes ref'or

cruzeiros; IS 1)01' cento para os que ganhnm de SOO a 1.200 caça e as baterias anti-aéreas ços para o Cáucaso, a-fim-de

eruzelrosj 10 por cento para os que percebem de 1.200 n 2.()OO russas derrubaram mais ses- deter os ataques soviéticos.

.fl'Uzeiros e 40 por cento para os Inativos, flue percebem até senta máquinas totalitárias. Os Cálculos extra-oficiais salíen-

2iiO cruzelros. Para ocorrer às despesas dêsse aumento, foi russos continuam atacando in- tam que os nazistas possuem

aberto um crédito de 543.374 cruaeíros e 88 centavos. tensamente as posições nazis- cêrca de 150 mil homens na

..........................@ o " tas na região do vale do Kuban. zona de Novorossisk e na pe-
nínsula de Taman.

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO- RUA PRATES, 4.3- ex. 4063,
Sintoniza as 2 Arnéricas , Asia e Europa.
5 válvulas, :j 730,00; 7 válvulas $830,00. Peça
catálogo, enviando 4:00 réis em sêlos .

••a.�a••••••••e•••••••••••efi•••se.5••••••••••••e••••

Querem melhoria de vencimentos
os educadores gaúchos

Porto Alegre, 5 (A. N.) -, situação, o govêrno não poude
Esboça-se, no seio do profes- 1 atender à so1icitação. E acres

sorado público do Estado, um I centou agora, por motivo da

amplo movimento no sentido I elevação do custo ele todas as

do aumento ele vencimentos. O • necessidades, tornando a vida
secretário d.a Educa�ão, ao t�- i cli�íc.i1 s?bretudo para a classe
mal' conhecimento desse movi- i média, a qual pertence o ma

mento, declarou estar de pleno: gistério, impõe a renovação do
acõrdo com êle, acentuando' esforço no sentido da melhoria

que o magistério deve ser in-: de sua situação. Afirmou êle
cluido entre as classes mais i que a campanha encontrará a

bem remuneradas. Referiu-se',maior bôa vontade da parte do
ao plano de melhoria já apre- interventor federal e do sr. Os
sentado pela sua secretaria ao : cal' Fontoura, secretário da Fa

govêrno do Estado, e que im- I zenda, grandes administrado

portava num aumento ele

eleS-Ires
em quem o professorado do

pesa de cêrca de cinco milhões Rio Grande do Sul encontra

de cruzeiros. Devido, porém, à também dois amigos.

,Associação üatarlaense de Farmacêuticos
Assembléia Geral Ordinária

-

Convida-se a todos os snrs. Associados para tomc

rem parte na Assembléia Geral Ordinária, que se rea

lizará no dia 7 do corrente, às 19,30 horas, afim de ser

empossada a Diretoria, eleito:! na última Assembléia.
Secretaria da Associaçã:> Catarinense de Frrrmucâu.

ticos em Florianópolis, 5 de Junho de 1943.
NARBAL ALVES DE SOUZA, LO Secretário.

/

frente oriental
Os russos, por sua parte,

anunciam terem afundado um

submarino e um navio de trans

porte de tropas nazistas em

águas do Mar Negro. Afirmam
os russos que o navio transpor
te inimigo afundado estava re

pleto de soldados germânicos.
A emissora de Berlim, por

sua vez, revelou que os russos

estão atacando íntensament=
as posições alemãs na zona c1

Lelish. De acôrdo com info
mantos nazistas, as forças SI

víéticas foram repelidas, (

pois ele violento combate.

Condenações à morte na Alemanha
Estocolmo, 5 (SIA) - O mês ou pequenos, boatos, etc. AI

de maio assinala provavelmen- guns foram condenados por
te um recorde de condenações "falarem mal dos soldados que
de toda a sorte na Alemanha. lutam no "front" e por derro
Os algarismos necessariamente

I
tismo" .

incompletos, publicados pelos O dia 10 de maio marca o re

principais jornais suecos e ger-j
corde das condenações: em

mânicos, dão o total de setenta Koeningsberg, 23 prisões, 3
e oito condenações "exempla- 1 condenações à morte de cida
res ", variando da pena de mor-I dâos bálticos de origem alemã;
te a prisões de cinco e quinze em Essen, 23 condenações,
anos. I sendo 3 à pena capital, por atos ..,.. J

V· t três ul
�

t d b t M d
"i\. Bandeira Nacional quando em prés-

ln e e res a emaes, en re
I

e sa o agem; e111 ag ebur- tito ou procissão, não será condnzida em

OS quais quatro mulheres, to- go, oito ferroviários condena- posíçâo horizontal, e ir'; ao ceutro da
• testa da coluna, se isolada; à dIreita da

ram executados por crimes di- dos, 3 dos quais à morte, por testa da coluna, se houver outra bandeio

versos: atividades no mercado roubo; em Berlim, um alfaiate I'a;.\ frente e ao centro da testa da co-

luna, dois metros adiante da linha pelas
negro, fornecimento de víveres

I
condenado à nl0rte por comér- demais formarias, se concorrerem trê.

a prisioneiros, roubos grandes cio ilegal de tecidos.
ou mais bandeiras". (Decreto-Ieí n, 4.545.

______________________________ .

<Ie 31 de 'julho de 1942; - Art. 18, N. 2).

Copyright do
TbeHArF roUHEÀROlIne.

1 que, ao contrário dos pás-
saros, que deixam os filho

tes no ninho quando sáem em

busca de alimento, os morce

gos conduzem seus rebentos a

garrados ao peito nas suas lon
gas excursões noturnas.

2 que, na Antiguidade, a gera-

ração espont&nea era urna

coisa estabelecida; que, naquela
épca, acreditava-se que as rãs e

os répteis podiam ser gerados
pela lama e pelo 18 do ; e que
Vergílio, nas Geórgicas, dá-nos
uma receita para produzir abe
lhas com a earcassa de um boi.

3 que a totalidade das aves

não possue diafágrna e que
a maior parte delas conta com

duas laringes em vez de uma

s6.

4 que a Nova Zel&ndia, com

seus 1.500.000 habitantes, é
a nação do mundo que possúe
o maior comércio exterior «per

copito.»

5 que o nome da ilha de Jcrndí-
ca, a florescente colônia in

glesa das Antilhas, deriva da
palavra indígena Xayrnaca, que
significa "terra da madeira e da
água".

