
quemLONDRES, 22 (U. P.) _ .. A ILHA DA PANTElARIA DEVERA FICAR PARA SEM
PRE, DE POSSE DOS BRITANICOS, DEPOIS DE SER REBATIZADA COM
NOME DE "ILHA DE CHURCHILL". ESSA OPINIÃO FOI EXPRESSADA

UM COMENTARISTA POLITICO-MILITAR .

Com
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POR
••••G••ee•••••s••••••••••ao @•••••••ae �O G 8 .Experiência com uma Contra os espiõeslocomotiva nacional Montevídéo, (SIA) - Penalída-
Rio, "(O Estado" - Pelo cor- des vaciando entre 3 meses de prí-

reio) - Realiizou-se no dia 18 a são e 13 anos de trahafhos força-
experiência definitiva da segunda dos foram estabelecidas rpara as

Iocornotiva elétrica inteiramente pessoas que enviarem para Ióra do
construída no Rio, a qual deixou país informações relatando os ma-

pela manhã a estação D. Pedr o II virnerríos elos navios mercentes,
movimentando uma composição de dos navios de guerra e dos aviões.O lUAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA22 vagões e trafegando até Bangú. A aplicação da penalidade será
A viagem decorreu em excelen- Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES fixada de acórdo com a gravidade

tes condições, tendo a locomotí va dos Iprejuizos causados pela trans-
em alguns (POIntos atingido a n

j Ano XXIX I Florianópolis -- Terça-feira, 22 de Junho de 1943 sI N. 8850 missão de semelhantes i nforma-

quilômetros hürários. I ções.

A reorganização da Tunísia/Is Nações Unidas
Argel, 22 (U. P.) - O Comité Frnmcês de Libertação, ontem reu- Ar-gel, _

22 (U: P.) -:-. � emis��ra av�saram. que o� .pesados bouibar- possível, a perda de vidas ínocen-
.

d ti s debates em tôrno da nraan.iz acâo das fôrcas arma- das N:�S0t::s Unidas dlr�gll� patética dei ros aliados nrram operar, den- teso Terminando, informou a ernis-DlJ o, �on inuou o. . .

t:>.
.., advertência ao povo italiano, pe- tro em pouco, contra todos os cen- sara aliada que os bombardeiosdas. DIZ o cormrn icado expedido a respeito que também fOI apr o�a?o dirido-lhe que abandone e quanto tros fa1hrís que produzem para o do interior italiano serão tão im

o projeto de reorganização administrativa do protetorado da Tunísia. antes as cidades mais importantes "eixo". O locutor aliado jnstid icon placáveis e esmagadores, como os
Como foi informado a reunião realizou-se sob a presidência do gene- do interior da .p ení nsula. Na men- êsse aviso, dizendo que as Nações recentemente víbrados contra os

I D G II.
'

sagem hoje irradiada, os aliados Unidas quer-iam evitar, quanto portos (peninsulares.ra e ruu e.
�

___

À margem destas inf'onmações oficiais, soube-se que os debates de
hoje foram multo agitados. Não obstante, ver if'icou-se que ambas as

partes estão dispostas a envidar esforços para afastar as divergências.
Segundo círoulos bem informados, o general De Gaulle é de opinião
que as refóranas do exército são .dccisivns para o futuro do Conselho
Francês de Libertação, daí a necessidade de tomar medidas sem con

cessão de espécie alguma para que tão alta finalidade seja realmente
atingida.
-...._.._ �J"J'."J' - Q�__.._m.·u • ·..-..t".·.· ·..-_..·.·_.,._·

Precária a ajUda de Hitler ao Duce
Argel, 22 (U. P.) - A Itália, impotente para defender-se dos 'Pi

lotos aliados só. conta com o auxílio que a Alemanha lhe venha a pres
tar, no caso de uma invasão. Mas o gráu da ajuda que poderá o regime
fascista receber de Hitler é muito precário: depende das necessidades
alemãs 'em outras frentes, sobretudo na Russia e no oeste da Europa.

Sabe-se, porém, que a Alemanha, pela primeira vez nesta guerra,
não consegue prodneir mais que o vitalmente necessário para alirnen
tal' a posição defensiva a <rue foi obr-igada (pelo crescente poderio das

Nações Unidas. Diante disso, pode-se afirmar que; em toda a sua car

reira política, Mus·solini jamais enfa-errtou problema mais sombrio, em

sua preocupação de prolongar os jú contados dias de existência do
fascismo.

