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BUENOS AIRES, 10 (U. P.) -_. FORAM, CATEGORICAMENTE, DESMENTIDOS OS RUMORES, A RESPEITO DE UMA I REVO
LUÇÃO NO PARAGUAI.' A EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS, EM ASSUNÇÃO, INFORMOU, POR TELEFôNE, À UNITED
PRESS, AQUi, NÃO HAVER QUALQUER INTRANQUILIDADE NA CAPITAL, PARAGUAIA. POR OUTRO LADO, O EMBAIXA
DOR DO PARAGUAI NESTA CAPITAL, INFORMOU À UNITED QUE É COMPLETAMENTE NORMAL A SITUAÇÃO DE SEU PAtS .
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Reconheceram o
'

APRESENTOU CREDENCIAIS
governo argentino

Buenos Aires, 10 (C. P.) - A
chancelaria argentina informou
que vem recebendo das nações
com que mantem relações o seu

pronunciamento sôbre o novo go
verno. Além dos países que já co
municaram o reconhecimento do
governo do general Hamí rcz, há ii
acrescentar, agora, a Espanha, Pe
J'Ú c o Equador.

BERLIM TA::VIBmr ...
��ova Iorque, 10 (O. P.) - A

emissora de Benlim informon que
a Alemanha reconhece o novo go
verno da Argentina.
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o }LUS A�TIGO DL\.RIO DE SAN'fA CA'fARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Lisboa, 9 (O. P.) - Apresentou,
hoje, suas, credenciais ao prcsideu
'II' Carmona o embaixador nrasilei
ro, sr. Fontoura.

..

Lisboa, 10 (D. P.) - Toda a im- '

prensa matutina da capital portu
guesa dedica as suas primciras pa
ginas à reportagem sôbre a cerímôni a ela entrega das crerlênciais do
novo embaixador do Brasil, sr.
João Neves da Fontoura. Os jor
nais portugueses destacam os dis
cursos trocados durante a refeririaXXIX cerimônia.I , N. 8843Florianópolis -Sexta-feira, 11 de Junho de 1943

Para impedir a ofensiva nazista
Moscou, 11 (U. P.) - Cento e cinquenta, ou 160, aviões

alemães foram destruidos ou avariados pela aviação soviética,
durante os enérgicos combates aéreos travados na jornada
passada. As fôrças aéreas soviéticas atacaram seis importantes
aeródromos nazistas, próximos da linha de batalha germano
soviética.

A aviação alemã, por sua parte, tentou efetuar um violen
to ataque contra Volkhov, ao sul dei Leningrado. Cento e oiten
ta aviões germânicos, em ondas de 60 aparelhos, lançaram-se
contra Volkhov. Os caças e as baterias anti-aéreas soviéticas
ofereceram tenaz resistência, sendo derrubados 24 aparelhos
inimigos. Os russos perderam apenas duas máquinas.

Fracassado ataque alemão
Moscou, 11 (U. P.) - As fôrças soviéticas repeliram todos

os ataques lançados pelos alemães, na zona do Donetz, onde
os alemães atacaram protegidos por tanques. No setor de Le
ningrado, os russos infligiram pesadas perdas aos atacantes
germânicos, que foram forçados à retirada. Na zona do lago
Ilmen as fôrças soviéticas irromperam ao longo das Iínhas.ale-
mãs, aniquilando mais de 400 soldados inimigos.

Enquanto isso, as fôrças aéreas soviéticas batem constan
. temente as posições alemãs, afim de impedir -que os nazístas
) lancem a sua esperada gfensiva de verão. A fôrça aérea russa

é auxiliada, grandemente, pelas móveis colunas do exército
soviético, que não dão um momento de trégua ao inimigo.

ABRACO MORTAL ENTRE RUSSOS E ALEMAES
Moscou, �10 (U. P.) - As tremendas batalhas aéreas que

se travam nos céus da Rússia constituem o aspecto isolado
mais importante da luta, atualmente. Os círculos militares dão
a êstes encontros especial significação. Segundo essas esferas
a guerra aérea é uma importante preliminar do abraço mortal Ique russos e alemães estão preparando, de um momento para
outro. De fato, é bem possível que do resultado dêsse cotejo
aéreo dependa a iniciativa, para os russos ou para os alemães,
no desencadeamento da ofensiva geral.

GRANDE VITÓRIA NO KUBAN
Londres, 10 (U. P.) - Urgente - Os russos conseguiram

importante vitória no Kuban, forçando a passagem do rio Mius.
A emissora de Berlim reconheceu o fato, embora afirmando
que, num contra-ataque, os alemães conseguiram reconquistar
uma cabeça de ponte naquele rio.

·õ<�rÜõne:;-iõT"ãiüiiiiãiiõ··Londres, 10 (U. P.) - Foí afundado no Mediterrâneo o
novo submarino italiano "Tritone", precisamente quando rea
lizava sua primeira viagem. O moderno, mas azarado subma-

I rino de Mussolini foi caçado, logo de saída, pelos destróíeres
Lrítânícos "Antelope" e "Port Arthur ", que escoltavam um
comboio. "As cargas ele profundidade obrigaram o possante sub
nrartno italiano e emerger, sendo imediatamente atacado pe
los canhões britânnicos. A prudente tripulação fascista teve
tempo, porém, ele salvar-se a bordo dos navios ingleses.

Enquanto isso, um submarino polonês atacou com êxito,
também no Mediterrâneo, um petroleiro de sete mil toneladas,
que navegava abarrotado de carga.

Para a industria alemãdestruir
Londres, 10 (U. P.) -- No fim do verão europeu as forças

aéreas anglo-americanas terão um poderio suficiente para
a,nular totalmente os objetivos industriais da Alemanha e seus
Satélites. Esta afirmativa tem especial valor por ser autor o
gen. Eaker, chefe da oitava força aérea norte-americana.

Revelou ainda que a precisão dos bombardeios diurnos
tenl sido tão notável, que as Nações Unidas estão firmemente
dispostas a ampliar cada vez mais seu raio de ação.

Em outra parte de suas declarações, disse o general Eaker
que o avião "Tunderbolt ", último modelo do caça norte-ame
ricano, está à altura do que dele se esperava. Acha-o superior
ao célebre Focke-Wulf-Lêü dos nazistas, que, até agora, era o
tnelhor aparelho de sua classe, para as grandes alturas. Disse
DOr fim o gen. Eeaker que as forças aéreas norte-americanas
estão sendo beneficiadas mensalmente com um aumento de 15
a 30%, especialmente no que diz respeito a bombardeiros pe·
�adºs e médios.

J" - ••.I'

As patrulhas- Os céus, agora, são estradas
(ombateram Anápolis E. Unidos, 9 (U. P.) - Falando aos novos cadetes,

Nova IOII·�lue,.11 (U. P.) - HOII- disse o secretário da Mar�nha que os Estados Unidos devem estar dis-ve, ontem, a noite, um combate das , .

domí d "Opatrulhas britânicas ,e alemãs, en- postos a conquista e ao ormruo os ares. s ceus, agora - acres-
tre Calais e Dunquerque, no canal centou - são estradas. O ar é o novo símbolo da liberdade ou dada Mancha. 'd� "

do movi
.

l'
"

A emissora de Berlim refermrio- escravi ao; e o Instrumento o movimento mais rvre que Jamais se

s� ao el1�ontro disse que Os br.it�- poude conceber como pode também ser o instrumento da opressãoI1IlCOS retiraram-se depois de r11.1H- I'
-

deri
.

d "
.

dí\ luta, com a qua u�ª SQ �a�ao po �r!� e1çrav��r 9. �u!!_9. �

Nio passou dedebrecc
Londres, 10 (O. P.) - A "Ie

hre de invasão" chegou ao seu
mais alto grúu onlem, em con

sequência da noticia italiana
de que havia começado o si
tio à Pantclaria e as predi
ções dos jornais, no sentido de
que era iminente a esperada
ofensiva aliada no Mediterrâ
neo, "si é que jú não havia ti
do inicio". Os cír-culos bem
informados chegaram mesmo
a udmitir ser ,possivel que
houvesse principiado a inva
são de Pantelariu e que os eles
pachos oficiais dos dcsembar
ques aliados na ilha chega
riam logo que se conseguisse
os primeiros êxi tos no ataque.
Por OutTO lado, nos meios bri
tânicos se observou o mais ri
goroso silêncio sôbre todas as

operações. No entanto, os
total i tár ios deixam perceber
que se estão preparando para
o peor, () que coincide com as
declaracões contidas no últi
mo discurso cio sr. Churchill,
anunciando a invasão iminen
te. O discurso do premier dei-

_, �ou cnlr,c_vi!r �e 'os- .aliados
deverão atacar por mais de
um ponto, ao longo das mi
lhas costeiras da África do
Norte, anele suas fôrças estão
concentr-adas e preparadas pa
ra se lançar ao ataque. Entre
mentes, os italianos procuram
animar-se alegando que o ata
que inicial contra Lampedusa
foi repelido. Toda a África do
Norte, entretanto, está cheia
de aviões c homens dispostos
a se lançarem ao assalto ii Si
cilia, pois Tunis constitue
verdadeiro trampolim para o

ataque das fôrcas anfibias
ali adas.

"

Chegam reforços à Auslralia

Berlim está alarmada
Londres, 10 (U. P.) - A

emissora de Berlim fez a se

guinte irradiação : "Parece
que 3S fôrças aliadas desem
barcaram na i'lha de Pantela
ria. Não ha detalhes - acres
centou a emissora nazista z.;
mas a Itália sabe que a Alema
nha lhe dará todo o auxil io
necessárdo" .

De fontes aliadas no entan
to não há a menor informa
cão sôbre tal desembarque,
podcndo

"

portanto a referida
noticia ser um ardil da pro
paganda inimiga.

O falo é: que a ilha está com
as suas dnstalações completa
mente desmanteladas devido
aos fortes bombardeios que
tem sofrido; ele resto, a situa
cão interna du ilh a é tão caó
fica que um breve 'bloqueio
talvez seja o suficiente para
impor a capitulação das 1'0,1'
ças que a guarnecem.

Quartel General Aliado da Austrália, 10 (U. P.) - Reve
lou-se que durante as conferências do gen. Mac Arthur com?
premíer Curtin, em Sidney, foram discutidos os futuros mOVI
mentos estratégicos no sudoéste do Pacífico, de acôrdo com as.

recentes conversações, em Washington, entre Roosevelt e

Churchill. Ao que" consta, os líderes aliados intensificarão no
tavelmente o auxílio prometido às fôrças de terra, mar e ar,
do sudoéste do Pacífico. Acrescenta-se que os planos japoneses
para atacar a Austrália, já sofreram graves revézes. Não obs
tante, serão necessárias novas fôrças para quebrar o arco es

tabelecido pelos nipônicos ao norte do continente.
Julga-se provável que os aliados realizem uma série de

ações preliminares, com o fim de se colocar em posições fa
voráveis para uma ofensiva geral.