6 que Urano foi o primeiro
planeta descoberto com o

auxílio do telescópio; e que o

descobriu, em 1781, o astrônomo
inglês. William Herschel.

\
,

NOTA CARIOCA 8 e

De VITOR DO"iSPíRITO SANTO Vida Social
Rio - (Copy right da "Press Par

ga", especial para O ESTADO) -

A quinta coluna não descansa. Ape
sar da ação desenvolvida entre ela
e os elementos que servem aos in
teresses do eixo em nosso país pros

seguem na sua atividade, usando
todos os meios do seu alcance. Se
gundo noticia trazida ao meu conhe

cimento, estão os indivíduos sim

patisantes da política totalitária

organizando vultosa bolsa destinado
ao custeio numa grande campanha
de confusão de modo a enfraque
cer as fôrças democráticas. Para lo-

.Fle zeeg ti

.1.nlversárlo81
O sr. Jacó Jorge J,

merciante, comemorou

seu aniversário natalír
•

Completou, ontem

ano de existência a SFa, '--.

cides Cardoso, esposa do
Manuel Felix Cardoso,

*

Comemora, nesta data, seu

aniversário natalício a sra , E·
deltrude s Amral Haeser ,

grar seus objetivos, estão dispostos *

pelo suborno, pela compra da con- Será, por certo, muito curo

ciência e pela puhlicidade direta primentada, hoje, a srta. DOI

ou indireta a alertar a população Brüggerns nn:. filha do profy
para perigos imaginários. O seu I:Tennq ue Br uggemann, por

primeiro "slogan", dizem os meus

I
trvo de seu aniversário natali

informantes, será o perigo comu- ""

nista. Tanto quanto possível os
I Fazem anos hoje:

alimentadores dessa bolsa proc�ra- . As. sritas. Maria de .Lurde!
rão demonstrar que o mundo camí- Silveira de Sousa e Marina �'�

nha para o comunismo, devendo vedra Magalhães; de-se
porisso, o povo precaver-se de ma- a sra. Maria Lidia P ma-

neira a não ser apanhado de SUl'-
os 51'S. Roberto s, n.

presa. Outro ponto que será ataca- membro do D.A.E; F mil
do diz respeito à campanha pró paz. Rober.to da, �ilva, com, rua

Convencidos já de que os bandidos I
em Biguassú; ; .Roberto sta

totalitários estão irremediavelmcn- alto funcionário do D .18
te perdidos, seus satélites iniciarão, �J.�.;:..:.��.........,..-....................tea

custeada pela bolsa referida, uma ciar, tão sómente, o fascism n

campanha destinada a mostrar que versal. Póde ser que a infor!�
a paz poderia pôr fim à chacina que me foi trazida, não passe (I

que enluta o mundo. É do seu inte- boato. Nada custa, entretanto, fica
rêsse evitar o arrazamento da Ale- se prevenido, de vez que, audac
manha, partindo, daí êsse sentimen- sos e sem escrúpulos, os quinta
talism o de última hora. Essa paz. lunistas são bem capazes diss
que constitue uma das aspirações de muito mais ainda. Ponham
da quinta coluna, não encontrará, assim, sob suspeita, aqueles q
sem dúvida éco nas qonscfências quizeram fazer-nos crer na existê n
bem informadas, as quais veem cia do perigo comunista e na pos
nesse ensarilhamento de armas ape- sibilidade duma paz por acôrdo.
nas o armistício que viria benefi- Olho neles...

•

HOJE
e todas as
noites!

Pcrque-Tecdro de Diversões GUARANI' �

Instalado no largo General Osório (antigo Campo do Manejo)
Recanlo onde não exislem trístezes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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III d f t· d -d· o .ESPANTALHO«

I
Partiu para os EE.UU.

',N proposl O a. pro e lIa a. epl emm ,
";;C�*��"rl: R:'��'h, A" ,�:�i;�: i',"�!O,�::�:,�/ :':�����;l�::Rio, 5 (U. P.) - o gabinete do

I
essa epidemia anuncI�da, mutto em- qU;'la epoca. Por ;-u.tro la?o,.- de- O "T1ll1es".-,� aimda o espanta- I

nesta cap itul o general Higiuo Modiretor geral. do �ep�rt::mento �1\- bora ela poss� surgir, �ecl�rou o cla.rou. s. s. - a Saude .Publlca ?c 1h,0 eOllll[ln:lst�, COllJO temn de II'Í1ügo, presidente do Pacagnái. Ocional de Sal�de dlStp?UlU 1\ se�'ul�l-: dr. Menegh.e.tb,. que. :;sslIn Jul?,av.a hoje _e out:a e seus meios de pr �-I propaganda, Embora esse {,ema. se- I chef'e da .nacão amiga, que se fezte nota por mterm�d�o da

AgencIai' porque a crencra m�d.lca e, lH"ll1CI- yençao muito ,melhores. Basta para iJ3 agora 1"�lttIl :l?ar� suas tentart\,:a's : acompanhar 'd,o ch,an, celer Argan,ll,Nacional: "A pro pósíto da pande- palmente, o laboratono'A quer o .de ISSO que no� ,,:mbremos do

que,[de errar dlv':lrgencIas entr� � hllS-,Vilaia num ,a'pal'e1ho rias fôrç,as nrmia .de g r ipe, prof�tIzada e� cO-I p��qUlZaS, com? o teraIl_euhco�. atin- eram naquP!�. epoca, �o. Estado, e
Sl� ,e as maçoeas alligl�H;axon��as e madas americanas. Seu deseruharmunrcaçao recente a Academia Na-] gll am a um grao que nao �av la em me;�m o H.O !'"IS, os seIVldA�res �a i evitar a derrota alemã, po';lel a, no ,que foi concorr.idíssimo, tendo

�clonal de Medi,cina, cab� e�c!arecer 11918, o que t= prever,dispormos Sa:Hl,� Publica e o que eles sao I

entanto, 'A s,�l var .a AlemanLl� . (�as comp,arcc.ido, entre outras pcrso-não haver, �te agora,. l_ndlCIO de de armas mais eficazes ao que na- hoje •

conseqllenc�as da derrota, dividiu- nal idatles, o ministro Osvaldo Ara-pcrig?, conhnu�n.d? vlgllaJ?-te� as._ do os alemães 1�'1 hora da paz. A
nha, gen. Firmo Freh-a e o ernbai-autoridades saUItar�as brasII�Iras e