A águia de Moscou devorará os abutres de Berlim
Moscou, 22 (U. P.) - Com im- o Reich: os abutres da Lu.ftwaffe", combate que libertou os céus ele

pnessionantes resultados, vêm os que sempr-e agir-am como ponta- Londres dos pelotões da morte de
russos cortando as asas da antes -de-Iança das grandes ofensivas Goering, desfazendo também ou
"invencível" Luftwaífe. Os três nazistas, encontram hoje pela frcn- 1.1'0 sonho mirifico da Alemanha
mil e tantos aviões alemães des- te a água que os devorará impi cd o- nazista: a invasão das Ilhas Brí
truidos no curto espaço de sete samente, êsse mesmo espie ito de târricas.
semanas dão margem a duas con
clusões fundamentais: 1°, a avia
cão alemã está sofrendo golpes
que járnais poderá remediar, gol
pes realmente mortais; 2°, a ofen
siva aérea na fr-ente russa pTO
cessa-se favoravelmente para as
armas soviéticas.
Não pode passar sem registo a

cir-cunstância de que a extraordi
nária proporção de aviões nazis
tas abatidos - quatro para um -

terá, também, sérios efeitos na

próxima ofensiva de verão. Os rus
sos estão certos ele que êsse der
radeiro esforco de Hitler não se
fará demorar; sendo as atuais ba
talhas aéreas uma preliminar do
assalto total},
No entanto, os resultados que

a Alemanha vem colhendo não po
leriam ser mais desastrosos para

.,

i

o
.

espectro que assombra a Itália
Londres, 22 (U. P.) - A Itália, com o espectro da invasão ron

dando suas praias, ordenou a mobilização de dois milhôes de mulheres
entre 18 e 24 anos para o esforço de guerra'. Com 'O mesmo fim, foram
também convocadas várias centenas de milhares de homens que não
servem nas fileir'as. Medida tão radical dá idéia precisa da situação
de desespero em que se encontra a península. Segundo a agência ale
mã "Transocean", o número de italianos, servindo no exército ou tra
balhando ;para a guerra, póde ser estimado, portanto, em cerca de no

ve milhões', quando a popuJação italiana é de apenas quarenta e cinco
milhões. Quanto ao 'exército, propi-iamente dito, não dispõe Mussolí n.
de mais, de noventa divisões, aliás, mal equipadas.

o que foi o ataqueArgel, 21 (U.P.) -- Anunciou-se oficialmente que durante
o ataque de sábado à noite contra Messina, os bombardeiros
brítânícos destruiram a estação terminal e de baldeação, on

de causaram incêndios que podiam ser vistos a 160 kms. de
distância.

a Messina

RêôõVá:s�êOãfaije···�ã��MmTõâArgel, 22 (U. P.) - Os bombardeiros pesados aliados tor
naram a lancar centenas de bombas sôbre Messina, ponto que
une a Sicília>ao território continental italiano, assim como sô
bre três importantes &eródromos da mesma ilha.

Em pról do espírito da França
Londres, 22 (U. P.) - Os cardeais franceses ele LHa, Paris

e Lião expressaram a sua preocupação pelo bem estar dos
franceses que trabalham na Alemanha, e exortaram·,nos a pre
para o espirita para a próxima ressurreiço da França. Segun
do informou a emissora do Vaticano, êsses jovens que traba
lham no estrangeiro foram privados da segurança moral da
'\Tida do lar e acham-se em péssimas condições que tornam im
passiveI gozar a vida humana.

1 milhão de alemães para o suéste da EuropaLondres, 22 (U. P.) - Infor-' alemão reconhece que o "o cen- gentes militares germânicos trans

Inações de fontes fidedignas in- tro de gravidade" da guerra deve feriram um milhão de soldados
dicam que a Alemanha abando- transferir-se para o sudeste da para o sudeste da Europa, o que
nau OS seus planos de ofenSIva Europa, afim de impedir qual- dá a impressão de que os alemães
na

_ Rússia .. Os mesmos informan- quer tentativa de invasão dos receiam a invasão de um momen

,l!§ d!z�m que o Alto Comando aliados. Salienta�se que os diri" to para outro.

PIADAS DE
uGALINHEIRO" .�.
o hábito de assistir a llma

sessão cinematográfica consti
tue, sem dúvida, regalo para
muita gente. E nas cidades pe
quenas, à falta de outra distra
ção, o cinema representa uma

especte de lenitivo às aaruras
diárias do espírito provincia
no.

De modo que, se olquetn vai
ao cinema, não é senão pelo
prazer de se distrair; nunca

para agravar os desencantos
do dia.
Pois assim não pensam al

gllllS frequentadores das "tor
,rinhas" do nosso teatro ...
Ainda domingo, à noite, foram
simplesmente vergonhosas as

piadas que de lá caíam nos ou

vidos das famílias que en

chiam a sala de projeção t
Florianópolis é a capital de

um Estado. Por aquí passam
sempre fOl'QsteÍl'os. Se é ver

dade que podemos e devemos
mesmo encobrir nossas ma

zelas, já o forasteiro não nô
las perdoará. E, qllando, lá fó
ra, êle tiver que falar de uma

noite de cinema em nossa ca

pital, a impressão, decerto,
não nos ,recomendará mui
to ...