I I
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No Panamá
Balbon, 10 (O. P.) - Chegou on

tem ,por via aérea, a)l'ocedente de
Medellín, o prosídcntc da Bolívia,
general Penãranda. O presidente
do Panamá saudou 'o ilustre visi
tante. FOI'am disparadas vinte e
uma salvas de artíjharia, em home
nagem ao chefe do govêrno ela Bo
lívia.

,

Desmoronando os planos niponicosSidney, 10 (P.) - O chefe do govêrno autraliano afirmou
que a tarefa aliada em conter os japoneses no sul do Pacífico
está sendo cumprida em grande parte. O sr. Curtiu manteve
duas prolongadas conferências com o gen. Mac Arthur.

Opina-se nos meios bem informados, que chegaram, nes-
. tes últimos temposçsã Austrália, grandes reforços bélicos de
terra, mal' e ar, para anular os planos japoneses de atacar o
território australiano.

Cfiãrii"--·C·h--·ijiiii"iiõ·apüiõSHollywood, 10 (O. P.) � Foi, se exame determinará, ci enfif ica
hoje julgado o caso em que está I e i napel avel.mente, se Carlitos é ou
envolvido o célebre ator Charles não é o pai do 'Debê. Enquanto is
Chaplin (Carl itos) e a jovem Bar-I so, Carlitos deverá custear todas
rv, COIllQ se sabe o famoso astro as despesas médicas até o dia do
e produtor é acusado de ser age-I nascimento da cr-iança, embora
nitor do bebê que a jovem Barry i continue af'irmando que não é o
espera dentro de 4 meses. Sem po- pai.
de'!' dar uma sentenga definitiva, o A senhorbta Barry, porém, con
juiz Williams Baird aprovou, no testa a afirmativa do acusado e
entanto, que 'Se procedesse ao I assegura que ela o provará oportu"test" elo sangue quando a crian-, namente.
ça atingir a idade Ide 4 meses. Es-

\-i

Pelotões espeCiais de repressãoVíchí, 11 (U. P.) - A Gestapo e a Hovra formaram pelotões especiais de repressão contra os trabalhadores que dei
xam as fábricas durante os bombardeios.

Foi dada a chefia da polícia secreta ao general Galbiatti
,depois de demorada conferência com o Duce. Aguarda-se, ago
ra, na capital italiana, o chefe da Gestapo, Himmler, para tra
çar com o general italiano métodos de uma repressão mais efi
ciente, de acôrdo com o modelo alemão.
.. .

Chegou ao Rio o Diretor da Divisão de
Imprensa do coordenador dos Negócios

interamericanos
RIO, 11 ("Estado") - Chegou a esta capital o sr. Frances

Jameson, diretor da Divisão de Imprensa dos escritores do
coordenador dos Negócios Interamericanos. O sr. Jameson, que
acompanhou o sr. Rockefeller, do qual é assistente, na sua via
gem ao Rio e a outras cidades brasileiras, está viajando pelos
países da América Central e do Sul, a serviço do escritório do
coordenador, e deverá visitar êsse Estado.

Como diretor da Divisão de Imprensa dos escritórios do
coordenador, o sr. Jameson superintende programas e pu
blicações de imprensa e avulsas, destinadas a melhorar a com
preensão e entendimento entre todas as repúblicas do conti
nente.

I ,
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A opinião católica e a guerra \A;����d�N�:�;��;:"O Esta(lo" iukia com pst!', ca, uma cm fi de julho de 1940 e

I
espécie ele paz que consiste na au- mal ao que a usa".-Cervantes.

uma série dt' seis artigos sõbrc outra em 17 ele agõsto do mesmo sência ele guerra. A paz é compre- e

ii momentosa "op iutâo católica ano.:Na primeira dessas assombro- tarnente impossível sem justiça". A ANEDOTA DO DIA
(' a gucr-rn", para cuja publica- sas írradiações, o "speaker" ame- Ha quem tenha sugerido, e ain- - Sabe que o Manoel der.
ção, em :Florianópolis, obteve ricano disse: E' evidente que nós da não foi negado, que êstc anó-
exclustvtdadc absoluta da COH' temo-nos desculpado com o injus- nimo "speaker" americano era rubou uma ponte com um sôco?
cettuada ngê ncia IX'l'ER·i\�IE· tlf'ícado receio cio que chamamos Monsenhor Hurley, que foi cousa- - ? !
RICA::SA. confusas alianças, para atenuar o grado bispo ele St. Augustine, F'lo- - Então êle não quebrou a
Nova Iorque - Por An101c1 de,yey que temo;,:; com os defenso- rida, em 19�f1, e que �lirigia pouco [ ante de dentes sti d

Lunn _ (Copvrlght ela Inter-Ame- res ela nossa propria causa. A con- tempo depois, pelo rádio, severos P
'?

po ços o

i-icana) - 1 artigo - (Serviço es- ciência do isolacionista é um doen- ataques aos ísolacionistas amet-ica- .Iosé. ...

pecía l, por via aérea) - O Papa te em repouso. I;;le está sufrentan- nos. Encontrei Monsenhor HurIey ...

não é somente o chefe espiritual do as inevitáveis consequências em Roma, pouco antes da Jtá lia O PRATO DO DIA

da Igreja Católica: é também () elo seu egoísmo". Em 17 ele agósto entrar no conflito. Os seus senti- PUDIl\1 DE QUEIJO Mis ..

chefe temporal de um elos poucos o mesmo "speaker", condenou a mentes intervencionistas eram ture dois copos de leite com

estados que se conservam neutrais teoria de Lindbcigh com grande bem conhecídos, e a sua elevação seis colheres de açucar , seis ovos
_ estado elo Vaticano. A sua rieu- vigor. e lembrou aos seus ouvin- a bispo foi. a mais significativa de
tralidade tem sido criticada por tes americanos que o "Papa está todas as honras que receheu desde -nteiros, uma colher de sopa

.rque les que participam elo pr inci- apaixonadamente interessado 11a que servira por vários anos no se- cheia de maizena e passe al-

I pio de que o Papa devia ter incita- paz. mas não naquela miserável cretariado do Vaticano. gumas vezes por peneira.
'lo uma cruzada contra Hitler. Na Adiei de ooi

.

1
.

...........e......"O••SO•••••••••••••••*•••fIl......... rcrorie e pois mela c trcar'a
Anúneíns mediante contráto sua i rradiacào ele 20 ele julho ele Je queijo ralado. (Minas ou

19-W, o Vaticano defendeu ela se-

O
-

t busr'5'uinte forma a sua neutralIdade <, glgan escO USIO » Parmezon) e uma colher de chá
oficial: "A Santa Sé declarou no de manteiga.
Tratado ele Latrão que tomaria Deite em fôrma untada e asse
uma atitude neutral em relacâo f
lOS problemas territoriais das na-

em
.

orno regu l�r.
çôes e que só interfcrlria se todas
1S partes interessadas, de comum

acôrdo, solicitassem ao Papa a sua

meeliacão pela paz". IE' comum acusar-se a Igreja
Católica ele interferir em assuntos
que lhe não dizem respeito, e ?
Papa tem já sido adver-tido mui

tas vezes da conveniência em res-

Ques�ão de ponto
. tringir-se ao meral11�nte espirítuat.

, I Acusacões e advertenC13 mnguern
de vista as têm feito mais vociferadamente

Buenos Aires - (comentá-, do que o munelp ele língua inglesa.
rio da Inter-Americana) _ I E' pouco razoavel pedir-lhe ,qL�e I

Q d 1936
.

d . desrespeite as regras que o proprio I' u�n o, .em . :? a:rIa OI mundo lhe impôs, simplesmente
italíano TItO Mínnití foi cap- porque nesta controversía parti- I
turado pelos abissínios, sua ?a- cular êle �om�artilha ,mais, das Ibeca fOI cortada como castigo nossas antipatias, amboi a. por ou- I

pelo fato de ter' bombardeado tro, �ado,. êle �ão goze ele todas as I
- .

d
' . nossas slmpatlas.

povooçoes m efesas e assaSSI- O Vaticano é ofici[,lmente neu-

nado cl'eaturas inermes. tral, mas só ofkiaIJllrutl', pois êle
Na Itália o fascismo tornou tem alterado o espirita. senão o

Minn'iti hel:ói nacional. Quem texto c�o Trata�lo c!e Latrão, como
_ A os nazistas e faSCistas frequente-

nao recorda a .celeuma q�e es- mente se queixam. E�u \-ivi na Há
se fato determInou, e a afIrma- ,lía antes ele rebentar a guerra. e

ção categórica dos fascistas, ! passei algumas sem�nas em Ro

de que a execução de Minniti I ma, Florença e MIl ao. pouco an-

. b t
- t ! tes ela Itália entrar no confllto.

plOvaya. e�u eran emen e? �ue Em maio de 1940 os fasci.stas já
os ablSSIl1lOS eram posIt!va-1 perseguiam e r�,altrata\aJ1l os ita
mente barbaros. llianos que compravam o "Osserva-
Pois bem os japoneses aS-1 tore Romano". Durante anos fOI o

sassinaram 'alo'uns dos aviado- jornal elo Vaticano 11(10 sofrega-
.

.
to

'I mente por todos aqueles que elese-
les amencanos qu� tomaral? javam noticias desapaixo:,adas. Eu,
parte no bombardeIO de To- que fôra levado a acreclttar que a

quio. Todo O mundo protestou Iliber?�cle havia al11anhecicl� para

indignado. Os fascistas que a !taha quando o Papa p�lcleu o

.

.
. :-;eu poder tempara I e llma nupren-

tanto b�rulho. fl�eram no �a- sa livre tomava o lugar ela impren
so do aVIador Itallano na AbIS- sa rigorosamente censurada pelo
sinia, não só se mantiveram I Vaticano vim a c0l1cluir, em 19-40,
silenciosos, como aprovaram, que O úI�ico jornal livre na" Itália
..

t t't d d J era o "Osservatore Romano ,
lnhmamen e, a a I u e os a- O rádio da Santa Sé tem mesmo
poneses. falado mais ahertamente do que-

O melhor, porém, é que os aquele jornal. Ninguem pretende
niponicos não mostraram ne- que o rá�i<? do Vaticano seja 9 po�
nhuma oTatidão pelo servilis- ta-voz ofJ('wl cl? ])apa. mas e eV2-

.
b
.'. den te que o \1 atlcano exerce so-

mo faSCIsta. Um adIdo a Lega- Iwe êle a mesma influência que os

l�ão argentina, em Tóquio, in- outros govêrnos exercem sôbre as

forma que o secretário do adi- suas estaç?e� de rádio: De resto" �
do naval italiano Vittol'io Ar- fato do radIO do Va,tIcano atacaI

. . d" t incessantemente o EIXO e nunca

sIlla, fOI espanca o por ra�- atacar a Grã-Bretanha. e louvar,
seuntes, em uma rua da capl- até, frequentemente, o Presidente
tal japonesa, só porque era Roosevelt, é s.igl�ificati::o. (Mu.itas
branco. Reduzido a uma mas- dessas tral1SmlSSOes estao reun�da"

. .

f' A '11 fo' num panfleto de Robert Spe<'l.lgl1t
sa quasI m arme, rSl a. 1

"A Voz do Vaticano"). Numa sé-
transportado para o comlssa- rie de emissões para a A le111anha,
riado, onde provou entre pro- o rádio do Vaticano atacou não só
fundas lamentações que era à filosofia elos nazistas, como a

italiano e desempenhava uma I su� coneluta pessoal. ,"Os cam-
. �. peoes do novo credo eXIgem o sa-

nllSsao especla� r cl'ificio da felicidade pessoa 1 a bem
Essa revelaçao teve como 1'e-! dos costumes, ela nação e da

sultado mais alguns pontapés i honra. Mas quem ,são êles? E'. fa
dados por meia duzia de poli- I cU para os que tem as algl?e1l'as

.. ' . AI' d' f' i chelas, com recentes e raplclas
ClaIS Japoneses. .

em
. ISS?, l-I aquisições ele casas ele campo e

cou amda O adIdo Itallano, majestosos castelos, vit' pregar o ---------------------------------

dois dias na prisão. I credo do heroismo e do sacrifício.
A Embaixada da Itália teve "Num.a irraeliação para a �sl?31nha,

receio de formular um protes-I o VatlCano comhat�u a Opl11laO es�

A • palhada pelos faSCistas de que a
to sobre o assunto. Como se Inglaterra é o baluarte do mate
verifica, a Itália continua rialismo e ela plutocracia ..