Alemanha --: nao somente a Ale- xador Jefferson Caffery. Hoje pelaempen hados os mars conceituados
manha de I:htIey, nlJUls. a Alemanha

manhã sua excia. prosseguiu via-�el_ltro�, d; Estl!�os de d�e�5as po:
..;.· _.,_ ft.a a· •.._.Q· ·.·.·.�aN_.•••E .!".a»9.a aQ...I".N.·u·.Q.·.·.·�ft. que �obl:ev,lvera depo�s da queda

gern, lendo .c�mpa,]'>ecj.(�o. ao en�-VIr�S , ll1ChIS�' e a divisão
� re� � THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE � I

de HJtllel. �_ sabe mUlto. bem, que harque o nu ruistrn Arlstides Gui-

IJe,CtIva
do Instituto 9sval.do Cruz,

l
COl\IPANY LIJ\1ITED � em tal dlvl�ao repousa sua uruca

lbein, o chefe de polícia, almiran-UI cons�g?!r �ecurso Imuruzante de
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" �

CHANCE uc .emel'g,l'l". Iqla derrota
tes e generais.raior eficiência contra aquele mal.

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" com sua am ber-ior poslçao na Eu-1r outro lado, os processos ciell-
THE LONDON ASSURANCE • rapa vktuallllie'n[e intacta. A ll1es- _'ficos obtidos· 110 campo da qui- L. ALIUEIDA _ Rua Vidal Ramos, 19 � ma Cl,lara percepção devc:ria goyer- ",\ Bnntleil'll Nacional ,}uamlo npare.ioteral>ia justificam, desde já, a

� I nar o pensamento e a açao daIS Na- ceI' ('111 sala ou salfoo, por motivo ,le reu.,posição de ser possível, em emer- ........_ _ o
.."'J'. _ ções l"nj'(]as", lliões, conferências ou solenidade�, fica.ilncia como a que foi anunciada, rã estcn<iidn ao longo da parede, pOl' <le •

• -A&a_AJA �A••• ft�__a�__ • traz da cadeü'a da lH>esidência ou elo lo-,eproduzir de muito a letalidade. --V'-v .. ve�•• §iU.�fj.�h�JeH�•••vv cal {la trib1lua, sempl"e �clll1n da {'abe�apela prevenção e tratamento con- • • ,lo reSllCCÜYO ocupante e colo('arJa elevenientes das complicações pulmo- lIIodo que o lado maior (lo l'et,ingulo•

• , "" • es1t'ja eln sf'uthlo horizontal, e a es.
nares da gnpe".*

•• A "Oa,sa D'aura� i

8_
Il:��h,i��lag�'d�n�hl����'��� 1(���'�'A�:t�18;Rio, 5 (E.) - Voltando a tratar

<lo caso da influenza", escreve o

"Diári() de Noticias": - "As reve- • &lacões feitas na Academia Nacional ..de' Medicina, acerca da ameaça de. Continuando na sua espetacular venda de inverno, oferece •·'11.a jn�asão �e "influenza" em., •;io°rdç:e:91�,a\Sm��:;:isonqa�.�r:,s n��. a seus fregueses, durante o mês de junho. mercadorias par •��:�I�e�teíe�6ro:nu�:ç��'q::�I�Sai;i�� I- preços ião baixos, que são verdadeiros brindes, em retribui. ..
trágicos. Essa impressão terá sido • •tanto mais forte quanto o autor da. ção à preferencia com que tem sido sempre distinguida. •1:,m�·_.�f,f7:,��:â�L:�'::Jd:��i: : EIS ALGUMAS DE NOSSAS OFERTAS: :

minado pela simples ação de • •.vêruo, isoladamente, exigin- • •ltes, a conjugação dos esfor- Pelúcia lisa rot. 3,90 Leite de Coloniei um 6.01 todas as autoridades sanHá... Pelúcia estampada " 4,90 Leite de Rosas "580 (i[o continente. Acresce que,. Cachcí c. pelúcia " 5,40 Pasta Kolinos e OdoI uma 3,40 \)longe na pintura do quadro, ()
�

Pelúcia fustão, art. bom " 5,50 Pasta Gessy e E1.1caloI 3,00 A'ciante do perigo opinou que.. Casemira com 1,50 largo "23,00 Pasta Lever 3,30 .,.ado de sub-nutrição do po\'o � Pelúcia eetamp. retalhos " 4,50 OdeI Liquido um 6,00 •,leiro seria um fator de recellti-.' Cobelbres cinza " 8,40 Bâton Michel e Tangee "3,00
•de da mo!estia - e também d.1 Cobertores paulista p. casal um 31,00 Sabonete Lever, Gessy e Lifebuoy caixei "

4,89 Do general Rondo"Jdalidade. Esses sombrios vatici-. Cobertores paulista p. solto ,. 25,00 Esmalte Cutex um 3,40 • ao M'I!I.o.Mft,.'9I!I lII.IIorl-iigoIjo� formulados num cenáculo

da). Cobertores p. bebê " 6,50 Talco Ross

"3,30. �'WgQ"" ali lI"l! •• �nlais alta autoridade cientifíca, ti- Colcha de fustão p. casal urna 24,00 Boinas branca e marinho uma 850 IUo, 5 (A. N.) _ O g,enel'al Clll1-nham, forçosamente, de impressio-. Colcha de fustão p. solto " 17,00 Lã Linda em novelos um 1,50 ., diclo Hondon. pr'esidenle do Oon-'ar. O próprio ministro Capal1ema. Colcha de veludo p. casal "32,00 Jogo de couro p. homEm "10,00 A
selho Nacional de Protc('ão a-os in-:.all1ou ao seu gabinente o autor Colcha de seda p. casal "48,00 Jogo de renda p. quarto (7 peça.s) um 35,00 w .dios, en'fl.enccou ,a,o gene,::!1 HigiJlo,I' revelação, desejoso de ouví-Io.. Toalhas Alagoanas p. banho "10,00 Coletinho de malha p. rapaz um 6,50 • Morini,go, pll':esi'CI:el1ite da Hept'tblira.,rt'ssa conferência, provavelmente,. Toalhas p. rosto desde "

2,00 Pulover p. homenl. desde 13,00 ê
do Paragnai, uma mensagem, nD.l titular da Educacão e Saúde teria Atoalhado 1arg. 1,40 mt. 7,00 Linho estampado mt 3,50 'li!' nome do Conselho, ;:ongr:tlnlando-sido infol"U\ado dó andamento das. Tecido p. colchão " 3,00 Laqué liso "4,50 I sle com o decr.eto do presidente fie-experiencias e pesquizas procedidas. Opela lisa desde 3,00 Tafetcí Moiré .. 10,00 eh túlio Vargas que anuloll a dividaem torno do problema, pelo Illsti- Opala estampada desde 4,00 Setim Lumiere, largo 0,90 ..