nao quereRI vífhuas inocentes

Füiãiiiiiiiiirfo1ãS°iàbncãSlLorudres, 22 (U. P.) - Também o povo belga está sendo adver
tido afim de abandonar os centros de produção da Bélgica'. Os alia
dos vão redobrar a fúria dos bombardeios de todas as fábricas belgas
de aviões, locomotivas, submarinos e outras, que (produ:zem 'Para o "ei
xo". Referindo-se a êsses ataques iminentes, a Agência Noticiosa Bel
ga dirigiu o seguinte aviso ao povo da Bélgica: "A população precisa
compreender que, (pa'ra obter a vitória, é indispensável atacar os ale
mães onde, êles estiverem. Fujam, portanto, dos arredores das fábri
cas!"
....................................................._ _

. .....,.,

A amizade argentino brasileira
Buenos Aires, 22 (U. P.) -- O jornal "La Nacion", em edito

rial intitulado "O sentimento argentino", expressa, entre outras coi
sas, que "numa mensagem ao povo brasileiro, o ministro do Exte
rior do nosso país ratificou o sentimento argentino em relação ao

pan-americanismo, princípio básico da nossa política internacional
de amizade e cooperação com as nações da América. O chanceler
acentuou essa norma, manifestando que, qualquer outra nação do
mundo, sem excepção, que mantenha ou queira estabelecer relações
conosco, poderá fazê-lo. Terminou o chanceler afirmando que a

amizade argentino-brasileira é a pedra angular da política argentina.

lêãffl����I pertino "O Globo": "Notícias de Bento Gonçalves adiantam que, na
quela cidade, Maria Dorina Silva, de côr preta, deu à luz um casal
de gêmeos, sendo de cêr branca a criança de sexo feminino e preta
a do sexo masculino. O primeiro a nascer foi o menino de côr preta;
quatro horas depois nasceu a menina branca. O parto decorreu nor

malmente.
.................eoe 4a S$ �

5ervico nacional Orcamento aprovado
de Teatro Wa-Slhington, 22 (U. P.) - A

Rio, ("Estado" - Pelo correio) Câmara dos Represenbntes apro-
vou, por unanimidade, o projeto- O sr. Abadie de Faria Rosa, di- do mçamento de guerra dos Esta-

retor do Se['viço Naciona,l de Tea- dos Unidos, o maior de que há me

tro, conferenciou com o ministro mória. Como se sabe as despesas or
Gustavo Capane.ma sôbne a aplica- çadas montam em mais de 7t bi-

� _ Iiões de dólares.
çao do restante da dotaçao de .. "._.._......_._......._......-�......._........_.-�_...,

1.100.000 c�u:õeiros destinada. no NOVAS MATRíCULAS NO N.P.O.R.
orçamento ger,a� ao amparo a di- Acham-se .abert�s no quartel �lo14° B. C., as matrIculas para o lU-
vuJ'gação do teatro no Brasil.

I
g,resso no N. P. O. R. (Nllcleo ele

Ouvido a respeito, aquele di.re- Pr,eparação de Oficiais, da Rese'r
tor declarou: "O ministro e em ti- va).
vemos um completo entendimento Todos �s illlt�ressados_ [Joderão

A obter maIOres lllformaçoes naque-sob.re o plano palra o ano corren� l:e Comando, ou com o sr. Capitão
te. A class'e teatra,l pode confiar AtUa Barroso, instrutor-chefe do
nas medidas que vão ser adota- referido Curso. As inscrições ell-

das". �..:!'.�:.:::�-���.��_�!2.,J.�..�.?••���.��
.......� �.",.............. EXIBICÃO DE FILMESCifra astronomica o Es'critório de CooI'denação
Wa'shington, 22 (U. P.) - A Inte,r-Americana desta Ca'Pital fa

renda fis,cal dos Estados Unidos rá rep,risar, hoj.e, no Instituto Bra
em 1942 atingiu cento e qua,torze si! Estados Unidos, de FloriaJlÓpO
biliões d,e d61ares. Essa astronômi- lis, o programa já publicado e do
ca cUra e superior, por conse,guin- qua.l ,cons'tam: - "Noticias do
te, à do ano de 1929, considerado Dia" (números 18 e 26), "O po
exc,ep'Cio'naI ·em épocas de pa'z, der da Nutrição" (colorido) e "O
quando a arrecadação foi de oi- Boateiro". As &essões realiza.r-se-ãQ
tenta e três hiJiÕelj. ás 19 €) 2Q goral!!
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Â vingança de
Dunquerque

Washmgton, (Da INTER-
AMERICANA) - Dunquerque foi
ving.aJd,a" e nova semente ,foi lança
da já para colheita de outras vitó
nias na guerra contr-a os agresso
res do Eixo.

O desastre que surpreendeu o
Eixo no Norte d,a Africa - pres
sagio de outr-os 'pio1',es que carrao
sôbr e Hitler - mereceu dos cbefes
das democracias os mais altos lou
VOf(�,S' aos homens que der-rotaram
o orgulhoso Afrika Korps do Mare
chad Rommel.

