
PELA P�IMEIRA VEZ, NA No.ITE DE Ho.JE, SE REALIZARA, SIMULTANEAMENTE, NO RIO DE JANEIRO. E EM TODAS
AS CAPITAIS DOS ESTADOS, UM AMPLO EXERCíCIO. DE ESCURECIMENTO. PELO. .NúMERo. DE CIDADES PARTICIPAN·
TES E PELA EXTENSÃO. TERRITORIAL ABRIGADA, SERÁ O MAIOR EXERCíCIO. DE "BLACK·OUT" EFETUADO. NO. BRA·
SIL E TERÁ GRANDE ALCANCE PRÁTICO, PORQUE VAI Mo.STRAR DE QUE RECURSOS JÁ DISPõE A NOSSA DEFESA
PASSIVA ANTI-AÉREA E Co.Mo. DEVEM SER ARTICULADOS OS SERVIÇOS No.S ESTADOS VIZINHOS, NA EVENTUALIDA;

DE DE BOMBARDEIOS AÉREOS DE GRANDE AMPLITUDE E INTENSIDADE.

Segundo diz Roma ...
Londres, 17 (U. P.) - A ernis

sora de Roma revelou que aviôex
nrlilados atacarum as zonas de Cam
pânia, Catábrba e a ilha da Sicília.
A,inda segundo aquela fonte de in
formaçõ'tls, ais bombas, lançadas
pelos aliados não causaram danos
i !11'p o r�all1tQS.
r.-- .J"..:..,. JIlj••J/JI••- ,.._.,•••'"

Recordando o feito
Lisboa, 17 (U. P.) - TOlda a

j111prensia lusitana recorda hoje,
elogiosmnente o vigéssimo p.rimei
ro aniversário (lo vôo de Gago
COllli'l1'ho e Sacadura Cabral ao

Hilo de Janeiro .

o
o rei Gustavo V
Estocolmo, 18 (U. P.) - o rei

Gustavo V celebrou, ontem, seu
850 anívecsárío nataâício. Gustavo
V é o rei mais idoso da história,
pois começou .a reina'r em 1908.

i···-naVlo-S·---·iífúndàCi·õS
Argel, 17 (U. P.) - Aviões bri

tânicos, em vôo de patrulha, ata
capam e afundaraan, durante a Jor
nada passada, três navios imirni
gos, num parto de uma dlha do
mar Egêu. Os. 'aparelhos aliados
destrutrarn também um aparelho
alemão que tentou dnterceptar os

atacantes.

o JUAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'fA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTiNO FLORES
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���ir��1�:�}����,����!2����:��������r��e���:�������,"��� �nCI�n��s���ir�a!�ad�adO!���:!sapõem agora de' um exército de I artilharia e homens. Num quasi catorze milhões de ho
treze a catorze milhões de h(l-Icôn�puto da potencialidade bé- mens. A seguir, diz o citado jor
mens e de uma força aérea de ! lica dos aliados, assegura que nal que" atualmente os aliados
combate, pelo menos, duas ve- lo império britânico poderia [produzem mensalmente seis
zes maior do que o "eixo". To- 'Ifornecer

um contingente' de mil tanques, dez mil peças de
das essas forças serão lança- dois e meio a três milhões de artilharia e onze mil aviões; a

das contra a Europa, ao esta-
I h��llens para a !nvasão euro- Alemanha,. entretanto, produz

belecer-se a segunda frente.
I pela. Enquanto lS�O, os Es!_�- apenas 3 mIl.tanq_ues, 3 mil pe

Um jornal russ_o, que divulgou I?O� Unidos poden�m contr;- ças de artí lharia e 4 mil
essas informaçoes, acrescentou OUIr com um e melO ou dOIS aviões".

Vice-Cônsul da (irã·Bretanha
A interventor ia federal no Es

tado, por decreto de 16 do cor

rente mês, reconheceu Mr. Fre
derico Percy Welch Vice-Cônsul
Honorário da Grã-Bretanha,
em Florianópolis, de conformi
dade com solicitação do Minis
tério das Relações Exteriores.

Os preços de fiambl'es, linguiças, etc. i"rr�t;";;;;�-;;i-;-;;;râ
Rio, 18 (A. N.) .: O Coordenador da Mobilização Econô- triplicadamica assinou portarra, estabelecendo os preços maximos per- W 1· ut 18 (U P) _ O 1111·-. , . .

I d d fi
v asn r ngton, ..

missíveis, em todo o terrítórto naciona , para a ven a e iam- nistro da Mardnha norte-amertca-
bres, costelas, presuntos, língua em conserva, linguiça, queijo, na, coronel Frank Knox, declarou
salchichas e produtos semelhantes. (�ue em j:in� do corr,�n!e ano, os

.� __•••�._ _••••�� ............,.. _ _••- Estados UnIdos, possuirao uma fro-

A
'

d C I
'

F
ta mercante tres vez'es maliOd' que

,

traves o ana, rumo a rança :".;;';_��:�2!.�• ..!:-�....!!�!!l���:....�•••.

Dr. ARAUJO

a empregar gases
Chung-King, 18 (U. P.) - o Japão insiste no emprêgo de

gases tóxicos contra os chineses. Esta revelação foi feita por
1ml porta-voz militar do govêrno nacionalista. Segundo êsse
informante, no dia trinta e um de maio, um avião nipônico pro
cedente de Papotou, arrojou bombas na aldeia de Suyan e a

primeiro do corrente as posições chinesas de Shansi foram bom
bardeadas pelos pilotos do Japão, que utilizaram granadas com

gases venenosos. m -bi"" d fef IJ -

°l"t d S d b S· ",-,-.-......._..............._...- .............----.·a........;..
· .......·-·..-...............-·a"o•.;....u.....

• w DXI �ao e I mes mvacnaçao mil ar e ar eu a e ICl18
«Informa"oes» nazistas para Intrigar o Escr�torio de Coorde�ação ln- Nova Iorque, 18 CO. P.) -_ A rádio de Moscou, e111 transmissão

\I l. , . ter·AmerIcana, desta Capital, fará captada peJa CES, anunciou que a Itália começou a evacuar suas des-
Londres, 18 (U. P.) - Os nazistas lançaram nova o[ensl- exihir, hoje, às 19 e às 20 horas,

d d d moralizac],as tl'opas da ·S1icilia e Sa:rdenha, C'0l11 o p,reteXlto de que fa.z
Va de paz, certamente preparada pelo chefe a propagan a o no Instituto Brasil-Estados Unidos,
p. I'

.

I d· um interessante programa, cons' coisa pa'ra "Teagruil)la,r" suais fôrçaJs an11laida,s. A 111'eS111a emissora 3,cre,s-
.eich sr. Joseph Goebbels. Observadores po ltICOS on rmos

0Pina{n que as referências a negociações de paz russo-alemãs, tando do mesmo os filmes recen- centou que se prorluúlram vúrio,s il1lCilde'l1ltles entre as gualnüçõ,es de

(lll1 Estocolmo, e as confabulações de paz anglo-rumenas, em !on��i�r dh:g:��:i�a;� (c��oateiro", ambas as ilhas. A TÚJClio ,de Moscou citou, ta1mbém, informaçõe,s de ori-

d
.

t
rido) e

g.em italianas, sle€llund,o ,as quais ,foi lt'an,srre,r1do p,alra Caláhria o quar-Angóra, fazem parte do mesmo plano de propagan a naZiS a .. mais dois filmes sóbre palpitantes
Os mesmos informantes não acreditam na veracidade dessas atualidades de guerra. teI g.eneral da aviação al'emã no Mediterrâneo, o qnal estaI\Ta na, Sicília.

informações, cuja finalidade é lançar a desconfiança entre as

Principais potências aliadas.

Não há nada como ser mendigo!
Rio, 17 (A. N.) - A. polícia paulista deteve o mendigo Ho

nielo de Ag'uiar Filho, que se postava nas ímedíaeões do Está
dío lUllllieipal nos dias de grandes [ogos, o qual disse que che
gava a arrecadar de 500 a 600 cruzeiros de cada vez, livres de
qualquer despesa. Disse mais que, sendo paralítico, para ir pos
tar-so no referido local, fazin a viagem de automóvel, pagando
100 cruzeiros para ida e volta ••'\0 ser preso, o "melldig'o" tinha

, 110 hôlso perto de 50 emzeíros "colbi(los" nos primeiros 20 mi
--�-'-ntltos de "trabalho" •.

Renunciou o gabinete jugoeslavoLondres, 18 (U. P.) - O rei Pedro da Jugoslávia anunciou
que o gabinete jugoslavo renunciou. Os meios informados
acrescentam que está sendo organizado novo govêrno jugos
lavo.

Londres, 17 (U. P.) - Poderosas formações da RAF atra
vessaram, hoje, o canal da Mancha rumo à França, numa ope
ração, diurna, com a qual chega ao sétimo dia consecutivo a

grande ofensiva empreendida pelos aliados. Em fonte autori
zada se soube que 6 aviões alemães foram destruidos nas ope- I

rações realizadas no continente, nas primeiras horas da ma

nhã de hoje. Por seu turno, a RAF perdeu um aparelho.

Continuam

Vitoriosas as tropas chinesas
Chung-King, 18 (U. P.) - As tropas de Chiang-Kai-Shek

eiltão às portas da estratégica cidade de Hou-Shi-Hou, cuja
queda é prevista para pouco tempo. Os japoneses continuam
fugindo em pânico e não oferecem forte resistência.

Chung-King, 18 (U. P.) - Continuam em retirada os exér
citos japoneses, na China Central. Em muitos pontos .os japo
!leses fo"gem desabaladamente. A propósito recorda-:-se que os

referidos exércitos nipônicos. tinham dito haver "entrado vito

r!�m�!He em Chung-King", hã várii)..s sernaníts,

----

Material bélico em
abundância

Washington, 18 (U. P.) - De
acórdo com declacações autoriza
<Ias de per-sonalid ades norte-ame
ricanas ante a Comissão de Verbas
da Câmara dos Bepresentamtes, {IS

nações unidas estão p rorluz indo
matenials bélicos em proporção
tal, que '}:wuco Ialta para duplicar
a 'in.oús-íria ele gncrra do "eixo".
.-__.....,.t-....�...__..",._• ....,........_,._.__......-.

Olhos -- ouvidos -- nariz -- ga�'ganta
REASSUMIU SUA CLlN.lCA

Rua Vitor Meirelles 2ft
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.

,.,.......--_,......-.,:.'......-�_-.-.....-_----..---.-_-_.A-JI
A TurqUia rompe re.

lacõe$ com Vichi
Londres, 17 (U. P.) - A

emissora de Argel informou
que a Turquia rompeu rela
ções com o governo de Vichí
e que já chamou o embaixa
dor turco acreditado junto ao

governo do marechal Pétain.