"sempre admirada e respeita- As potências do Eixo esp,;:-avam
da' cada vez mais Imperial e que o .Papa a!wnçoasse a cruza-

'. " da antt-comu11lsta". Durante me-
maIS Romana... .

ses, porém, o rádio do Vaticano
não fez uma referência direta à
Rússia. A primeira referência que
lhe fez foi num programa dedica
do a Espanha: "Hoje, 12 ele abril,
é a festa de Santa Maria de Las
Lagrimas, que estamos celebrando.
Ha apenas uma igreja no resto da
Europa onde êste aniversário não
é esquecido todos os anos, e essa

Ié a de Moscou. Temos fé de que
essas celebrações pl'esagiem um

raio de esperança para a

humani-I
dade".
Depois da Itália entrar na guer

ra, um padre americano, que' se
ocultou sob o anonimato, duas Y�.
�e� talou peio rádio para a Améri·. __.. �--iIIIII--------- ..- ------.:.
'r ",w.;: _,."

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre' Cr$
Trirues í

re Cr$
Mês Cr�
Número avulso Cr$

No lnterior:
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

·80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre
Trimestre

Os origi nnls, mesmo não pu-

I
hlicndos, n5.0 serão devolvi.

A direção n::!l'se responsa-

I
hiliza pelos conceitos emiti
(los nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS

Nã.o tenhas dúvida em de·
OU11e18r' um "quinta-COluna",
por maIs que pa:reça teu ami
go; nio mere� tua estima um
�r.t�91 �. l'�JI� .(1- J!. �.l,i .. I

O PRECEITO DO DIli.
O ar livre é excelente remédio

gratuitamente distribuido a todo
o munjo. O tuberculoso é o

doente que maiores beneficios
pode colher desse tônico nat u
ral. - SNES.
..........,..--.-.........,....... ....,.............._�-�.�--
"j\ Balltlcjl�[I Nacional f)lwIHln nnare

(,f'i' ctn kala OH saliio, 1.01' moi ivo (lH i-eu
ni()(>s, cou fer-ê nr-Ias 011 solen íríndes. H ".:1-
,'.í ('slpudida no lrmg'o da purerle, 1)01' de
,}'[tJr, da cadeira dn pl'{\sitl(:'ndn 011 do lo·
�'al {la tríb nuu, SCluIH'C (:leilna (la {'uhe.:'a
·10 !'('srH:,c(j"o OCIII)anfc c' cotocadn (le
.uorlo flue o lado maior f10 J'nt�iJtg'ulu
:·s(eja ern RClllido hoi-Izout.al, c ft' (��.
Il'ela isolada CUI chua", (Dect-eto-Ir-í n.
Vi'!ri, de :11 .Ie julho de 194:!; - Ad .• 18,
....--.-..-..-.-.......- ..- ..-_-..-""._.......��---.�--.,._ .. _.

ACÁCIO MOREIRA
ADVOGADO

RS(,P.I'I'ól1I0: J'lI� ])eodoro, n. 2:1
Atende das [) ils 12 e das 2 ils fi
nr.:SI])i::XCL\: J,a Poria ][011'1,

alli1l't:1l11{'n10 1.12
ex. Post"l. llO. Fone, 1277

o prefeito de NO\'9 Iorque, sr. La Guarliia, felicita o soldado
norte americano Stanley Mcl! tinau, que modelou o gigantesco
busto de presidente Rooseve't. que aparece na fotografia. Este
trabalho foi exposto n,a réde dos Correios de Nova Iorque, por
ocasião do aniversário do primeiro mandatario dos E�tados U·

nidos. (Fóto da Inter Americana para O ESTADO) ..

QUQI}(10 a.lgném. ta.l conlO o Ca.V$·
lheira da ilostrILQi\.o IL-cim". oferecer
lhe. em [lIDável gesto. um c(llioe do
excelente aperitil10 KNOT, lembre
se V. Sino de acrescent"r, ao ag-rade.
oe, "gentilezu.:ESTEE TAH-
BEí'1 () NEY APEílITIV(J

I'nED/LET(J!

Hoje Hoje

{//'! PPOOUTO OA KtrOTS.A.//lO._(O/'I. E JE6(jROS
� ITJ••"AI "".

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

"A RlIlHleil'u ·Nncioll:ll 'Iu:llldo hastea.
dn f"lll Janela, )ortn, Nacada ou hal('rio, fi .. �j
c:u'á: ao ceutt'o, se j,t.-iolculn; :1 dil'e-iül; se

j
fU)ll\'el' handeira de outl'H n:u:fto;

H.O
('P"fll't1'O, lSe figul'Hl'Cln clhrersns l>n.ufleil'aS

p�l·r[lZen<1o nÍlllH'l'o Ílnpnl'; ("ln 1,osiçü, .
!}Uf" lnnis se HIu'oxilnc do ('('litro C ii (1
l'llita <!es(', 'e figurando <1iv('rs:ls bano
llcil'tls, a SOlHa delas 1'Ol'll1:\I' nlÍn\e-l'o IlZ1I',
:\s presentes disposiç<>c8 slio tambem
Hlllicayeis quando JlC:Ul'CllI, ao hu.1o da
Bnn<leÍl'u �aclollal, bun<leÍl'ns l'epl'(,Sl'nt:l'
Uvas de insfittli�ô{,R, (,OJ'])Ol':l('ÕC!5 on n�·
;oci,,<:<>c8". (Decl'elo-l('i )1. 4.545, Ile :H 110
inlho cle 1942; - AI,t. 18, N. ]).

6a.-Fcira6a.-Feira

IZO �

I Dr. Fulvio Adocei I
:

.-

ADVOGADO I J
• Comunica a seus pre· I

·

: zados amigos e clientes
I que transferiu seu

escri-I.I tório para a rua Felipe '
Schmidt n. 3ft (térreo). :

:•••••••••••••••0 4'
I

10 V.-
------ -------------

Ao tentar esquivar·se às determi·
!lacões dos ófI!ãos de Estatística Mio
Mar, uma pessoa revela o que é:
,nimigo do Brasil. E para os iniml'
lOS do Brll!lil, a lei é inflesl'fct
m. E. M,). ."

A's 19 30 horas.
William Powell e Myrna Loy em

sombra dos acusadosA
COMPLEMENTO N ACIONAL

JORNAL UNIVERSAL
PREÇO: único Cr$ 2,20. Proibido até 14 anos.

SABADO: Programa duplo - A's 7 horas

DOMINGO:

Quando
às 6 1/2 e 8 1/2 horas

morre o dia
Com Gene Tierney

81-\N (1-T JEN0] __

Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

A rseniato de
Sódio, etc·

Os Pálidos, Dep?uperado8,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
CrlUnçtiS Rdquiti.l�IlS rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Roma continua

Tezourinha ingressará no
São Paulo

A imprensa bandeirante informa
que chegaram a bom termo as ne

gociações entre o S. Paulo e o In
ternacfonal, de P. Alegre, para o

ingresso de Tezourinha no «mais

querido" da capital paulista. O
"passe" do famoso jogado.r ga,;cho
que na opinião de :Weon�da.s e o

mais completo pontelro dlrelto. do
Brasil custurá ao S. Paulo a 1m

portCl�cia de 100 mil cruzeiros! .

Com o engajamento de Tezourl
nha, o tricolor contará com a

� maior "artilharia" do futeból bra-

h;".ilei ro.
(, .
", egularizada a situação de
� Noronha.,l Mediante o pagamento de 40 mil
'()ruzoiros, o Gremio acaba de con

'ceder, definitivamente, o "passe"
do excelente medio Noronha para
o S, Paulo. Dentro de poucos dias,
Noronha reformará, por mais dois
Ilnos, o seu contráto com o trico
lor paulista.j

I
r
L

•

Zaneti no SanttlS
o III!ttel'á1'l0 zagueiro Zcmeti, que

tttuava no Atlético, de Curitiba,
fir:ml.1rá compromisso com o Sémtos.

•
* .

De Reeife para o l\lo
o conhecido arbitro Palmeh'as,

que integrou a deleç;óção do Espor
te Clube Recife ao g-I.ll do país,
iolicitou inscrição no quadro de
jUizes ofic:i<1is da entidade carioca.

*

Crise no futeból
pernambucano

A Pederação Pernomb1.\cana de
J:)eaportos concedeu, por unanimi
dade, g pedido de deiilfiliação do
�.t.rQnó Clube oNutico,

Famoso «craque» uruguaio
no Santos

vendo

1 que, segundo estatísticas re-

centemente publicadas, há,no.
Estados Unidos, sete milhões de
cães matriculados; e que, dêsse
total, a grande maioria é cons

tituida por animais de raça pura.

2 que foi o livro "La vie en

Heur" que induziu os mem

bros da Academia Sueca a adju
díccrern o Prêmio Nobel de Lite
ratura à Anatole France, em 1921.

3 que a malfadada Linha Ma-
ginot, de triste memória, cus

-tau ao erário francês uma for
tuna equivalente ao valor de
dois terços de toda a Armada
bl'it&nica.

" "

4 que a tromba do elefante lhe
serve da nariz, dedos, mãos

e braços; e que, sem ela, a vida
seria completamente impossível
àquele animal.

5 que só se tornou possível
o desenvolvimento do balão,

após a decoberta do gás hidro
gemo, em 1776, pelo cientista
inglês Thomas Cavendish; e que,
graças á prudência do homem,
foram um gato, um cão e um

galo, as primeiras criaturas que
gozaram as delícias de uma via
gem pelo ar.

6 que a guerra mundial de
1914-18 custou, às nações beli

gerantes, a fantástica soma de
3 trilhões e 610 bilhões de Cl'U

zeiros.