O Rei George VI, da Inglaterr-a,
numa mensagem ao general Dwi
ght D. Eisenhower, comandante em

chefe dos aliardos no Norte da
At�rica, disse:
"Em nome de todos os m'ClUS po

vos apr-esento-lhe, como coman

dante supremo das forças aliadas,
e a todos os homens sob o seu co

mando, as nossas sinceras corigra
tulações pela sua vitória.
"3M a sua díceçâo, forças dife

rentes de nacionalídede e de raça
J,j'garam-.se nurne, só unidade e num
êxito COmW11. Com a captura de
Tunds c Bizerta, a divdda de Dun
querque já está paga.".

O Presidenbe Roosevelt enviou
também mensagens atl ge'n,erad
Eisenhower e ao general (Uraud.
Ao general Eis.enhower, dizia:
"Minhas aJl1dentes oonlg,ratula

çõ'es pessoai.s pelo sucesso das' re
cent,es O/Perações no Norte d,a. Afri
ca. O Ipoder ·e a coo.oo'enação C0111

,

que as f.o'l'ças aUadas ,derTotam os
l1oSrSos inimigos são U1111 tributo
pr,estado á sua admúra.vel C1apaci
drude de ddreção. A cQioperaçà-o dos
a,liados nesrl:a cannpanha é um mo
delo a adotall' na defitI1itiva derro,ta
do Eixo."
Ao General: Gi-raud o Pres.,iden

te RooseveLt dizi<a. :

"ExpresSoo a admiração do povo
da Améni'ca s.audando a brilhante
contr1buiç.ão da.s fo,rças francesas
sob 'Ü ,seu com,ando pa:ra captura
de 'runis e Bizert,a. Os soldados, da
Fr,ança demonstraram que aguall"
d,avalln apen.as a opodunidaJde de
saltalr ,sôbre os Sle'llS apres,s'o,re,s na
zis1a:s. Esta v�tória é já.o prJncí
pio :do dia em que as Nações Uni
das, opel'ando co,njunta,mente, ,res
tihú,rão a França ao seu pov,o."

O generall Gkaud, num di'Scur
so 'especiall pe].o 'rá,dio, declarou:
"Esta vdtória 1110s,tna-vos uma

vez mais e dá-vos a prova decisiva
de que os exécMos germânkos não
são :ÍJI1Ve ll'CIÍ veis.
O nosso exército deseja luta,r e

sabe luta'!'. Com auxilioo dos traha
.lha:do:res ,dos Estados Unidos e om
bro a omhro com ingleses e ameri
c'auas, não po,del11os duvidar mais
do numo que a gu'erra, tomará.
"Ama.nhã a fortaleza da Europa

s�rá a,tacaJd'a. Pa'r.a ela ser ata:cada
tanrl:o por dent,ro como po.r fo
ra, deve haver estreitos e interca
lados e.M.arços para quebralr e des
llocar 'a Í'ol'midavel máquina de
guerra alemã. Selrá duro, ta.lvez mo
!'oso.
"Sobre t'udo não vos impacien

teis. Não deis quaisquer pretestos
pllll'a selvagens e 'sanguinárias 1'e

Qn'essões. Esperai até estarmos
norte co,mo do sul, do ésle como do
norte C'Ül11 odo sUII, do éste como do
(iestc, ,I:; ê§.s� !:tia nãQ e�jA _ �9Pje,'I

Vênus
mano. Comprovante: a atual guerra mun

dial com todo o seu cortejo de horrores.
Para remediar o mal causado, a cíên-

Muitos' Quilos por Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assís
tencia ás estrêlas e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rápido
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drasticas ou a exercícios
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode, promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre
parado garantido para remover o ex
cesso de gordura. Peça Formode,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
üístr, S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

renovadora A NOSSA SECÇÃO

ríodo sobremaneira interessante, perigo- cia experimental deverá tentar mais esta
so, certamente, penoso, sem nenhuma dú- experiência.._ libertando a mulher e dan
vida. Mas, todos sentimos que um novo do-lhe ptena posse de seus direitos na

estágio de civilização se prepara, preven- turais de dír lg ír amplamente, 'e em to
do todos um movimento renovador, cuja dos os sentidos, os filhos que gerar; c

magnitude rião tem semelhança na histó- todas aquelas preciosas invenções se
ria das épocas anteriores. Ao passo que transformarão em meios exclusivos para
todas as civilizações antigas foram baseá- o conforto, o bem-estar e a estabilidade
das no egoísmo masculino, e, porisso tra- do rítmo social: individual e coletivo.
ziam sempre, no seu bojo, os germes de Libertar a mulher não é masculinizá
ambições e -discórdias geradoras de guer- la, dando-lhe as tarefas masculinas; mas.

ras e opressões. fanatismos e superstí- sim. dar-lhe a plenitude dos direitos fe-
Ições, e a consequente escravização da 111Ü1ÍS, pelos quais, a natureza a destinou

mulher, o movimento atual tem por e:=:'- a dirigir os fjlhos, renovando-lhes a saü
côpo a libertação do sentimento materno.

-,
de quando adoecem e revígorando-lhos

que vive agarrotado e preso ao poste as energias. quando esmorecem.