Angôra, 'I'urquía, 18 (Por Dana Schmidt, da Uníted Press, es

pecialmente, pela radiotelegrafia, para "O Estado"). - Na sessão
de encerramento do Congresso do Partido Nacional, o 10 ministro
turco, sr. Sarajoglu, pronuncíou um discurso, considerado, nos cír
culos aliados, como inclinando a neutralidade turca definitivamen
te para o lado da causa das Nações Unidas.

O chefe do govêrno turco rereríu-se à Inglaterra em frases su
mamente cordiais. Com relação à aliança entre os dois países, de
clarou: "Ambas as partes adquiriram a convicação de que os in
tcrêsses dos dois países se acham estreitamente ligados, não por
limitado número de problemas, mas, llOr muitos anos, num terre-
no sumamente vasto".

'

O sr. Sarajoglu, por outro lado, referiu-se à Alemanha em ter
mos considerados por fontes autorizadas como corteses, porém, não
de todo cordiais. "Assinámos (disse êle) 'Um tratado de amizade
e não-agressão com a Alemanha. Os acontecimentos demonstraram
quo êsse tratado orígínon-se do sincero desejo de ambas as partes
e cor-responde exatamente às suas necessidades essenciais. O pacto
continua a trazer bcnefícios para ambos os povos. A nossa política
externa viu-se, dessa fórma, equilibrada, e a nação unida é susten
tada por um exército forte, livre, até agora, dos perigos da guerra".

Círculos autorizados [ulgam que as palavras do "prcmier" tur
co podem ser interpretadas no sentido de que a Turquia se acha
próxinui do campo aliado. ��1>_

POl' outro lado, as deliberações tomadas pelo congresso do Par
tido Nacional levam à conclusão de que, mesmo mantida inaltera
vel a neutralidade turca, os sentimentos da população inclinam
se para a cansa dos aliados, paeticularmente no que se refere aos

países balcânicos, cuja Iibertlade e autonomia foi pleiteada, para após
guer-ra, 110 seio da referida assembléia. Cumpre, outrossim, assi
nalar as manífcstações de regozjjo produzidas entre a população
turca, por ocasião das recentes e anteriores vitórias aliadas",

A Indüsme da «doutorança)
S. Paulo, 17 (A. N.) - O delegado de Falsificações remeteu

ontem ao Forum Criminal volumoso processo referente ao caso de
apreensão de diplomas de médicos, advogados. engenheiros,· partei
ras, etc., expedidos legalmente pelas Universidades Brasileiras desta
capital.
------------------------�--------------------------------

foi ,-aherte o voluntariado
Rio, 18 (A. N.) - Foi aberto o voluntariado para o próximo

mês de julho em todo o terrúório nacional, a�fim�de preencher os

claros da tropa, decorrentes da mobilização. Serão aceitos candida�
tos solteiros, maiores de 21 e menores de 26 anos.
,.....-.-.·.·.·.·.-..·.-.-.-_-.·.·....·.·.·.-_...·.-8.......-.·.-.-......-.-.-.......-.-.-...._-.-.-...._..�

a terra fluminense honrará Lídice
Campos, 18 (A. N.) - A imprensa desta cidade dedica

grandes espaços à notícia de que uma localidade fluminense
receberá o nome de Lídice, a vila checoslovaca que foi arraza
da pela fúria nazista. A "Folha do Comércio" reproduz trechos
da entrevista que o comandante Amaral Peixoto, interventor
federal no Estado, concedeu a um vespertino carioca sôbre es
sa homenagem prestada pelo povo fluminense aos heróicos
habitantes de Lídice.

o 116- bombardeio aéreo de Colônia·
L'Üind'res, 18 (U. P.) - A BAF, . I do ata,cada 115 vezes e recebeu,

emp.elnhada 11Ia mais intensa e maior Var,I!(�S objetivos, en�re os qUaIS a jontem à ,noite mil toneladas de
ofen'siva, d,a histólj'ia, ata'cou, ontem, c1dade de Colôn�a, ,'hombas explosivas e várias outras
it nO.ite, a Renâni.a, deixando a ci- A cOl11lH1icação pnellÍani'nar do de iinüendiárias. O comunicado dá
d3Jde de Colônia convertida num i\1ini,stéri'o do Ar eliz que s'e perde-,I a ent,ender que a 'incursão de on
mar de chamas, segund,o dnforma ram 14 aviões de bO_ll1'hardeiü e t,mn à no.ite não é do Upa �:Ja,s que,
o Ministério do Ar. Uma formação U'l11 caça, nas operaçoes d,e o'llÍem na iail:uaLidade, se delnonlilnann "de
de homhar,cleiros quadri-mo,t'ores à noite, 3J sexta consecutiva em grande importância", maIS que,
notl1i1'l�OS brHânico�,� composta p'OII" I que.

'Ü co'ntinente europeu foi s:ub- prO'vavelmeln1te, é s'emeJhante, p,or
um lnumero de aV,lOes calculladü mehdo .aJos devastadores efeItos sua intensLd'ade, ao a'taque que se
entre 400 e 500, efetuou um vôo

I
das hombas hritânicas. efetuou, na ,segunda feira à J1Ioi,te,

redondo de mil kms., entre a Grã- N3JS eSlferas do Mini,stér,io elo Ar, contTa OberhauSlen, e no C])u3Jl .'l�
.Brtlt,aJl1ha e a B.,.�!1âllia,; IlJlfÇl ,ª�ll),car ,il1forl1lla-�'e que Cçlônia jª linh.a §i- �erdeJ:1iUll H b'QJnb.\lIr.dSllN�.\ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Inglaterra já podia ter acabado a guerra 1 Ao �?S:�!NTOS���:O
P 1 Ib t (E 1

.

h 'r d
._

t d
.

t t·t t "Cada idade tem a sua pai.au O A er O - xc USI-1 n ia, O OS OS avioes, O os OS m eressan e Cl ar a respos a
vidade do C. E. C. para "O Es-l navios e todos os meios de ata-l que mereceram através de um xão dominante: ° prazer cede
tado") - Numa revista íngle- ques e de destruição deveriam I comentário sem assinatura à ambição e a ambição cede à
sa de especial importância, ti- ser aplicados unicamente con- publicado no "Manchester avareza". -

Bo!suet.
ve ocasião de lêr ha poucos tra a Alemanha, de uma forma Guardian" do dia 18 de abril A ANEDOTA DO DL"
dias, um longo artigo escrito incessante, dia e noite, até que passado. Êsse comentário jus-
por um deputado inglês, no o .território germânico fôsse tificava todas as ações milita
qual era afirmado que a Grã completamente arrasado e que res dos ingleses e salientava
Bretanha já poderia ter acaba- pudessemos até ver que "não os grandes resultados das mes

do a guerra se desde o príncí- havia um só alemão para assi- mas e, ainda mais, demonstra
pio tivesse seguido orientação nar a paz, ou a rendição do seu va técnicamente que jamais

I
diferente, tanto no sentido mi- país". O entusiasmo do depu- teria sido possível outra orien-
litar, como no sentido econô- tado britânico é muito bonito, tação na luta contra os ale

I mico. O autor alegava que os porém não representa conhe- mães, sendo a prova máxima

I ingleses não deveriam preo- I c�1l!-ento.s. detaJhados em n�a- dessa ver�a?e.' as l?r?p�ias
I cupar-se

com outras frentes I téría militar. E para menclO-11 grandes vitórias bntamcas
25,00 I, d��atalh�.�enão com a Al�ma.- nar essas considerações acho dos dias atuais.

Anúncios mediante contráto I Red!.u;ão no eens ut'J1�

II d� gasolinaOs originais, mesmo não pu- W hi t
.

hasrung on - junr O

-,

II ;::��:;:lO:':�;�;;;�::::�;�- i�:�1�{�����t����� I
rios nos artigos assinados tados Unidos. A nova redução

I é de quasi 40 r. sôbre a quota'aaa i1.

I atualmente distribuída. Ao

TóPICOS & COMENTÁRIOS 'mesmo tempo, ma�s de .... ::
18.000,000 de motonstas parti-
! culares nessa região dos Esta
dos Unidos foram proibidos (�2
usar seus automoveis para via-

Do PFlESS-INFOHNlATION sen gens de recreioou passeios. É
VlCE - Sem dúvida alguma o fato lessa a segunda vez que os pro
ruais importante da semana passa- ',I priet�rios de �utomoveis,)áela como ela anterim-; foi o acôrdo ,sob ng:oroso raclOnam_ent?,_ sao
entre Giraud e De Gaulle. A união advertidos de que nao nevem

dos franceses, mais do que nunca utilizar seus veiculas em mis
era necessária, em face da imirien- teres que não estejam direta
te invasão do continente europeu mente ligados ao esforço de
I f' ..J I' b t

-

C
'

guerra ou indísnensáVPl'S à vi-pe :IS orças "a I er açao. ,,0111 esse .L-
�

bom entendimento entre giraulistas da civil, a-fim de que se poupe
e dcgaulístas, os aliados podem hoje a maior quantidade de com

contar com 110 vasos de guerra ela bustivel possível para atender
frota ria França, UIIl exército ainda às crescentes necessidades da
hoje considerávél: Isso, do ponto expansão das atividades mílí-
rle vista apenas nril i lar. Porém, 0 tares.

.

Irmandade do SenDOll Jesils dos Passos emais importante, com certeza, é o
Prestigia o Govêrno e aI!! I H "f I P. il' "d 1eleito moral que o acôrdo terá sô- classes armadas, - ou serM Osphv ii ue uarl aneore os franceses oprimidos em sua

um "quinta. eotnuísts". (L,pátria. Esse grande povo, agora sob D. N.).
o jugo nazista, será por certo, na _.••.- _. u••�A.n.••••·.·_·U·A...,

hora do ataque à "fortaleza de I-Ji.- ,.. $.GO•••O.' !lI:' L O n lif A �J O n fi L I �lIer", uma legítima vanguarda- alia- I : a· K ii Fi'á r� r u .......

da. • Dr Fulvl"o llduclloi : De ordem da Mesa administrativa da Irmandade do Se-
No setor Itália, póde dizer-se que I· li li: nhor Jesús dos PdSSOS e Hospital de Caridade desta Capital,

Hitler e Mussolini passam, hoje, os ADVOGADO : previno aos interessados que, até o dia 22 deste mês, às 12 ho-
seus piores dias, diante da guerra : Comunica a seus pre- : ras , receberá esta Irmandade e Hospital, na sua Secretaria
a um tempo de nervos c real por : zados amigos e clientes 9 propostas em csr tas f'echads s, de todos os ai tigos necessar io:

• f
. . e

VEND.l� S·E� P,or mo-
parte das democracias. A esquadra • q�� trans enu seu eSf.n- : ao seu consumo, durante o semestr e de julho a dezembro de ,L..-.; t ívo de
anglo-americana bloqueia as ilhas : tono para a rua F�hlpe G corren te a no. mudança
italianas, como se os canhões das

I ••
Schmidt D. 3lj (térreo). :

I
Os proponentes poderão obter as listas cornp le tas de to um negócio de secos e molhados,

til bem afreguesado, no Saco dos Li-suas belonaves estivessem indicando I 0_ dos os artigos, aos quais se retere este edital, no Hospital, ou mões, casa n. 280. Tratar na mes-
a direção que os soldados das Na- 0•••••0 com o Irmão Secretario. a lua Crispirn Mir a n

'

49. ma. 10 V.-- 8
çõcs Unidas vão tornar. O Mcditer-

� M«»;-�P_..'!..•::;: �.l Consisto rio fm Florianópolis, 7 de junho de 1943 "

ràneo é agora o :Mure Nostnull dos MACHADO & CIA. ; jU'LIO PEREIRA VIEIRA. Secretario. Chail8r8aliaclos. Os submarinos britànicos

1
\I

não dão trégua aos navios do AG1J:NCIAS E ItEPRESENTAÇõES rJ"·..w••.....,._�-_w_.........- ........w..................- .........................""'";. Por preço módico, vende'se

"eixo", agora encorlljados nos Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5. � TlIE LONDON &

LAN.JGASHIRE
INSURANCE �

1
uma, com ótima casa de mo-

Florianópolis I' � COMPANY IjIl\IITED ..
'

d" L L' h�1)Ort08 peninsulares. . .. . CO"IPANHlA DE '''''''GUROS "SA'"'RE"'''
ra la, a rua auro In ares, Il.

