
Rio, 14 (A, N,) - Na visita que fez
ao campo de Paranámirim, o ministro da
Guerra, general Gaspar Dutra, dil'igiu-se
ao general \Valsh, comandan te-em-chefe
das forças aél'eas norte-americanas, di
zendo, inicialmente: "Quero agradecer a
v, exci0, as expressões generosas de SU8

saudação, ao recebel'-me nesta maravilho
sa base aérea, onde o tl'abalho realizado
por v, excia" com os oficiais do seu es'

tado-maior, comandante e ofic�ais do cor

po aéreo elo exército norteamel'icano, é
verdadeil'am0n,te impl'essionante, Faz elois

E-sp-;I-a-o alema-o ainduu OS nDlpo-es em Pearl-Harbour dias, apenas, tive a satisfação ele visital'

J a base 'aérea ele Recife, anele me foi elaelo

L k o prazel' ele verificar não só o vulto das
Washington 14 (U. P.) -

'd d ,.
. .

1 em Kalama e ani ai, serviram obras ali reali�aelas mas especialmente
A. '. . auton a es po lCIaIS norte-ame- I '_ ._ .' - ,

, ,,'"' ,,'

nunClOu-se ofICIalmente, que o' f ' d d
. ae onentaçao para os aVlOes Ja-I

a magl1lflCa �l gal11zaça� que cal actellza
'-

I I ncanas, OI neceu a os aos Japo- O d G f
. todas as reahzarões elesse granele povo

eSPia0 da Gestapo em Bono u u, �b f
. poneses. agente a estapo 011 amigo e irmão ela Repúbli,ca dos Esta·

.
'

neses, so re as orças navaIS e
d b d'd . , '- ,,'llazlsta Oto Kuern colaborou com, d EdU'd preso em ezem ro, ten o SI o' elos Ul1lelos da AmerlCa do NOl te, As ll1S-

. '.. aereas OS sta OS III OS, em d d' t f
. talações ela basc pl'Opriamente dita· -

Os Japoneses no traIçOeIrO ataque

I
LI I I t d' t d con ena o a mor e em eVerelrO, edifícios simj)les confortáveis hiryiênicos

d nono u u qua ro las an es o ' ',,, .

esfechado contra Pearl Bar- A'l' d'
.

mas a pena acabou sendo comu- e pel'feitamente apl'opl'iados a esta re-

b ataque. em ISSO, as casas em ti' t d t" b � gHio, dos quai·s se elestaca o excelente
, Ouro 'd' t

ac a em cmquen a anos e 1 a a hospibal Piedade bastariam para ele
O . I que reSI Iam os seus paren es, Ih f d

,� <, < -

I "'- espião ale,mão, se�undo as - os orça os, !'P9l'\Stl'íll' 1\ vossa ine�n1aW,vel çaj.)<\:Ç_iç\<I',

II'

Serão muitos os feridos desta guerraWASHINGTON, 14 (U. P.) -- MAURY MAVERICK, DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO BÉLICA, ADVERTIU OS HOS
PITAIS DOS ESTADOS UNIDOS DE QUE DEVEM TOMAR PROVIDI!;NCIAS PARA ASSISTIR,' PELO MENOS) A UM MI
LHÃO DE FERIDOS MILITARES, DURANTE E DEPOIS DA GUERRA. MAVERICK, QUE FEZ USO DA PALAVRA NO "CA
THOLIC HOSPITAL ASSOCIATION'\ EXPRESSOU QUE ESTA GUERRA TERÁ UM TOTAL DE BAIXAS MUITO MAIOR
DO QUE SE PODERIA IMAGINAR ANTERIORMENTE. "DUM EXÉRCITO DE 11 MILHõES. DE HOMENS, CABE ESPERAR

UM MILHÃO DE BAIXAS" -- ACRESCENTOU .

••G O 8••••••••••••••••••••••••••soluCão para a situa- Regressou o genera
cão de Argei Eurico G. Outra

Mue.l, 15 (U, P.) - Em esferas
al1tol�zad'3's, declarou-se hoje que
� designação do gral. De Ga'l1ll.e
para _ministl:? ela Guer ra e a conti
lI'IHI<:no ele Giruud no cargo ?e ,co
mandante em chefe dos cxérc it os
franeeses é a única solução para
'a cJ'i�e a que chegou o governo
franees,
'. Esse plano, segundo se i n lorma
em esferas f'rnncesas responsáveis,
já está sendo consiclerudo e colo
caria a [pasta da Mannha c da
Avi8(,'ão sob [urisdi çâo do minis
!I'O d a Guerra.

o
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Natal, 14 (A. N.) - Deixou es
ta capital, de regresso ao Rio, o ge
neral Gaspar Dutra, acompanhado
de sua cum it iva. Ontem à tarde,
depois do seu regresso ele Fernan
do Noronha, onde esteve í

nspccio
nrmd o a guarnição local, visitou
as i nstalar-ões da Compunh ia Rá
dí o-Intcrnaci onal do Brasil, cuja
i nairgurar-ão se ver if'icarú dentro
de poucos dias. Nessa ocasião, o

general Dutra comunicou-se com
a capital «Ia Bepúhli ca, tendo a

experiência sido coroada de êxito.

o llL\IS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CA'I'AUINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Dois milhões de soldados «yankees'»
estão lutando no ultramar

Londres, 14 (U. P.) - "Mais de dois milhões de soldados
norte-americanos já saíram dos Estados Unidos, nestes 18 me

ses, para lutar nas frentes de batalha. de ultramar",' -_foi o

que declarou o embaixador norte-am��2Can�, :r .. John Wmant,
ao falar perante os membros da Lequio Britãnica.

Revelou, ainda, o diplomata que o comando de transpor
tes aéreos dos Estados Unidos fez coisas assombrosas, trans

formando-se numa verdadeira organiza9ão mu,n�ia!. Os (�!:i�es
âêsse comando voam quatrocentos e oitenta mil kms. âuirios
sõbre rotas que cobrem cento e cinquenta mil kms., para ga
rantir a luta dos soldados eettuiuniâenses em cinco conii
nentes.

Focalizando a «crise dos médicos» no Brasil

Os cbineses continuam avançando

Rio, 14 (A. N.) - Sob título Grande do Sul, Baia e Rio de Ja- te-se que êsse número diminue,
"Médicos no Brasil" o vespertino neir o C,Ol11 oitenta e [rês virgula se tivermos em conta a circuns
A Noite" publica o seguinte : "A quabro e 40 re�peotivamente. Se- tância de que muitos médicos não
crise dos médicos em que muito gucrn-se-Ihcs o Paraná, com 31,9, exercem a profissão. E é de ohser
se falou h a pouco tempo não po- Espírito Santo com 24, Minas com va r, também, que êsse coeficiente
de ser vista com resultado da su- 23, Pernambuco com 22 e Goí az não póde cxprirnir-, com exarddâo,
pcrnbnnd ânc.ia d e prol i ssio n ai s. E com 18,4. Em todas as demais re- a situação, porque o grosso dos
a prova disso está em recente es- giões as cifr-as fí cmn d e 18 para médicos acumula-se nos centros
t at isti ca rl ivulgad a pelo "Boletim baixo, sendo menores de 9, 9 e 7, populosos, havendo zonas sern

da Oficina Sauitú rl a Pan-Ameri- 5, atr-ibuídas ao Piauí e Maramhão. conta que não possuem um único,
cana". Vê-se a quantidade de mé- Se o coefieiente fosse, em geral, contentando-se com a "medicina"
dicas que POS'511il1loS para cada de um por mil, não seria muito. dos curiosos e das "rezadeiras".
ugrupnmcnto ele cem mil hahitan- O que se verifica, entretanto, é Estamos, sem dúvida, diante ele
tes, nas unidades ela República, uma média de menos de 25 clí ni- um problema, que terá de ser exa

cxcluido o Distr-ito Federal, o Rio cos para cem mio! brasileiros. No- minado.

Washínsto n 14 (U P) -- Um milhão setecentos e noventa tone- Outro golpe da R"F Pe do t e Ge b·
·

e C tA
..

ladas d� ab:ste�imento� f;ram enviados para os aliados russos durante contra a Renânia I sa a aqu a r Inl a aDiaos nove meses transcorridos até dia 30 de abril próximo". Foi o que Londres, 14 (U. P.) - Bumbar-
revelou o administrador da lei ele empréstimos e arrendamentos, sr, deiros pesados br i l â n í

c os voltaram Cairo, 14 (U, P.) - Bombardeiros pesados norte-ameríca
Síctnius, que reconheceu, entretanto, s'i:r essa cifra insuficiente em rc- a atacar, na noite de ontem, objc- nos atacaram, violentamente, os aeródromos italianos de Ger
laç-ão às necessidades dos russos. Entre os abastecimentos enviados fi- I i vos militares situados na zona bini e Catânia. Durante o ataque contra Gerbini foram des
guram quatro milhões ele pares de botinas, oitenta mil telefones de i nrl ustri al da Hen àn ia, no SllclOéS-1 truidos oito aparelhos inimigos, sendo que três em, terra e os
campanha, cento e oitenta cinco mil toneladas de veículos motorizados, le da Alemanha. Somente um outros cinco em combates aéreos. Toda a zon-a do aeródromo
50 mil toneladas de explosivos e dez mil toneladas de sementes de ce- bornb avdciro não r-egressou 11. sua 't de Gerbini foi alcançada pelas bombas norte-americanas, que
reais. Além disso, foram fornecidas aos russos grandes quantidades de base. causaram grandes danos.
armas prontas para entrar em ação contra o inimigo. Soube-se que os aviões ahi ad os O ataque contra Catânia foi também intenso. As bombas

Chung-King, 14 (U. P.) - Bombardeiros médios norte-americanos lançar-am minas, nas águas viz inhas

f lançadas pelos aliados causaram enormes danos às pistas de
atacaram energicamente o aeródromo de Siang Lhan que se encontra cio li torul do Atlântico. aterrisagem e em aparelhos que se encontravam em terra.
cm poder dos japoneses. A avi acão alemã, por sua vez,
....O_ 6l M.@ ....,50bl'cv,OO[; a Inglaterra., Ulll avião Assassinado de modo impressiona"nteC h t de Lourdes da Luüwaf'Ic chegou .até a zona de .

on eceu a pas ora Londres, lançando bombas, que S. Paiulo, 14 (A. N.) - De teado notou que o seu compu.
Rio, 15 (A. N.) � O jornal "O Globo" divulgou que vive não causaram vítimas. Foram pe- modo impressionante, foi on- nheiro de banco, advogado :!tIo.

há quase 50 anos no Brasil o padre, de origem francesa, Paul- quen os os danos causados pelo tem assassinado, em Campinas, raís Sales, estava desmaiado e
ataque aéreo ademâo, •

d 1 F'
.

t dMarie Lecourieux, hoje vigário da igreja de S. Paulo de Ipa- o jovem fi vog'ar o . <raucrseo ensanguen a o.

nema. O padre Lecourieux, quando menino, conheceu, em D�--..-
.....

r·..-,.--.--A·..-..-·R---.··A··---·U._-.··J···..-·O·..-.·
José (le llIorais Sales, perten- O ferido poucos momentos
cente n tadícíonnl família pau- teve de vida, falecendo quandoLourdes, já freira, Bernadette Soubiroux, a pastora, a quem lista. dava entrada na residência do

Maria Santíssima apareceu na gruta de Lourdes.

I
Olhos __ ouvidos -_ nariz __ gal'ganta Viajava: o causídico num engenheiro Penteado, próximo

REASSUMIU SUA CUHICA bonde repleto, que se dirig'ia ao <lo local.