I
de preconceitos e proepot êncías de toda É associá-la primeiro, e integrá-la, de- Venda sob prescrição médica
espécie. oriundos ele ensinamentos men- I pois, na direção ele tudo e ele todos, a-fim-
tirosos, fantásticos e degradantes,

!
ele que possa cumprir a alta finalidade

A suprema Inteligência Divina errou da sublime incumbência que recebeu da
bondosamente o un ivarso e dotou-o de mão de Deus; o Qual, nos seus secretos
leis eminentemente sábias, para que pu- desígnios, ideou a mulher e a fez uma

desse existir e subsistir perpetuamente. Vênus renovadora,
Entretanto, a infinita Sabedoria ele Deus.
na sua onipotência e oniciênC'ia, não en-
controu ao seu alcance nenhum meio
mais adequado nem instrumento ma is
eficaz, para a subsistência perene do
mundo, senão o sentimento ela materni
dade, Eis porque, em todas as espécies,
as leis que Deus pôs na natureza, que
a nossa mãe nos criou à sua própria ima
gem e semelhança.
A mulher é a única divindaele terrena, Estamos seguramente informados de que, no dia

Ela fez o milagre de trazer-nos à vida l ' de julho próximo vindouro, «A EXPOSIÇÃO» iniciará
e tem o poder de renovar-nos com o seu oficialmente a venda do mais variado sortimento de famanancial de sensibilidaele e,· seus tesou-
ros de carinho, sua inesgotável fonte ele zendas, co.sern.iro.s, sedas, casaco!? de senhora, capas pa
paciência, sua insuperável abnegação e ra homens, tapetes, enfim, um riquissímo sor tâmerrto ,

seu imenso e imoredouro amor mater-. tudo pelo sis tema crediário, estando, pois, como dissê
na I, sem o qual, nunca chegariamos a mos àcima, o público de nossa Capital, de parabens; e
compreender o amor divino. A mulher dado o sistema completamente moderno pelo qual

í

rií-é, portan to, o ser a quem a natureza • , _ •. , .

confiou a vicia e a propagação da espé- Clara suas operaçoes creCllOrlas, qualquer pessoa fico:uá
cie; porisso, é a mulher que compete em- I apta para adquirir os seus artigos de precisão e ainda
punha r os meios da futura renovação. A por preços do comércio comum.

n,mlher � o mdlVfduo humano por exce- Não deixem pois de visitar «A EXPQSIÇAO,. a par-lêncta. E nela que repousa o futuro da. . • , PR ÇA � DE N VEMBROespécie humana. Tudo o que subtrát a t
í

r do d ío lo de Julho, a � A I" O 1 n°
mulher ao seu papel biológico será ger- 11, p rôx

í
rn o O O Banco INCO, afim de se certificarem do

me de morte para a espécie humana, que re o lrn e rrte é.
Não se poderá nunca provar que a eman- � _

cípação da mulher de seus encargos fe
min ís e maternais a torne realmente
mais feliz. A mulher que nunca foi mãe
não viveu a sua vida riem curnpr-íu a
sua sublime e nobre missão, tão-pouco
foi inteiramente mulher. Em tortas as

sociedades, a partir de um gráu eminen
te cle cultura, o sentimento maternal so
freu grande desvio, contrário ao seu obje
tivo e à sua felicidade, graças a institui
ções falazes por irreais, imputaelas a se
res imaginários.
A mulher quer e precisa viver a sua

vida de mulher. A missão ela mulher não
consiste somente em dar a luz um filho;
mas, sim, em criá-lo, educá-lo e guiá-lo
através da vida toda, para o bem, para
o congraçamento e para a perfeição da
espécie. A função elo homem é tocia mo

mentânea, ainda que indispensável; per- Imanece sempre secundária.
A orientação egoística da inteligência

I

elo homem permitiu-lhe tomar, até hoje,
o papel diretor; mas essa orientação vem,
durante milênios, demonstrando o seu

frrucasso, no sentido cla homogeneidade
da espécie, produzindo, tão somente, dis
senções, guerras, ódios e retalhamentos.

S6 a mulher é capaz de fazer renascer,
nas nações que descambam para o seu

ocaso, o largo movimento de opinião que
esclareée o industrial, o empregado, o

operário e o lavrador sobre os perigos
que a desunião faz pairar sobre êles c

suas famílias.
Só a mulher é capaz de desencadear

o surto de energia que despertará a con

ciência de sadío civi&mo, de são patrio
tismo, de amor à solidariedade, à harmo
nia, à justiça e à paz permanente, ador
mecida, já há milênios, pelas múltipla;;
'formas de egoismo pessoal masculino:
porque a mulher-mãe, quando livre, só
tem esta tr�plice e única aspiraçâo: a

saúde, a tranquilidade e a felicidade per
manentes de seu idolatraelo filho; e ja
mais pensará em guerras ou <contendas,
ciosa, como é, do sossêgo e do bem-estar
de seu filho.
A hi�tória toda, quer das nações, quer

das famílias, está cheia de. fatos eviden
ciando que, em muitas ocasiões, a sal
vação e a renovação vieram por inter
médio da mulher, exatamente no momen·

to mais crítico, e quando os homens, de·
sesperados, se abandonavam, inertes e

vencidos, ao elestino; esperando tudo do
acaso.