14,00 • de gue'i'ra do Piaraguai e fazendot.uto Osvaldo Cruz, subordinado ao. Cretone bra.nco "11,00 Veludo Chifon "55,00 • votos par,a que sejam, lambém, emmesmo Ministério. Não tardarão,. Cretone em cores "

12,00 Veludo branco, larg. 0,90 .. 12,00
•

dias próximos, devolvi,dos aosem dúvida, as providências que o Lâmina Gilete Azul 1I2 dez. 4,40 Tafetcí Xodrez de 6,80 e 7,50 Paraguai os tIr-oféns de guerra con-caso reqller". • • qUJi'Sltados nos embates d'armas cujo"... .

'..

" • FA'7ENDO SUAS COMPRAS EM NOSSA CASA TEMOS A CERTEZA DE QUE A I
i'ccO't�da,r, lall11balS a:s ;nações et amboselotas, 5 (C. P.) - AproposIto ...

, ... os povos, Se s'enhl1liam v,en Ul.'OSOS,j{odr�:����í���so,d�o �í� �:a1���i�.. V. S SERÁ BEM SERVIDO, ADQUIRINDO ARTIGOS NOVOS POR PREÇOS ! Mli�� pudess'em a/pagar de SllW his-
ro, de que estavamos na imillencia

� �de uma epidemia de influenza, o dr.. SEMPRE MAIS BARATOS, COMPRE NA CASA DAURA, A RUA FELIPE • Não tenhas dúvida em de.Mário Meneghetti, conhecido bacte-
onneiar um "qufnto.coluna�,riologistaBe diretdor MdodI�stituto de i SCHMIDT N. 19 E GANHE A DIFERENÇA! • por mais que pareça teu aJOJ- .4-Higiene orges e e euos, pres- • ., go,' não merece tua estIma 1irn............

--tou declarações ao matutino local, ��.é.:íB.â) A••••AaA-A ..�aaA�j§t .Dê_ A. •anr.miH1;d«_> n,ª,o banr telllor�� panl ...ti ,.� .,.. ..w. ..ww��W ......�NY, ww...� .• •• tr,ddQf da. P.4tJ.'I.� (11. :n. J,!. !

Para evitar infecções, use GiUette!

Barbear-se com navalhas que servem a todo mundo é uma

imprudência imperdoável, pelo risco de perigosa: infecções ,da
pele que assim se pode contrair. Não es?ere ate ser, tambe�
atingido, para passar depois ao uso de Gillette ". o metodo hi

giênico por excelência para o barbear diário. Com Gillette, ê
fácil, rápido e econômico fazer a barba diariamente, sem o pe
rigo de infecções. Não hesite! Adquira ainda hoje o novo e

aperfeiçoado aparelho Gillette
Tech e passe a usá-lo com as le

gítimas lâminas Gillette Azul, ai
únicas rigorosamente assépticas.

Gillette
Caixa Postal 1797 • Rio de Janeiro
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DR. 'ARAúJO
OLHOS, OUVlDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperteíçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

CONHUJ/l'l\S - Pela manhã: às terças, <.[ui!,tas e sábados, das 10 às 12 horas:

à tarde, diariamente, das 15 às 18 horas - COl\SUI,TóRIO: nua ,João Pinto n, 7,
8obra<lo - Fone: 1.467 - Resídêucínr Rua Presidente Co .. tinho, 23.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Drplorundo pela Faculdade Nac, de Xled iclna ela Universidade elo Brasil)

Ex-interno elo Serviço de Clín ica Méd ica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

CLtl\ICA lIli,DICA - Moléstias Inter-nus de uduttos e crianças. COXSUI/l'únIO:
Rua "'l'liIle Hchllli<lt 11. :18 - 'I'el, 14�6 - Rl�SIDf.::\CiA: nua "iscon<le de Ouro

l'reto 11. 70 - 'l'el. 1;;2:� � HOHARIO - nas 1;; <Os 18 horas - }'L()[UAXÚPOJ,IS.

, DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON •.. MÉDICA
f _-

nOENçAS DE SENHOR.AS E UR.IANÇAS
CONsuvrAS: Ilas IH iJs III C das 14 ':IS 17 Iiorns ,._ Una l<",li[le 'ScHmidt, ;l!) (sobr.)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno elo Serviço do Professor Leôn l.Ias Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel ele Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chef", do Servi�o de Oftalmologia I(lo Departamento de Saúde e Hospital de Car-idade

Clínica mt'llico-cirúrgica especializada <le Olhos, OU'l'i<l08, )ia";" e Garganta
CONSUIJ1'()RIO: Rua Felipe Schmidt, N, }'one 1259 - CONSUJ/l'AS: Das 15,30

às 18 horas - nESID:BNCJA: Conselh�iro "laf,.a, 77 - FJ,ORJAl\óI'OLIS,

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO DR
CUNICO

•

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade ele Genebl'a

Com prática nos hospitais europeus

Clínica médica em S'eral, pediatria, doen

ças do sistema nervoS'o, aparelho genito
urtnário do 'homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES

Cu·rso ele Rad:ologia Clínica com o dr.

Manoel de Abl'eu Camparmrio (São Pau

lo), Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

cardiografia c][Bica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodena,j - Gabinete

-) fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8, Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóslico precoce da. tuberculose
pulmollar, úlceras gúslricas e duo
denais, cfll1cer do estômago, afe
ções dns vias biliares, rins, elc.