Ext'IO rusiso na re dião�de Malensk .,
Rua Vitor �eirelles �lt

.

al'istocrátic,o bairro do Tênis
, � tarde, apresentou-se à po-

.' & � ,__ ,__ .]!�!��,!l.�!:.J���_�.:..;_��j!§:.- Cluhe. ORnam-se, de todos os

IIICla
o jovem José Ferl'eim

•

� '..__., lfI'
-

hulos, estalos de bombas das Penteado Neto, declarando ter
. Moscou,_14 (U. P.) - Os russos .Irromperam atraves .das ,omo. S!mpre, OS festas antollinas, motivo pelo sido êle o autor involuntáriohnhas alemas em Metensk e econqUlst�r�m quatro locahda-

T nlpoes ex�ge,am t {luaI n;'nguem se apercebeu do da morte do advogado. O seudes estratégicas. A zona de Metcnsk esta sItuada a 53 kn�s .. ao �ova Iorqn�, 1.4 (L., �.) - A

I estaml}i<lo do tiro {Ie revólver. revólver teria disllUl'a,do, oca-
I norte de 'Orel, sendo considerada de grande valor estra�eg�co, ennssora de ToquJO notICIOU que, Cheg'alHlo ao fim da linllll, siollfilmente, quando o muda-tanto para os alemães como para os russos. Foram alllqUlla- dluraml,e o ataque aéreo norle-allle-

O eno'enheil'o Sebastião Pen- Yfi dum para ontro bolso.dos inúmeros soldados inimigos durante a enérgica luta, que rica no à Hha de Hussel, do arqui- � •

_

permitiu aos russos a ocupaçào das referidas quatro loca1i- péla.go das Salomão, foram derru-

A i t
'

d d '1"1dades. Outras informações .acrescentam qU8 também na região balIos tninta e dois a,viões esla'llu- ra ernl a e mi I ar
de '}'angarog, na frente meridional, os russos e ale:_nães esti- nidenses. H.ecorda-se que, ontem,

EdU dVeram empenhados em 'furiosos combates. Os alémaes lança- os nort.e-americanos anunciaram sta OS ni OS e oram violentos ataques, que foram rechaçados pelos russos. que, ne'sse ata'que, foram deslrui
elos 25 e, �)ossiveII1lente, 33 avwes

chega ! japoneses, pCI,denclo apenas G HIJa
relhos.

Chung-King, 14 (U. P,) - Os chineses continuam persegnindo te- "'........-._._........... ........-••_.__-.'Y

nnzll1cnte as derrotadas lrol1as japonesas CJu'e fogem pela margem me- Intenso bombardeio
ridional elo rio Ya,ng-tse. Ao nordeste dI? Ichang, os chineses ocuparam Melbourne, 14 (u. P.) - As fôr
Sllgtze, Sikiangkow e .Mopanchow c avançam sôbre Polichow. Ademais c.as ,do g�n, Mac Arthul' �ombar-
3S tropas do m:1t'echal Ghiang-Kai-Shek penelrara�l1 na cidade de dearam l'J1tensa,mente, na

. .l"?l'n.ada
I' ,,' . '

E' S·I,·t ' H', '" "

'I
passaoa, os acrod ramos .Jllll11Jgos\LIng:m, na provlncJa (le j-Illpe, � nlre 1.],11- llng e J. Ol!.m, os, .lapcl1eses de Koepank, Lae e Vunalah, onde

IUllç,lI'anl violentos ablqm:s que íoral1l desbaratados ;1.:1os clJll1es8.s. callSara,l1l ,enormes estragos.

entre
Brasil

os

Ainda nao
'le ele organização e a superior h1teligên.
'ia CJue preside e orienta todas as vossas
�rganizaç'ões, Mas, não é sómen.te do
ponto,de-vista material que os vossos el11-

preenelimentos l11e impressionam, A êles
sobrepuja o excelente espírito que ani
ma a todos os seus comandados, no quc
,e refere ao cUl11pl'imento da missão que
aqui os trouxe - o bom-humor tão ca
I'acteristi,camen.te vosso, o alto grau de
disciplina ela sua tropa, a cortezia, eclu
cação e o alto espírito de camaraelagem
com os seus colegas brasileiros, e aci
l11a ele tudo essa eficiente cooperaç;lo
com o nosso país na defesa continental".
Finali2Janelo a sua oração, o Ministro

ela Guel'ra disse voltar ao Rio plenamen
te habilitado a informal' o Presiden te da
Rerpública "ele quão portentoSla,S sÍlo as
nossas e as vossas realizações neste im,
portante setor de elefesa das Américas,
e elizer-lhe que elas correspondem, pelo
entendimento entre os nossos governos,
às reais necessidades e imperativos a que
a guel'l'a nos conduz, a ela arrastados
C01110 vitimas ele idên ticos, traiçoeiros e

covareles .at�mtados, em que perece�'al1l
t.íll1tos fQ!}1patriotas )lQSSOS", , � : • .' ....

�

'{
t

..
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A NOSSA

o apêlo do arcebispo
de Gorizia

Um apêlo a Mussolini para
char com as brutalidades fas
cistas na Itália Eslovênia,

I ocupada pelos italianos, foi fei-Washington - (INTER�RI- Fones 1587 CINE 11\IIPERIAL Sessão às to pelo arcebispo Carlos Mar-CANA) - Os prob lemae+d o t1'a�-
e 1602 1'1 19,30 hs. ,I gotti, de Gorízia.lho no mundo de após-guerra, co-

nto os que se estão desenvolvendo Monsenhor Margotti, bemL Ch J Broderick Crowford e Evelyn Ankers, num
h id diagora, foram QS principais tópicos on aney r.,

I Banias de con eCI o por seus ISCurSOSdiscutidos numa recente conferen- filme eletrizante e de ação vertiginosa; guerra patríotícos, acusa o exército deJ Pela Corulssão Execut
í

va Cen tral dacia indu.strial por prelados da

Terra ldi d I P I destruir aldeias ínteíras.�

ama leoa a ropaganea das Obrigações ele Guerra.Igreja Católica, representantes do
e Q. 1 f' I' Seu memorandum paraGovêrno dos Estados Unidos, "Iea- ,'m nosso .n.stat o, OI c lrig lrla aos Pr-e-

dcrs" do trabalho e da indústria e CARRIÇO FILME n 109 (DFB) f'e itos elos municípios 3 seguinte cncu- \oíussolini foi assinado tambémlar:outras autoridades. OUÇAMOS YVETTE CANTAR (Shor t) Cirr-ular 11. 1 _ Senhor PI'efeito. Em pelos bispos de Trieste e F'iü-Sob os auspícios da Conferência
Preços'. 2,00 e 1,50. Irnpr , até 10 ano s me, conforme as autoridadesNacional Católica, as discussões reun ião I'ealizada a 3 elo conellte sob a

versaram, no primeiro dia, sôbre I presidência do exrno. sr. Ln Lerven to r Fc- Yugoeslávas em Londres afir-
grande número de problemas so- i dcral dr. Nerôu Ramos. foi aclamada a

Imam.dais e econômicos. Os delegados 5a Feira, ODEON. I COll1iSSã� �Xel'utiv::r Ce�'tra: ele Propa- Êle dá detalhes dos ultragesponderaram os muitos programas, I ganda :'i acrona I das Obng::Ieoes de Cuor- ,. _
'

opiniões e sugestões de vários ora- Um filme que dir étamente vai ao coração: ra. ela Capital elêste Esta,io, que fíc-on le ped� SIue a. admInIstr�çao �e
dores. A lt d G t 1 constí tuída pelos s:gl1intes membr-os: de- Eslovênia �eJa transferida d�sMembros da hierarquia católica, VO a o aro o 1

scrnba rgador Henr-ique (Ia Silva Fonte., chefes fascistas para as autorí-incluindo o Rev, Geraldo P. O'Ha- i'l'(;,;jclente cio Instituto. Hístõr íco e Ceo- dades civís. (The Universe).ra, bispo de Savannah-Atlanta, e o com Jackie Cocpe r , Susanna Foster e Ano Gillis jgraflco ele Santa Catarína., prexiden te ela
Rev. John Ryan, antigo presidenie I Comissão; Roberto Of íve

í

r-a. comet-c-iau-

;�t�a�ni::;�����=mC�:I��fvi��de�md�� Outra cheia Hlneaça o Rio Grande do Sul' :��t�JO:O P��:ti��!�t:la c1�o�:s��:���a. ��:���:Ig-reja, pela causa dos trabalhado-
. ., .'

,

'" .. , jnel1se ele Irn pren sa ; Guido BoU, bancá-res e pelo bem estar social duran- RlO, VIU aereu - Sob o titulo I se, complctaudo os danos causados, rio. c di'. Polirloro-c.Sant.lago, pI'e,'iLientete o último quartél do século. "Outra cheia ameaça oHio

Gr.ande.1
pelas dua» catastróf'cs

ante.
r iores. 'elU. Sociedade Catal'inense ele Mcd kí na.

Os oradores apresentaram os do Sul" o vesperlinio "A Notícia" E Claro que o Rio Grande extú SE'n- ipara secretário foi aclamado o jorna ll s taplanos e realizações dos diversos . , .

I
.

t' I l' '. . . '.r"u Guedes ela Fonseca.A • escreve' (O VI Illla (e cuornenos llllprr:Vl-SI- i I I' d 11
. _ ,governos e organIsmos que repre- ". ,.. . . I n,cum)<11 0- le a orgamz�çao ODS Su h-sentavam. "Dicididarnente o Estado do R...

_F.j veis
e inconl rolavc!s contra os quuis Comissões Execu tivas em todas as sedesMonsenhor Ryan advogou a ação Grande do Sul cstú sendo vitima nada póde a vontade dos homens. jde m un ic ip io s (lo Estado, vem a Comisdo Estado para melhorar os rendi- da furia dos elementos. Em primei-I Tais fatos, porém, devem merecer a são Executiva. ele acôrdo com o planomentes dos trabalhadores do cam-

1'0 luzar enchentes colossais alaga-!maior atenção <los poderes pub licns 'nacional ele propaganda para aquisiçãopo e da indústria, e sugeriu uma "',
., .. elas mesmas obr+acõos, ped ir-vos qU2 ))"0'Jinga cooperação entre as organiza- rarn várias de suas cidades, ocasio-! no pro]1osllO de Jlllllorar os seus movais, sob a vossa Dl'esidência, u'na<;ões agrícolas. Fez um apêlo para nando consicJera\'eis j)reju�zos it efeitos. ]� cvidente que a, economia: reunião. pora ser aclam;ela a SUb-·Com;,.a abolicào do sistema de arrenda- sua economia. Em seguida, tuna es- daquelc Estado não suporlará mais' são Exccutil'a ela sede elês'e Município.mento de terras, e citou alg·arismos.