A ciência moderna veio libertar a hu
manidade ele inúmeros e pesadíssimos
farelos, que antigamente teimavam em

oprimir os seres e aliviando-a, com a

mecânica, do peso, do cansaço, ela angús
tia e da morosidade do trabalho manual
exaustivo; já, encurtando prodigiosamen
te, com o avião, a enorme vastidão das
distâtllCias, já aliviando-a, com o rádio,
do receio e da atemorizaçâo da démora
do tempo. Contw:lo, isso, permanece im

pregnada do cunho egoístico emana

do da direção masculina, que man

tém manietac1a: a mulher e tolhido o sen
timento materno, tudo redundando em

pl.lra p\)rp� e IIxpectaçâo do iêl1ero !lu-

MARCOS MOUKARZEL

A humanidade vive atualmente um pe-

DISSOLVE
A'GORDURA

Ui\_ Bandeira Nacional deve ser hasteá
<la de sol a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se ache conve
níentemcnto Ilumínadn". (Decreto-lei n.

4..515, de 31 de julho de 1942, art. 12).

o PENSAMENTO DO DIA
"O homem honrado não se

vinga da injúria; prefere per
doá-Ia". - Tito Lívio.

•

A ANEDOTA DO DIA
FRANQUEZA

- Permite que lhe diga tudo
aquilo que penso de você?

- Conforme ... Se não se im
porta de ficar com a cara par
tida, pôde ...

•
O PRATO DO DIA

TIJELINHAS MIMOSAS
Misture apenas dez gemas,

leite de um côco, bagaço de
meio cóco, uma colher de sobre
mesa de manteiga e duas chí
caras de açucaro
Deite em forminhas untadas

e asse em banho-rnaria.
o PRECEITO DO DIA

Se há suspeita de tuberculose,
se há necessidade de tirar dúvida
a respeito, não perca' tempo.
Procure o seu médico e faça-se
examinar. Mas exija o exame
radiológico dos seus pulmões.
SN·E.S.

Caspa' LOÇÃO .MAR AVI
LHOSA.l

Prefeitura
�!!�!çipal_ 0. Chefe do Serv íço Municipal de Esta

tísttca de F'Ior-Ianópoj ts intima os sr s,
proprietários das indústrias abaixo rc
lacionadas a comparecerem neste Servi
ço, no edifício ela Prefeitura Municipal.de 17 a 28 de junho do corrente mês e
ano, a-fim-de receberem os boletins do
Hegisto Industríat, de acôrrlo com o dis
posto no decreto-lei federal n. 4.081 de
:; ele fever-eir-o de 1942. ° não cun;prlmenta da presente convocação Impor tarú
em multas de 2{)0,00 (duzentos cruzeiros)
a 20.000,00 (vinte mil cruzeiros).
Inelústria de alimentação (doces, bon

bons, pão, biscoitos, bolachas, massas e
conservas e caramelos).
Indústria da borracha e COurO (Artefa

tos de borracha, artefatos de couros).
Indústria das Construções (Prédios, es

tradas, pontes, portos, pavimentação,
obras hidráulicas e demolições).
Indústria da cerâmica e calcáreos (Lou

ças, ladrilhos e azulejos, tijolos, telhas,
manilhas, vidros, cristais e espelhos. már
mores, artefatos ele barro, cimento, por
celana e cal).
Indústrias diversas (Artefatos de fu

mo, gás, papel e papelão, gráficos. ins
trumentos de música e brlnquedos, col
choaría, consertos e montagem em geral.
Inelústria de madeira e vime (Móveis

de madeira, vime e junco, artefatos de
madeira, vime, junco, artefatos de cor
t iça, vassouras, escovas, espanadores e
pincéis).
Iridústr-Ia metalúrgica (Produtos de

fundição, serraleira e laminação, funi
laria e latoaria, ferragens, cutelarias,
galvanização e esmaltagem, material elé,
trico).
Indústria ele produtos químicos (Medi

camentos, perfumarias e dentri.fícios, sa
bões, ce"as e velas, drogas de a,plicação.
industrial, tintas e vernizes, esmaltes,
fósforos e fogos explosivos, adubos).
Indústria do vestuário (Roupas feitas,

chapéus, calçados, meias, complementos
do vestuário).
Indústria têxtil (Fiação, tecelaria, ma

lharia, tapeçaria, cordoaria, passamana
ria, sacaria).
Serviço Munidpal de Estatística da

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 15
de junho de 1943.