Sub-agentes nos prInCIpaIS mUflIcíplos do , II . " ..,<". . n . ,., .. 64 d' d 0'1Na frente russa, a guerra dos ale-' ESTADO I � elA. SEGUROS "CRUZElRO DO SUV' �' me ln o o terreno 2, mI

mães c seus satélites não têm icio, •••.-_ -.- -.- ,p_,._-•••"'J" < TIIE L?NDON ASSURANCE " mts. quadrados. Tratar a
.

rua

na, realidade,' além das ameaças te-I em futuro pr�x�l11o, .p�r� a ofensiva' � L. ALMEID1\. - Rua. Vidal Ramos, 19 � <:on8. Mafra, n' 39 (Alfalata-
legrúficus. Setenta divisões estão I contra o Tmpel"Jo N1POlllCO. .._••__ m.?._••••••••••_ _.-•••••m_D.�•••••••• •••.-•••-.-_-..••- � -.. rIa), 30 v ·27

pl�onlas para atacar Moscou... Ainda COIl1 relação aos japoneses,
Quando o tempo é favorável e não agora sofrendo suas primeiras eler
se ataca, isso é mau sinal ... Qlle- rotas sérias, é preciso frisar que os

rerão acaso os nazistas pa,ssar :l chineses, hoje modernamente eccui-!
ofensiva no inverno? r� um pouco pados, também se encontram na!
dificil, já ([ue o frio tl'l11 sirlo c serú ofensiva, elll s,lla lerru dev"stada

P('-I
63.-Feira

sempre seu pior inimigo nas terras lo ugressor burbaro.
russas. Ka América, é de salientar-se o,
Com relação á lutu aérea, agora papel desempenhado pela ::\1arinh:1.1

l1l:l.is do que nunca os totalitários Brasileira c pelus avi"ções combina
estüo e111 desvani.agem. Os russos, das anglo-ianqui-brasileira, no pa

após longos meses de ba,talhas, pas- lrulhamento do Atlfll1tico snl e En

saram a predominar também no ar, proteção aos comboios que levam
Io que significa um decréscimo l1lui- ma,terias primas e llluntimentos P:.l-

to sé do no podério da "Lnftwaffe". ra as fôrças da del11ocr:lcia. GRETA
Por outro lado, a "Royal Air For- Ainda no continente ocidental,
ce" não descansa, em seu trabalho houve um golpe de Estado na Ar
essenoial de preparar a, invasão, gentina. A-fim-de sanear a adminis
martelando dia c noite toda a Eu- tração pública, como informa o ])0-

1;opa ocupada, e destruindo, 110 cora- letim oficial do general Ramirez.
ção da Alemanha, represas, usinas, foi deposto o presidente Castillo.
vias de comunicação, comboios ter- Chefiou o golpe o generul Rawson,
restres de aba,stecimentos, ao mes- qne, não podendo formar Ulll mi
mo tempo que deslroi o pouco que nistério, passou o govêrno ao ex

resta dos nayios nazistas. ministro da Guerra, general Ral1li-
Os americanos, por seu lado, in- rezo Este, em declarações à impren

fligem perdas pesadas aos japone- sa, disse ([ue, além do saneamento
St's no Pacífico, e após tercm con- administrativo, do pa.ís, cuidara de
flllistado a base de Atú, da mais fortalecer os laços de amizade C0111

a.lta importância, os seus aviões ata- as nações americanas e governara
�am a,s d�mais ba�es que $eryjriío, sob �lnl regime democrático.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00
45,00Semeslre

Trimestre

Comentérto

MILAGRE!
- Ontem consegui reanimar

um cadaver.
Como foi isso?
Paguei-lhe a conta .. ,

!\!
O PRATO DO DIA

DOCE DE GOIABA EM
PASTA

Escolha uma porção de goiaba
bem madura. descasque e escal
de Iigcirarnen te.

Passe tudo por peneira, es

corra o caldo e pese para cada
chicara da massa, lima chícara
de açucar , e leve ao fogo para
tomar ponte,
Pouco antes de servir, pingue

gotas de limão.

Padaria
A V i

Central
S O

10,
. , - _......... ��

I IA0 também ri E'J(ATO
cortando ou cosendo/

M. DLó..S "

�Ia(..�t.e.-� ..

R. Conselheiro Hatr-a , 8

V.f.

Francisco \Treska, psoprietâr io
da "Padal ia Central". sita ii
Rua Deodoro n

'

20, desta ca

pital, avisa os amigos e anti,
gcs fregueses de que, nesta da
ta, assumiu a direção da mes

ma, afastando, definitivamente,
lo seu estabeiecimento com

rnercial, os ex- arrenda tários, srs.

Pedro Clauàino Goulart e Her
il io Nunes. os quais não po
rerão fazer qualquer negócio
ou transação em nome da rrien

cionada Padaria. Elori anópo lis ,

15 de Junho de 1943.
327 15v_��,___
--_ .._------ --

� O.S.�Tut)lO

Precise-se de ume, à rua Ge
neral Bitten<o!atl n: 91.EDITAL

Hoje

6a.-Feira

CASA
Vende-se uma, n rua Bocaiu

va, 151, com fendas para °

mar. Tratar na mesma,
311) 10v 8
._----------------

LI�JIOUSINE
VENDE-SE por Cr.$ 7.500,00 uma
limousine Ford 1937. Vêr na Gora·
ge Augusto. Rua Francisco 'folen·
tino.

Hoje

FOHE: 1435
CASA

Aluga-se, à. rua Blumenau, um
prédio com 10 quartos, 2 salas, etc.
Tratar r:a (l\. SERVIDORA».
Rua João Pinto, 4. -- Fone; 775.

A'S 19,30 HORAS.

U'ltima exibição do grande filme:-

«( Duas vezes RleU»
GARBO, IvIELWYN DOUGLAS, Constance Bennctt

e Robert Ster!illg.
Rigosa'mente proibido para menores até 18 anos:

AO SUL DE MATO GROSSO
NOTICIARIa UNIVERSAL 154/55

Preços: 3,00 e 2,20

AMANHÃ: -Programa duplo- A's 5 e 7,30 hora!!
com os filmes FILHOS DO DESERTO (o Gordo e o Magro) Cabelos brancos t

e VOLTE PARA O RANCHO }[ARÃVIIjHO�A 1

Preço único 2.00

às 6 ]/2 e 9 horasFinalmente domingo

O Mundo é um

(lA Bnu(lcil'a Nnctonnl quando -CUl JlI'{;Fi'
tito ou pl'Ü'cissfio, não será conduzida elll
posição horizont.al, e irá '10 centro (la
testa da cohnlll. se isolada; à direUa t1�
testa da coluna, se houycr outra bandelo
"a; à Jrellte e ao C(llltro (la testa da co'

IlIna, dois metros lHliunte da lil)ha pelas
'lelltajs fOl'lnad,as, se conCOl'l'ere1n tl'ês . ..1--.;
011 mais bandeiras". (Decreto·lei lI. 4.545,
rle 31 do Julho de 1942; - Al·t. 18, ?{. ln.Com Lana Turner, Judy Gar!and e Hedy Lamarr

. �
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Prelúdio da "Batalha da Europa"
I

Londres _ ,(Exc1usivo do PRESS- nicas.

I
va britânica em El Alamein, trinta I gar a devastação causada ao Reich

INFORlVIATION SERVICE) - No As perdas do Oitavo Exército, no e seis navios inimigos foram d es- quando se sabe que Essen recebeu
Mediterrâneo e nos aeródromos da início da campunha de EI Alamein trui d os ou danificados pelos

sUbilla-1
até agora o maior pêso de bombas

Grã-Bretanha já se pressentem os foram d istr i bui das da seguinte for-

II
rin os britânicos. já mais lançado sôbre qualquer ou-

prelúdios da Batalha da Europa, ma: 87% .para o Reino Unido; 12% Entre 21 de novembro e 15 de tra cidade no mundo.

esteja esta próxima ou ainda r e- para us Domínios e a Índia; e 17� �!>�il de 1943,._08 navios de

super-I �? .l\'Iedite�r�neo, a fôrça �ér:a
mota. para os franceses. nele, os avro es e os submarin os britân ica, auxi liada pela .avraçao

Essa é a maior das tarefas da O Primeiro Exército, que opera- afundaram 108 navios .inim iaos. dos Estados Unidos, contribuiu

Grã-Bret.anha. A ,posição geográfi- v a no norte da Tunísia, compunha- com os quais von Rommel contava grandemente para cortar 'as linhas
cu decide em grande parte o papel se em 90'!r de tropas do Reino para receber suprimentos. de suprimentos do inimigo, assim

de cada uma das Nacõ es Unidas Unido. Deve-se à Marinha Real e li! Mari- como suas linhas de comunicacão
nesta gu er ra global. Às fôrças do Desde o dia em que a Itália eu- nha Mercante britânicas a chegada nas proximidades da Sicília. A fiAI<'

P f
e

tHeino Unido cabe, naturalmente, o trou na ,e:uerra, o Mediterrâneo foi dos três grandes comboios que 10- destruiu numerosos subma rínos, re el urapapel p repon de r an te na ofensiva uma nas mais espetaculares frentes varam os homens e os materiais até navios de guer ra e mercantes. Des-

(IUe está sendo atualmente

prepara-I
de bata lha. A maior parle dos na- a África do No rte. .n a ocasião dos de o início do ano até 27 de abril

M
. o

Ida contra a Europa. vios que combatem m o Medite rrâneo desembarques a liados. 199 aviões d c transporte inimigos UDICIPaDas tropas que compõe o Oita\'()I v c m dos_portos e. dos .es.taleiros ,dei A,RAF que f.'stá a,�?ra ar razando f�ram abat.idos sô bre o Mediter-
.'