11111 "ol!)e cl() (les[I'II0 SeJ·ll. 11111,�, 1'(,.'-, C0111 o limite ele quatro. membros. denU'cd 1880 1930 ti agem de O1to meses provocou ver- '" ,"para mostrar que e a , a '.
_

'1 f': as pe"ons ele j)1'oje,'ão nos meio;, indu.;-proporção de fazendeiros que se to 1'- dadeira ca1.astrófe nas regiões fron- percllssao desa!ellianora (e seu I!'-jtriais, comerci::Iis e bancários, ela esferanaram rendeiros de tenas aumen- teiriças, vitimando de fome e sêde t11'ro. Aat.ufll ameaça que pesa 80-: oficial do clel'o e do jOl'l1alismo.tou para mais de 40.000 por ano. A Grande parte de seu rebanho bóvi- bre ela deve servir de estimulo pa-I Cabe-vos a pl'esielência da Sub-Comis.propósito citou as seg'uintes pala- '" .' . ,.

f'
-

n
.

lá'vras de Leão XIII: "A lei devia fa- no, eqUlno e OVll1O • .Ta tivemos ra que se torne mais e etiva" maIS sao, que, uma vez cons ltllCa, seI' !me-

1, I t'd 1 d
'

rú ida e pronta a assistência que os ii diatan:ente emposs�d: e entral'á em a_<:iio.v.orecer .a prollriedll;de, e. a sua p� 1- opor um ae e e exan�e.lIlar em ar- p Tera a SlIb-Connssao um sccl'etm'io,tJca deVIa ser a de mduzlr o maIOr tigo todas a,s dramatlcas conse- trabalhadores gauchos merecem dos! escolhido por suas qualielades de intelectonúme�o ,d� peSSOas a tornarem·se' quências dessa calamidade. Agora, poderes públicos, afim de sairem: e ele ação, para movimentar a propaganllropnetarlas". 1 E tado est:l allleaçndo (le com vida em tão dolorosas catas-, I' ela, por,
todos os ,1."e.ios ele difusão, C0l110C. H. Gilman, diretor regional do aque e s , ., «

C�ong'resso das Org'anizações In- lIlIlIa nova cheia. Pelo que informam trores. Assistí-Io nesses transes e
a ,mplensa e o lacllo,

. . Junto. vos é enviaela cópia cio ofíciodustriais, disse ser de ol}inião que telegramas procedentes de Porto um lmpera.llvo dever dos governos, circular que sobre ê&se assunto 1"oi elil'i-os probl,emas do trabalh� virão .a Alegre, chove copiosamente há va- d.a República e do Estado. Em Vá-/ gido ao e·xmo. sr. dr. Jntel'ventol' Feder81ser "peores do qUe depOIS da Pn-.. . . -

E f'meir3 Guerra Mundial, a não ser nos diaS em dlversas regLOes do '5- rias ocasiões, temos eito sentir a pela Comissão Executiva Central do Dis-

(iIUe condições controladas pelo Go- tado. Teme-se que anatlll'eZa implú- necessidade dêsse auxí.lio. Agora, é tri�o Federal.
., _,

•. E favor comunlcal'cles a COl11lssao Exe-vêrno e llrojctos públicos como a caveI asseste mais lHn profundo I a propl'Ja natureza que faz compre- culiva desta Capital o resultaelo ela rell-1labHitação, altas estradas e trans- golpe na cconomia slll-riogranden- ender sua urgência". nião e o subsequente trabalho realizadoportes sejam estabelecidos".
pela Sub-Comissão Executiva ela sede clês-l\1uitos outros oradores falaram
se município, sendo a co.rresponelênciaainda, teIHlo usado também da pa-

lavra a ,freira dominicana Irmã
]<'el'l'e1', que declarou que "a direção
da indústria deve ser colocada nas

mãos dos mais competentes para
assumí-la, os homens e as mulheres
(IUe trabalham nela, e não sob a
tutela de banqueiros".

Um cardeal espanhól
proscreve um livro

nazista
o Cardeal Segura, arcebispo

de Sevilha, condenou um novo
livro em alemão "Vós e a Vi
da", pelo professor Karl V.
Frisch, da universidade de Ivlu
nicho O Cardeal disse que o li
vro é herético e muito perigo
so para a moral católica em

geral, e especialmente máu
para a mocidade.

O Cardeal também censura
o autor que neste livro de.�en

'I de a esterilização para "evitar
a deg'eneração" da raça. The

__..__.... ..... ...._......., .....,-,..-II!Il!i!"'I!I!!I!!!...-----......_..--'*"'II!IJ!lÍÍ!. niverse).

Anúncios mediante contráto

o ESTADO
Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. 1022-Cx. postal 139

Diário

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano c-s 70,00
Semestre Cr$ 40,00
'I'r imcstre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Sem est re Cr$ 45,00
Trimes tre Cr$ 25,00

Os originais, mesmo não pu-

I
hli carlos, não serão devolvi.

dos.

A rlireção não se responsa
hil íza pelos conceitos emiti

I
rios nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTAR lOS

A igreja católica
americana discute

CompraI na Cf'. SA MISCE
LÂNEA (! aaher e'onnmizar'

o Bras" homenageado
em WashingtonWashington - (Inter-Ame- [Iestras, canções e dansas hra

ricana) - Um alto tributo foi sileiras, no propósito de. Iamiultimamente prestado ao Br2.- liarizar os norte-americanos
sil, como um dos mais impor- com a cultura do seu grande
tantes membros da comunída- vizinho.
de das Nações Unidas, estreita- Entre os oradores, falou. o
mente ligado ao esforço co- coronel Armando �. �. Araríg
mum para destruir a tirania baia, adido da avraça� braSl-1do Eixo e estabelecer o cami- leira. Icosabella Ahamían can
ilho para uma paz duradoura. tou vanas canções brasileiras

O Club das Nacões Unidas, em português.
de Washington, foi quem dedi- Entre os convidados, havia
cou essa festa à maior nacâo 30 membros da Embaixada do

�da América do Sul, com um Brasil e 350 elementos da alta
programa constituido p��_pa- _sociedade de Washington. � ----I

(ARTAZES DO DIA 1 ii!!l.!�-��{#

Fre idrich March e Martha Scott, num filme incluido entre
10 melhores do ano:

Com
, ,

um pe no ceu
AERONAUTICAS (DFB)

COMO ESQUIAR (Desenho Colorido)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Censura Livre

I SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do pais, são encontradas nos balcões da

Casa SAN'.A BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, S4 ... FONE 1514

O PENSAM)!�NTO DO Dia
"O mundo pertence aos mais

espertos, o céu aos mais dignos",
- Petit-Senn ,

os

Dê-lhos desde pe
quenos, para que
os seus dentes
cresçam lindos e

sãos, e cuando
grandes lho agra
decerão. Limpa,
refresca a dá es- �__....

plendor,

•

A ANEDOTA DO DIA
- Aqui, cada presidiário deve

ter um trabalho. Que fazia

endel'ar,ada para a rua Felipe Schn1idt
n. 11, sobraclo, secle elo Instituto Histó
l'iro e Geogr{;fico de Santa Catarina.
Aten('iosas saudações. - (a.) RCIII'i'llle
ela Silnl Fontes, presidente. (a,) :J,íll
Guedes ela l�ol1seca, secretário.

você?
Era corretor de praça.

O PRATO DO DIA
COMPOTA DE PERAS E

BANANAS. - Corte em pe.
daços, algumas peras e bana.'
nas e leve-as ao fogo com bas.
tante água, metade da água em
açúcar e cravos.

Deixe ferver lentamente até
as frutas ficarem bem verme.
lhas.
Quasi na hora de servir junte

um cálice de vinho do Porto. �..

o PRECEITO DO DIA
Além dos alimentai comuns,

o tuberculoso deve fazer uso
abundante de frutas, legumes
crús, manteiga, creme de leite
e ovos.

- SNES

lheiro da ilustraçã.o u,·cimat oferecer
, lhe, em :unILvel gesto, um cil!ice do

excelente aperitivo KNOT, lembre
... V. Sia. de acrescentar, ao agrad...
ceT a gentiJezc,:ESiEE T.411e

I BEi'1 () HEI! APEiUTIVO

I . I'I1E/)/!..ETtJ!

(//1 p/)o/)(/ro /)A /(I/'OTSA./IfO, (01'7. E SE6//ROS,

I TJ••u.í ....

Em memória dos revolucionários
Buenos Aires, 14 (U. P.) --- Tevê

lugar sábado, o funeral em n"lemó'
ria dos q.ue caíram na revolução
do dia quatro. O ato foi celebrado
na catedral metropolitana e nu'
meroso público fez-se presente, na

Praça de Maio e visinhanças. O
general Ramirez chegou à catedral
acompanhado pelo vice-presidente,
vice-almiL'ante Sueyro,
-----------------------------

� G e••••c�I Dr. Fulvio Aducci I: ADVOGADO I: Comunica a seus pre- •: zados amigos e clientes

I: que transferiu seu escri-
• tório para a rua Felipe

i Schmidt n. 3ft (térreo). i•.......................-:10 V.-V

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o &S'I lDO-Terca.felra; 15 de 'unho de '943
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Vida Sociall Atel�er de Pintura I ��I��f.y���?gI)�ofessor Estanislau Traple AMORIM PARGA, especial para O
---' AULJ�S DE DESENHO E PINTURA ESTADO) - Chegou aqui, vindo

do nordéste, o general Boanerges
de Sousa, comandante da 14a Di
visão de Infantaria. Possivelmente,
o ilustre militar não voltará ao

nordéste, em virtude da nova co

missão que lhe será confiada. A

••_".D"·IiIIi·.".D.W!J••.I-.�•••aJ-"••J- ",.. .,ra""""".I' .........,..,.••••, rtJ••••_ -."._ .,.,..

� THE I�ONDON & LANGASHIRE INSURANCFl �

!
COl\IPANY IJUUTED ..

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" II

ClA. SEGUROS "CnUZEIRO DO SUV' � I Os órgãos da Estatística MilitaI

I
Quem sonegar informações à Es-

� 'l'HE LdNDON ASSURANCE 1. I têm apôio legal, quando intimam tatística Militar, trabalha e1l1 pró)

(.
h A!JlUEIDA _ Rua Vidal Ramos, 11) � I

o produtor e o vendedor a mostrar de pais inimigo. E, nesse .... -

""......."..............,......,..................
M ."""�. M � � � _ •• _ • __ •• � o que possuem em seus estabeleci· �e�á julgado, militarmente

• •• - _.... _,.101 .�onr.�..,.. -,. -... mentOR. (D. E. M.). \JUOligo do Brasil (D. E. M.)'

-

Antvers6rlofu
Nesta data decorre o aniver

sano natalício da exrna. sra .

d, Maria Carreirão Regis, es

posa do sr, cel, Cantídio Regia,
comandante da Força Policial.

ID. ,unas
- das 14,30 às 17 hs.;

N l�turnas - das 19 às 21 hs.

�'So, TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS

Exporição Permanente
Rúa f1elipe 5chmidt, 2 (sobr.), sal:! n' 3*

Faz anos hoje o nosso est i-
'�����������������������mado conterrâneo sr, Newton I ��������i-

Machado, distinto major de InterrUpcÓ.,'es t b IhExército. d.D ra a o
•

Passa hoje o natalício da
menina Nêide Oliveira de AI
meida.

, COXF

C I' -�ta enviada há pou-
orrespol1c.t'nc o Povo" de Porto

co ao Corrcio ri' ,

Al' 'n . que ao titular da
. eg- re, anunCIa ..."

P t d 'I' h I'ho 101 dir-igido um'
• as a o 1.':1 a . _

Fuzem anos hoie: 'I I I da Associação Co-
� apeia (C parte

Sr as Noêrnia Carnar a Silva, mcrcial ele S. iPaul�, �lll faYo� ,da.
I,I'd')f.I Reis da Silva e Maria l 1 I

- de Ic riados reliaio-
_

' regu amen,açaOI
�

Silva Sartorato. sos,' T' ,.

Sr ita Gabriela de Arruda. O "Correio dia Noite , comontan-

Srs. Vitor M. da Silva; cu- I do êsse falo <,tiz que, na realidade,

mandante da marinha mercante.] ahcrrn a tu:lo �o ([ue vem sucedeu-

Joa-o Rodr ignes Moreira' e sar 1
. ,uanlo alguns Estados

, • , .
. (O, pOIS, cnqi . . , .

gente Jeão Paulo de Sousa o trabalho é r",cnmlldo nos fCl'la.do."
Jovens' Américo Luz Valdo " ',.'