Aplica o Pneul11o-torax artificia,l
para o tratamento da Tuberculose
PlI'Imonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eietricidade
blédica: Ondas curtas e ultra,-cur·
h:s, Haios Infra-Vermelhos e Haios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia

I Consnltório: nua Deodoro, 3
esquina Felipe SClhmidt

Das 9 às 12 llrs" e das 14 às 17 hrs,
Telefone 1.475

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

PITAl, DE CARIDADE
- Doenças de senhoras - OperaçOes -

Diatermia - Infl'a-Vermelho Ultra

Violeta
Rua Vise, de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644

CON.SULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas

1ratament.o das dores e inflamaçOes nas

senhoras para evitar operaç6es

HELENA CHAVES SOUSA
1,;NFF.Rl\mIRA OBSTÉTRICA

(l'arteh'a)
JJi(llOlUllda pela Maternidade

de Florianópolis
('Otn longa prática (10 sel'Vi�o

obstétrico
Ãll'Jl(le chamados a qnalqlle�

hora

1'1'lIça ,dn Bandeira, 53 - sob.

(Anti&'o I,ar,::-o 13 de l'IIaio)

ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Git'lu'gia e Ol'topedia. Clínica e Cirnrgin
tIo torax. Partos e <loenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
l'iamentc das 15 às 17 11oras. HESIDl1:N-
ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA

Rua Vitor Meireles II. 26

Telefone n. 1405

Homens e Senhoras - Molésti<ls

;\ervosas - Moléstias Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante

Or. Newton L. d'Avila
t..- Médico -

Ex-interno da Assistênoia Municipal
� do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vias urinArIas - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

.l\.tende diariamente às 11.30 hs, e,
à tarde, das 16 N. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

ORa REMIGIO
CLÍNICA llIÉDICA

Fone 1502, 9 às 12 e 14 às 17 horas, RE-
Moléstias internas, de Senhoras e Cri

SID1l:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1302.

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

BEZERRA LEITEDR.
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 11
horas em diante

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
AI,TA CIlIURGIA ABDOMINAl,: cstft·

llwgo, vesícula, {ttero, o'l'ál'io�, apên<lice,
tumores, etc. - CIRURGIA }'Jü\STICA
no PEntNEO - Hérnias, hMrocele, ve·

l'icocele. 'l'ratamento sem dor e operação
de Hemorroilles e varizes - Ft·actul'as:

aparelhos de ,::-csso, Olll>ra nos Hospitais
de Flol'ianúpo!is.

Pra�a Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.

Horário: Das 14 ils 16 horas, diariamente,

•
Os órgãos da Estatística MilitaI

em apôio legal, quando intimam
produtor e o vendedor a mostrar
qUe possuem em seul!! estabeleci·
ent08_ (D. E. M.).

.-

Quem sonegar informações à Es·
tatística Militar, trabalha em pró)
de ,país 1Illmigo. E, nesse caso,
sera julgado, militarmente, como

;Jlimill"o do Brasil (D. E. 1\1.).

de Junho de 1943
!l.1 11111 • t

Mais o entendimento
Rússia

estreito
com a

Waslungton, - (IX'I.'ER-Ai\'IERICA�i\)
- A viagem do �I'. .Joheph Davies a

lUOSCOlL trouxe novamente ao pr ímeiro

plano, nos Estados Unidos, o assunto das

relações com a Rússia, \'ários fa tores

concor-rem pm-a que a situação nas úttí

tuas semanas se apresente parncular
mente bôa. EnÍl'e esses fatores destaca
se o díscur-so de Stalin a primeiro de

maio, com suas referências às "v ltoriosas

tropas" anglo-americanas na Africa do

Norte e "às bravas ff)l'çns aéreas ang'lo
amertcanas em aç:ão sõbre a Europa";
E"UI segntda, a medíd» de mnplos resul

lados que foi a uissoluçüo da Interna

eíonnt tomuntstu, e, f'ínufmen te, as

�lten�:ões exrruorrlhuu-Ia» que 08 meios

oficiais de ,Moscou (lh;l)E"IHHU'anl ao SI'.

Joseph Davíes.
O tom da imprensa russa, até !'OIlCO

tempo t'l'equeuteulPII te reticencioso no

rue dizia i-espeito .�IS l'e-léu:ões com os

:.})�. rl�. e a InglaterJ'a, mudou agor-a
...enstvetmenre. Assuu, 1)01' exemplo, a

,u'opósito (10 prhuf'il'o autver-sãrto (la �li
an(.'a anglo-l'ussn, os jOl'lHaiS salientam

',lll{" se trata de uma "reviravolta htstó
i-ica' de Imensa l'iignit'íca('.fio. UnI dos

mais Importantes órgfios moscovitas es

creve q ue não há a menor possibtltdade
para a Alemanhn de concluir lima paz
'In separ-ado, 110is, acrescentn, "ChllrchilJ
e Roosevett deram a única resposta ade

\Iuada às tentntivas �el'nHl11icas de dís
-olver a fl'ente <las Na�õt"s Unidas·'.
Desfeitas as dú"idas russas sôbre a de·

terminação dos aliados de le,-arem a

g'uerl'H at-' o auiqllihunento elo nazi·fis·

cismo, e desfeita tambt'm a 1l1'eoCupa�ão
tia" <lemocracias sôbre a- possibilidade
dos russos se iIuiscuit'enl nos seus neg'ó
dos internos através das �ec�ões da Tel'
ceira Internacional, l'ica abel'to o cami·
J1ho para 11111 ellten<lhnellto luais ÍntinlO
f" anlistoso e luna C()opel'a�ão ainda lnais

�stJ'eita no terreno militar. Ao mesmo

teUlpo, prosse�uelu ininterruptalnente
as remessas ,le material bélico, que ago·

i-a já começam a ser reítas também pelo
"correelol' persa", segundo mostra unta

sér-ie de foto�'l'afias que os jornais norte ..

amer-ícanos estão publicando. Essas re

messas constituem um feito notável,
que deu ao Eixo um poderoso exemplo
da cooper-ação altada e foi recebido pelos
russos com justtfícado contentamento.