Exército do general Montgornerv. I c onst ru cão do Remo Lu i d o. A fo)'- I a Al eman h a e a Itá lia, tornou-se

I
ra neo, -

7G por cento são formados por tro-I c a dr. !\iarinha neal no l\Iediterrâ-1 mais poderosa arma aérea do rnun- O ataque se intensifica. Em ter-
O "'1 f 1 ESDITAL N, 1.

-. '. ., '1' 1 id 1 I, N d d t d . t
' 1C C (O ervico MU111CJpul ele Rctn·

1,ãS do Reino Unido. Seu VItOrIOSO i lle:) e �():::p �taf!a p e :!'; un� �H es na-, no. LO curso e seus evas a ores 1':1. ,no. at e _uos mares:, o. a a que es- tísttca de F'loríanópoüs In t ima os 'l'S.

avan co através do Deserto Ociden-l "alS' da \,'H1'lnha .do;; 1)omll1l0,S e da

'I at�qucs. �ontc'a a Alemanha, a Real I � se intcnsif icaudo dlanam,e�1te. Na Pl'OPl'ie.lál'i.OS
elas inell..',stl'iaS abaixo re

ta], da I.Jihia, da "I'r
í

po litân ia e da i �()rt!eg:a,. �o_IancJa, França Com ba- Ft)rç[� l\.�"e�l. d escm penha um p.a-Il:.u!_·opa,
a Ale:-,anh� ....

e a Itá lia co- l�l(']Onat1as. � .(,0i:1�)ai,��('er�nl� neste .S�l':·lw
Tunísia, foi efetuado com

_

armas ! �('ntf>_ � (d:ec.',�. _
_

, Vel. tão .!.rr:.:nl)�.tante, no que con ce r- meçam a sentí r :� f()rç� .cr escente �l�' ��o" e�;!"CII) ,,1:, ,. of'e i tura lvrun';;612"�
f'ahri cad as nas usinas du Reino I Até 23 de ]111ieiro de 19!3, os sub- n e ii derr-ota tutura �'�,,�IX(Ó, quanto! dos armamentos dos aliados. >ln,- ",-0 ele j unho elo corJ'cnIL,'

U'I Ctt d i d C
.

b 't' .

f' t' f' ',':, .. - <\ r."ii PI'etanlla tomou a f n�'·� ,dJ, a-fim-de receberem os boletins 'lo

111� o. er ,a., par e pro�e ia o a- nl�ll:l(}S. rI alllC()? a un(lar{:�rn �u� os a aques nas .or cas
....t�Ílcas 110

I ..
0. !� '-_':� ._

',� .... '; ro..... � e '::'r:·�t I Registo Tnd ust ria l, de acôrclo com � (I\is�
ua?a � dos �stados Uu id os, mas 0lm�Jhao ele !on.elan�s de navros 1111- car�po de bata!�a �la :;"tnca. . . GepolS. de long'()" ai",:' �� �reCárialPosto

no elecreto-lei federal

n:.4,081, de

p ro p rro presidente Roosevelt de- ,m1g'OS no Mcdítcr rún eo. Somente em abrli , cerca de 10 nU11 defensiva. Em todos os teatros cie 3 ele f'evc: eu-o ele 1M2. O nao cumpri

claro u que a vitória no Deserto foi I Durante as dezesseis semanas que tOIlf.'lada.s de hombas foram íanca- guerra eurolleus as fôrcas hritâl"i- e111',e,nto lft1a Pjl'es2co11ote CO(l�vOCaGãO imjJC1I:':ld
I I '.1 '

b 't' dI' t d I'
. 1 "

AI h P" .' ..

-, . . mu as ce ,ao uuzentos cruzell'os)
amp amente l eVlua as armas f'l a- prece eram () ançamen o a o 'cus,- (,as soare a ('mail, a. oúe-se JU]- eas l!1(ltcam o caminho da vitória. a 20,000,00 (vinte mil cruzeü·os).

'

Inelústria ele 'alimentação (doce", bon-
1l5;5'5iI-1II�lIImm_r.=u l'!lii""\1j,,,armsm:Iiimi_IflFIiI!_llI!tIi__.ol....IlO__

·

...c'..• .....__ ...',,_,...'ttr.._e,;;_,__...:oaa_______ bons. pão, biscoitos, bolachas, 11li.1$SnS C·
conservas e cal'amelos).
lnrl(Jstria, da borracha e couro (Artefa

tos ele borracha, artefatos ele ('ouros).
Inelústr'ia elas Construções (Pl'éclios, ('s·

traelas, pontes. portos, pavimentnç'lo,

101)1'3S
11iflráulicas e elemo!icões).

Inc!ústria ela cerâmica e calcáreos (LOll·
ça�, lac11'ilhos e azulejos, tijolos, telha�.

l.ma,nil11as,
v.ielros. c1-istais e espelhos, m,,1'

mores, artefatos ele barro, cimento, POI'
c'e.lana e cal),

! lnelú,strias eliversas (�rtefa�o� ele fll'
1110, gas, papel e papelno, gl'afllCOs, ln�

Ilrul11e11tos ele músÍlCa e brinqueelos, coI

'I
('1103l'Ia, consertos e montagem em gel'al.
Indústria ele maeleira e vime (::\[ó\'ei"

I
de

made.ira,
vime e junco, artefatos de

macieira, vime, junco, artefatos ele ('01'·
l](:8, vassouras, es('ovas, espanador'e::; (l

11l11céis) ,
I

Tndústria metalúrgica (Produtos ele

I fur�c1iç'ão, serra_leira e Ia111ina('ão. fUl1;
larw e lntoarla, ferragens, cutelar"i8:-,
Igalvanização e eSlnaltagenl, 111aterlal elt;
, tl'ico),

I
Indústria de proelutos químicos (

camentos, perfumarias e dentrifíci
bõcs, cel'as e velas, drogas de apl'
jnclustrial, tjntas e yernizes, es'"

. fósforos e fogos e>cplosivos, aelub'

__!B__BlI_il!lIIIIiBllll2lIlrlIl!9I!11P. !llB .. rã Indústria elo vestuRrio (Roupa,
chapéus, calç'aelos, meias, compl€
elo vestuário).
lnclústria téxtil (Fiação, tecelari

1ha1'18) tapeçaria, cordoaria, p8SS
ria, sacar!;,),
Sel','iço Municipal ele Estatístic� c1�

Rrefeitura i\lunicipal de Florianópolis, 1.3
de junho de 1943.

:\Ido Unhal'(,s Sobrinho
Pelo Chefe do S, i\I. E,

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

_

H f\ Bandeira Nacional C!nnndo ('ln .fio
,'ao, sobre escudo ou outra qua1llllf'l' 1)C
c:�, q ue a�:n'nl)e (livei'sas bantleir:ls, ooupa
nt o centro, lião poqendo ser 1neH01' (10
que' as outras, nCln co1ocada abaixo de
l"s". (Decreto·lei n. 4.545, de 31 de julho
de J042; - AI't. J8, N. 5).

t MISSA
Vários �1�:d�����S�!Z �2��!�!Ulmiro

Soncini convidam aos amigos do extinto para a missa de 30° dia,que mandam teltbr ar na igrej a de S. Francisco, às 7 horas, do
dia 21 do corrente. Desde já confessam os seus agradecimentús I
aos que compareceram a êsse ato dt> piedade cristã,

Livraria e Papelaria NOVa
de

Espindola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, f:! ao

público, em geral.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etcoTem anexa uma

Secção de,Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abat·jours, acessórios, etc.

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

2v·l

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mpr·
cadorias do Estado.

SortPios no� dias 4 e 18 de cadl'\ mês.
PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico grane

NOTIJ BEM todas estas vantagens por apenas
IA , Cr $ 1,(10, Tudo que promete cum·

Dre incontinAnte'. Não pxi�!e igual. Não rt>flita e não
du,-i 1e um só instante. COnCl)rrR parR ° próximo
B(lrteio. tenb'l cofiaDç�, q\le, qUBndo menoq e�pera�, 8

€orte virá 80 F:�U encontro
Conserve b9m na memória os dias lt e 18

gradecimento
Jcsé Quintino Cardoso e família, penh:Jrados, agradecem

a todos as pe s� [,as que lhes enviara m telegramas e ce rtí'jes de
pêsames, por ocasião d'J lalecimen to do seu filho ALTEVIR;
aos que apresentaram condolências pessoalmente; aos que envia
ram tIores .para o féretro e o acompanham até sua última mo·

rada. Tornam extensivos êsses agradecimentos a todos os diá
rios desta capital, que noticiaram o lutuoso acontecimento, bem
como à Empresa Funerárig Ortiga, pejo solidário auxilio pres
tado na oCflslão.

ACÁCIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITóRIO: rua Deodol'o, n. 23
Atenele elas 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDíl:NCIA: IJa Porta Hotel,

apartamento 112
Cx. Postal. 110. Fone, 1277

.--------�---------------------

Mõni.co SOD ocupacâo IlVlonaco está triste sob a

ocupação italiana. Na famosa
praia onde antigamente se ,Ireunia uma multidão de opu
lentos visitantes e elegantes
banhistas só se veem agora
fios de arame farpado e emba
samentos cimentados para me
tralhadoras. Até os rochedos
tomaram um ar ameaçador;
estão ouriçados de' canhões
que apontam para o lago.
No Casino, vinte "croupiers"

apenas estão em funções; os I
Jutros 80 foram despedidos.
Um almoço regular custa

300 francos, e um jantar não
fica por menos de 1.500 fran
cos.

Os hoteleiros e fornecedo
res pagam antecipadamente
as multas que foram fixadas
de acôrdo com determinada
tarifa, e isso com perfeito co
nhecimento e concordância da
policia. Dessa maneira não há
necessidade de fiscalizar o I"mercado negro", que funcio
na abertamente. (Inter-Ame- !
ricana)-�-------------------

SE1)AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabom�nto das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa IA' BOSA

Pintura
Professor Eslanislau TrapJe

AULAS DE DESENHO E PINTURA

Resfriado
no Bebé

" Quanoo alguém, tal COluO O és.va
Iheiro da. ilustraça.o a·cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um càJice do
excelente c.peritivo KNOT, lembre
se V, Sin, de acrescentar, ao agrade
oe, a g'entileza:E$íEE FAl1e
BPi1 O I1Eil APEí?JTIVfJ

PP.EIJlLET(J!