' outros cessam as ali-
. ,ua Igl era, cm

Grunner e Newton Camisão. vidarles. ) . ,

Menino: Gusltério D. Dias, São Paulo: diz o comcntarísta,

'L f' com as constantes in-
mui o so re . IClubes: t

-

i ISSO numa época, em

Da secreta, ia do Rotari Clube re
orrupçoes, c

i ndúsl rias tanto con-
_ que as suas ti

cebemos a
.
seguinte comunicaçao: i i

lavor da contribuição
Florian6pohs, 10 de Junho de 1943. COlI cm em 1 '1" I

-

Cumpl'Ímos o grato dever de co- do Brasil p:•.
ra a VI orra (as naçoes

municar que foi eleito o novo Con- I unidas. .
selho Diretor do Rotari Clube de A

.

I (� ii festas nacionais lOS

F
. , Ii d

. .

t '.. ('1·eS·ClC °I ...
lonanopo 1S, que a rrurus �ara o". . tas religiosas aumentam

destinos deste Clube no penodo de dias de res'l ' í

ivid I d
.

julho de 1943 a junho de 1944, o O período r.
e I,na �VI ae e o comer-

qual ficou assim organizado: cio e da, 1ll1dtls� rIU: .

de modo e' i

Presidente, .. Dr. João Eduardo Mo I L t
! prejudIcIal ao csforç0

. E h' L F ( en emen � .

rltz -- ngen arla -- uz e orça; do paJs.
Vice-Presidente, .- Alcindo Fanaya, de guerra i " .

._ O'leos Minerais • Distribuição; Por tucl ..o ISSO, o a�ilictu�ista d 'z

l' Secretário, -- .It.?gi�a Ca.mpos: que é de cspcrar seJa jella, sem

__ Seguro .- Prev1denc,o SoclCll; 2 I I ' [c de uma vez por todft��,
S

' . D C S

I
( e ongas,

eCl'etar1?," r...
esar eara .-

.
t .lação da Icgisl:1ção rc.ja-Agronomia -. SerlClcultura; Tesou- ,[ consol '1 .

I
,.

r
.

reiro, ._ Dr, Udo Deeke, - Enge Uva aos {CI'IU( os ClVleos c re l!�lO-

nharia Civil; Diretor do Protocolo,

I F
.N'

.. Dr. José Norberto de Macedo -- {--,-.------------
Medicina -- Veterinária; Diretor! I 80 ns autoridades interoessa·
sem pasto, .- Dr. Aderbal Ram?Ei:' rã, de·fato, o que sabes 8 reI"·

d�. Silva, .- Direito '. AdvocaclOl peito clll "quinta.coli:>DIl". (L.
C,Vll. '�

A p05�e do novo �onselho Diretoj' A convoca,ão de mé-
dar-5o'a por ocaS100 do nosso a� I. '

moço de l' de julho pr6ximo. .s I
dlcos da reserva

Aproveitando a ensejo,

enviami
Nos ofícios em quc a Dire.tori:1

nossas saudações cordi�is. 'i- de. �aúde p. rOjJôs a cor.lvocação. ao

Aderbal Ramos da SIlva, Pre serviço 'aVIVO ,do capilão do exér-
dente. l'e" cito de 2a linha, médico, Nelson <]c
Arnaldo Suarez Cuneo, l' Semi Morais Guerra, o mi n istro GaspaT .r<. - ••_.�_.. _.. .._ _.. _'V

tário. I Dutrta exarou o seguinte elespa- Ao tentar esquivar·se às determi.
G ratos pela gentileza. ;-, cho: "Deixo de �l!provar porque oacões dos órll:ãos de Estatística Mi.

I I nã.o. h/t
necessidade ,de convocar litar. uma pessoa revela o que é:

_-------......----�
OftCl:lIS da resel'va medicos que sc- lnimigo do Brasil. E para; os inimi.

FAtA rEU AffÚNClO PEL,'P i .iam ap,t�s �?mente para o serviço lOS do Brasil. a lei é inflexivel

G;�
burocrahco . ro. E. M.).

��,'••• 't� fn-;n
-------------,---=.::_:_=-==---.------

�

.

I !.li!JJd��� Hoje
TRAJANO 14 1IANDA��',...;., flLTO! DA (Onf'{/TARI/l (lfIPl-ff'l'(--

(-a-'So-u-.s-e-(-o-m-u-m-a-i-rm-ã--da-e/5posa
do nosso embaixador!

em Washington :
Washington� (Inter :�me-

.

) D" "�Iaba-
l'lcana - OIS Jovens : ida-
lhadores da causa pela.,ut .de inter-americana, um,: )!.3tSL�leiro e outro soldado do/3 Es a ..

dos Unidos, contraíram; recE,en� Preços:
temente matrimônio r

a .,m
baixada do Brasil em W asl1�n!�
tono A noiva é a Sta" LUCIa

Fonseca irmã de Mme' �al'los
Martins: esposa do emt�aJ��dOrbrasileiro, e o noivo e

d I�nDonnelley, do comandl () :. r

myl' Air Force filho (10 ,,1. e

sra. P. T. Don'nelley, de Nova

York. l' d
A cerimônia foi rea Iza a na

bibliotéca da Embaiilmda pel�
juiz Hobart Newman' de Was

hington. . .

d'A sra. Donnelley 01 e U?I�-
da em escolas do Ri'o e PaL�.

Frequentou a Notre Dame d�
Sion, da capital fra ,ncesa, e a

Universidade Católi( ,a do Rio

de aneiro. t' t
•

•

O sr. Donnelley, an ,IgO 1 J�l:
nalista, e sua noiv:_a,. conI,ece
ram-se como cam

aI adas de

trabalho no Serviç() de _��s�:n
tos' Inter-Americar1toS dIrIgIdo
pelo sr. Nelson Rot!ckefeller.

Copyright do
TbellArE 1011HEAllfJI_

" 1 que, justificando o velho axio-
ma de que o tenis é o esporo

te dos reis, o duque de Windsor,
o Nizam de Haiderabad e a pniri
cesa Juliana da Holanda são
hábeis tenistas.

2 que os paises do mundo mais
-suje itos a terremotos são a

Itália e o Japão; e que, de 1890
a 1940, ocorreram naquelas nu

ções nada menos de 27.000 obu
los sísmicos.

3 que, dos muito milhares de
insetos existentes no mundo,

o homem, até hoje, s6 corisequtu
domesticar e colocar a seu ser

viço Q abelha e o bicho da seda.

4 que o êrnbcr é uma substân·
cia fóssil de origem animal

ou vegetal; que os antigos co

lhiam·no na� costas do Bál
tico; e que, atualmente, é êle
encontrado apenas no litoral dos
Estados Unidos, da Sicília, do
Adriático, da Sibéria e da Groen·
lândia ..

5 que o maior mosteiro do muno

do é o de Dubung, em Lhassa,
no Tibet, que abriga 8.000 mon
ges; e que essn cidadela da reli·
gião budista conta já com quino
ze séculos de exis:ência.

6 que o ôlho humano 56 per·
cebe imagens cujas ondas

luminosas estejam situadas en

tre quatro e oito décimos da
milésimos de milímetros de com
primento, ou seja uma espes·
sura 100 vezes inferior à de um

papel de cigarro comum.

Hoje
3a.-Feira 3a.-Feira

FONE: 1435
A '8 17 e 19,30 HORAS.

Sessões das moças:
Frank Morgan, Mary Howard, Dan Bailey Jr., e B"nita

Granvillt', numa dl:ls maiore�s comédia do ano:

O selvagem de Bornéu
Senhoras e Senhoritas 1,10. Cavalheiros 2,20. Estudano

tes 1,30

NOVA E'RA DA BORRACHA (nacional)
CARTA DE CASA (short em 2 partes)
AMANHÃ: às 17 e 19,30 hs. AMANHÃ:

Volte para o rancho
(FAR-WEST com Roy Rogers)
E os 9' e 10 EPISODIOS de

Legião do Zorro

Sa· FEIRA: às 5, 7 e 8,45 horas
Rigo5amente proibido pare menores até 18 anos
GRETA GARBO e Melwyn Douglas em

«Duas vezes meu»

)
{

o preco e. quo�a de
carvão para ga

sogênioRio, 15 ("Estado") - O ministro .Ioüo
Alberto assinou a seguinte portaria:
"Considerando que deve ser cada vez

mais incentivado o uso de veículos a go

sogênío, em benefício da solução do pro
blema dos transportes; considerando que
o emprego, nesses aparelhos, de carvão
de qualidade especial concorre para {}

seu bom funcionamento o consequente
mente melhor aproveitamento; consíde
rando que o carvão de qualidade espe

sua ausência, porém, será sentida, eial só pode ser obtido mediante preces
uma vez que a sua passagem na- so especial de fabricação com o emprego

quele comando ficou marcada pelas de máquinas e aparelhamentos que in

providências dignas de serem imi- fluirão naturalmente no seu preço de
custo; considerando. entretanto, que o

tadas uoutras regiões. emprego do carvão para gasogênio não
Soldado que se fez no campo, des- cleve prejudicar o abastecimento palia

bravando sertões � palmilhando uso doméstico, resolve:

terras virgens, Boanerges executou 1) - O carvão especialmente fabrica

no nordéste um plano de ação que
cio para uso dos aparelhos a gasogênto,
devidamente acondicionado em iJ1VO)U-

produziu frutos imediatos. Inimigo ci-os invioláveis com os dizeres "carvüo

acérrimo dos inimigos da nossa para gasogênio", e possuindo as caracte

pátria, êle viu desde logo quanto rísticas técnicas que foram determinadas

poderia fazer em defesa das imen- pela Comissão Nacional de Gasogênio.
'poderá ser vendido ao consumidor até o

preço máximo de CrS 1,20 por quilo,
lI) - A fabt-ícacão de carvão especial

para gasogên io não poderá excedei' de

40% do total produzido pelos respectivos
'fabricantes. devendo o restante GO% se

destinar ao uso doméstico e ser entregue
aos estabelecimentos que comerciem com

o art ígo para a venda pelo preco fixado

sas costas nordestinas. E pôs mãos
a obras visitando toda a extensão
do território sob sua jurisdição de

molde a conhecer cada um das suas

necessidades e podendo dessa Iór
ma dar-lhes a solução adequada.
Cabe-lhe a iniciativa da salutar

criação da orla marítima nos Es- para o carvão comum",

tados, abrangidos sob o seu cornan- 7' vezes sobre Kiska
do os corpos de guerrilheiros. Re- Washington, 12 (U. P.) - A
crutou homens do mar, deu-lhes ilha de Kiska foi atacada sete ve

instrução apropriada, mostrou-lhes zes seguidas durante à última
como fazer frente aos inimigos se- quinta-feira, o que constitue o in

jam aqueles que já se encontram d icio de u,ma próxima ofensiva
,. I

norte-amer-icana para expulsar o
no nosso solo, sejam aqueles que pro inimigo daquela importante ilha
curassem invadi-lo. E nunca mais do norte do Pacífico.
se teve notícia da ação da quinta.j----------------
coluna no litoral paraibano onde, DESPERTE I BILIS
pouco antes, um avião da FAB fôra

DO SEU flGADOderrubado em consequência da ati-

vidade criminosa de espiões eixis
tas. Sua ausência será dessa fórma
bastante sentida, não só pelo po
vo como pela sociedade o govêrno
paraibanos.

r.� o general Boanerges dêsses ho
mens que sabem comandar sem dato

impressão de estarem comandando.
Todos lhe obedecem sem terem sen

sação de estarem obedecendo. Nas·
ceu !>ara cO'ndutor de homens. Mi
litar de ação, civilista como já fô
ra nos sertões matogrossenses de

ação civilizadora.
...........................,.....- .........WJY"�

Fraternidade do Fole
Score de maio

51 3

E Sallará da C.ma Disposta para Tud.