Fileiras de tanks a perder de vista,
enxames d� aviões nos C(>119 russos, 011'-

1113S e toneladas (le alimentos - eis a

contribuição dos Rstados Un idos para a

luta lia f1'l'l1tt" oriental. Enternllmento
mais estreito f>'1111'P os d.irigentes - eis

o que ,iii se eyj(l(;.ncia (la nova missão <lo

SI'. Davies ('IH ;\foscou. Xos círculos des
ta capital foi acolhida com extrema sn

tisfa�;ío a notícia <lada pelo enviado os-.' i

pectal do st-, Roosevelt, segundo a qual
o eonteurlo da carta dirigida pelo pre
sidente dos Estados Unidos ao premter
Stalin foi de pleno a!Irado para êsre úl

timo. :llais que UI1l sucesso pessoal <lo

sr. Davíes - qll'" não roi naturalmente
UIII sil1lpll's por-tador de r-om-espondêncía
oficial - o r-nteudímonto r-usso-nor-te

amer-ícano, assenrado em bases maís firo

mes, .significa a abertura rle vastas pers

pectivas ]Hl1'a a política de guerra. elas

Nações Unídns e parn a r",construção <lo

mundo após a cessação das hostilidades,

O� jOl'l1ais nor-te-nmer-lcnnos dilo grano'
de destaq ue aos telegramas de �Ioscou
com as (leclaraç1'.es <lo sr. Davíes, Sali·

enta-se sobretudo a ref'erêncín a Stalin.

grado, qu�, Re�Ul1(10 a sugestão <10 en·

viado Jlorte-:nueJ'icano, não devia. ser re·

construidR, t' shu conservada COll1 sua�
rninas como nm símbolo imperecível da

bal'hal'ia nazista e ('omo motivo (le esti
mulo pal'a os combatentes <lo mundo in·

teil·o. Tambt'm se rE"pl'oduz com (lesta

que a declaração feita pelo SI'. l\Iolotof

ao 81'. Davies, assegurando que o próprio
Stalin en<loss,na a garant.ia de qUe o en

tellc1ünento COIU os ang]o-anlericallos se·

I'ia mantido dt"pois <la vitória total sôbl'e
os salteadores <lo Eixo.

j CALÇADOS (
Tamancos _. Chinelos
Sandálias -- Sandaletas

«Renner» Sapatos -- Pantufas

TRAJES (
de lã e de linho

para crianças,SOBRETUDOS, SMOKINGS

«Renner» homens e senhoras

Rua Padre Miguelinho, 36

ft Europa empapada em sangue
Londres, (U, P.) - Estão correndo rios de sangue em numero-

sas partes da Europa, segundo comW1icam despachos recebidos aCluí.
Em todos os paises ocupados, e especialmente na Polônia, os alemães
estabeleceram verdadeiros "tribunais de sangue", os quais não ces
sam de funcionar um só instante, ditando sentenças de morte em mas
sa. Conforme os citados despachos, Hitler e seus sinistros agentes que
rem que a onda de revolta desencadeada em diversos paises ocupa
elos seia sufocada imediatamente com medidas draconeanas,

Lõndres, 4 (U. P.) - As informações oficiais divulgadas em Lon
dres revelam que os alemães iniciaram a mais sanguinária onda de
terrorismo em toda a Europa, principalmente na Polônia, Noruega e

Jugoslávia onde a resistência aos nazistas se acentúa cada vez em

consequência das notícias de q,ue os aliados estão prestes a marchar
sobre a Europa.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje c amanhã será a -sua preferida

nl'ogas nacional� e estrangeh·as - Homeopatias - PeJ'f111111lrlas
Artigos de borracha.

Garante·se n exata observância no rcceltm\rio médico.

PR,EÇOS JlIÕDICOS.
Rua {;on�elh('lro l\raft'lI, 4 c 5 (edifício do 1\Im'('ailo) - 170NE 1.642

GRIPE O TOSSE O BRONQUiTE

o s�bão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
ClÃ. \VE'rZEIJ INDUSTR,IAL-JOINVILLE (Milrca regi sr.)

reconlmellda ..se para roupa fina e roupa commorn.

5
s

PODERA' O
JIU-JITSU BATER

O BOXE?
Como Hirohito assistiu à luta de
.;.:!a ou de marte entre um capitão
americano e o campeão de jiu-jitsu
do exército nipônica. No novo

número de SELEÇÕES. E ainda:

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,

Poderá o médico dispor da
vida do paciente - cuja mo

léstia lhe parece incurável? Um
clínico narra sua dramática expe
riência com uma criança que nas
ceu deformada... Pág, 1.

A guerra pode ser abolida
para sempre! A maneira de

garantir a paz, substituindo ao

egoísmo nacional uma Justi�·a
Internacional, capaz de aplicar
sanções militares ... Pág. 57.

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

Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no numero de

SELEÇÕES para ABRIL
Acaba de sair
ApenasCr.$2.oo

Repl'esenfa.'}{fe Geral no Brasil:
FERNA�DO CHINAGLTA

Rlia do Rasei'rio, fiõ-A - 2.0 (lNdar -- nio

.--.w:--""._._,..----••.-..-.--....- ••_.•._....._-_..,

ACÁCIO MOREIRA�
ADVOGADO

ESCRITóRIO: rua Deodoro, n. 23
Atende das 9 às 12 e das' 2 às 5
RESID:BNCIA: La Porta Hott"l,

apartamento 112 -- .,

Cx, Postal, 110. Fone, 1277

MACHADO & CfA.
AG:BNCIAS E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto _ 5.
FlorianópOlis

Sltb-agentes nos principais muniefplos do

ESTADO

·Vêiíd�se"·?�r::�f�I-�I�
sêcos e molhados, bem a

rreguesada, à rua Uruguai
n. 17. Tratar �a mesma.

'

211 '30 v-22

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

Vellde-se
uma embarCl'lção para esporte
tipo baleeira, com 5 metros de
comprimento,' em perfeito es

tado, com todo material ne
cessário (2 vélas, 3 remos, etc.)
Tratar com HeJádio Mário de
'Sousa, Agência Chevro!et (S.
A. Comercial Moellmann).