Fantasmas

Festeja hoje o seu aniver sá
rio natalício o sr. prol. Eduar
do Pio da Luz, lente do Insti
tuto de Educação de Fiorianó
polis.

�•
LONDRES, 10 (U ..P.)-Segundo a emissora de Roma, as ilhas de Pantelaría e Lam.
pedusa, estão, praticamente, cercadas por poderosas formações navais aliadas .. Além
disso, consta que os aliados concentraram parte de suas forças para uma tentativa.

de desembarque na ilha de Creta ·e em outras ilhas do mar Egeu ..

O ESTADO Esportivo 1:14:1(']IIlkJ VIDA SOCIAL «�����çao ?��.��!�:�Sob a direção de ERASMO A.nJ'Versárrmn
cial do veterano «Clube Blondin»,Decorre hoje o aniversário a realizar-se no próximo dia 12 [sd

natalício do dr. Afonso D'Es· bado), constituirá, sem dúvida, um

cragnolle Tanay diretor do Mu acontecimento significativa na vida
seu Paulista e membro da Aca- social lugunense .

r.......:�btdo O "Blondin", que reune em sua
""t'1"1:1 demia Paulista de Letras, cons- tota1idade a elite da visinha cida-

TboIlAt'ErOIlHEAIJ/Jl� tituindo a passagem da sua da de sulina, tem na sua pl'esidencia
ta aniversária motivo de [úbi- o dr. Paulo Carneiro, figm'a de in

lo para os que lhe reconhecem contestavel projeção e que muito
tem feito pelo I'rogresso daquela

as predicados de primoroso es- agremlçao social. Honrados que
critor, fomos, com um convite para aque-

* * le ato, penhorados agradecemos.
Transcorre hoje a data ani- fazendo votos de constantes êxitos.

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

versá ria da proressora Antonie- Caspa 1 LÓÇ..lO .M.ARA.Vh
ta de Barros, pessoa muito ben- LHOSA!
quista nos meios educacionais
do Estado,

� Hei vinte e oito anos, surgia, no.

data de hoje, no cenário esportivo
de Sunta Catarina, o Clube Náu
tico Riachuelo.
Fazia ele então, por entre o en-

tusiásmo de seus abnegados fun- Não foi na onda, .

dadores, os mais ardentes propo- O sr-, Ciro l�ranha, presidente do
sitos dê se engrandecer, elevando o Vasco recurscu a t�oca de Santama
senso barriga-verde, que era o obje- ria por Admin, que lhe fô,'a pro-
tivo de sua existencia. posta pela diretoria do Botafogo.
De como ele se tem desempenha- •

do desses seus bélos propositos, Tovar jogará contra o Canto
podem atestar quantos vêm acom- do Rio
do sua marcho. e sua evolução no O futuroso dianteiro 'I'ovo.r ocu-
terreno esportivo' catarinense. para a rneia-esquerda do "on:.;e"Agremiação onde o esporte se faz do Botafcgo no jogo contra o Ccn
com a preocupação única de �7sen- to do Rio.
volver a prática da cultura Hsico e

t _� ..-_ _ _-.__- ••_.",. _ -.•••

�::r� dée ::'sex;::�:o��\u� ���= INOTA CARIOCAcerne à sua finalidade.

"Proseguindo na rota traçada pelos Rio - De VITOR DO ESPíRITO
seus fundadores, o glorioso clube SANTO - (Copyright da PRESS
da Rita Maria s� vem �irmando PARGA, especial para O ESTA
como uma esplendlda reahdade no

DO) _ Muitas vezes a neutraliesnorte do nosso Estado.
Seus ';riúnfos, suas glorias e suas dade forçada é bem mais dificil

vitorias, aí estão palpitantes, ma-I que a beligerância natural. Quan-
'f' 'b tes ates:t;,ndo o

gnl icns, Vl ran,
. _ do um I}OVO sente que deve to-

valor, a tenacidade e a edlcaçao

I
..

de um pugilo de bravos esportístas. mar parte decisivamente nos con-

O cavalheirismo, a lealdade, a flitos nos quais são jogados os

educação esportivo. de seus valo- destinos do mundo, torna-se difícil
rasos remadores, constitue prova aos governantes conservar a neu-

.. _. <xuberante de" que o Riachuelo
�.

d d tralidade. O presidente Getúlio Var-
/ marcha no. vanguar a o nosso. ,

I esporte, educando a mocidade catc:- gas d isse, certa vez, explicando a
- rinense, e. ,cc:nduzindo-a ao comi-I entrada do Brasil na guerra, que
nho da vltorla.. . ., não fôra o govêrno quem decid-ira
Os seus inesbmavels serviços a

Id ortes são inumera· tal passo, mas, o povo, pelas suas
causa os esp '" _ ,.

veis. mequivocas manifestações pubhcas.
Nos prélios oficiais da ca�oa�e� I

Éie apenas puzer a em execução a

estadual, as suas inconstavelS VltO- medida que o povo já ditára.
. 'f'caram sempre gratasrias segnl 1

_ Apesar de todos os países ameri-
alegrias para a nossa populaçao,
que com ela tem vivido horas de canos terem formado entre as na-

vibração inesquecive}s. . �ões que combatem Q banditismo
Hoje, no Estado e conhecldo em internacional nazista, a Argentina

todos os recorrtos. lembrado em
vinha sendo uma dolorosa exceção.todos os municipios.

O cavalheirismo que sempre de- Era sabido que todo o povo da
monstrou, a lealdade e a honra de
seus remadores, são motivo do seu

renome e orgulho de nossa terra.

Salve! Clube Náutico Riachuelo!

nação amiga estava inteiramente ao

lado das nações democráticas. O
próprio govêrno não pendia sem
dúvida para outro lado. Timbrava,
entretanto, em manter-se neutro,
equidistante das potências em

guerra.
Chegam agora notícias da vitória

de uma resolução naquele grande
país amigo. É o povo argentino que
quer ver sua pátria integrada na

frente continental, expulsando do
sólo ameri.cano a única �uinta-co-ICARTAZESluna perfeItamente orgamzada que I
ainda restava no nosso hemisfério.l

ACOl�tece, dessa forma, ,n� Argenti-j-HOJE _CIOIXXICD:'6a7te'fr�<XlOOC'(lQOH�"""'"na, Justamente o contrano do que' "..,.,.._ """"""",_"""""""'O<lOCXJ<XX>OO<""""""<XXXXXlClO�,""""""",
sucedeu na Itália, onde o povo foi I '·>O<lÕrlesTs87 CINE ODEON

.

sessõ,'as às
arrastado a uma luta da qual dese-! e 1602 19.30 hs.
java estar ausente. No país vizinho I
é o povo que procura marchar para I
a guerra. IMomentaneamente, certos govêr- i

l10S pensam que podem lutar contra I'o povo e até vencê-lo. Mas essa ilu-,
são não dura muito, como estamos ivendo na Itália e como mostl'am OS)
telegramas procedentes da Argen.'
tina •

O famoso "cro.que" uruguaio Or
dovds, cerrtro-ovnrrte do Irrte rnacio
nal, de P. Alegi.'e. pretende trans
ferir-se pura o Santos.

Desaparecidoo sr. João Nilo Vieira esteve, on
tem, em nossa redação e nos par
ticipou que seu Hlho, Joã.o Cnrlos
Vieira, de 8 anos de idade, mOre
no, cabelos crespos, tt'ajando cami
sa esporte e calça escura, havia
desapa.recida de casCl. Pedimos, b.
quen't encontrar uma cl'ianga, cu

jO!! cl'U'Qcterlsticos coincidC1m com.
os dados acima, o obsequio de en
caminha-lá à esta redctçâo.
Cabelos bran�o8 t

MARAVILHOSA. �
L{lÇl0

"A Ha!l(leÍL'a Nacional quando em fIo·
...10, sobre escudo ou oun-a _qnalquel' pe
('H, que agrupe divel'�s bandeiras, ocupa·
I'Ú o ceutl'o, nilo podendo S{�l' lllenor do
que as oU(l'as, "em colocada abaixo de·
las". (I)ccreto·lei 11. 4.545, de 31 <le julho
de 1942; - Art. 18, N. 5).

Completa, hoje, mais um ano

de existencia, a gentil srita.
Nair Tavares, filha do maior
Jacó Tavares, residente-em Ti
iúcas.

• * ,.
Fazem anos hoje:
sra. Sidonia Melo. esposa do

sr. Luiz Melo;
srita. Vanda Iconomos, filha

do sr. Agapito Iconornos;
s s, Júlio Lange e Oscar Trem

pwnsky;
menina: Nadir Nice Botelho,

filha do, sr. Ger cino dos San tos
Botelho;
menino: Sinval, tilho

Agostinho Silva.
do sr,

•

Nolvados s

Com a srita. Olga Caminha
contratou casamento o nosso

conterrâneo sr. A,belardo Elias
Sumar.

Washington, meca
dos homens livres

Agradecimento e Missa
Luiz d'Acampora, filhos, genro, noras e netos,
agradecem a todas as pessoas que compareceram
0.0 enterro, enviaram telegramas, cartões e flores,
quando do passamento de sua esposa. mãe, sogra
e avó CLl:MENTINA D'ACAMPORA. Outrosslm

convidam a todos para a �issa do 7' dia, que será rezada na M-atriz
de João Pessôa, no dia 14 do corrente, às 7,30 horas. 2 v. -- I

DO DIA

o filme musical

Uma
mais romântico que o cinema já produziu I

J\

vocepara
com Priscilla Lane, .Richard Wort e Betty Field

CINE JORNAL BRASILEIRO (DIP)
O QUE FAZ UM ESPIRRO (Desenho)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3,(;0, 2,00 e 1,00. Impr. até 14 an03

-

cançao

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19,30 hs.
Ultima exibição da celebre

A viuva
opereta de Franz

alegre
Lehar

com Maurice Chevalier e Jeanette Mac Donald
NOS DIAS DE DESCANÇO (DFB)
Preços: 2,00 e 1.50. Censura Livre

Wash ington - maio -- Por Leo
poldo N. Chavez Ministro de Pre
visão Social do Equador (Copy
right da Inter-Americana, para O
Estado) - Sinto uma extraordinit
a'ia emoção 3.0 chegar a êste nobre
pais, baluarte da liberdade dos po
vos da América. Washington pare
cc-me a Meca dos homens livres.
Vim a Washington para iniciar

uma viagem de observação sôbre
questões ind imamenfe relacionndas
com o Ministério de Previsão So
cial do Equador, que está a meu

cargo. O sr. Coordenador dos As
suntos Inter-Amer-icanos foi muito
amável comigo dando-me a opor
tunidadc de visitar êste grande
país, onde se está estruturendo o

cspir-ito de uma democracia (lU c

tende ao bem estar de todos os pai
ses do globo.
Minhas primeir-as impressões,

como era de e�JeraI', são ainda
'confusas, posto que a complcxi da
de da vida neste pais sobrepuja
todo o Jim1te de compreensão, Es
tú ,nisto, que um pais de mais de
130 milhões de habibntes oes0n-