Al<lo J,inhares Sobrinho
Pelo Chefe do S. M. E.

em

VI'fp!;olJllro DA KhOTS.A.lHO. (0/7, E SE6VR()S
. ITI...JI.í_...__-tI.

público de nossa capital
parabéns»está de

lhei�o da iltlstraQil.o lVCima, of8recer
lhe, em arnàvel gesto, um càlice do
8Xoolente aperitlvo KNOT, lemlll'9-
ee V. Sill. de acrescentar, ao IIgradflo
oel a gentil82a:E$TE,( TAI1 ..

I3El1 () I1EU APEIlITIV()
I'nElJli.ETfJI

CARTAZE DO DIA
�aanane..,oc:xxa:xuoDCXJODUQQ��1AlCDOOOD��CI]Or'rl n

HOJE 3a-feira HOJE

"To,lês1's87"""""-CI'''N<ECOOOUD<'YO""""'D"""'EON""'�"SeSSõêSâS'e 1602 17 e 19,30
O grandioso sucesso de domingo último, com Barbara Stanwick,

Joel McCrea e Brian Donlevy:

Até que a morte nos separeMELHORAMENTOS DE GOIANIA (DFB)
BOMBEIRO COME-FOGO (Desenho Colorido)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Impr. até lo anos

Fones 158i
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19,30 hs.
William Gargan e June Clyde num filme de ação ininterrupta:

Além da lei
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
FANTASMA DE PIADAS (Desenho)
Preços: 2,00 e 1,50. Impr. até 10 anos

--------

5a. feira no ODEON:
TITO GUIZAR e os mesmos artistas de RANCHO GRANDE

Um romance no trópico
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rir a valer � Hoje e todas as noites, somente no
Parque-Teatro de Diversões GUARANI'

NOVAS e sensacionais ESTREIAS
DESPERTE a BILIS
DO SEU FIcADO RiO' - De VITOR DO ESPíRITO

SANTO. (Copyright da PRESS
AMORIM PARGA, especial para O
ESTADO) - Passei rápidamente
pelo rádio, como di reto r, que fui,
durante poucos dias, duma emissô
ra carioca , Poucos, mas, bas
tante intensos, êsses dias. Intensos Ipela novidade que cada coisa repre- .

sentava para mim. Há sem dÚVid:l1muitos pontos de contacto entre o

rádio e Q jornal, Mas há

igualmen"Ite, tanta coisa diferente que O' pro
fissional da imprensa tropeça a ca

da instante, com o descouhecido .

Uma das coisas que não cheguei
a compreender no Broadcasting, foi
a maneira por que, responsável pe
la econO'mia da estação, seu diretor
ou superintendente se vê constante
mente forçado a modificar tudo

rquanto organisára. Estive dirigindo
a Educadôra, justamente por oca

sião Ida visita do presidente para-Iguáio, Havia programas estabeleci-Idos patrocinados e pagos por anun

ciantes. Programas que representa
vam a vida da própria estação. Mas,
dum momento para outro, tudo ti
nha de ser mudado, A ordem era

)erentória. A estação tinha que en

trar na rêde com outras, a-fim-de
serem ir radiados O'S discursos das
festas etc. NO' jornal já não é I)

mesmo tratamento, Qua,ndO' há inte
rêsse na divulgação de qualquer
fato a autoridade competente soli
cita O' espaço para a matéria, fa
zendo-a publicar, sem prejuizo pa
ra a organização. NãO' há improvi
zação. E O' DIP está sempre à dis
j osi ção dos diretores de [ornais pa
.a a remoção de qualquer dificul
lade, com o esprrito de colabora
·;ãO'. Calcula-se, agora, que quantia
enorme as estações de rádio teriam
direito a cobrar, se fossem somar

'O'das essas irradiações às quais não
iodem fugir. Mas não é só. Os res

ionsâveis pelas estações têm que
estar muito atentos, pr incipalmente
lesses programas Improvisados.
Basta que algum ouvinte diga qual
quer coisa fóra do programa e a es

'açãO' está suspensa. Aprendí mui
.. '-"��fr-,�7!f :0' nestes poucos dias que passei di-

Nesta data transcorre o na- rigindo a Educadôra. Tanto que fi
talício do distinto clínico con-' quei satisfeito e passei adiante O'

terrâneo sr. dr. Polidoro Her- encargo ..•
nani Santiago, médico da Co- -----------------------------
lônia Santa Teresa e presiden-

· ....-..-._.·.·_·_....·_......... ..·._.·_w.·........_·.·_.........._·_·_·..n••_........._......:..........._..._._-:
te da Soc. Catarinense de Me· THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCB

I
COMPANY Lll\HTEDdicina.

.• -:- .o��.Q7.9�·' ��Á�P��w::o��,�:.g�:�� '��G��:'
Decorre hoje o aniversário THE LONDON ASSURANCE

da srita. Zuleima Róvere, gentil L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramo!!, 19

filha do sr. Luiz R6vere. ..·_·.-.·.·_-a·.·.·_·_w.._..· · ·_·_· ·_·_· ·_·.·.._ _._._._._._ _._ _ _._.
'"

NOTA tARIOCA
E Saltaril da Cama Disposto para Tudo

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

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

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

IVida Social I
Pelo transcurso de seu ani

versário natalício deverá rece

ber, hoje, numerosas provas de
estima o sr. Artur Galetti, es

cr vão do crime.
•

Faz anos ho ie o nosso estio
mado conterrâneo sr. Paulino
José da Silva, industrial resi
dente no distrito de João Pes
sôa (município de S. José), on

de desempenha, com grande
honestidade e dedicação, o car

go de agente-representante de
O ESTADO.