Chácara
POr preço módico, vende'se

lima, com ótima casa de mo
radia, à rua. Lauro Linhares, n.
ó4, medindo o terreno 20 mil
mts. quadrados. Tratar à rua
Cons, Mafra, n' 39 (Altaiata.
ria), 30 v .18
"A Bnutleh'a Nacional 'quando bastea ..

ela Olll .ianl'la,. porta, sacada O�l balclIo, fi
{'ará: no cenh'o,_ se isola(la; à (lil'eitn, se
houver 'bandeh'''' de outra miçllo; ao cen.
t.1'0, .se i'i,::-ilrarem diver�as bandeiras,
I)(t,rfazen<1o JllíJnel'Q itnpar; eln posi�ão
flue mais se aproxime do éentro e à dl
I'cita deste, .1le figurando di"ersas bano
<ieü'as, a soma delas formar nlÍmero paI'.
,\s presentes disposições são tambem
alllicaveis qua.ndo fi!:,urem, ao lado da
Handeira Nacional, bandeiras representa
tivas de inst.ituições, co,'pot·ações ou aR.
�ocia�(>es". (Dem-ete-Iei n. 4.545 (lo a1 de
.iulho de 1942; - Art. 18, N•. 1).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Regata à vela entre catarinenses e gaúchos
Concedi-da

o ESTADO

, .

a neeessena

Esportivo
Sob a direção de ERASMO

Em Florianópolis
Bateram-se, ontem, em par

tid a amisdosa, o, clássicos ri
vais do futeból ilhéo: Avaí e

Figueirense.
Atuando com mais acerto em

todas as suas linhas, o Avaí
abateu o seu adversário pela ele
\} ada contagem de 6 a 1, ten

tos de Felipinho (3), Tião (2)
e Saul. O ponto de honr a de,
bando alvi-negro foi conquista
do por Calico.

Futeból
Ho Rio

Sábado á noite: Fluminense
1 e Bonsucesso O.
Ontem à tarde:

Flamengo 5 e Bangú 1. Ren

da 9.656 cruzeiros.

Botafogo 5 e Madureira 1.
Renda 3 870 cruzeiros.
América 3 e Vasco 2.
S. Cristóvam e Canto do

Rio empataram por 6 36. Ren
da 22.647 cruzeiros.

�eiros.
•

Colocação
E a seguinte a co Iocc-

Çao, no campeonato pou

lista, por pontos perdidos:
lo Palmeiras - 3
2° Corinthians e Porto de

portes - 4,
3° São Paulo_ - 6;
4° Ipiranga e Juventus

8;
5° Santos - 10;
6° Portuguesa SanHsta

12;
-

70 Comercial - 13;
8Q S. P. R. - 14;"
9' Jabaquara - 16.

•

Renda paulista
At& ontem a :r:enda do cer

tame paulista montava a

2.229.905 cruzeiros.
Em Belo Horizonte

Atlético 2 e Vila-Nova 2;
Cruzeiro 4 e Sete de Setem

bro 1.

Em Curitiba
Santos 1 e Atlética 1), Renda

14.500 cruzeiros.
- Quarta.feira à noite o San

tos enfrentará o Atlético.
•

Bananeiro e Erico firtn ara m

contrato com o «Brasillil.
•

Em Niterói
Ipiranga 5 e Fonseca O; Canto

do Rio 4 e Icarai 3.
..

Ho Becife
Sta. Cruz 5 e Flamengo 1.

Ha "Baia
Ipiranga 4 e Guarani 1.

•

Em Fortaleza
Maquari 1 e Fortaleza O.

•

Em Vitória
Coxia. 8 • Vil61:n.nl. 3.

Em Montevidéu
Nacional 1 a Pefioro l O,

•

autorização pela entidade nacional

PESSOAS TEM

.....................................................................................o••••••••••••eeo•••••••••••••••e9•••••••••••••

Regata à
P. Alegre, 6 (C.P.) --- Em reunião

havida na. Federação de Vela.e Esta fotografia foi tomada por ocasição do br i-

Moto�, do Rlo G��nde do Sul, foi, lhante movimento de flanco executado pelo general Freyberg , o
pelo commodore Leopoldo Geyer, I . . .

i
b

,

comunicado aos presentes que ha- qual, atravessando o deserto, q,:e se Julgava. :ntran�p.on.tve , caiu

via sido redigido um telegrama à sobre o rlanco das forças do EIXO, em Nofilia, O mimigo, apa
Confederação Brasileira de Vela e nhado inteiramente de surpresa , foi forçado a acelerar a ret i
Motor, solicitando permissã.o para fada, e sofreu perdas consideráveis nos seus contingentes blin-
ser efetuada uma regata entre

(F' d B" h S··" E TADO")gauchos e catarinenses. dados. 'oto o rrtish News ervrce pera O S
Agora, o "animador da vela gaú-

cha" acaba de receber comunicação
de que não só foi concedida a per-
missão solicitada, como elogiada, g:1;�,,-l;i{i:r!i&ll�
pela entidade que dirige a vela

I•

na.
éional, a iniciativa de sua filiada

Em São Paulo neste Estado, procurando desenvol-
Sábado à tarde: Corín- ve� o referido esporte em outra re

thians 2 e Ipiranga O. Ren giõ.o do Brasil.

da 75.000 Cruzeiros.
A regata Rio Grande do Sul-San

ta Catarina deverá ser efetuada
Ontem à tarde: em breve em Florianópolis, depen-
Juventus 6 e Jabaquara dendo a marcação da data unica-

O. Renda 3.110 cruzeiros. mente de um entendimento com
. os velejadores do vizinho Estado.
Portuguesa de Esportes 4

........,..�...-•••�.-............_w.....�.....w...._.

9 Comercial l , Renda
29.779 cruzeiros. Dr. Artur Neiva

• Faleceu ontem na Capital Fe-

Em Santos deral o grande médico brasileiro

Portuguesa Santista 3 e d_t_._A_rt_u_r_N_e_iv_a_. _

S. P. R. 2. Renda 7.000 cru- (hurchill fará
declaracões

Londres, 6 (U, P_) - Winston
Churchill, chefe do govêrno britâ
nico, fará uma breve declaração na

Câmara elos Comuns, no primeiro
elia de reunião elepois elas ínterpre
tacões ao govêrno. Acredita-se queEs·
a declaração do primeiro ministro
não alterará a ordem elo ctia (1,-1
Câmara para aquela data.

Em B. Aires
Atlanta 3 e 01::1 BJYs O;

River Plo ra 3 e Ginósio 2;
Cnn.t r-o l 1 e Eon í ie ld O; Pb
í:ence 1 e Hurocan O; Ro

cing 2 e Chocorita 2; Boca
Junior 3 e Independente 1;
San Lorenzo 5 e Ferrocar
ri} O; Lanus 5 e Estu di an
tes 1.

velai

USADO COM BOM RE·

SULTADO o POPU,

DEPURATIVO

DO SANGUE

! o inimigo ba�eu em
CÁSSiO DA LUZ ABRÊU I retirada
Em Itaiópolls, para onde ho- J Moscou, 6 (U. P.) - As for

via partido, hei poucos'meses, 'I ças soviéticas combateram in
em .huuco de melhoras para a tensamente os alemães na ba
saúde sériamente abalada, fa-
leceu, no sábado, às 16.45 ho- cia do Donetz, nas zonas de Ba-
ras, tendo sido enterrado, on- lakleya e Kharkov, A luta, du- �esta do Escapulário
tem, o nosso colega Cássio da rante a jornada passada, de- IS
Luz Abreu. senvolveu-se de forma f'avorá-

�a w irgem do Carmo
Em 1929 entrou para a reda- Nova Iorque, 7 - Foi nomeado

j,.

vel aos russos. Em certo mo- .