•
Y'

Evite perturbar-lhe o estomago com
medicação interna. Friccione este
alliviante unguento no pescoço I
peito, ao deitar. Trss prompto allí
vío=-corta a maioria dos resfriados

da noite para o dia.

liIfj :í�(,) I{/!', p;;ODuro DA /(/fDTS.A./ItO••cOI'l. eseGuROS
� ITJ••ilAIl _,

Atelier

Novas economiAs no
papel de imprensa
Washington junho

(Inter-Americana) - Os dire
tores de 1.787 jornais america�

Inos foram recentemente adver�
i tidos pelo Departamento de
Produção de Guerra, no ,senti-
do de que devem economizar
ainda mais o papel de impren
sa. Ao fazer essa advertência, o
D. P. G. acentua que um estu
do dos mais atuais estóques
faz prever uma próxima escas�
sez de papel, que deve ser com
batida desde já com a cóopera
ção dos próprios diretores de
jornais, no caso contrário, se
rá ordenada uma nova redu
ção nas quotas atuais. O De
partamento de Produção de
Guerra acrescenta que uma
recente ordem de limitação do
consumo de papel, que

�

devia
reduzir o consumo de papel
de imprensa em 10%, não sur
tiu os efeitos esperados.

Ide
Diurnas - das 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - doa 19 à.s 21 hs
A'S T�RÇAS E SEXTAS-FEIRAS

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

--------------------------------�------��.-��--�������--�--------�--�---------�-----------.----_.

Diariamente recebemos novidatles
RUA FELIPE SCHMiDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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890 mil sacos de arroz para a InglaterraPôRTO ALEGRE, 16 (A. N.) .•. OITOCENTOS E NOVENTA MIL SACAS DE ARROZ FORAM VENDIDAS À INGLATERRA.
o INSTITUTO RIOGRANDENSE DE ARROZ DO ESTADO' ESTÁ EMPREGANDO TODOS· OS ESFÔRÇOS A-FIM.DE ABRE.
VIAR A REMESSA DA REFERIDA PARTIDA, PARA AQUELE PAíS. TODOS OS MOINHOS DO ESTADO FORAM MOBILI.
ZADOS PARA o BENEFICIAMENTO, EXISTINDO GRANDE INTERÊSSE PELAS NOVAS REQUISIÇÕES DE ARROZ RIOGRAN..

SE PARA O EXTERIOR.
_._-._,..,_"._... . • ". bw�

I C
-

I'yid_a SO
..C_i_ft_._I.... j (C���:;�����:�i�- :�ec������:o�::�:�sh

. "

Ina)
- Detalhes complemen- 'so, agora mais desejada do que'I'ranscorr e ale o amversa- tares que agora nos chegam de nunca,rio nll�alíc�o da exrna , sra. d'jfonte suíça, sôbre a última en-I' De qualquer maneira deve- I I,)"Olga .,.

'""
' P'lpO- I trevísta Hrtlen-Laval parecem ise esperar nu= P'itlf''': }>=-i$,;' • �I.I..�".,lII!p.i!l!·if"""··
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",nq,r que o . ue rer ('nl"M'L' r'-'r ,
"

.l:' .� lutJl'llIr" ,V' "UIR, _sa do nosso il u vt r e conterraf.leo inruc; 'I'" �r', , _' '�;_'4 • .::ít;;- gue em todos os países da Eu-
sr. dr. Manoel Pedro da Silvei auíu obter úi,1:llS "meio milhão ropa os médotos mais bárba- 1 que e�i�te apenas um vulcã.o
ra, de homens, para o que a poli- r?s. A_ derrota al�mã na ,Tl!ní- dos�m :td:,d��:��s ts::s��� u��. 'I I cia alemã organizará, em to- sia, tira aos nazistas a _ultIma norte da Califórnia.Pelo se� natalÍ::i?, !eceberá, I das as cidades, vilas ,e probabilidade de s�lvaçao'A que
hoje, muitas �ehcltaçoe� a ex: I povoações

da França, uma Iís- o Fuehr�r, u:? dia. expo� a
ma. sra. d. HIIda Pedreira d ta dos elementos suspeitos de Rauschníng: . �I o ImpossI�elEca, esposa do sr. dr. Othon simpatizar com as Nações Uni- se pudess� venf1�ar, e os exer
G. L. d'Eça, d�stacada figura das, a-fim-de serem incluidos Icitos. nazIs�as vles:>em a s.erdas letras catarmenses. na primira mobilização. vencId�s, a.md� aSSIm o naZIS- ficado, num ano apenas, por'"

Hitler além disso teria orde- mo sena vitorioso, porque, pe- 12.000 escravos e cristãos.
Nesta data decorre o aniver- nado a' constituição de um la minha política, teria de tal

sár io da exma, sra, viuva Con-
"corpo de repressão" cont�a fôrma diminuido as raça_? d�ceição de Guimarães Grijó. todos os movimentos de resis- Europa, qu� a r�ça alem� der-

• tência francesa. Ésse corpo se-I rotada, sena amda aSSIm a
Faz anos a exma. sra. d. Jo- . rá formado por fascistas fran- grande vencedora.': .

seí ina Schmidt, esposa do sr.
ceses e dirigido por oficiais na- A vitória d.a Afnca, que fOI

Olavo Schmidt. ., zistas. Finalmente, teria con- um dobre a fiandos �ara a �or- 4 que, a-pesar-da posição pri-� � ,

d ilit
.

t tambem vilegiada que desfrutaram na

t' I seguido persuad,ir Laval
.

e ça mI. I, ar naZIs. a, VaI .
-,

vida, Petrarca, Miguel-Angelo,A exma. sra , d. Erriestina ] que se fôsse possível, por meio per!.?ltmdo rapldame�te a in- Newton, Rafael, Macaulay, BeeDonner Neves, esposo do nos- de uma política impiedosa, pa- vasao das tropas aííaqas na thoven, Leonardo da Vinci, Cho
rezado conterrâneo sr. Jo- ralizar todas as manifestações Europa, transformar-se em ho- pin, Liszt, Schopenhauer, Swin-

f , -

ças burne, Kitchner, Cecil Rhodes,ladeira Neves, az anos
em favor dos aliados por oca- ra de ,sa�vaçao p�ra as r.a. Alfred de Musset e Voltaire nun-I sião do desembarque, po.der-se-, europ'eias que HItler des�]�na ca se casaram.

• ,.' ia ainda obter um sentimento ter amda tempo de destruir,
.sa hoje a data natahcl� da .

srita. Edi Rosa, filha
do :;1. J Batista da �sa, te

soureiro da D. R. C. T.
...

Fazem anos hoje:
sras. Cordo lina Pereira San

tos e Leontina de Almeida

Jorge;
srita. Renata' Medeiros;

.

Srs. Rodolfo BOSCI), Feris
Boabaid e Johnson Santos;
jovem. Mario José Bast,os;
menina Dulcícléia Pereir a ,

•

Nasclmentos s

Acha·se em festas o lar do
do snr. Alcindo Fanaya, digno
gerente da filia I dá "The Texas

Company (South America) Ltd."
nêste Estado, e de sua ex�a.
esposa, Da. r

Ilza .Maria SIIv.a
Fanaya, ror motivo do na�cl
mento da interessante memna

MARIA.LUIZA, ocorrido em
•

Curitiba, no dia 10 do tluente.
Ao distinto casal, apresentamos
nossos efusivos cumprimentos.

A t<CASA BAURA»
�

Entre os mais antigos e mais
eoncaituados estabelecimentos de
tecidos modas e armarinhos, des
ta capital, figur(.)., com, muito des'

taquo, incontestavelm,:_nte, a «?a
aa Doura", instalada a rua FelIpe
Schmid t, 19.
Recentecimente, inaugurou el_a

um grande jôgo de p,�rtas . comb;
nadas com "montres de h�,os VI

trais, de caixilhos envernizados,
constituinda um conjunto harmÔ'
nico e,' portanto, de grande �,fcito.Esse r.-,ôl�,ôl·amento da Casa
Daura" veio dar-lhe inegável d�s
tinçêio e provar que seu prcprl':'
tório quer cOl'l'espon�er, da m.an�l'
ra mais elegante, a preferen�la
que lhe dá sua larga fregueslQ,
que encontra alí mercadorias esco

lhidas e a preços vantajosos. como

prova o anúncio que estamos pu

hlicC!l.ndo.

o Rio Grande do $ul
progride ,

P. Aleflre, 16 (�. �) � Heahzu
se i1111a'n hã a üenmOlld a do lnnça-
111ento da peàNl fundlmnel!tal do
Hospital de Clínicas, m.m.s uma

il1iciailiva ,do Estado Nn<clonal 110

:rHo Gmnde do Sul.
, .

O presidente Ge,tul,lo V:llJrg:lJS se

r'i l'eJpres'e,ntado na sol.el1Hlade pe

JO il1lt",.rvcntor Col'ilcir.o de F�'riaa.

2 que o Colisêu de Rornc., cons
truido no ano 80 depois de

Cristo, tinha capacidade para
100,000 espectadores, dos quais
87.000 sentados; e que foi edí-

3 que o Mar Morto foi assim
denominado porque, em vir

tude de sua extraordinária sali
nidade, é desprovido de qualquer
espécie de vida animal ou ve

getal.

ga, especial para O ESTADO)
O jornalista de conceito internacio
nal Donald Day, tem seus artigos
publicados em centenas de [ornaís ,

•�TS· jg.;,-A.l!1.11el��O d� suas, funções,
tem êle percorrido o mundo intei
ro,

.

fazendo reportagens que são
verdadeiras fotografias e explêndi
dos instantâneos de momentos vi
vidos por povos e regimes. Foi �H'S

sa qualidade de repor ter que este
ve recentemente na Espanha fran
quista, onde se demorou algum tem

po. Suas impressões foram publica
das nos grandes centros, inclusive
nesta capital.
Sou um grande admirador do po

vo espan hó l, pela sua fibra de lu
tador, pela valentia, nunca des
mentida e pelo culto de Iíberdade
de seus grandes filhos. Amo a Es
panha pelo muito que tenho lido
sôbre a sua história, pontilhada de
episódios marcados de heroismo,
bravura, cavalheirismo e generosi
dade. Povo digno de venturas, na

ção merecedora de todas as felici
dades.
Por êsse meu grande amor à Es

panha foi que formei desde o pri
meiro instante, entre os simpatizan
tes do govêrno republicano, na sua

luta desigual. contra o naai-f'ascís-

I
mo, para ali transportado sob a ca

pa falangista. Também por êsse
zrande amor à terra dos Cervantes

I foi que senti p. rofundamente
ao ler

o magistral artigo de Donald Day
sôbre a situação atual da Espanha
franquista. Quanta tristeza, quanta
miséria, quanta opressão, quanta
venalidade, quanta imoralidade e

quanta delação, revela o breve arti
go do grande jornalista americano.
Pobre Espanha! Como deve ser

grande o remorso daqueles brasilei
ros honestos que acreditaram nas

mentiras espalhadas pela quinta-co
luna. Mas dia virá, e não estará dis·
tante êsse dia em que o povo espa
'nhóI há-de gozar também um pou·
co de felicidade, dessa felicidade
pelá qual muito sangue foi derra.
mado no sólo ,peninsular.
------------------------------

A V I S O

F

Festa das
6 que a magnólia, flor encon

trada na Europa e na Amé
rica, ostenta êsse nome em ho
menagem a Pierre Magnole,' cé
lebre botânico francês que viveu
no século XVIII.

o DR. SAULO RAMOS.
TENDO REGRESSADO
DO RIO DE JANEIRO,
REABRE A SUA CLINI
CA, DANDO CONSUL·
TAS DAS 2 A'S 4 HO·
RAS, DIARIAMENTE, A'
PRAÇA PEREIRA E
OLIVEIRA N' 10 .