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li-
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão dc ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um marrírio.
Uma simples evacuação não tocará a

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

rer esse litro de bílis c você sente-se dis-
. posto para tudo. São suaves e, c-ontudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Pre�o: Cr, $ 3,00.

AG1l:NCTAS E REPRESENTAÇüES
Caixa postal - 37. Rua João l'jolo - 5.

1�lori3nópolis
Snh·a,gl'ntes nos principais muuicíllios do

ESTADO

aguardarão jlllg,amento, as irmãs
Augusta Anc1l'iba, Isa.bel Lacaze de
39 anos, e Matilde Lacaze, de 31
anos, 'j)roprietarias de uma casa de

CONTRABANDO
Foram removidas para a CaSR

de Detenção, de São Panlo, onde

MACHADO & CIA. modas da rua Rego FreHas, 553,
na capital paulista por delito de
contrahando.
'Conforme noticiamos, foram

elas pre.sas ao desem,barcar na E.
F. Sorocabana do trem internado

I'UO, sobre escudo ou outl'a <]ualquer l,e· na]. Sua bagagem, com um con1ra-

;'�' �":e:f.��:P�ft�iVl�����I���;��!I·���I��'�{� bando de seda e peles, do valor de

qU�, a .. ollll'as, lIem colocada abaixo de· 200.000 cruzeiros, foi apref'ndida
Ias. (Decreto·lei JI. 4.54ã, de 31 do jUlhO! J 1"<10,1942; - Ai·t. 18, N. ã). papo lCla.

Farinl11l de trigo.
« arroz,
� araruta

Amidl1ho
Fécula de batotas,
Crernf\ de mLho,

« de arroz

Coloráu, pacote com 4 ks.
« caixata com 4 ks.
c canecas de 250 grs.
Grandes descontos aos revendedores

Leopoldo Kraemer
Rua João Pinto N' 11

de 1
de 112
de 1(4
de 012
de IH
de 1
de l[�

pacote k.
k.
k.

« «

c c

»

k.
k.
k,

1,00
2.50
1.50
1,50
9.00
11.00
2,20

«

«

c

'I
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FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.6i�
Entrega a domicílio

(
f
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Livraria e Papelaria NOVA
de

Espindola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
•ervir 80S alunos das nossas escolas, em particular, e ao

público, em geral.
Artigos para escolares e escrUório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas. lustres, aba t· iours, acessórios,

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

Europa li possuir um povo jovem,
enquanto o reseto do continente
estará envelhecido e decrépito.
Gente de todas as partes I'irá 'Ver o

fenômeno da a-adiante pr-ímavern
do povo H::l'liano. É portanto possi
vel que cheguemos a ver uma Eu
ropa fascista, que modelará suus

ínstituicôes pela doutrina e pela
prática 'fascista, uma Europu que

etc.

Coelho)

Lícões de, inglêsProfessora residente à rua Al
mirante Alvim, n,' 26, dá aulas
prcit.iccs e teóricas de inglês.
N' 314 5 v.-alt.-5

..

SE TI? II

Créi,pitoMútuo Predial
Pr'oprietários - J. Moreira & Cia.

O maíor \e mnis acreultado Clube de Sorteio de Me r
cadortas ido IEstado

Sort1io8 nos dias 4 e 18 de cada mês,
PRt::M10 MA IOR CR s 6.�50,OO
MuitaS bonlí.ca cões e inscrições de pagamentos .

, MMico gratis

NOTE IIf�M tod!Hl estas vantagens por apenas
Utn ,Cr $ 1,00. Tudo que promete curn

nre íncotuí nPD1r. Não existe igual. Não reflita e não
duví le una só instante. Cone-irra para o próximo
sorteio, ienllli cdianç', que, quando menos espera", 8

sorte virá �o s-u encontro
..

Conserve bem na memoria os dias lt e 18

REDU:ZA'A
AO atender as Estrêl,�s de Cinema de

Hollywood um méctic''> des�obnu um

método seguro e rapid\'"> de I emover ?
excesso de feia gOrdura!. com_;ce a per
der peso na pr: meíra sleman" e m�lltos
quilos ao mês. Basta t?mar .2 pastilhas
3 vezes por dia. Este no vo método, c;ha
mado Formode, traz nova vitalída

de, saúde e energia como também uma

aparencia atraente, ao ch�solver a gor
dura, V. não só se sentf! a ,:om.o pai e

cerá 10 anos mais jovem': _N�O e neces

sarío fazer regime alime!�tal., n:rr� ...l1�ar
drogas drasticas ou pra\l!cal exei C1CI.OS
em excesso. Atúa ajudar;ao a natui e
za, FOl'luode, reduz -a gor dura de
um modo garantido corr-? V. deseja.
Peça Formode, ltojq. mesmo, , en:t
qualquer farmácia. A nm"sa gai antta e

a sua maior proteção. \
ütstr. S. L P. Caba p()s!�l 3786 - Rio

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZA çÃO
Amortização de Maio

E
G
L
J
B
T
I
B

N O
A 5
D X
R T
N I
U J
L E
P C

•
,ag�..BS��=-..�....�������.....�AR

I" ,@IÇWW&!Wi!re'P"'m-.

va�,nf�\�"�n�� :aoc�iu� GOR D,URA
;�. Tratar na mesma.

10v 5' Por Um NoviO Método

COMPRAM·SE
Armações de Corbelhas, usadas
ou nóvas, de qualquer tamanho.
Tratar nesta redação. 5v-4

Vende se pequena casa
,.

comercial,
.

de
sêcos e molhados, bem n

freguesada. à _rua Urugu ai,
n. 17. Tratar no mesma.

271 30 v-::!8

LIMOUSINE
VENDE-SE per Cr.$ 7.500,00 uma

limousine Ford 1937. Vêr na Gara
ge Augusto. Ruo Francisco Tolen
tino.

No sorteto rf'aliznrlo em 3' rJe
Mi) j>. 1943 {oram sorteá
das '18 seguintes cornbln ÇÔe

üs portadorrs dll títulos em

tigôr contemplados são con
vidados a recebeI' o rerlU'

'bôlso garantido, na séde da
.

Companhia,
ou com os Agentes Ger/?!s:
Sociedade Comercia I
LIVONIUS LTUA.

BLUMENAU
Não Interromp'lm o paga

m,ento regular das menf'8I1da·

\ des dos aeus títulos.

I!
--------------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

-
"

Enquanto êles blasonavam ...

Exclusívldade do Press-Inf'orrnu- tigos de Ano Xovo da hnprcnsa i l a-
110n Ser-vice, para O ESTADO. liaua e declara que li cout iançu
Sonhos de Grandeza - "EIll nos acont eci m ont os futuros cstn

lH:iO. a Itál ia será o único pais na baseada Jn ic ialmeu tc na cst ab i l i d a-
VENDE�SE: �i�� d�

mudança
um negócio de secos 9 molhados.de das lPosi�'()cs tunisianas c, cm bem afreguesado, no Soco dos Li-'

segundo lugar, na Ii rrueza da frcn-. mões, cosa n. 280. Tratar na

mes-lte russa . Os cálculus cio Alto Co- ma. 10 v.-- 5
mando do Eixo são hase a d o s poso "h

r

Isivelrnente em fatos desconhecidos U acara
d� �)�Ibli.co. N o'.' elltal.� lO: SClll CO.l��j·1

Por preç� .
módico, vende-se

dcrai tais pOSSJbJ lirl ad cx, o co. I �s- uma com ótima casa de mo Ipondente declara que o govêrno e radia à rua Lauro Linhares n.
o comando italianos mantêm

eX-/64
�edindo o terreno 20 'mil

traordinária. calma e depositam ab- mts. quadrados. Tratar à rua Ven.te S0}) pr c-criçSo médice
resolverá, ii maneira fusc islu, <os solutu confiança nos desenvolvi- Cons. Mafra n

' 39 (Alfaiata ._. __

pioblcnras do Estado moderno, 111l11mentos militares futuros, e que as

I· ria).
'
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Estado muito diferente daqueles "chances" de urna vitória do Eixo .w.r.- a..• ......••e_..-_......_..._._._._-........." TI.n:CAS
.

.... ,.e.

'.' .:._ •• _.

1 . '.:l. ,
. Edital de l)l'a<:1I COJll o l)f'a��o de 20 d'H�

que ex isti am antes d e 1789 Oll que suo, aparentemente, ).tse,�das em fa-I As autoridades responsáveis pela I
o Doutor Mal1l'illo da Cc,sta Coirnbrn .

[oram formados posteriormente., tos concretos. Esta, coufiança é de- fiel execução das Estatísticas Mili· /JUiZ de Direito da comarca' de T'ijucas

Hoje, ("OIlJO sempre, o prestígio de rno nsu-ar!a nos mais nlt os cirr-ulos tares I?o?em exigir, �emp�e que hOI'· faz saber aos que o prese1:!te edital cIp

llnn 'nado é determinado inteira I e influêneia, natUl'allllCnte, a ali- ver duvld� quanto �a veraCidade dI Ipra'.'" com o prazo ele 20 c1i:as, \'trem OH
'.,

.
' .'

.

'.. t d " I ct·, � .. , .. 1·' "qualquer Informaçao, que cada in-Idele conhecimento tiverem, ,lue a reqllP'
me'nle 1Jcias suas °IOllaS 1111ht ai es tl e "era ,IS IllI"sSas iI,1 1,lnas . formante prove o que declarou A' . .

.

O'f··· 1 1' "

I
. l'uuento dos mteressados o lCla c e

C pelo seu poderio armado. O Fas- (Pester LJoyd - Budapest --

.... má-fé constitue crime contra a .e- :.Justic:a elêste Juizo 'ou c;:,en�""��;�s \�,".
cismo é UIll exército em marcha" ... 3-1-43). I!:uranea nacional. (D. E. M.). ;zes fizer, há-<le trazer a público preg,"tc).
(De U1l1 discurso de :Mllss'Ülini -I OS �/liados são repeli.dos "A o "P""pm.w·iele,vencta. � arremRtapão. a e!uem mUi'i"'r-10-1930) despeIto ele S'ua supel'londade, o ielel e 1113101 lanço oferecel·. alem ela ava·

-'f.'
.