1
'

ção do "Estado", deixando-a preste ente honorario elo Comité
por ter sido nomeado para um mento da luta, os alemães ata- Pari-Americano para a celebração
cargo do Depart. de Municipali- caram com poderosas forças da Festa do Escapulário, no dia da
dades, faz alguns anos, pcis- blindadas que avançaram sob a Virgem do Carmo, no dia 16 ele ju-
sando, em seguida, também proteção de uma neblina art.i- lho, o padre Hilary M. Dowald, ge-
a auxiliar a redação do extinto ral ela Ordem elos Carmelitas, que
matutino "Dia e Noite", onde ficial. Os russos contra-ataca- reside temporariamente nos Esta-
chefiava os serviços noturnos ram e obrigaram o inimigo a dos Unidos em virtude da guerra,
de revisão. bater em retirada. Fazem parte do Comité os consules
Durante o tempo que traba- gerais, em Nova Iorque, elo Brasil.

lhouno "Estado", Cássio Abreu

Fi I TZ
da Argentina, da Bolívia, da Co·

foi sempre um companheiro lôrnbia. de Costa Rica. de Cuba, da
alegre e leal, e sua rnorte , ago- ... República Dominicana, do Equn·
ra, veio encher de mágua a HOJE 2a.-feira HOJE dor, do Salvador, de Guatemala, de
quantos o conheciam. A's 17 e 19.30 horas, últimas Honduras, de Nicarágua, do Pana

"'lIlIiIlillm má, elo Paraguai e elo Perú e o

_______�

... III_m-_-_�§__ exibições de agente geral ela província de Que-

Lições de inglês �ol���g.n��o�!?2�!�J� ,:;:� ";;��;;:�;:�;"��,,1,:'"�:��":;: ��
Professora residente à rua lU- n? 188 ,n, q ue ag!'Utle divcrsns baudoh-as, ocupa-

mirante Alvim, n,' 26, dá aulas
N'. d

»
.

e

4
_

"<Í () ceurro, n ão poden do ser menor do

Práticas é técnicas de inglês. • oficias O dia 23xl a ,
que aR onu-as, nem colocadn nbatxo de-
Ias". (Decrcro-Ieí n, 4.545, de 31 de julllo

N' 314 5 v.-alt.-l Preços. 3,30 e 2,20 Ile 1942; - Art. 18, N. ;').
....- ......

Renunciou o chefe da revolucão argentina
Buenos Aires. 7 (U.P.) -- URGENTE --- Acabam de ser publicados

os seguintes comunicados pelo governo argentino:
1 --- "Havendo cumprido o propósito de depôr o govêrno, e di

ante da impossibilidade de chegar a acêirdo para a constituição do
gabinete, deponho em mãos do senhor general de divisão Pedro P.
Ramirez a renúncia indeclinável de chefe do governo provisório, poro
o qual deveria prestar juramento hoje --- (ass.) General Antêiniq
Rawson". __.I

2 --- "Às Forças Armadas da Nação e Povo da República: Nesta dato
aSSUmo o qovêrno provisório e o con.ando das força!! armadas da na

ção. --- (ass.) Pedro P. Ramirez, general de divisão".
3 -.- "Fica suspensa a cerimônia de jUl'an'lento do governo provi

sório anunciada para hoje e também o teriado. (0.5S.) Cenerctl Anténio
Rawson".

(18spa ,
LHOSA. !

LOÇÃO .MARA.VI·

A IIFILeS ATACA TODO O ORGANISMO
U Figadc., O Baço, o coração o Estômago, os

Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas .

inofensivo 110 organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está 6provado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratsrnento da Sífilis e Reu-
matismo da meAIDIl origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914», dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ElJXIR «914» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melbores resultados
le nos casos em que a via bo- no Infamenla da sums.
cal é a única possivel .

(a) Dr. Benedito Talosal (a) Dr. RaJael Bartoletil

DE

LAR

MARCA REGISTRADA

"
'" II-

Dissolvido O Congresso Argentino
Buenos Aires, 7 (U.P.) .-- URGEN'l'E --- O governo provig6rio '1.1'\'1

de assinar decreto pelo qual dissolveu o Congresso argentino e esta·
beleceu medidas para a

_ constituição do novo Parlamento.

RIRU-,A "OUrARA A .TOGf\R EM
l�]j;LOTAR

*

Pôrto Alegre, 6 (C. P.) - Ao la-
elo ele Noronha, Massinha e Sam
paio, o Vasco da Gama, elo Rio, ar
rebatem ao mercado gaúcho o ata
cante Birila, que por muito tempo
militou com sucesso, 110 "a soe ia
tion" pelotense. Entretanto, C01110
aqueles jogadores, Birila não foi
dos mais felizes no grande clul-»
carioca, aliás, até a presente data,
;.dncla não conseguiu sair cto torro.
no das exneríêncías .

'

Agora, Ílirila voltar.'; _\ i11COl'In. !O>\
rar-se ao futebol sulino, tendo jú
entrado, na secretaria (la F. R G,
1<'" o seu pedido de transferêllcia
do Vasco para o Farrrm pilhu, de
Pelotas, que deverá contar, assim,
com o seu eficiente concurso na
presente temporada esportiva.

I; I [j IIIITI:[IIfflj; Illil
É MAIS QPE l1J(

NOME,E UM
II)(BOLOI

As autoridades responsáveill pela
fiel execução das Estatísttcas MiII.
ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada ín
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a efio
enranca nacional. (D. E. M.).

--

MANTEAUX DE LÃ !
Lãs mollerl18s! Veludos!
Enormes variedades está recebendo a

CASA ROMANOS

I
I

Rua Conselheiro

II • •

I
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