FONE: 1009.

COXH
ii t.31'1

sobl'a

,

(

F,x';Jl

Doe
Dia

Lanternas
5 que, ao contrário da crença

geral, a valsa não é originá
ria da Austria, mas sim da Fran
ça; e que foi a partir de 1812
que ela eomeçou a tornar-se
popular na E�opa.

CompraI na CP SA MISCE
LÂNEA é s�ber economizar'

Auxiliando a classe
rural

P. Aleg11'e, 1? (A. N.) _� Ul1:,a das
teses que l1lJaJ'or atençao .esota cl?s
perta'l1odo na classe rt�rahsta 1'10-

grandense, e que S'era trrulru,da no

próximo ,congr.es,sp a ,[·eal'lzar·�e
em julho, nest,a ürupIf.al, e a. de cre

dito agrícola. A imprensa vem tl';1-
tando do assunto, a/presentando
diversas s'ugcstÕ<es .. Uma das llloda�lidade's IlnailS :licei.t-as, a'té ag;ora, c

a que .se ,refere aio empréstimo aos
s'ecrelári.os rurais, pela ca·rtelra rle
crédlito l'lIJl'al e hipotecário, moda
lirlade em que ,não opera o Banco
do Bnasdl, is[.o é, süb h_tpoteaa..S�
lienta-se que a COl1cessa'Ü de cred 1-

tos Ia longo prazo muito viria bc
nefi·cia'r a prodnçã·o pecuária do
ESltado, <deixando de [perm,anecer
desp,ovoa!d'a. grande e�telJ,�;'\o. g,�
ça)ll�O� _��

D
elR

A DIRETORIA do CL_UBE NÁUTICO «RIACHUELO». (omu�i�a
que, para a festa que fará realizar na sé�e do Lira Tenls
(lube, no próximo dia 19 'do corrente (sab_ado), �m come

moração so 28.0 aniversário de fundação, esta o convidados. �s
senhores sócios do «Clube Náutico Riachueb", (( Lira Tems
Clube» e «Clube 12 de Agoston. 2 V ·1

.fJf••_•••_._,..._.....�••_.A.• .J-•••fIit.-....m_._DIC·.......

INTENSO AIRQUE " RftBftUL ���b;:':ÜnÍ�:, H N n Rio, 16 __ A. N. _- o DommlO

M lb . 16 (U P) - Os bombardeiros do general da União acaba de publicar _un;ae OUI ne, .

.

'

R b I N va estatística de todos os bens lmo-
Mac Arthur efetuaram Intenso ataque contra :\,a a� , na o,

veis pertencentes à União, não só
Bretanha. Foram lançadas sôbre aquela cidade maiS de 23.000 nesta capital, como em t?dos E�-qUilOS de bombas explosivas e incendiárias. todos e, mesmo: no exblrlor. SUo:mente no Brasll, os bens da

nião sã.o avaliados em 11 biliões
123 milhões e 852,260 cruzeiros. Os
bens da União existentes no ex

trangeiro são avaliados em 10 m1'
lhões 968.940 cruzeiros. O palácio
do Catete foi avaliado em 40 mi"
lhões de cruzeiros e o ed�fício do
Ministério da Fazenda, amda em

construção, em 71 mnhões e 50.000 I
cruzeiros.
_ • - - _ - ••• ,._ ........�---.."V"..I'Y"J"o

Ãprêénsões nazistas
Londres, 17 (U. P.) _- A E_. B. C.

informou que o's alcmaes es,tao f,Oi!'
tificalndo febrilmente tod.::1JS as suas

pos.iç'õe,s, ao longo da cos,ta l1iÜr.l1�
gllC'sa. Gl'ande� J11an,�bras de. ta,h
ca defensiva Isao real11zal(]als (11 ana
.I118>11Ite, o que vem co,nfirmar, o es

tado de ::1JpTc'ensão de que esta po,s
suida toda a Europa.
"..",...........,...,...,.,........�·ft-.·....· ....a�

Tratamento alemão do cancro
Londres, 16 -, U. P ... ' A emisso·

l'a de Berlim informou que o pro
fessor Latry descobriu um novo

tratamenta para o cancro, c<;>m
uma pomada contendo um prodU
to de índole não revelada. Segun-

Jackie Cooper Susanna Foster e Ann Gillis, num tilme que do aquela emissora, o medicam�n
no� mostri:1� Ho'llywood por dentro, com suas ilusões e desenganos: to impede a marcha da rnolesha.

Y

O locutor advertiu que o trata'

A II do Garoto mento pela referida pomada nãoVO
'

a significa a solução da incógnita
ANIVERSARIO DA CIDADE DE S. PAU.LO (Nacional) que, para a ciência" ai��a é .0,

cancro; mas apenas slgnIhca x:nalsCÃES DA NEVE (Short Colando) um passo para a tão deseJada
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 2)00 e 1,50. Censura Livre

DO DIACARTAZES��'...IlXIDQrXJ:)IXiXOta::w:JCX)DilCJOJCkJiJ�OOOODODa�

-iiõ'iE""'CIClOOOODO fia-feira . H�_
Fon'êSiSã7Ut»XC"'I'N"'E""""""""'OooocxD"""'E"'""O'N""'-"""""'''SeSsões às

e 1602 17 e 19,30 hs.

Programa duplo. Uitimas exibições. Lon'Chaney. Broderick Crow,
fard e Evelyn Ankers, em:

Terra amaldiçoada
'!:'d d Bergen, Charlie McCarthy, r�obert Cummins e Constan-� gar

ce Moore, em:

Charlie McCarthy, detetive
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

O QUE ACONTECE DE NOITE (Desenho Colorido)
Preços: 2,00, 1,50 e 1,00. Impr. até lO anal!

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.

cura.

DOMINGO: SIMULTANEAMENTE, no

ODEON E IMPERIAL
Barbara Shanwick, em:

Até que a morte nos separe

Cifras inDressionantes
Londres, 17 (D. P.) - Lnf01'111a

a imprensa italiana q�le � d'cv,asta"
cào causada pela aNJaçno. aliada,em NápoJ,e,s atJÍng.e cif'ras Impres
sionantes. Segu.ndo o "II P'Üpolo
di Roma", o número de vítimas
dos bo.m:ba·rdeioos eleva-sie a dez

I mil dos quads dois mil e t,ezC!n
I tos 'pel'cterfl'Ul a vida.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nova Iorque - Por Arnold Lunn

.- (Copyr ight da Inter-Americana)
- VI artigo e último - (Serviço
especial da. Inter-Americana) -Que
os católicos irlandeses na América
alemães ou italianos houvessem sido

I quaisquer referências à situação do
pensando na crise das batatas, e nos canadense francês, mas essa questão
"Black and Tans" f: uma decadente é principalmente racial e só em mui
mas influente minoria.. Os canaden- to pequeno gráu religiosa. A oposi
ses-irlandeses, por outro lado, tem- ção à convocação para os serviços
se colocado firmemente atrás do seu de além mar é muito mais forte nos

govêrno desde o princípio. Póde distritos rurais. Estou certo que a
haver irlandeses no Canadá que maioria. dos canadenses franceses
odeiem a Inglaterra, mas aqueles pertencentes às principais, famílias
com quem me encontrei nas três vi- da provincia votaram a favor do
sitas que fiz ao Canadá assegura- projetado referendum só para li
ram-me que a maioria critica a po- bertar o govêrno do penhor em q�1C
lítica exterior de De Valera. Há, estava de os recrutar para o serviço
de fato, uma notável diferença en- exterior por compulsão. Aparente
Ire a maneira de ver dos írlandeses
dos Estados Unidos e os elo Canadá.
Será arrojarlo e inadmissível para

um inglôs que apenas se demorou
algumas semanas em Quebec fazer

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSUVrAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às G.

Rua Vitor Meh'eIes, 24. Fone 1447
--------------------------

DR. MADEIRA NEVES em tempos isolacíonistas não nos

surpreende, mas seria. impossível
fôsse para quem íôsse que tivesse
'passado algum tempo nos círculos
católicos americanos não dar fé da
grande simpatia que existia pela
Grã-Brclanha, pari icularrncntc du-

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
CUI'SO de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

CO�HUl/rf\S - rela ananhã: "5 terças, quintas e sábados, das 10 às 1!! horns:

li nu-de, dial'ialllcnte, das 15 às 18 horas - CONSUL1'óIUO: Rua João Pinto n. 7,
sobrado - Po li c: 1.467 - Resldêncla: Ruu Prestdento Coutinho, 2:1.