\
)
I)

._---

DOMINGO:

ODEON E IMPERIAL
Com um pé no céu
Com Martha Scott e Fredric March

volve atividades sumamente dife-
rendadas: a técni.ca, a pÜltencioalí
da,de econômi.ca, a acIminish'ação,
etc., não ,po·dem ser apl'eendidas
11l1l;I só golpe de vista. Seria neecs

sáli'io meses, s,i,não mesmo anos, pa
ra ler uma' i,déia aproximada do
aee],el'ado ritmo ela vidiT no,rte-ame
!·jcana.
Para mencionar UilJCl1aS uma jns

tituic:-ão - que têm, aJiás, pouco
tempo ele vida - ,o Escri,tório do

ÇQprdena,rlor dos Assuntos Inter

AI11�i(',anns,
pos,so dizer que encer

ra III 1a lal l1111lüplicidade de fun
ções cl'c1adelÍ.l'mnente a,ssom1brosa:
Nesle Escnitório vi diversas cente
nas de pessôas dedkadas a estndos
e fu.nções de toda índole. No llliCU

I'ügresso ao EqnaJd:or, f'aa'ci co·mpre·
rnr]cJ' aas meus cOl11ipatrióta,s quão
granrl i osa é esta organização, qtlc
centraliza as atividades de todD
um, continente, no que diz respeito
a_ proMemas de eng.onharia sallitú
ria, ajuda financeura, educação -

enfoiJn, todo um conjunto de labo·
res que preparam o melhorarnen.(o
das bôas relações e,ntI'e os povos
ela América, obriglados hoje, mads
do que nunca., a 'lmi'r-s,e conLra a

agressão mais ,j,nql1a,lificávcl que
registra a história.
Todo t'sle movimento foi inspin

elo pela pC'rs'()n'a�idade mais radio
sa do corutinenle, PreSlid·ente Fira-n
l,,].jn RooseveLt, que, ao lrunrar a

politica da Bôa Vizi,nhança, encon
Inou uma fÓl'mtüa mágica pa'ra con

seglli I' a unificação das Américas,
'esta mesma :nniã,o que há de per
dunw �)ara a,ssegnrar 9 bem' estar
(lIa hW1HIn,t<hl«e1

i·:,

II:
I

J

I
I
II
II

J'

r
I
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HOJE
e todas as
noites!e

"

Parque-Teatro de
Instelade no largo General

As quintas-feiras a gosadissima « Hora do (oleurc. I com

Recanlo onde

Diversões GUARANI'
(antigo Campo do Manejo)

distribuição de valiosos premios aos vencedores

·existem tristezas
Osório
-

nao

-\''Üticioll o "Correio do Povo",
Lle POI'lo Alegr-e, (111l' [o i realizada,

,12a. feira, lima rcuu iào das dil'elo-Iras dos G·I'1I110S EsC':)larcs de Por-

110 Alegre, sr-nd o, nessa ocasi ào,
Iprescl1lc a Com ixs áo es colh i du p c

!la Ci<ISSC, assinado o meruori a l ao

!gal. Cordeiro de Furi as, p lcitcan

Idu mcl horiu de vcn c iru.c n í.o s do

/,prol'CssO'rHdO pr imári o riogranden-
se.

I Submc
í

ido. lVPÓS, ii ap rcc iaçúo
! do dr. Coelho de Souza,

ê

sse m.c

mor i a! foi, cm data de o n t em, en-.

trcguc ao int ca-vent or Iedcr al 11-\).1
------- IO!Il<!__iiii Estado, lendo, para isso. compa-

recido ú Palúcio a comissào acima
eilaida, integraria da-; professoras
hlclv iru : Machado da Rosa, Ana
Heit, AIIlt:liü Purí n Pcre i ru , Zi tu
'I'e ix eiru e Indiana do Vale. que se

fez acom p anhar do secretario de
1:�dllca(:ii() e Cultur-a.
Al!emh'l1do ao dr. Co e lho de Sou-

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & C ia.

O maíor e mais acreditado Clube de Sorteio de Mí-'r
cadortas do Estado

Sortt'ios DOS dias 4 Ij 18 de ca da mê-
PRÊMIO MAIOR CR.$ 6"�5o',OO
Muitas bonificações e tnscr lções de pag.nnentos.

Médic(· grati.;
NOTE BEM todas �H�h8 va"u;gt'DS por a penas

, Cr $ 1,lO Tudo que promete cum
ore jfjContiDf'Dte. Não exi«le igue l. Nilo f('flila e não
duví te um só instante. Conco r ra para () nróxtm o

sorteio, tenha cuííanç-, q e, quando menos e spera-, li
sorte virá ao SAU encontro

Conserve hem na memória os dias ft e i8

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

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

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

à DelegaCia Fiscal)
�.A:............w.........• •....---..- .......-·......w.rJ"_...-,........�........-..��------�
� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �
:� Fundada em 1870 - Séde: B A j A �•
1

IXr�ENI)JOS E f!'J�p.llNSPORfJ1}�S II� �:: J)ndo. relaitvos ao ano de 1941 ..
,I CRpitRI Real ízado Cl'S D.OOO.Oao,oo"

� Reservas, rna ís ele ,..... .. . . .. . .. .. . . . .. Cr� ;;9.[;00.000,00 �
l Respon sabi lldades assumidas r . Cr$ '1.718.:::3S.24n,7S )
� Reoetta o-s 34 .1\)8.8:3-1,90 �I' A tívo em 31 ele dezembro Cr$ 91.SG2.3!1R.37,

:: Sinistros pagos _ , '" .. .. . Cr$ 7.42G.3J;:.!,52::
I

. Bens ele raíz (prédios e terr-enos) Cr$ 28.7'12.0'17,44',
:' DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'L'lra Freire de Carvalho, nr. Francísco "

:t "

� de S� e Anísio Massorr-a. ,

�' Urllg���.n��:�tl�a�����g::c���l'��: ��(!O p�jl::;��:�t'��c1�:��o;;:\,ll1ér��:,u�'��.o�� �.,e Africa. I'
'I AGEN'l'E EM FIJORIANéPOUS .,
'i C A lU P O S L O B O & C I A. - nua Felipe SChlllidl, ll. !lf) �

�I Caixa. l'ostal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telc�l'. ",'\IJIANQA" ::SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME- •

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �
. \.�.......,..".,.,......,....-.._............- ..........._ ...._ ........- ..._..._._._...._._._-_._-------_-.. -_-_"_-

z a e Ú cOlllissüo reprcscní a l iva do -------------------,-----------_

�i�1�::I�::��:�::.,I��r:�::J::��:�I'::�il;::�lE;���: t Viuvas Dalxi�!g�di�U� e filhos, Odette Nurie s
. Martini. e familias José Tolentino de Souza Alcides Co.lde ír rentrar de caber-a er!!;lIlda, porque 'I'o.ulois Ilcieforrso Liri ho.res J.p

.

D t' B 'd.• '- '- .. , ��..... ... ... I _::::, e uv _nelO Uü.i' e roga conVl arrl
não íam pedir 1I111 Iuvo r, mas p lci- a todos os "f:)arentes e pessôo,s de suas relações, para' assistirern
tear um d ire i to que s. ex c i a. reco- à missa que mandmn rezar. segunda feira, dia 14 do cor-rerrtc ,

nhcce e que ludo Iarú. d cnt r o das I
às 7,15 horas, ;-c !g!�j;:, São _Fr,ancisco, por alma de seu inesquedvel

.. .i . "

•.
"

.' <
•

genro e cun hodo CP.sSIO Di\ ...UZ ABREU, fale�ido em Itaiopolis,possib ili d ndca.utun i s , pu: a .lICl1del.,neste Estudo .

Expressou o chefe Ido govêr no rio- Antecipadamente, ag1:'adecem a todos os que ccrnpo recerern a

gn1.ndensc
�1 sua

Si.lllPalia pelo 1l10-I�e
áto religioso.

.

vimcnlo encetado cnt re o professo-
-

':-"""""""_."'.��-�-II'n:lc) nri mú ri o do Es[.adO, que CUI-, �� <;; l� � ;;o

m i n ava com a entrego do m cmo- telle.r de i<iPlntura

l,rl'I.
r-ial , .iii em .'>UHS mãos, )
Com a mesma s impn li a o dr. Os- Prcíessor Estaníslau Traple

cal' Fonl oura scc rctá r i o da Fnzc n- t:ULAS DE DESENHO E PINTURA
rln. rccchcu a corn i sxáo ele pr of'cs-

i
S'Ü'I'as, acolllj)anhadn <10 dr. Coelho Diurnr:.g - das 14,30 às 17 hs.;
de SOllza, qU::l·ndo lhe foi feila a. Noturnas - dcs 19 às 21 hs .

entrega de 1I1lla cópia elo Il'eferido A'S TERÇAS E SEXTAS.FEIRAS

Jl1������J�:�il'a XacioJ);i--,f�\'� se�-"h;�i��. Exposição Pernlanenie
da dr- .'iol a sol, s�ndo l!(\I'lniticlo () Sf'U ., -

,- (" h'd () (' IliSO" llOil" lima \'<>7. (Ine sr ach(' COII\'<" I\ua te,ipe ..)( mi t, :l .SQOr.), sa:l n' 3
lIi(.l.ntf'H1f'nl� ihnnill,Hla"� (Dec,'eto�l('i 11.

4,;'·15, de 31 (1,.. .iulho ,1p 1H42. ;u't. 12),

Melhoria de vencimentos para o

professorado primário do
Rio Grande do Sui

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

••••••••••••••••��•••••••••••••••••e.
• ••

iA "Casa Daura" i• •
• Continuando na sua espetacular venda de inverno, oferece •

: a seus fregueses, durante o mês de junhol mercadorias par :
• preços ião baixos. que são verdadeiros brindes. em retribui- •

: ção à preferencia com que tem sido sempre distinguida. :
: EIS ALGUMAS DE NOSSAS OFERTAS: i• Pelúcia lisa mt. 3,90 Leite de Colon�a um 6,0 •
• Pelúcia estampa.da " 4,90 Leite de Rosas "580 •
• Cachá c. pelúcia " 5,40 Pasta Kolino!! e Odol uma 3,40 •Pelúcia. fustão, art. bom " 5,50 Pasta Gessy e Eucalol " 3,00
• Ca.semira com 1,50 largo "23,00 Pasta Lever 3,30 •
• Pelúcia eetamp. retalhos " 4,50 Odol Liquido um 6,00 •Cobertores cinza " 8,40 Baton Michel e Tanqêe lO 3,00
• Cobertor83 paulillta p. casal um 31,00 Sabonete Lever, Gessy e Lif.ebuoy caixa "4,80 •
• Cobertores paulista. p. solto "25.00 Esmalte Cutex um 3,40 •Cobertores p_ bebê " 6,50 Talco Ross " 3,30
• Colcha de fustão p. casal uma 24,00 Boinas branca e marinho uma 850 ..
•. Colcha de fustão p. solto " 17,00 Lã Linda em novelos um 1,50 •
•

Colcha de veludo p. casal "32,00 Jogo de COU1'O p. homen "10,00 •Colcha de seda p. casal "48,00 Jogo de renda p. quarto (7 peças) um 35,00
• Toalhas Alagoanas p, banho ., 10,00 Coletinho de malha p. rapaz um 6,50 •
•

Toalhas p. rosto desde " 2,00 Pulover p. homem desde 13,00 •.Atoalhado largo 1,40 mt. 7,00 Linho estampado mt 3,50
• Tecido p. colchão " 3,00 Laqué liso "4,50 "Opala lisa desde " 3,00 Tafetá Moiré " 10,00
• Opala estampada desde " 4.00 Setim Lumiere, largo 0,90 "14,00 •
• Cretone branco "

11,00 Veludo Chifon "55,00 •Cretone em cores
" 12,00 Veludo branco, largo 0,90 " 12,00

• Lâmina Gilete Azul 1I2 dez. 4,40 T..afetá Xadrez de 6,80 e 7,50 •
• •
• J"AZENDO SUAS COMPRAS EM NOSSA CASA, TEMOS A CERTEZA DE QUE •
• V. S SERÁ BEM SERVIDO, ADQUIRINDO ARTIGOS NOVOS POR PREÇOS •

: SEMPRE MAIS BARATOS. COMPRE NA CASA DAURA, À RUA FELIPE :
• SCHMIDT N. 19 E GANHE A DIFERENÇA f ..
•• •
•••••••••••••••••••••••• 8� •••••••••••

c

D.