J d I H\Yard inimi"-o ainda ontelll núo o))tC\'c IIL11TllRO RAMOS illaç:ão. no cJ.ia G ele julho próximo vin·
.s/alllos C te (/(l/l. o'. . . I �.

b'
'. • • 11 " 11 ,douro, l1a frente elo edifício ela P1'el'ei· IPrice, um velho ]ol"llalJsta, J1I so-, �XltO. O .E�x� fi llsh ou todos os es-

i llll'a :'ITunicipal. às la hora�. o imó\'el,
.

nhou COIl1 a ocupação de todo o
. forços mim IgOS, repel 1Ji<! o �s CIRURG IÃO-DENTISTA ,abaivo, pertencente ao espólio de Iclalino

norte da Áf.rica e fala em uma I Cl.l•. I,lhas inimigas. que.. h:,v.i,l,11I1 pene- Rua VI'tor Mel·rel.e",�, 18
�[al'e'os Batisla: Um terreno sito em San·

-

I t 1 (1) la Luzia, elo muni<"Ípio ele Porto Belo,
a,rne. [1('.• a (.l,e .UlVasao, .conl·r,a 'I

... ugOS-J '1,1(')0 cm nossas poslç'oes .. toma
.

desla comarca, meLlinelo cento e oitenla
J3"la, GI'ecla e llaha. Ja VIU llIes- -- _9-3-43). e sete metros ele frentes que fazem ,i
Ino os Ingleses e american·os tri un- leste na estraela que segl'c para P. Belo

fando no Meditcrràneo e el11l)arcil!1- e oesle com o tl'ave,são geral, tencio oi·

do !Jara a conquista da Itálila. tocentos metro" ele funelos, exü·emanc1o
a sul com terras ele .José Floriano e no!'·

Os i,taHa'nos lemlJ.rall1-se tão bem 1 te com lell'as (le hereleiros de ::Ilatilôe
.

d'ns cortesiias d(,J11onstradas pelo.� ! Costa, a áera ele 149.600 ms2 .. no valor

ingleses P. es·pecialmente por seus lele Cr$ 300,00. E. para que chegue ao

insCiParúvris eompanheiJ"os na Lí- !col1lJeCimento .de toelos, n1�nelei expeelil'
. o lwe,;ente ec11tal. que sera pu!)lJcaelo e

hia, OS atlstnaJianos, que nada mais

I enxada na forma da lei. Dado e p(1:..;sndo
de·sejnl11 do que tê-Jos como hóspe-

I t)(�,ta c'idacle ,le Tijll('aS, aos 10 clias elo

r1es também na Hál ia". (Húd i () Ho- llWs ele Junho de 1943. Eu, Rodolfo Lui7,

10 11 4')) Büchele, Escrivão; que o escre\'i. (as.))11:1 - - -

� •

. �'[all1'jllo da Costa Coimbra, .Juiz ele Di·
A Tunísia domina o Medi/erra· J'eilo. Selos afLnaL Está conforme. O Es·

lleo! -- Falando peja ('missora de crivão - Rodolfo J,lIiz BiicheJe.

Roma, Giovani Ansalelo declarou:
"Ap'l'sar de ,a R. A. F. prosseguir
em seus reides contra as drlades
italianas, os correspondentes ano

glü-saxônicos ;denunciam a infério·
ridade aérea de Eisenhower. Ch

al1glo�s�xônicos falha!1alll em seu

principnl objetivo, isto é, canse·

guü' "uma cabeça de ponte para
invadir a IUdia". A Tunísia é im·
"o"1l'f"nte sob o ponto de vista estra·

jan" Tunísia domina o �fedi·
avra

J<'erl"C fica situada f'xatamenle
defronte ii Sicília. A Tunísia per
maneee em nossas mãos" ... (Há·
dio de HOll1a � 10-12-42).
Fracasso Aliado - ::\a frente li·

bic:!, o indmj,go, tendo sitIo incDpaz
(Ie destruir 'os corpos hllndlados
Ha10-gel'l11 fll1'i c<os, acha-se agOl"ll
muna posição muito difícil, em

vista da d ístáncla que o Sepllil"a d ('

suas b�ses de suprimentos. As fôl"
cas. do Eixo, ,por outro lado, como
�:ol1seqllêl1eia da operação tllniskl'
lJa, devem agora realizar uma tare·
fn estratégica �nteil'amente difercn·
té.
A nova cabeça de ponte do Eixo

é J'lluiLo mais v,anlajos'a no que se

l'e-fere aos supl'imentos.
r :0 .golpe de mão inimigo na Áfri·
cU' 40 Norte Francesa não foi co·

1'0arT<1 de êxito". (Roma -

.

'2-42)\
�f) um satélite do ei:t'o - "Nos

�spond�l1te em Roma, GeoI'-

��1:,_ pa��_�_��. ::v�.st� . 9:�. Ar·

Curso de mecânico
Hio, 15 ("Estado") - De acôr

do com a portaria do ministro ela
Aeronáutica instituindo os cursos E:m caso de Int{'rrupçAo, re-
de meci:\nicos de rádio, de avião c na bllltem tmediatllmente OJÕ
de armamento (metralhador), n "'eu s títulos. E' slIÍiclf>Ille pa-
serem reali;r,ados em escolas de es- gar UMA MENSALlD"DE para
peeialis.tas dos fôrças aéreas dos revj;gorar o mel<IDO e evlhir n

per�l8. do dIreito 8ôbre o 80r-
EE. L"U., os candidatos civis a ês-

.

�eIo e salvar 8S suas

Ises cursos de<\'ell1 requerer inscri- economias.
ç'ão nas provas de seleção no C'O-

mandante da Escola de Epecialis- .--JiiiI
...........Jl

tas de Aeronúutica ou ao coman- Prm,Ugfa.o Govêrno e as
dante da base aérea onde devem classesl armadas, - ou serás

.

·Iser
realiza.das aqllelas provas, alé um ",guinta. colunJsta". (L.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda
o dia 20 de jnnho eOl"renlé. D. N.).'

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA, �ôMPÃNíiiA·;:-;í:iANÇA\·DABÂ�·""'lDE SANTA CATARINA Fundada em 1870 _ Séde": B A t A �Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Hegistraclo no Ministério da Agri- INCENDIOS :E 'l'RANSP(II)]lT.ES �cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setemhro de 1938. "I
Endereço telegráfico: BANCREPOLA Dados relativos ao ano de .)941 "I

Códig'os usados: MASCOTTE la. e 2a. edl'ça�o
Capital Realizado ,......... Cr$ D.OOO.OOO,oo �
Reservas, mais ele , 1. .. Cr$ 59.000.000,00 �FLORIANóPOLIS Resp.onsabilidaocles .assumielas ,...............

... Cr$ 4.7<18.338.249,78 �
EMPHESTA ESPECIAU1:ENTE A AGRICULTORES Recelta ..... , .. ,...............................

.. Cr$ 34.l!l8.834,90;-
Empréstimos - Descontos _ Cobranças e ordens de pagamentos Ativo em 31 de dezembro , 1 .. Cr$ D1.8G2.598,37 �

T Sinistros pagos , .'.. Cr$ 7.426.313,52 �em correspondente em todos os Municípios do Eslado - Representante ." �
d C' E

A Bens ele raiz (préelios e ten'enos) .. Cril 2:1.742.6::;7,44 ...a alxa, "eonomica Federal para a "el1<la das Apóliecs do Estado de

I D_,rREToRES: __ Dr. Pamfilo d'Utra Freire ele I,CarVa.lhO, Dr. Fl'anci>,co �Pernambuco, com sorteio semestral, em �IDio e Novembro., . "

raga todos os COUl'OllS das (lp6liccs ,Fedel':tis e dos 'Estatlos ele S,io Paulo;
- ele Sa e AnJ\;;lo Massorra.· 'I

'1 Agências e sub·agências em toelo o territo'l'io 11laciona1. -- Suctll'snl no ",•. , lnas Gel'ais e J'ernumlHlco 5í
il'I<antem cartei,ra especial para administração eh, prédios. ;- Uruguái. Regulac!lores ele avarias nas pl'in'CÍpals cicla' eLes da Améri'ca, EUJ'upa �

�
e África. U CI

Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas: o::

c/c à elispo�jção (retirada livre) ..... , .... ,.............. 2% AGENTE El\I F'I�ORIANÓPO�IS. �C/C Limitaela
_ ..

" ""............................. ... 5% .. C A l\[ P O S L O B O & C J A. _ Rua Pt' hpe Sc1l1l11(lt, n. 39 ,e
CIC AV1SO PrevlO , ",........................ 6% "I Caixa Postal n. 19. - T_elcfone 1.083 _ Enil. ,"elegl'. "AJ�TANÇA" 1,
CIC Prazo Fixo , "......... 7% � SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME· :i

Aceita proellração paJ'a J"t;eehel' yencill1l'1l tos enl lodas as ReparU- " NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO 11)0 SUL �
�15e,!.i federD,jli, {:;1i!lIouais () Ml1niciv�Ü,. _ >.,.. ..",. -."' .,....,.,. Q "JII.W_,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Parque-Teatro de Diversões GUARANI'
Inst�lado no tatgo General Osório (antigo Campo do Manejo)As quintas-feiras a gosadissima «Hora do (elouro», cem distribuição de valiosos premios aos vencedores

Recanto onde não existem. trislezas
I

IjI
iI

QUE RESf lADO!f(,_;)
-

Meu nariz está entupido ...b UVAPORUB ALIVIA

�tLS� ISSO. MENINO!

Minha garganta irritada •.•
" l)vAPORUB ALIVIA.

?(r;-"-\'/ ISSO, lAMBEM!
\ '>� I

(;iioprime meu peito .. �/ � � VAPORUB ALIVIA ISSO, IGUALMENTE!
//:..JI!'�. I� �\ l

ir"�, I,_..? �" .
=-4 � - ---......_
r�, ..,. respiratórias irritadas _ .. desafogando o nariz,

rl�'fl:;� /;;� �) Um único tratamente aliviando a garganta, acalmando a tosse.

v.. Ao mesmo tempo, VapoRub atúa diretamente
. ,.. alivia TODOS êsses sôbre a pele corno uma cataplasma, fazendo

(
'. sentir o peito aquecido e confortável ... alívi-

�-. __ -'> transtornos! ando a opressão.�"
'-- . Enquanto a criança dorme confortada, a dupla

ação de Vapokuo'continua. Pela manhã o pior
do resfriado passou, graças a essa fricção, ao
deitar, de Vick VapoRub na garganta, peito
c costas.

é DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

e Curso de Aperfeiçoamento e Luuga Prát íca no Rio ele Janeiro

.\ CO�SUJ!L'AS - Pela manhã: às torças, Quintas e sábados, das 10 às .12 hm-as:
.»:

-

ii tara!', flial'iaIlH'llte, das 15 às 18 horas - CO�SUJ!rúRIO: ]111a .loiío Pínto n. 7,
sohrado - Fone: 1.467 - Residência: nua Presidente Coutinho, 2:1.

, l
DR. MARIO
(Dlplomado pela Faculdade Nac. de Med íc ina da Un ívers idade do Brasrl)

Ex-intN'no (lo Serviço ele Cl ictioa Médica do Proíessor Osvaldo Ol iveh-a, médico elo

Departamento de Saúele
GI,INICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e eríunças. CONSUI,TúRIO:

Rna Peltpe Schmidt D. 38 - TeJ. 1426 - HES1D.Il:XCIA: Rua Visconde de. OUl'O
Preto n, 70 - Tel. 1523 - HOHAHIO - Das 15 :'8 18 horas - FI,OTIIANúPOI,TS.

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

COl\sur,TAS: nas 10 :.. s 12 e das 14 làs 17 horas - nua Felipe '8c1nnidt, :19 (-Rohr.)

o

e

WENDHAUSEN

DR. SAVAS LACERDA

E esta tosse

Ex-interno do Ser-viço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiár io elos Serv iços
do d r. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

CIH'fll 110 Sel"vi�o de Oftalmologia ido Depm-tamento de Saúde e Hospital de Cal'idadf'
Clínica médleo-ch-úcg'ica especializada de Olhos, Onvi<los, Nariz e Gargnutn
CONSUI,TólUO: Rua Felipe Schmidt, 8, Pone 1259 - CO�SUJ,TAS: Das 15,:10

às 1 S horas - HESIDÊNCJf\: Conselheiro Mafra, 77 - FLOHIANúPOI,18.