MARIODR. VJENDHAUSEN
(Jliplomado pela Faculdaele Nac. ele Medícína LIa Universidade do Brasil) r-ante a Hlitzkr ieg, e do firme e iria-

]Cx-inlerno elo Serv lço ele Cl in-ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico elo halávcl apôio à política do Presi-
Departamento de Saúde dente Roosevelt. Os que mais desar-

CLiXIC',\ i\IJj;nICA - Moléstias Iuter-nas do a d nltos e cr+ancas, COXSULTúIUO: l i I I t f
nlla j".'lipe I;chBdtlt )1. 38 _ 'l'el. 1426 _ ngSI DI);XCIA: n-II'; Visconde 'de Ouro I l�ll:U.r os se mos �'aralU oram: s�m
P"c.to li. ';() - 'L'el. 152:1 � llOr.A!�IO - nas ];_; ii, 115 hor-as _ FJ,OHLlXÚl'OJ,JS., �lllvlrla, o� e�trell1lstas e os proprros

int crvcncionistas.
, ORA. JOSEPHINA SCHWEIDSON •.• MÉDICA I. Alguns !ornais da .imprensa cató-

licn americana aporararn o Pre-
-

])OENÇ;\.S nE SENHORAS E CIUANCAS I sidente desde o princípio. Outros
cO'lSul:r.'\s: J)as 10 '-'8 i:! e das 14 .• , Jí horas ,_ nua F'el ipe 'SClllllidt, ;J9 (80IJl·.) ...•

atacam-no ainda hoje e ainda hoje
ruan têm que Pearl Harbor foi a con

sequência lógica da sua política.
r�x·inlcrno (10 Serv iço do Proí'essoi- León íclas F'err-e ír-a e ex-estagiário dos servrcos .Em todo O caso, até os mais isola-

do rlr. Gabriel de Andr-ade (Rio) e d r. f'ercü'a Gomes (S. Paulo)
Chefe (10 Serviço de Of talmolog in .do Dejuu-uuneuto de Saúde e Hosptt al de Caridade ciouistas aceitam as réplicas que

CUllica m ..·.lico·cÍl·úrgica especlnliznda de Olhos, Ouvidos, Km'iz e Gm-gantn lhes fazem. O padre Gilis, por exem

COSsUJ.'I'úmo: Rua F'el ipe Sclunídt., 8, FOJle 12;;�J - CONSUL'l'A8: nas 15,30 pio, publicou duas longas cartas mi-

là�Sl;I;�;O- ;;J])��:����;���I;'�;I'H' ��;�o�;�ÓPO;�NIZ / ;'��l:�ian::ll��:a��li:l�l:��oa����lee�t: :��
CLINICO· lítica do"THE CATHOLlC WORLD

DR. DJALMA DE ARAGÃO que o paelre Gillis é o editor. "Amé-
rica.", o semanário jesuíta, nomeou-

MOELLMAN N
Cirllrgia e Or-topedia, Clínica e Cirurgia me seu "correspondente de gucrra ",
do torax. Partos e docnçus <lo senboras. I ..

d f'l't
CO U' 'TIr _. ., nas prunerras semanas o con I o,

FOl'1118do pela Uníversídade de Genebra I
1'18 LrO.'-40: R. J<1Iao Pmto 7 DIa'

.

- ,

t J r r
A

Com prática nos hosptta is europeus
riam ente .elas 15 às .17 horas. RESID:f!::--I- e nao s.omen e. I�U.) JCOU ar .igos so-

Cllnica médica em !!"eral, pediatr-Ia, doen-
CIA: Alma'ante AlvLm, 36. Fone 751. bre muitos episódios da campanha

ças elo sistema nervoso, aparelho genito- DR. AGRITPA DE FARIA
como também aquele tipo de artigo

urbnár-io elo homem e ela mulher..
'

que é frequentemente condenado
Assiste. Técnico: nn, PAULO TAVARES

mente, a. principal oposiçao não
vêm da Hierarquia, mas dos padres
paroquianos dos distritos rurais. O
cardeal apoiou o esfôrço de guerra
desde o princípio.

DR� SAVAS LACERDA

19U�
�

ENFERMEIRA
\".. '.li •..•

como propaganda e que eu prefiro
escrever C01110 "intervencionista"".
Durante o inverno de 1939-40, per
corri 25 mil milhas na. América e

atravessei o continente duas vezes

de uma costa iI outra. Nenhum sub
sídio, direto ou indiréto, recebi (10
govêrrio britânico, e as conf'erên
'cias que realizei Ii-Ias como simples
particular. Tive, portanto, a finan
ciar a minha viagem apenas o pro
duto das minhas palestras. Não as

fiz com outro fim que não fôsse o

de expôr a causa do mcu país a

auditórios que não guardavam a re

servada. prevenção sôbre as vanta

gens britânicas, e o assunto da mi
nha palestra era "A batalha da In
glaterra". As minhas viagens fí-Ias
com as remunerações quc recebi
das mãos dos próprios católicos. Du
rante os seis meses que me demo
rei nos Estados Unidos, apenas
umas duas ou três vezes notei ref,�
rências em tom de zombaria ou

ofensa ao meu país, mas a pl'inci
paI impressão deixada no meu es

pírito foi a genuina simpa.tia com

que fui recebido até pelos que se

opunham à entrada da América na

Guerra.
A minha impressão foi então, co

mo ainda agol'a, de que a nossa pro
paganda oficia.l deve estar entregue
a uma mão forte. }; el11 vão que se

tenta persuadir um americano-ir
landês ou um espanhol-falangista
de que a Inglaterra se está batendo
pela cristandade. Nós est.amos com

batendo contra () 11101'tal inimigo da
Cristandade, do .Judaismo, da De
mocracia, rias tradições Européias,
dos meios de vida ingleses e ameri
canos, c nessa plata.forma cristãos,
judeus e democratas, bons euro

peus, amerieanos e ingleses podem
e estão-se uninrlo. }� evidente que a

democracia desapareceria da terra
se Hitler saisse vencedor.

CLíNICA MÉDICACurso de Radiologia Clínica com o dr.
Manoel ele Abreu Carupanar-io (São Pau
lo). Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidaele do Rio ele .Ia
neiro. - Gabinete ele Raio X - ElecLro

cardiografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

<isioterapia - Laboratório de micros

copia e análise el ín ica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.19;). - Florianópolis.

Rua João Pinto n. 7
Te!, 1461

Homens e Sen.horas - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas di�íl'ias (las fi
horas em díante

No fim de um ano, quan,�
ito somarão êsses dias de do,',
res, roubados aos alal�!�S e!
ás alegrias da vida?

Afaste de si os oadecj·.
mentos periódicos. A SAUDEj -,

DA MULHER - regulador, tõ,'
nico, anti-doloroso - é o reme.�
dlo que lhe restituíra á tran,
quilidade. Êle tem no nome�
,O r��Ymo� �� �ir1Yw..;.

A aproxlma�ão do perio·
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrança dos so

frimentos que se avizinham
perturba-lhes a tranquilida·
9C e as põe em sobressalto�

Dr. Newton L. cI'Avila
-- Médico --

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

do Rio de Janeiro.
Vias u r:nárias - Operações
Cons ... lt: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóslico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, cànccl" do estômago, a1'e
rões d<ls vias biliares, rins, etc.
Aplica o Plleumo-torax artificia.]
para o t.ratamento da Tuberculose
Pll'1l11011al' - Tratamentos moder-
nos e eficazes dcsta moléstia

COlllpJelo gabinete de Eletricidadc
m(�dica: Ondas curtas e llltra.-cur
tas, Haios Infra-Vermelhos e Raios
Ullra Violet.a. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe SQhmidt
Das !J às 12 hrs" e das 14 ÚS 17 hrs.

Telefonc 1.475

A SAUDE DA MULHER\
DR� REMIGIO

CLÍNICA MÉDICA
Fone 1;)92, D às 12 e 14 às 17 horas. RE·
Moléstias internas, de Senhoras e Cri

SlDll:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

an,as em Geral. CONSULTóRIO: Rua

ll'elipe Schmielt - Edifício Amélia Neto.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRICOLA
DE SANTA CATARINALEITEBEZERRADR.

Clínica Médica
Tratamento das Doenças

Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Rua T)'ajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da Agri
cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE 13• e 23• edição

FLORIANóPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

Clínica médico-cirúrgica do
DR.. AUGUS'l'O DE PAULA
CIRURGljiO - nIRE'l'On {DO HOS-

,

'

..PITAJ, DE CARIDAnE
Doenç::ts de senl101'a8 - Opel'aç'ões -

Diutermi::t - Infl'a-Vermelho - Ultra
Violeta

nua Vise. ele Ouro Preto, 51. Tel. 1.6H
CONSULTAS: às 11,30 e elas 3 às 6 horas

,- il'atamento elas dores e inflama,ç(\es nus

/lenhoras para evitar operações
-

HELENA CHAVES SOUSA

Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos
Tem cOlTcspondenle em todos os Municipios do Estado - Representante
da Caixa. Econômica Federal para a venela das Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorteio semeslral, em Maio e Novembro.
raga todos os cOllpons das apólices IFederais e dos 'Estados ide 8:io }'aulo,

l\Iinas Gerais e ;1?Cl'lI:ununco
Man tem cartei·ra especial par::t aelministração de préelios.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

C/C à disposição (retiraela livre) 2 %
C/C Limitada ...........................................• 5%
C/C Aviso Prévio 6%
CIC Prazo Fixo . _ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7%

Aceita procuração para rcceber vencimentos em todas as Reparli.
ções Federais, Estaduais e Municipais.

.

•

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias <le senhoras -

Partos.
,\J"TA CIRUHGIA ABnOIIUN.U,: estô'

mago, ,'csícttla, 'Itero, ovários, apêndice,
lulllol'es, etc. - CIRURGIA l'J,AS'l'ICA
no PEUtN"EO - Hérnias, hi<ll'ocele, ve

l'icocele. T.'atamento sem d"l' e operação
Ile Hemol'l'oides e varizes - Fracturas:

aparelhos <le ::·êsso. Opt'ra 1I0S Hospitais
de Florianópttlis.

.

Praça PereÍl'a e Oliveira, 10. Fone, 1.009.

Horário: nas 14 às 16 horas, diariamente.

1,�NFJm�mIRA OBSTÉTRICA
(Parteira)

nillloll1aila llela l\laternidalle
de Florianópolis

Co", lon::'a prática do serviço
obstétrico

Afl'nilc chamados a qnalqne�

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

hora

PI'a�a da Bandeira, 53 - suh.
(Ant.i:ro I,al'::'o 13 <le 1\laio)

Hoje e amanhã será a sua prefel'ida
Drogas nacionais e estran�eit'as � Homeopatias - Perfumarias -

Artigos <le bOl'racba.
(;nrante-se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS }lóDICOS.
nna Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifícIo do 'Mercal]O) -- FONE 1.642

Os irlandeses na América estãoOs órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor 8 mostrar
o que possuem em seus estabeleci·
tnentos. (D. E. M.).

Quem sonegar informações à Es·
tatística Mililltr, trabalha em pról
de pars inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

inimigo do Brasil (D. E. M.).

divididos - numa. grande maioria
eançada dos velhos feudos, e numa

pequena minoria que ainda vivei

o Sahã�

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. 'VETZEJ� INDU8TRIA1,-J()INVILLE

TORNAA ROUPA BRANQUISSIMA
(Marca regist.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E t• Erasto Macedospor IVO De sua viagem a S. Paulo,
aonde fôra em visita a seus
parentes, regressou o sr.
Erasto Macedo, dedicado Se.
cretário do Consulado Ame.
ricano e presidente do Ins
tituto Brasil-Estados Uni
dos, áesta capital.

o avante argentino Infernize, que
vinha treinando na Portuguesa de
Espol'tes, embarcou para o Rio,
afim de submeter-se a um periodo
de experiência no Fluminense.