Hoje e anwnhil s('']'ú a sua i)l'efel'ida
J)1'o_g'as nacionais e estl'augeiras - HOlllCollatias - P�I'1'11nlnl"i;lS _

i\rUgos de borracha.
(Jal'Clntc·se a exat.a obsel'vfllitia 110 l'ec('itnih'io lllé(lico.

PREÇOS }'\[ÓlHCOS.
HlIn COlIs�lhciI'o Mafra, 4,c 5 (edifício do l\Iel'caolo) - FONE 1.1142 D

TENHA JUIZO c

n
n

TEM SfFIUS OU REU.

MATISMO DA MESMA·

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

A SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fi!fado, O Baço, o Coração, ° Estômago. oS
Pulmoes, a Pele. Produz Dôres de. Cabeça, Dôras
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz os iodivfduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradaver
como um licôr

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

.

da mesma origem
. FALAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o pl'�parado � ELIXIR A composlçl1o e o sabor a·

«914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os C8S0S de indlcaç!l.o apro- !acll manejo para o públicoprlada (aHills em varias de no combate á "UIII!>., quallda
suas manifestações) 08 relml· de3 que frequentemente a·
tados têm sido s8tlsf'atorlos; orovelto no AmbuIatorlo da
pois são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. WashiuutoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Pasa", .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRtCOI.A
DR. ARAÚJO DE SANTA:CATARINAOLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especiulista, assistente do Professor 8anson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. NEVESMADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cmso de Aperfeiçoamento e Longa Prática 110 Rio de .lanetro
C()IiHl�T!I'AS - Pela manhü: ,'s ICI'ças, 'Jnintas e sábados, das lO "" 12 1101'''8:
io t.-.I',1<.. , dial'i,"nl'nte, das 15 ,'S 18 Iror-as - CONSU1/J'óRIO: Rua ;Joiio Pinto n, "

�ol)l',l(lo - ICou,,: 1,4(;7 - }tcsidôncia: nUa Presidente Courínho, 2:1.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(nipI01l1�do pela Faculdade Nac, de Med icma da Un ívcrstdade elo Brasil)

Ex-int(','no cio Serv íço ele Cl.ío Ica Médica .10 Proí'essor Osvaldo Olivcu-a, médíco do
Departameu to de Saúde

('LIXrCi\ 1\I«;J)ICA - 1IIol"5l,ia8 iIlICl'l,as de ,,,iuIt08 e ct-iancas. f'OXSeL'fúRIO:
nn" 1','lip" Schmjtlt. li, 38 - �rel. 1426 - .r:ES rDf;)i ('L\: Rua \'iSCOllc!C de Ouro
rl'"lo n, 70 - 1'el. 1523 � HOJ:'Anro - nas 1:; 'IS 18 horas - VLOI:J.-\.XóI'OI.IS.

�', URA. JOSEPHINA SCHWEIDSON ._. MÉDICA
llO}�NÇAS ll]� SENHOR.AS E CRIANÇAS

rOXSI"L'rA.S: nas 10 "S 12 e das 14 �s 17 hOl'as � .nna 1""lil'l' 'Sc!omiflt, :IH (sol... .)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-iJltí'rnO elo Sctvtço rto Pr-oí'essor; Leôn idas Ferreira c ex-estagíárío dos S<'l'viços

do dr, (;:lbl'iel d" Andrade (Rio) e dr, l'cl'eil'" Gomes (S, Paulo)
l'hl'fo 110 S,>rçiço III' Oftalmologia do Depnrrnmento ,I<' S:llíde {' J10'l1il,,' de ('aridallp

t 'Iínten lnédico·('ÍrÍll'gica �spe�jalizacla I)p Olhos, Ouvidos, Xru-Iz c G:u'g:1l1ta
COXSUT,T()RIO: Rua Fr-lipe Schm ídt , fi, Pone 1259 - COXSUT/r:\s: Das 15,!lO

às 18 horas - RRSIJ)j:)NCrA: Cousetheh:o �larra, 77 - FI,ORL>\:"\(>l'OLlR,

tões" de Euclides da ,Cunha repre- literat.ura hispano-americana e rei
sentam para o Brasil o que são para tOI' da Universidade de Obregon,
a Espanha o D. Quixóte e os Lusia- pôde af'irmar ser "Os Sertões" "o
das para Portugal: - símbolos de, maior escrit.o no Hemisfério Oci
nacionalidade. É o depoimento unâ- dental".
nime de quant.os tem examinado o O m esrn o conceito exprimia, aliás,
grande livro, que, passado quase pelo conhecimento do original, êste
meio século, não envelhece. Escul- estranho amigo de nossas letras,
pi d o em estilo pessoal e forte, e é Isaac Goldberg, no excelent.e com

exatamente o caráter própr io que pêndio de literatura brasileira, pu
apresenta, a sua renercusão tem blicado em 1922, no Estados Unidos.
sido realmente formidável, pois, em Mas, para que o nosso maior li-
UH. ediçâo, já se espalharam cêrca vro pudesse penetrar nos meios no r- LI·CO-es de inglêsde 20.000 exemplares. Será muito e te-americanos, e, pelo veículo da

,
talvez lJOUCO,.. Iingua culta mais falada no mundo, Professora residente à ruo AI.
Entretanto ficaria segregado no chegar às esféras do pensamento mirante Alvim, n: 26, dá aulas

segredo dos que falam português se universal, seria preciso que

fOSSe[
p::áticas e teóricos de inglês,

niio f'ôsse transposto a outro idioma, transposto para Q inglês. N 314 5 v,-alt,-3
Foi esta emprêsa benemérita a que É o que se pr-epara nesta hora, COMPRAM.SE
<e a balançou corajosament.e um na Chicago University Press, Armações de Corbelhas, usa das
�rande amigo do Brasil, recellte- no simpático movimento de inter-I ou nóvas, de qualquer tamanho.
mente falecido na terra natal, o sr. câmbio brasileiro-norte-americano, Tratar nesta redação. 5v-2
Genjamim Garay. Teremos em breve a tradução "Os

"b
r

E, assim, al>areceu, em 1938, a for- Sertões", precedida de um formoso U acara
mosa tradução argentina, primoro- prefácio de Afrã,nio Peixoto, à Por 'd'preço mo lCO. vende-se
samente feita, oficialmente pela quem, por direito legítimo de nas-

uma, com ótima casa de mo-
"BIBLIOTECA DE AUTORES BRA- cimento e de conquista, caberia radia. à rua Lauro Linhares, n.
SILEIROS", sob o título "LOll SER- apresentar ao público da grande 64, medindo_ O terreno 20 mil
TONES", em dois volumes. nação irmã do nor�e: ? li:ro funda- rnts. quadrados. Tratar à rua
Lenda pela lingua de cêrca de 69 mental de 110s�a clvlhzaçao.

. Cons. _ Mafra, n· 39 (Altaiata-
milhões de americanos, era o meio O trabalho, Ilustrado como a ed�-! ria). 30 v .21
de estabelecer mais lIma corrente ção brasileira, terá ainda a valol'l
de fraternidade entre os »OVOS ibé- zá-Io COml}osições orig'inais de 1'01'-1ricos do continente colombiano. Já tinari.
E:nrique Fabregat, com o entusiu- São as grandes obras universais uma embarcação para esporte
mo vivo de sua admiração, dissérll, que ligam os povos. E só são real- tipo baleeira, com 5 metros de
certa, vez, entre atônito e constran- mente universais aquelas que, no comprimento, em perfeito es

gido, como pudera existir tamanha conceito de Marit.ain, apresentam li- tadn, com todo material ne.

obra de »ensamento e de arte igno- nhas caracterÍst.icas nacionais. cessário (2 velas, 3 remos, etc.)
rada de homens cultos sul.ameri- E, nenhuma, ent.re nós, as apre- Tratar com Heládio Mário de
canos. senta tão nítidas e tão luminosa;:;, Sousa, Agência Chevrolet (S.
Mas não foi apenas; aos Que fa- como "Os Sertões". A, Comercial Moellmann).

Iam castelhano que a tradução de Será, pois, sôbre o serviço imen-

VGaray levou a n\ensagem d'''O!!, so prestado à nossa cultura, um ende-seSertões". • I dos elos mais fortes neste movi-

Chegou também, é certo, aos I mento de aproximação entre os Es-

Estados-Unidos, aos especialista!! tado!! Unidos e o Brasil.