Simplesment-e friccionando ao deitar, Vapo
Rub traz alívio diretamente ao nariz, garganta,
e peito ... todos ao mesmo tempo!
Antes da fricção terminar, VapoRub começa
a desprender vapores medicinais. A cada res

piração êsses vapores vão diretamente às vias VICK VAPoRuB
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO

CLINICO
DR. OJALMA
MOELLMANN

Formndo pela Universidaele ele Genebra
Com prática nos hospbtais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças elo sistema nervoso, aparelho genito
ur-mário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVAHES
Curso de Rad.otog ia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo). Espeelal izndo em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidacle do Rio ele Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

cardiografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabi11ete
de fisioterapia - Laboratório ele micros

copia e análise clínica. - Rua Fernanelo

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Modema c possante Instalação

de 200 MA.
Dingnóstico precoce da. tuberculose
pulrnonar, úlceras gástricas e duo
dimais, câncer do estômago, af'e
ções elas' vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pncnmo-Ionax ar tificial
para o tratamento da Tuherculose
Pulmonar - Tratamentos moder-
nos e eficazes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ond3S curtas e ultrn-cur
tas, Halos Infra-Vermelhos c Raios
Ultra Violeta. Inf'razon-Terapin
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidf
Das 9 às 12 hrs., c das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

CI ínica médico-cirúrgica do
DR.. AUGUS'rO DE PAULA
CIRUI:mAO - mRETOR no HOS·

PITAI, D"J CAmDAD1�
Doenças ele senhoras - Operações -

Diatermia _ 1nft'a-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua Visco de Ouro Preto, 51. Tel. 1.G44

CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às G horas

Tratamento elas dores e Inflamações nas

seu horas para evitar operações

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela .l\{atel'n)dade

do Florianópolis
COI1\ 10n::-a prática do �ervl.;o

obstétrico
Atende chamados a ql!alquc.

hora
I'rn.;a da Bandeira, 53 - soh.
(Anti::-o I,ar::-o 13 de lIiaio)

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Ch-urgta e Ortopedía, Olíntcn e Cirurgia
do toi-ax. Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
ríamem.e elas 15 às 17 horas. RESIDJ1;N-
ClA: Almü-ante Alvim, 3G. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Menta ís

horas em diante

Dr � Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Viil� U rtnàrtas - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

OR. REMIGIO
CLíNICA �IÊDICA

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-
Moléstias internas, de Senhoras e Cri

SID1l:NCIA: Av. H. Luz, 18G. Fone 1392.
auças em Geral. CONSULTóH.IO: 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. SAULO RAMOS
J.<;specinlista em moléstias de scnhoraa -

Partos.
,\T,TA CIltURGIA ABDOMINAL: estõ
mago, vesícula, útero, ovár-ios, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PI,ASTICA
DO PERíNEO - Hértúas, llidrocele, ve·

dcocele. 'l'l'atamento sem dor e operação
!le Hemorroides e val'izes - Ft'acturas:
aparelhos de ll'êsso. Ollél'a nos Hospitais

de Flot·ianópolis.
Pt'aça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 .... s 16 horas, diariamente.

FARMACIA ESPERANÇA
do FU1'lnacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã sel'ú a 'Sl1a preferida

Jll"ogns nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias -

Artigos de bonaclta.
.

Gat·ante.se a exata obsel'vftucla no receitnário médico.

PREÇOS lIÓDICOS.
nlli\ Ollnllel1l."h·O llJ,!fl'n, 1 e ii (tllllf{c1o (}I) l\lercAtlo) -" Ji'ONlil 1-,II.a

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

A RAf decretou o dilúvio EuropaLondres. - Spectator

-I
violenta ofensiva contra as

re-,
ofensiva, a RAF decretou o di

(Famoso comentarista inter- presas hidráulicas da Alema- lúvio na Europa. E êsse dil�vio
nacional. Exclusividade do C. nha e paises ocupados. Esses não será de 40 dias e :40 noites
E. C. para O Estado) - A exe-l ataques exercerão notável in- e sim, de tantos dias e tantas
cução matemática e científica fluência na abreviação da qué- noites quantos forem necessá
dos planos destruidores da RAF da totalitária, uma vez que, rios para a derrota integral das
estão seguindo uma ordem dig- sem a fôrça necessária para 8, ditaduras. Também não haye
na de todos os elogios. Depois manutenção e funcionamento rá qualquer No� que sobreviva
de terem aniquilado numero- de suas fábricas os nazistas à 'ávalanche. Nao sossobrarao
so� centros ferroviários, indus- ficarão impossibilitadosl de po- apenas os resquicios de civi�i
trías bélicas, usinas petrolíte- der enfrentar os aliados com a zação que jazem nos. �ba�s
ras, os aviadores britânicos desenvoltura demonstrada an- abandonados da eoociencia
desencadearam agora, um� teriormente. Com a presente ,_)ermânica..�---------------

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

i A' "Casa Daura" ,I• Continuando no sua espetacular venda de inverno, oferece •
• •
• a seus fr�gueses, durante o mês de junho. mercadorias par •
• preços tão baixos, que são verdadeiros brindes, em retribui. •

: ção à preferencia com que tem sido sempre distinguida. :
! EIS ALGUMAS DE NOSSAS OFERTAS: i
•• Pelúcia liSC1 mt. 3,90 Leite de Colonia um 6,0 .-Pelúcia estampada " 4,90 Leite de Rosas " 580

• GCochá c. pelúcia " 5,40 Pasta Kolinos e Odol uma 3,40 •
•

Pelúcia fustão, art. bom " 5,50 Pasta Gessy e Eucalol " 3,00 •Casem ira com 1,50 lar!;'. "23,00 Pasta Levar 3,30
• Pelúcia eetamp. retalhos " 4,50 Odol Liquido um 6,00 •
•

Cobertores cinza " 8,40 Baton Michel e Tangee " 3,00
•Cobertores paulista p. ca.so.l um 31,00 Sabonete Lever, Gessy e Lifebuoy caixa " 4,80

• Cobertores paulista p .• solt. "25,00 Esmalte Cutex um 3,40 •
•

Cobertoees p. bebê " 6,50 Talco Ross "3,30 •Colcha. de fustão p. casal uma 24,00 Boinas branca e rnarinho 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 couro p. homen "10,00 •• Colcha de seda p. casal "48,00 Jogo de renda p. quarto (7 peças) um 35,00

••
Toalhas Alagoanas p. bnnho " 10,00 Coletinho de malha p. rapaz um 6,50 IToalhas p. reste desde " 2,00 Pulover p. homem desde 13,00
Atoalhado larg. 1,40 mt. 7,00 Linho estampado mt 3,50

•. Tecido p, colchão " 3,00 Laqué liso " 4,50 IOpala lisa desde " 3,00 Tafetá Moiré ,I 10,00 <

• Opala estampada desde " 4,00 Setim Lurniere, largo 0,90 " 14,00
• Cretone branco "11,00 Veludo Chifon .. 55,00 •
•

Cretone em cores
" 12,00 Veludo branco, larg. 0,90 ,. 12,00 •Lâmina Gilete Azul 1I2 dez. 4,40 Tafetá Xadrez de 6,80 e 7,50

• •
• FAZENDO 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 I •

1• .•
.•••••••••••••••••••••••••••••••••�••

na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-ferca ..felra. 15 de Junho de 1943

Hitler não verá o fim da guerraBOSTON, 14 (U. P.) .. HITLER NÃO TEM A MENOR PROBABILIDADE' DE DURAR ATÉ O FIM DA GUERRA, POIS OS
ALEMÃES O DERRUBARÃO A-FIMMDE CONSEGUIR UMA PAZ TRANSCENDENTAL, LOGO QUE SE CONSIDERAREM DER·
ROTADOS". ESSA DECLARAÇÃO I FOI FEITA PELO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇõES DE GUERRA] SR.

HELMER DAVIES, NUMA ENTREVISTA CONCEDIDA À IMPRENSA.

Dr. Sàulo RautosAbalroamento a 35 milhas de Santos
Destruindo pontes
Nova Delhi, 14 -(D. P.) - O co

muu i cad o do Comando d.as tôrcasDe sua viagem ao Rio de Janei- aéreas elo exér-cito dos Eslados
ro , aonde foi no desempenho de L'ni dos na China, Birmania e tn
sua profissão, regressou o ilustre dia, em que se noti ciam essas opcclínico e cirurgião sr , dr. Sáulo racões, informa : "Pontes ferroviá
Ramos, rias, na Bil'lnânia, foram os pri n.S. s. fôra à capital da Repúbli- c ipais objetivos dos bombardeiros
co. acompanhando o sr: dr. Alvaro da 12a. fôrça aérea, durnnl.c a jnrMIranda, que, tendo vmdo a San- nada passada, Uma ponte situadn
ta Catarina, enfermara e, por isso, a 32 k m s. ao sud oéste ele Kall:n
r�co.rrêra ?'o� socorros médicos do i foi d anif'icada. Urna outra cm ...

díst.írrto clfnico. ,KYlmgo, a 80 kms. ao sndoéslc rlo
.-J"�.-�_a_-······�_·_·�_···�······�_··:······I Kath a, recebeu impatos nas pro-

O E"T lê DO I]sportlvo I
xi mi darles, e�lenlanclo-�e, que, 1)l'0-II 11 ii vavclmente, f'icou dnnif'lcada.

_ .w..............• • ...,._�-..-..-..........w.-J-wI

Por que o Vasco desistiu Publicacõesda peleja Recebemos o Relatól�o da dire-
Rio, 14 (A. N.), --- Conforme foi toria do Banco Indústria e Comér

divulgado, a partida entre oVcsco cio de Santa Catarina S.A., apre
e o Fluminense teve desfecho im- sentado à Assembléia Geral dos
previsto. O Vasco da Gama, não srs. acionistas, na sessão ordinária
se conformando com a atuacão do de 12/2/43, correspondente ao exer
Juiz Mario Viana, desistiu de dis- cicio financeiro do ano de 1942.
putar o final do 2' tempo da pe- Pela exposição se verifica que o

leja. A atividade cruzmaltina foi INCO vem, efetivamente contri
aplaudida, causando, de qualquer buindõ para a evolução da riqueza
forma, grande sensação, porque! catarinense.
criou O primeiro CASO do cam

peonato, que se iniciava ontem.
Soube-se, entretanto, que a ati

tude do Vasco visava unicamente o

juiz. Confirmando isso, ficou apu
rado que os dirigentes vascainos
enviaram hoje urna exposrçoo à
Federação Metropolitana, sobre as
razões que fizerarn com que o

"Vasco" desistisse da .Iut c , apre
sentando, ao rnesrno ':empo, sua

representação oficial contra o juiz .•_•••••••••••••�.�_••- •••__.��_.........�....-.t'_...
ar. Mário Viana.

Rio, 14 (A. N.) - Os jornais' I' "Vênus", que rumou para a ci-
. ,

d
. I navegarem comp etamente as es- I d d S I 1 b

1

noticiam que, de madruga a, am- I f
',,

r oa e e antos, evanoo a orco

da escuro, nas proximidades de I c�ras, �on .ormde eXIgIU as atuais ] os náufragos.
Q

,

d G d 3 'Ih circunstancias e guerra. S d
' , .