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

a sua grande ofensiva de inverno lançando à venda

A qualquer momento se esboroará O ESTADO
Londres, 18 (lJ. P.) - A frente interna ialemã poderá desmoro-

Illar-Se de um momento para outro, como uma graudo parede sem só:· Sob a direção de ERASMO
lidos alicerces. Essa opinião foi sustentada por um .inf'orrnante políti
co londr-ino. Contudo, segundo 6 mesmo infurmante, os aliados não Um
tracam os seus planos de lulu contra a Alemanha, na base de possível
desmorouarnento da frente í.n terna alemã, Revelou o declarante que o

Comando aliado acredita em que a Alemanha será derrotada, possi- Coordenado por Nelson M. Machado

vélmcnte, na prímavera do próximo uno, sob a ação dos demolidores
ataques aéreos e das acometidas Iulm in.amtcs dos exércitos de invasão.
.....................................................

Para demitir trezentos mil funcionários
Washington, 18 (U. P.) - Os Estudos Unidos pOSSUClIl1 t'rês mi

lhõcs e 'oito mil e Quinhentos e dezenove funclouárros púbti cos, ou se

.in, 11m funcionár-io civíl para caala dois soldados e meio. O orçamen
to dos Iuncionánios públicos segundo infor.m ou () parl asuen l ar sr'. Har
ry Bir-d, elevou-se de 141 milhões de dólares Cill 1939, a 582 milhões
110 corrente ano.

A Comissão encarr-egada de estudar os problemas ele despesas
não essenciais, composta de membros das duas Cãmnras do Congccs
SO, cm seu parecer a re�Crilto, ex igc a demissão de trezentos mi l Iun-

pouco
de estatistica

A EXTBIÇiiO DO sxo CRISTó
VÁO NA ARGl<JNTINA E CHILE
Em 1938, o São Cristóvão dispu

tou os seguintes jogos na Argentí
na e Chile:
Olcl Boys 4, São Cristóvão 4 (Em

Rosário);
Colo-Colo G, São Cristóvão 3 (Em

Santiago) ;
São Cristóvão 3, Audaz 3 (Em

Santiago);
São Cristóvão 7, Magalenes 2

(Em Santiago);
Racing 8, São Cristóvão O (Em

'Buenos .Au-es).

A EXCURSAO DO VASCO A
EUROPA

Em 1931, o Vasco da Gama, ela
Capital da República, excursionou
à Espanha e Portugal, onde reali
zou uma série ele jogos amistosos,
Foram os seguintes os prélios

disputados pelo grêmio cruzmalti
no:

Conselheiro �1afra •• 26

Na Espanha:
Barcelona 3, Vasco 2;
Vasco 2, Barcelona 1;
Celta 2, Vasco 1;
Vasco 7, Celta 1.
Em Poi-tugal:

Vasco 6, Bemfica O;
Vasco 1, Seleção lisboeta 2;
Vasco 3, Porto I;
Vasco 9, Combinado Varzin 2;
Vasco G, Combinado Ovar-Coim-

bra 2;
Porto 2, Vasco 1;
Vasco 1, Vitória 1;
Vasco -l, Sporting 1.
Resumo: jogos efetuados 12; vi

tórias 8; empates 1; derrotas 3;
tentos-pró 45; tentos-contra 18.
"Artilheiros": Russmho' 12, Nilo Capuno, centro-médio do Amé-

9, Carvalho Leite 7, Baianinho 4, rica, do Recife, acaba de ingressm'
Mário Matos, Tinoco e Benedito 3, no Vasco. Airton, zagueiro do Atlé
Sant'Ana 2, Fernando e Ghiso- tico, de Belo Horizonte, vem sendo
ne 1. cobiçado pelo grpmio cruzmaltino.

. �
-

.A delegação elo Vasco era in te- . , .

grada elos seguintes jogadores: Bri· Pa�eh, '? e,xc_:lente cerrtro-rnêdío
lhante Itália Tinoco Fausto Mo- do Sao Crlstovao, recusou ótima

la, Ba{aninho', Nilo, Russinho: car-I proposta para ingr.essar nas file�
valho Leite, Mário Matos, Benedi- ras do �eterano Ip iro.nqc , da copr

to, Sant'Ana, Valdemar, Nesi, Fer- tal pauhsta.
nanelo, Rainha e Ghisone.

c ioruu-i os civis.

;\ EXCURSÁO DO BOTAFOGO
AO �Ii;:XICO E ESTADOS

UNIDOS
Em 1941, o Botafogo excursio

nou ao México e Estados Unidos,
onele realizou os seguintes encon
tros:
Botafogo 1, Estudiantes 1;
Botafogo 7, Espanha '1;
Botafogo 3, Gelisco 2;
Botafogo 2, Seleção mexicana O;
Botafogo 3, Atlânta 3;
Dotafogo 5, Seleção mexicana 3:
Combinado ele Nova Iorque 3,

Botafogo 1.MANTEAUX DE LA! II • •

Lãs modernas! Veludos!
Enormes variedades está recebendo a

CASA ROMANOS

Várias noticias

Rua

o papel do exército polonêsBagorlá, 18 (C. P.) - o exórc ito lPolones desempenhará papel
hnporlante na invasào, sob a d ireção da Grâ-Bretnnha c dos Estados
Unidos". Essa declaração foi feila pelo chefe d o governo pnlomõs, ge
neral Vlad ilav Sikorsk i. Referindo-se à invasão das f'ôrç as aliadas, clis
se que Churcil l e Roosevelt oondabulam com Stalin àcerc a dêsse assun

lo. Expressou ainda o primeiro ministro polonês a espersmça de que
essas negoci ações tenham êxito.
.........08 .

Esfriou o . entusiasmo «nazista»

Domingo ultimo, após o término
do prélio Botafogo x Canto do Rio,
os craques botafoguenses Heleno e

Zarcir brigaram no vestiário, tro
conda sôcos, pontapés e "rastei
rcs' ...

'I'orncmdo conhecimento do ocor

rido, a diretoria alvi-negra pun i u
os dois "vo.Iíen te r' com a pena de
advertência .

De�gostoso com a pena que lhe
foi imposta, Heleno pediu rescie ão
de seu contráto com o Botafogo.

A VISITA DO AMi;;RICA A
BUENOS AIRES

Em 1939, o América, elo Rio. que
havia se sagrado campeão carioca
daquele ano, exibiu-se em Buenos
Aires, onde realizou os seguintes
encontros:
Seleção argentina G, América 1;
América 1, Estudiantes 1;
América 5, Ferrocarril 1;
Seleção argentina l. América 1;
Seleção argentina 2, América O.Londres, lS (C. P.) - Informa a B. B. C. que o jornal "Xal ional

Zci lunu" do marechol Goering disse que "o entusiasmo do primeiro
:'no <I: guer-r-a esfriou consideravelmente, devido aos revéses sofr-idos
em certas frentes e aos homba,rdeill'os a'él'eos continuados e de crescen

te intensidade". �Iaijs adiante, queixa-s,e l'SSC órgüo de que "existe
quem este.ia pro,p1ala'ndo alg,a,ri,s'll1os fantásticos em p1'ejuizo do mo·ral
da pOIj)ulaç'ão ge.rIl11ánLc.a". Por sua v'ez, a emissora ele ?lIoscoll to,rnou
público q.ue se'gundo info,rll1lac,'ões do Reich, "os alemã,es CJue cdU eam

a autoridades nazistas são c'ondenados' a .sever.as penas de pnisão".

•

Anunciam do Rio que o arqueiro
Joél pretende abandonar o São
Cristóvão. Fala-se que o guardião
dos "cadetes" ingressará no Santos.

A EXCFRSÁü DO FLA:\mNGO
AO PK<\TA

Em Hl33, o Flamengo yisitou
Montevidéu e Buenos Aires, onde
disputou as seguintes particláR:
Flamengo 3, Penarol 2;
Flamengo 1. Penarol 1;
Nacional 7, Flamengo 1;
Seleção argentina 2, Flamengo 1.

Com. a força incoercivel de

AMOD
u:ma avalanche

o maior e mais estupendo stock de Novidades jamais apresentado
POR PREÇOS que são um verdadeiro desafio à época!

PREÇOS que impressionam e convencem!
PREÇOS que com sua real e conveniente modicidade por si

mesmo falarão!

Como amostra, ai estão alguns!
Cr$ 95,00 I Capas de borracha pj senhoras, qualidade superiot a

175,00 Capas de borracha pi senhoras, de seda, altil moda a

235,00 Capas de borracha, pi senhoras, cintura franzida,
45,00 alta moda
100,00 Boléros de péle a

25,00 I Casacos de péle a

Manteaux de pura I�. desde
Finíssimos manteaux modernos. lindos frlódelos
Lindos manteauxs de lã, alta qualidade
Casacos 3/4 de pura lã a
Tailleurs de pura lã a

. Blusas pi senhoras a

Capas de gabardine para homem, desde
Jaquetas de couro a

Capas de gabardine pura lã, toda forrada à
seda. último tipo

Capas duplas, superiores
Sweters para homem a

Térnos FISCHER, finissima confecção, de
400,00 por

155,00
2:m,OO

235.00
280,00
18,00

290,00

Estes preços são pera \retidas tXcLUS·rVAMENirE À VISTA ê representam a melhor
cumprimos a promessa de que, ESTE ANO, FARtAMOS UM INVERNO DE

demonstração de
GUERRA

qua

PUblicavõesAg�adecemos a amabilidade da
remssa à nossa redação do relat6_
rio do Banco .do Broal S. A. refe.
rente a 1942, enviado pelo sr, 1.
Marques dos Reis, presidente da
quele Banco.
-------- -- ------ -�.-

RITZ
HOJE õa.vfeira HOJE

« Duas vezes meu»

I'� I [�111111:[IIijl}; II'!I
É MAIS QPE Ull

NOME, E UM
IIl1BOLOI
-

:PODEROSO A.UXI-
LI.A.R NO TRATA

MENTO DA.

.- .,.••.,. .,. ""- ..-.r

Ao tentar esquivar-se às determí,
nacões dos

õ

rzãos de Estatística Mio
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os Inímí
!OS do Brasil, a lei é inflexível.
[D. E. M.).

........................�.J" .-.-••_••••- ••

Os médios Garro e Geraldo fi!'
maram compromisso com a Por
tuguesa Santista.

•

O Corinthians vem trabalhando
ativamente para conseguir o cori
curso do excelen �e meia-esquerda
Tim.
Será que teremos novamente a

famosa ala Tim-Hercules?
.

.Fernando, mâdío mineiro, que
está em experiência no Ipiran�,
vem agradando a direção técnica
do "Vovô" do futeból bandeirante.

Informam de São Paulo que o

centro-avante Anito, quando pos
seiava pelas ruas da capital pau
lista, foi abordado por um "tor
cedor" sanpaulino, que, depois de li
geiro "bate-papo", ofereceu quatro
"pelegas" de 500 cruzeiros ao atual
comandante da ofensiva do "Clube
mais querido" de São Paulo.

final
Es

"No

• • •

InICIa

_Mi'"

135,00
188,00

225,00
350,00
650,00
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