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO DRCLINICO
.•

DR. DJALMA
MOELLMANN

F01'1l1:ldo vela Universidade de Genebra
Com prática nos hosptta ls europeus

Clínica médica em [!'eral, pediatria, doen
ças no sistema nervoso, aparelho gen ito

ur lnâr-ío elo homem e da mulher
Assislf', 'J'úcnico: DR, PAULO 'J'AV_>\RES
Curso de Rad íolog ia Clínica C0111 o dr,

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo), Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidaele cio Rio ele Ja
notro. - Gabinete de 11aio X - Electro·
cardiografia clinira - Metabolismo ba,
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

,.;.� <�isiotel'apia - Laboratório ele micl'os
�opia e análise clínica, - nua Fernando
\Iacllado, 8, Fone 1.195, - Flol'ianópolis,

DRo AURÉI.IO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
r.Iorlernfl c j)oSS:1nte instnl:1çiío

de 200 1\[A.
Dingnústico ]lrecoce <In, tuherclllose
lllllmotlar, úlecras gitstl'icns e dllO
dcnnis, ctlllcer do estômago, at'e
çôes das vias biliares, rins, etc,
Aplica o Pnel'lll1o-tol'aX artificia.!
para o trat:llllento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médic:l: Ondas curtas e nltl'a.-cur
tas, P.nios Jnfra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta, Infrazon-Terapia

! Consultório: nua Deodoro, 3
esquina Felipe Schmidl:

Das!) às 12 hrs" e das 14 its 17 hrs,
Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do
DU. AUGUSTO DE PAULA
CIRURGU,O - J))RETOR DO HOS

P1TAJ.J DE CARIDADE
Doenças ele senhoras - Operações -

Dia\.r1'l'i,ia - Infm-Vcrmelho - U1tl'u
Violeta

, Rua Visc. de Ouro PI'eto, 51. Tel. 1,G44
..I CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às G horas

1 _, riat.all1ento rias dores e inflamações nas
l senhoras para evitar operações

HEtENA CHAVES SOUSA
],lNFRTtllmmA onSTÉTnICA

(Parteira.)
J1llllotl1nda pela lIIall'l'1I111alle

de Plol'ianópolis
<'otn 10DI:'a lll'ática do ser'\'Jc;o

obstétl'ico
Alenrle ('hnl11n,108 n qllnlqlle.

hora
P,'ac;,a ,'III nalldelrll, 53 - soll,
(Antl:ro J,al'l:'o 13 de Maio)

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

t'h'lJ1'�'ia e Ot't.opedin. Clínica c Cil'llrg'ia
do (OI''',., Par-tos c doenças de scuhorns.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
ríamente elas Hi às 17 110":15, ]:J�SIDJ'!;:-i·
CIA: Almirante Alvim, 36, Fone 7;)1.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA M1WICA

nua Vitol' )[eil'eles u. 211
Telefone n . 140:;

Homens c Sen.hor-as - Molést.ias
:'\ervosas - Moléstias Men ta is

('onsnltas di:\l'ias rIas 5
hOl'as elH diante

Or� li'tewlon L. d'Avila
C- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vias urinárias - Operações
Consul t: Vito!' Meireles, 28,

Atende diariamente às 11.30 hs, e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66,
Fone: 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA lUÉIHCA

Fone 1392, 8 às J2 e 14 às 17 horas, RE-
Moléstias intel'1llls, de Senhoras e Cri·

STDf:NCIA: Av. H, Luz, 186, Fone 1392,
an<:.as em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto,

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. SAUI.O RAMOS
R'lll'cinli,trl em molést.las ,le senhoras -

Pal'toB.
,\L'l'A CmUTIGTA ABllO�JlNAJ,: ('sl(,·

mago, vesícula, út.ero, ovário" llplln(lico,
11I1I10rcs, ('te.' - C1HURGlA PI,AflTrC.>\
00 PRRIXFJO - H(il'nia�, hillrocele, ve

I'icoccJe. TI'a1amento sem (101' e opcl'ução
de }TPlnol'l'oirles e Val'i7.es - FI'actlll'as:

;tp!1l','lhos de gêsso, Opéra nos Hospitais
de Flol'iauólloli8.

Praça Pereira (l Oliveira, 10, I<'one, 1.009.
H01'ÚI'lo: J)as 14 "is 16 Itol'as, lliariamellte.

r
Os órgãos da Estatística MilitaI

em apôio legal, quando intiman;
o produtor e o vendedor a mostraI

, o que possuem em seul! estabeleci,
�O!1. (D. E. M.).

,_!ia

Quem sonegar informações à ll�s,
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, com(l
illimi20 do Brasil (D. E. M.).

Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

Rua Trajano 11. ]6 - Séde p rúpr ia - Registrado no Ministér io ela Agri-
cultura pr-lo Certificado n, 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE 1&. e 2a• edição

FLORIANóPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

Empréstimos - Descontos - Cobranças c ordens de pagamentos
Tem correspondente em todos os Mun icipios do Estado - Heprcscnlanl.c
da Caixa Econômica Federal para a venda das Apól ices do Estarlo de

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro,
Pa�:a todos 'os' coupons das iapó.lices .Fcderaís c dos ']�stac1os �dc RIío Paulo,

.l\linas (Gerais e Per-namlmeo
Mantem cartclru e�perial 113,'a adm in lxunçâo de prédios,
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

c/c ü disposlcão (r-et irnda livre) '",."""""""""" 2%
C/C Limitada """""."""",'."""",.""",,'.', 5%
C/C Aviso Prévio """",.""""".,."""""""." 6%
C/C Pr37.o Fixo """'""""""""""""""",,,. 7%

Ac('it:1 prncurncão para receber vencimentos ('111 todas ns HcpnrIi
çl;cs Fedcr.us, Est.uluais (' Munic ipais.

..............I........�

S 8 nu u�nDICONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC,
TOHICO- DO CEREBRO
rOHICO DOS MUSCULOS
0, Pálido.. Depaup.rado.,
Eagot.dol, Anêmico., Mi ••
que cri.m Magrol, Cri.nç••
raquíticu. r.caberão I tenl-
ficação geral do org.niamo

� com o

Sanguenol
Edição inglesa d'«Os Sertões»

Por F. VENÁNCIO FILHO
(Copyright da INTER-AMERI,CA
NA parn O 'ESTADO) -- "Os Ser-

de litcratura ibero-americana, que
os h:, hoje, vários e ilustres.
Assim, J. C. Nelson, professor de

ue. D,N.S.P. rr 199, d9 1921

PRODUTOS «IMPERIAL"
k.
k.
k

2,50
2,50
1,00
1,00
2,50
1,50
1,50
9.00
11.00
2,20

Farinha de trjgo,
« « arrc'z,
c "araruta

Amidilho
Fécula de b'1tatf!8,
Crem� de mi ]lo,

« de arroz
Coloráu. p'lcote eDm o( ks.

« cllixata com 4 ks.
c C8nec6S de 250 grs.
Grandes descontos 80S revendedores

Leopoldo Kraemer
Rua João Pinto H' 11

pacote de 1
de 112
de 114
de 0{2
de 114
de 1
de 114

»

k.
k.
k.

GargantaIrritadaFriccione este poderoso unguente
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que se

respiram desínflamrnam logo as
membranas irritadas.

I I

«

«

«

c

30 Y-l1

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CJ A, Wr�'rZET__J INDU8'l'ItI AL-JOINVILT__JI� (MlwclI reglsl.)

a.o 4... f.lta" •• •••• a's_.- l'
III .> I fIIl. ai. I _ H' J u . _ 2 • _:...1 tt· 1 __ =.f1 iii J z

r II

Vende-se

peguena casa

comercial, de
sêcos e molhados, hem a.

freguesada, à ..rua Uruguai,
n. 17. Tratar na mesma.
271 30 v-25

'I'

! ,

LIMOUSINE. "

VENDE-SE por Cr.$ 7.S00,OO uma
limousine Ford 1937. Vêr na Go.ra
ge Augusto. Rua Francisco Tolen-
tino.

.

C A S A-
Vende-se uma, à rua Bocaiu.

va, 151, com fundos para o
mar. Tratar na mesma.
3'}1) 10v·2

VENDE-SE: �:� �o;
,

mudança
um negócio de secos e molhados.
bem afreguesado, no Saco dos Li·
mões, casa n, 280. Tratar na mes'
ma. 10 v.-· Z

r

I I

F""IJ_",�r 1_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vorsega comemorou a vitória aliada!.
LONDRES, 10 (u. P.) .... OS FASCISTAS ITALIANOS PRENDERAM 300 CORSOS E

r A,MEAÇARAM FUZILAR 10 DOS DE.
TIDOS EM REPRESÁLIA PELAS COMEMORAÇõES NA CORSEGA, QUANDO DA VIfORIA -DAS ARMAS ALIADAS NA TU.
NISIA.' A EMISSORA DE ARGEL PREVENIU AO CHEFE DO GOVÊRNO, AO REI E AO POVO ITAtIANO, QUE SERÃO TO�
MADAS REPRESÁLIAS IMPLACÁVEIS CONTRA OS ITALIANOS PRESOS NA ÁFRICA DO NORTE. ESSAS REPRESÁLIAS
ATINGIRÃO NÃO SóMENTE OS CEM MIL PRISIONEIROS DE GUERRA ITALIANOS E SIM, PRINCIPALMENTE, OS FASCIS.

TAS ITALIANOS QUE SE ENCONTRAM EM PODER DOS ALIADOS.

a ofensiva aérea da ftfrica ��!�, ��� !)on���!tL Encont!ado o menor'IO E�TA�O_Esporti�o
Ida capitalista português, Pi- na praIa do mercado o Figueirense deseja�

menta Fonseca, era propríetá- Procurou-nos, ontem, o sr. outra visita do E. CCairo, 10 (U. P,) - Informa-se que ontem, durallt� as rio de um bairro onerário, com- João Nilo Ferreira, pedindo no Cruzeiro
•

I�?�ensívas aérea aliada contra a�_posi�õ�s inimigas ,da Medl�er-Iposto de tripta � sei�, casas'j ticiassem,os o _de')aj:'arecime?�o .." futebol cr:tarinense vem atravessan_ .f;,raneo, foram derrubados 12 avioes eíxístas. Os aliados perde- Moravam ai 130 inquilinos do de seu filho João Carlos VIeI- cto um surto IIltensivo ele j)l'ogresso, de \

ram apenas um de seus aparelhos. sr, Pimenta, em constantes bri- ra, menor de 8 anos, que de- Lins Cll1CO anos pai-a cá, Já ningUCI11 \

gas não permitindo que o pro- saparecêra de sua residência n;�lls se lembra daquelas goleadas f'an-

pri�tário dormisse em paz, Dis- ante-ontém, às 13 horas.

I ::�:�c,����: O�sJ'Og'a'))lal'�'igal Ver(l��" leva-
o

.,...,....
• b. COl CS (O vIz inho Es-posto a, acabar com a SltU�Ç�?, Hoje, ,porem, as 6 horas" o tado são olhados com respeito e até co-

a sr, PImenta teve uma ideia I cormssa r io sr. Oscar Pereira i bl('ados. De Vez em quando, apareco POl"
genial para livrar-se das casas recebeu telefonema do soldado nqu� um_ �atarinense, Saul, por exemplo
e dos inquilinos: deu mil e da Força Policial João Daniel, c,e,'xo.u, O(1)1:3 "�pressüo nesta capital.
'.