Iueima a ran e, a 5 mi as
A

A

d "VA " .. egun o noticias particu ares,

d id d d S
. proa o enus atmgru a b

"

7 f 'da ci a e e antos, o navio mer-
d

' .

d"A
" sa e-se existirem

.

en os, que
cante "Vênus", de 600 toneladas, casa-

le-m�qum�s o, �aponga., foram hospitalizados numa casa

abarloou e afundou o navio"Ara- o qua su mergiu mela ora apos de-saúde de Santos, não sendo
o sinistro.

ponga ", de 750 toneladas. do grave o estado dos mesmos,

O Toda a tripulação naVlOacidente foi motivado pelo, f 1 d f' I Abriu-se inquérito para apurar
f d b itad

. arunoa o OI sa va pelo navio d d 'ato e am os os cita os navios as causas, o esastre.

Rilita] !I(' Icilfoo com o pl'azo de 20 dias
O Dr. ilfaurillo da Costa Coimbra, Juiz

de Direito da Comarca ele Tijm'as, na Dr. Agr.·pa de Farlo'aforma ela lei. etc,
Faz saber aos que o presente eelital de O sr. dr. Agripa de Faria, dis-

leilão, com o prazo ele vinte (20) elias tinto clínico conterrâneo, acaba �Londres, 14 CC. P,) - O COilll1- rlo nota que publicámos ontemvirem, ou elele conhecimento tiverem de mudar seu consultório par..> a bniea,do rkl TIAFC, de hoje, diz 00 se- I Sj o título em epíg,'afe precisaque, no elia vinte e cinco (25) do mês rua João Pinto, n. '1 (Fone 1461), f d EI j I
. " -��•••••• -00 ••• _ ••__u ��••�J glün1e: "Ontem, à noite, alparelhos rer reti ica a. 'qu.e o féretro(C un 10 proXlll1o vmdouro, às 10 ho- ••• -�. • ••• -

d

T I ted
rIo grupo ele bombarc1,eio nossos, s:J.Íu a Polícia Civil, e não comol'a� da manhã, o Oficial ele Justiça dêste e egramas re 'I 0('1 dos quwis nenhum, desapareceu, foi informado.Ju.i7.o. servindo de porteiro elos auc1itó- lJ des·pejaram mi·nas el11 águas inillli- --------------rios, na fl'ente do prédio ela Prefeitura Na estação do Telégrafo Nacio- "

Q fi OI;Municipal, desta cidade, levará em leilão nal ha', retidos, telegramas para:
gas .

lillem per eu t;"i"J"•••a.·.�.·.·o·�.·...•_·.·��.-�........�.·_.J" U •a quem mais eler e maior lanço oferecer, Antonieta Otto Schertenleib, Isau'
os bens pertencentes ao inventário elo 1'a Carvalho, Manoel Santos, Luiz EMP EG Foidachado e Adepositado em nos-

finaelo Domi,ngos Casagrande, os quais Antôn!o Ribeiro, Nelson Coutinho, R ADA sa lrde adçãBo uml tes(tado de Nacio-
s50 os seguintes: Lote n, 1 _ cento e G d IV'

na i a e rasi eira isenção de Sal-Avelina Sousa, Irací ue es, la- vo-conduto). emitido no nome denoventa e três (193) metros ele tenas noel B.ertoncini, Rud'!( Doss, Sadi

I PrecIosa-se de uma, a- rua r.e.. Argel, 14 (D. P.) - Os aliadosA j' \J Edmundo Hoepers, em Guaratin- �"e rentes com três mil ditos de f\ln- Sadah, Armando Cahl e Orb Gra- I B'tt t. 97 ellcontraram 80 a'v,iõ'es do "eixo"AOS l'tas AI' 1
. •.

] nera I enco"r n guetá, sob n. 737.085. II" ,s ,em la11(.'a, (O rnUl1lClplO (e fira. '" I • destnuidos nos 'a·eródrom·os ela i 1U
Nova Trento, fazendo frentes em terras de Pantelária. Infol'ma('ões o,j:iciais,1 I 1, Uma chave "ya!,,", que parece o(e 1ercelrosele Francisco Vargas e fun-

M. d ,. d8
indicam que foi descoberto o ae-

I t
ser de caixa postal, foi achada e(OS no travessão, extl'emanelo a Leste

liSa. e se Imo Ia ródromo secreto fascisla, acércudepositada z:ta. redação do ESTADO.com terpas de Joaquim Leonarelo de Oli- .

do (fUal circulavam inúmeros ru-
vel!'a e pelo Oeste com tenas de Damá, "1\ TI:nuleil'a Nacional ,leve selO ]Ulstea, mores. No referi.do aeródrol1lo ('5- 1

sio Antônio ele Azeveelo, com a área de O f d
da (�e s�1 a sol, sendo permitido o seu liveram abrioiados doze mil solda-

quinhentos e setenta e nove mil ".,.. s pro essores e alunos o curso USO" 1l01t.e, uma vez ()ue se ache conve, I 'I' ""1 -I IlIiclltelllel,lc ilull1iua<la". (Decl'el0.lei n, (OS lÍIa ta'nOs" (llrante O . l()l11 Jar-
(579.000 m2), no valor de mi] cruzeiros primário dos estabeledmentos de �.:H5, de 3.1 de julho de 1942, art. 12). I deio aéreo aI.iado.
(Cr$ 1.000,00). E, para que chegue ao .

d (
.

I'd
.

conhecimento ele todos, mandei expeelir ensIno a apita convI am a po-
(J presente edital, que sel'á afixado no pulação desta cidade para a missalugar do costume e publicado na fOl'ma d

.

d' d
ft

(13 lei. Daelo e passado nesta cidade ele e sétimo I a, que man am rezar,
Tljucas, aos 31 dias do mês ele maio ele ás oito e meia horas de amanha19.J.3, Eu. Rodolfo Luiz Büchelc, Escri-

( .• f') (d I Mvilo, o dactilografei e subscrevi. (ass,)
.

quar�a· eira, na ate ra etro-
Maul'illo da Costa COi:l1bra" Juiz ele

Di-I politana pela alma do aluno e colega JOiO CARLOSrei to, Selos afmal. Esta conforme, O Es- .
•

(,l'h"áo: Rodolfo I,uiz Biichele. VIEIRA tràgicamente desaparecido.

Bela festa no Colégio
Estados Unidos

Hio, 14 (A. N.) - O "Colégio
Estudos Un idos " festejou, na ma

nhã de hoje, condignamente, o

Dia da Bandeira Norte-Americana.
O púl io lnter-n o do Golégio acha

va-se' engalanado, ve.nrlo-so ao

fundo, entrelaçados, os pavilhões
dos Estados Unidos e do Brasil.
Pnrticipou ela festa o grupo 01'

f'côn ico rta escola, que foi acom

panhnrlo pela banda da Polícia Mi
li I ar.

Assistis-am à f'esta o ministro Os
valdo Aranha, o prefeilo Henrique
Dodsworth, o embaixador .1 ef'Ier
SOJ1 Caf'Jerv e muitas outras autori
dades.

O programa foi i nioiado com os
hinos nacionais elo Brasil e dos
Estados Uni dos, e em seguida foi
lida �I mensagem do presidente
Hoosevelt sôbre o Dia ela Bandei-
rn. ..

���-----._---_. __ ._._----.-

-Câ8pà�i
-

'Loçiô
.

niUvi
.

T,ROSA ,
••••..........• ...............w........-._.·.._�
.JUIZO DE DIREITO DA COi\I.4.RCA DE

'l'IJUCAS

CURSO MILTON
FLORIANÓPOLIS

«Palestras Vernáculas»
do professor FRANCISCO BARREIROS fiLHO

A Secretaria do Curso Milton avisa os senhores
ouvintes do "Curso do Palestras Vernáculas", do
Professor Barreiros Filho, que, a partir do proximo
dia 15 do corren te, o horario do referido c urso será
das 20 às 21 horas, às terças e quintas feiras.

O novo horário permitirá ao Curso Milton pro
porcianar ao maior numero passiveI, o prazer de in,
gressar no "Curso de Palestras Vernáculas".

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

CURSO MILTON
FLORiANÓPOLIS

Concurso para escriturários do Banco do Brasil
Devendo realizar-se, no mês de Julho, novo concurso

para escriturérios, comunicamos aos interessados que
o CURSO MILTON, para melhor preparo dos can

didatos, je organizou um curso completo e espe-
cializado, que terá inicio 110 dia 15 do corrente.

ITZEsplêndida vitória do pôldro HOJE .., f' HOJ''''a Gladia.dor» .->a.- ma .[J

Rio, 14 - A,N. - A esplêndida vi- O selvagem de Bornéu
tório do pôldro paulista "Gladia-
dor", de propr-íedude do sr. minis- O (fDuce» ordenou
tro Osvaldo Aranha, ccucou gran
de sensação nas rneios tuz-Iíst.icos.
En+usicemo.do, o ministro Osvaldo
p.ranha entrou na pista. para afa
g'ar e conduzir pelas rédeas o fu ..

turo «crack».
....._••..-...a_"ZIl_...a......_..g....a••rQrQ_,..-..-.-�_Ul....._••

Doutora.
JOSEFiNA S(HWEIDSON
reiniciou sua clínica

G
.._·u·.,..·..-.-_-_-..rII...-_.........�.-_• .__-_._•••_-_._.J'

BISASTRE E MORTE

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

Temos sobre a mesa o riúrnero da
"Revista do Serviço Público" cor

respondente ao mês de Junho de
1943, que nos foi e.nviado pelo DASP.

"São Paulo de ontem, de hoje e
de amanhã" é o nome da publi
cação que nos remeteu o D.E.I.P.
de Sã.o Paulo, reÍerente aos rnases

Fevereiro-março de 1943.

Pantelúr ia, 14 (D. P. - Urjrcn
le) - Foi Mnssoliní que (leu, d ire
tamc n!e, Ia ordem aos itali arios da
ilha de Pantclár-ia para que se rcn
dessem aos aliados. Segundo in
íormnçõcs of'ici ais , o Duce oi-de
DOn a suspensão da resislt:'neia
fluc),l1do o Comando da ilha re\'elou
([IH' os soklarlos não podiam su

porlal!' por mais tempo o bombar
deio fl('j'eo anglo-nortc-americílno.
•••-.-_-_-_._...P_.._._..�...._w.-..-_.._.........-.._..-�

A RAF canadense
informa

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

VinllO Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

FOI DESCOBERTO

Lãs mod-ernôs! Veludos!
Enormes variedades está recebendo ii

C .. 5 OM NOS

I MftNTEftUX
Foi Chiang-Kai-Shek quem comandou a campanhaChung�King, J 4 (U. P.) - Foi Hupeh. Informações ohciais índi- nipônicos milhares de soldados.
o gen. Chiang-Kai-Shek que diri- cam que a grande capacidade es- As derrotadas forças Japonesas
giu, pessoalmente a recente cam� tratégica do general Chiang�Kai- continuam-se retirando na direção
panha das tropas chinesas que Shek fez com que o pesado ata- ele Chanyan, sem tentarem impe
destruiram fragorosamente os m- que japonês se transformasse em dir o avanço dos soldados chine-Ipônicos na parte ocidental de completa derrota, perdendo .os \ ses. --��============��==�����.
ARGEL, 14 (U. P.) ... MAIS UMA ILHA ITALIANA CAIU EM MÃOS DAS TROPAS DE DESEMBARQUE ALIADAS. TRATA·
SE DA ILHA 'DE LAMPION, SITUADA NO ESTREITO DA SICíLIA. COM O NOVO ÊXITO, OS ALIADOS, DEPOIS DE AL·
GUNS DIAS DE INTENSA LUTA, PASSARAM A CONTROLAR TODAS AS ILHAS ESTRATÉGICAS F'ASCISTAS SITUADAS

ENTRE A COSTA MERIDIONAL DA SICíLIA E O LITORAL DA TUNISIA.

Rua Conselheiro
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