"

PI O�OPIO fOI muuo desejado pelos clubesquinhentos escudos a cada um o qual informou que o sr. lido Ioca ís inutilmente Nat ' I· t• -.I , "",. ". •
J • c Ll l a rnen e. as ati-com a condição ce que desapa- Adao havia encontrado o cadá- ndacles cio Avaí e cio Figueirense d"

recessem do bairro, levando tu- ver de um me-nor nas imedia- twelicionais rivais do "socer" cata'rin�I��do o que auizessem e o que pu- ções da praia do Mercado, sen- se, têm influiclo para essa evolução,
dessem arrancar dos edifícios, do testemunha disso, outro sol. pr�1���I��ntem: clhe�o:l a Porto Aleg ro, o

o, 'I' d F A ' manr atarlO do Figueirense oS mqui InOS O sr, 'onseca dado daquela Força, AntOnIO rlesportista 03n1 xr. Orliga I"it d b d d'" . . , que ve LI ti Q-
11 -

b b d· d M A tb
acei aram e om gra o o 1- Clara de Oliveira. Lili' de assuntos ele intel'êsses partlcula-nm a"HO OS ' om ar elros e ac r Dr nhei.ro e as condicões, cum- Levado o cadaver ao necrc- res e, tambem, tentar levar um elos clu-\' prindo à risca o pedido do pro- tério da Polícia Civil, foi o mes-

bes Joca ís a Santa Catarina, Na Compu
príetário. Do antigo bairro mo reconhecido como sendo o �)�:h�:,_PCl I'�dia� �gríColla, o procer "bar-

,',' ,

t d
'
-, ,

b . e esce\ e IJ� estrando com o dr,operario SO res am e pe as pa- do menor Joao Carlos Vieira. Ernesto Di Primio Beck tendo opor t
'

d tc
â

t t Ih . , ,I uni-re es.; quan o as por as, e a- A polícia tomou providência

loa(:e
ele con�idar as "flechas azuis" parnii"" ianelas, etc, , , o vento le- no sentido de aclar ar o caso, nova excursão a Santa Catarina, onde

VOU '

t deIxaram esp lend idn im'JI'ess�o. . .

pOls:se presume que a mar e E '.
.' ,

"'�.o/"'''''''''''''''''•••w.;-__.........t".".__-_. , ",' m rupída palestl'a com o men tor- dodo garotinho, por di ver sas CIr- Fio-ueil'ense colbel110S I . 1.1
•

"O ...., • •
Co·· , a g uns c ac os S()�cunstãncias, nao podia ter sido bl'e as ativiclodes daquele clube, quo vem

acidental sendo orientaclo pelo ex-treinador do

1-
._, Santos Futebol CIllIJe, da cldurlo do me"

Para prorrogar a mo nome, e desporttsta peruano D�Il'io

convencão Let.on a. ..

Domingo úl t.írno. o Ava l e F'lguo iren- '

Wasb ingt on, 10 (C, P,) - Os de- se mcdtram f'orças, sendo o prél io ln,legados da Junta Inter-Americana t err'omp ldo, por falta ele luz, Nesse cote\16 Café rcun ir-sc-áo amanhã, para 50 - diz-nos Ortiga _ ocorr-eu um fatoassinar um documento of'ici al, pror- inédito o juiz deixou passai- 14 minutosrogando a convenção sôbre () café,
assinada e ru 1940.

a ma is no pr írneir-o tempo. Quando a

partida foi In terr'ornp ida, o placard a..;si
na lava '1 a 3 a favor dos púp llos ele Fé
lix Magrio .

O XI do F'lgueh-en ss era o scgurnte:
Luiz - Chinês e Branca de Neve - .Inl
mo - Jair -,- Chocolate - Ma nd ico _

Dirceu - Abr-aão - Ca!ieo - Brito, O
campeonato catarinenso está prestes a

iniciar-se. Aguardam apenas :.1 l'eglll:J.l·i�
zê1ç-ão do Talnandaré F. C., Ulll no\'o fi·

Jiaclo, a-finl-c1e dal'enl inicios às ativida
des oficiais.

(Do "Diário ele Notícias", de Porto
Alegre)_

EXibição· de filmeso Escritorio de coodenação Inter-

I
Americana, fará exibir, hoje, na
séde do Instituto Brasil Estados
Unidos, um interessante programa,dedicado a seus associados.

ISerão reprisados três filmes, a
1_-IIJIIIIIIIJIIÍI-----_--..,. t .fIIII -_ j?edido de várias llessQas, "' ". IIIi III lIII!e II8lI ......

Oitenta bombardeiros abatidos
Cairo, 10 (U, P,) - Oitenta aviões de bombardeio pesado

norte-americanos aJtacaram ontem, em plena luz do dia, os
aeródromos de Gerhini e Catania, Foram lancadas sôbre os ae
ródromos inimigos mais de cem mil quílos de bombas explosi
vas e incendiárias, Vinte e cinco aviões do "eixo" foram des
truidos em terra em outros resultaram gravemente avariados,

Emissora de Roma por sua parte, referindo-se ao ataque
de ante-ontem contra Catania, revelou que houve quarenta e
um mortos e noventa e um feridos,

Melbourne, 10 (U, P,) - Bombardeiros pesados, das fôr
ças do general Mac Arthur, atacaram intensamente a localida
de de Naribe, na Nova Guiné, durante a madrugada de hoje,As bombas lançadas pelos aliados causaram grandes danos e
provocaram inúmeros incêndios,

o clero critica Mussolini
Londres, 11 (U, P,) - Chegaram a um ponto sumamente

crítico as relações entre os líderes fascistas e a Igreja Católi
ca, na Itália, Informa-se que muitas autoridades católicas cen
suram abertamente a política de Mussolini e recomendam aos
fiéis, que acompanhem os ideais nacionais do povo italiano,
A seu turno, a agência russa "Tass" informa que os conflitos
entre os líderes fascistas e o clero tomaram vulto-depois da
derrota dos alemães em Stalingrado e do desastre italiano na
África,
.....................- .....,. - ""•..._..- _..-

Chegou da Espanha!a vez
Londres, 11 (U. P.) - "O 1 ribune" divulga um edi

torial dizendo ter chegado o instante em que o minis
tério do Exterior britânico deve mudar sua política de
"luva branca" para com a Espanha. Assinala esse jornal
que já se nota a necessidade de impor certas condições ao

general Franco. AsseRura que "já desapareceu o apoio
alemão ao regime falangista" e, a juizo do "Tribune",
deveriam ser formuladas as seguintes exigencias ao governo
espanhol: imediata dissolução da Divisão Azul ESpanhola,
que combate atualmente na frente russa; restabelecimento
dos devidos direitos internacionais em Tanger,' anistia
geral para os prisioneiros políticos na Espanha; informa
ção imediata de todos os artigos que são fornecidos à
41emanha; redução adequada dos fornecimentos; arren
damento de uma base nas ilhas Baleares, duran te todo o

tempo da guerra; e, finalmente, a remoção da censura

que pesa sobre a imprensa ,espanhola, bem como a fixação
da data para as eleições na Espanha, de acordo com os

preceitos da Carta do Atlântico.

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar aI

(OU REGULADOR VIEIRA:
A MULHER EVITARÁ DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa

rll combater as irregularidadesdas funções periódicas das se
nheras. É calmante e reguladordessaA funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re
ceitada. D�ve ser usada com
confiança.

_ FLUXO-SEDATINA encontra-se
,)MAE em toda parte.

';1 t(I;II] 1:[llijl]; I;'!IÉ MAIS Qp:E UM
NOME, E UM
811lBOLOI

Só às autoridades Interp,ssS·
rá, de·fato, o que sabes a ref·
peito da "quinta.coIl'n!\". (L.

Comissão mista Brasil: SOFRE DE CA-
Estados. Unidos TARRO E NA-ORio, 10 ("Estado") Na

pasta da Aeronáutica foi assí- OUVE BEM?nado decreto nomeando o ca-
- O aturdimento, provocado pelopi:tao João da Cruz Seco Jú- ;;alal'l'o, é muilo incômodo e abor-nior, ajudante do representan- reciclo, As pessoas que não ouvem

te do Ministério da Aeronáuti- hem, que sofrem de zumbidos nos

ca na Comissão Mista Brasil- omidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivioEstados Unidos, com séde em tomando PAR:\UNT _ o remédio

Washington, realment.e eficaz no tratamento da
at'ecção catarraL Pela sua ação..Atualização da legislação tonificante, Parmint reduz a infla-

do pessoal mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada aRio, 10 ("Estu,clo") - O Dasp inflamação, cessam os zumbidosinformou ao secretário geral do nos ouvidos e a dor de cabeça, e:\iinistério ela Guerra que as suges- desaparecem gradualmente o aturditões que lhe foram apresentarias mento e a dificuldade de ouvir.por aquela secretaria no sentido Parmint é obtido em qualquer far-de que se atualize a legislaf,'ão do mácia ou drogaria.

.

Ipessoal no to.cante aos seus direi- Todos que sofrem de catarro,tos afim de atender aos cargos aturdimento catarral e zumbidosemergentes ligaldos á situação ele- nos ouvidos, farão bem experimellcon'ente do esta·rlo de guerra, 111('- tando Parmint.
recem realmente ser apreciadas ==",_====""...,,===....,..-......_
não parlicularizadamente, atingin- (�asp8' LOÇÃO fiRA.VI.do apenas nos servidores de, minis- L.HOSA.!térlos 111ilitares, ma,s de 1110do gc- _ _-••�• ..-�- .- .". _....

ral, atendidos os vá!'Í,ns aspectos Afundando naviosque o assunlo possa· o!el'('cer e que :\If.osco 1() (r P) A
'

nes'se sentido têm proposto e pro- .oe., Y: lo,.'
- ennsso-

porá oportunamente as medidas! r� so.vl,ehca, anUI1CLOU ,que a avi�
llecessúrias, i Ç,IO tussa ai Lll1dOll �n:.lIS um navIo

·DD·····r···
..........

··AD··.t"·R······A
..

·····U······J·�··.".O� I �:Á;�:: ',�;':::� ;::::,�o";:�"�:;:, : ,:• avalla,dos dIversos ba'rcos de pa-I . . trulhamc'nto ecrxista, ellÍ úguas doOlhos -- OUVIdos -- nariz -- gal'ganla mar Búltico,
REASSUMIU SUA CUNICA

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

,...----._.._.......- ......-..-_-....._-_-J-.r.,...�

Tóquio continua
derrubando •••

Nova Iorque, 10 (U, P,) - A
emissora de Tóquio informou quedurante os úllimos tres meses as
baterias navais e terrestres nipôni
cas derrubaram, no sudoeste do
Pacífi.co, 24 9 aviõ'es aliados e ava
riaram 33.

__.-.D_·...• ...·.·.-.·ft·.·..�__••••__••••__._.·_.._...·.f

Doutora
JOSEFINA SCHWEIDSOH
reiniciou sua clínica

.............,.••-.- -.1

RITZHOJE 6a,-feira H;OjE
A sombra dos ãcusados

�---.............�
O «Dia de Camõ�s)) f
Lislboa, 10 (c. P.) - Está sentlt'i' f�

comemorado hoje em Portngal (�h
"Dia de Camõ'es", que foi decreta'i_,
do feriado nacional, encontl'ando-
se, por êsse motivo, emban·deira-
dos, os edificios púhl.icos e os na-
vios lusitanos, Nos centl'OS univcr
si,túrios e nas agremiações culttl
rais, serão realizadas confel'{'llcias
enaltecendo a óbra ele Camões,
_-�• .".�-.....-_........- .......,.-_....,_-.................J'Jo

MANIEftUX DE LI! • • •

ILãs modernas! Veludos!
Enormes variedades está recebendo a

CASA ROMANOS
•

ConselheiroRua Mafra •• 26
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