S. S., que também exerce

com muita elevação o cargo
de indendente distrita', é pa:
dos sr, tenente Osmar Romãc
da Silva, delegado especial de
S, Bento; Julio Silve, escrivãc
policial de Tubarão; Osni Silva,
d:retor do grupo escolar 'Cruz
e Sousa», de 'I'ijucas: Dilrna
Silva Regis, casada com o sr

Osni Regis, professor do"Inst ..
de Educação" de Lajes; e Dul
ce Silva, aplicada aluna de
«Colégio Coração de Jesús}),
desta capital.

Fazem anos hoje:
Sras, Libânia de Oliveira

Goulart , Urbina Gondin Simões
e Emiliana Borges da Concei
ção.

Sritas. Maria do Rosário
Pereira, Eli Silva e Iolanda
Cabral.

Srs. João Kletenberg, João
Batista Outra e Florêncio Dias
da Mota.

Menina. Olindina Guedes.
Menino. Heitor Gomes da

Silva.

AnIversários I

.:

Uma

Hoje
3a.-Feira

Copyrffht da
T1ItJ /lAVE rOU /IEAlJD11M.

1 que um camelo completamen-
te carregado póde viajar no

deserto 50 qu ilôrne tros por dia.
durante tres dias, sem beber uma
só gota de água nem provar
alimento de espécie alguma.

2 que o costume de ferrar 011

cavalos data do século II an
tes de Orísto, mas qus só na

Idade Média êle se generalizou.

3 que é de Madame Sevigné a

célebre confissão: "Quanto
mais conheço 011 homens, mais
fico admirando os animais".

4 que, a-pesar-de serem nô-
mades, os ciganos àa veze'i se

radicam em determinados . pai
ses; e que, dêstes, 011 que pos
suem atualmente maior número
de representantes daquela raça
são a Rumc9.nia. com 300.000
indivíduos. a Bulgária com 95.000,
e a Espanha com 50.000.

5 que "bungalow" é urna pa-
lavra anglo-indú, derivada do

termo "banga", que significa
"natural de Bengala"; e que,
na Iridío , o "bungalow" é uma

construção totalmente diferente
da sua hornôrrirriu ocidental.

6 que urna simples �bactéria
póde completar facilmente

todo o ciclo de sua existência
individual, no caldo o;"de se for
mou, no espaço de meia hora;
e que. já no comêço da primeira
hora, ela se multiplica êm dois
indivíduos; em cinco. hor�, em

mil e vinte e quatro; em dez
horas, em mais de milhão; e em

vinte e quatro horas (se a al�
mentação for suficiente), em

centenas de bíliões.
". .,p�_..,.J"a ......,._• .,.... �

Compra! na CAS1\ MISCE
LÁNEA � s'lher economizar'

Dr_ Remígio
comunica a seus amigos

e clientes ter transferido sua

residência para o Largo Ben
jamin Constant (antiga Chá-

cara Livramento).

Hoje
3a.-Feira
•

FO�E: 1435
A'S 17 e 19,30 HORAS.

-.�.:=

QUARTA·FEIRA
DIA 23

"Soirée" da Chita e da
Pelúcia. Apresentação de
novos números de rrrú sicn
de cornposâtor-es catarinen
ses na interpretação de Air
ton Ramalho. Distribuição
de pinhões, melado, etc.

....................................................

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Aviso de Secretaria

Comunico aos snrs. sócios, pelo presente, que esta Secretaria H·
naliza, atualmente, a expedição das carteiras individuais de associado.

Outrossim. solicito de quantos ainda não forneceram IIUas foto
grafias para (lsses documentos. fazerem-no com a máxima urgência,
de vez que dentro em breve será rigorosamente exigida a apresentação
dos mesmos corno ingresso a todas as solenidades dêste clube.

(a) Orlando Filomeno.
Secretário. 5v alt ·2

.....................................................

Dr. ROLDAO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, onde foi Assistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof.
Alípio Correia Neto (Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). Com prática na clínica ginecológica do Prof. Sila O. Matos. Assistente do
serviço de partos do Prof. Domingos Delascio no «Hospital Leão XIII».

Cirurgião do este.mago e vias biliares, intestinos delgado e grosso,
tiroide, rins, próstata e bexiga. Val'icocele, hidrocele, varizes e hérnia.
Doenças de Senhoras e, partos.

Consultas: Das 9 às 12 horas na Casa de Saude São Sebastião, e
das 3 às 5 à Rua Fernando Machado n. 6 [andar terreol. Tel: 1.195.

Opera na Casa de Saude São Sebastião.

IAtelier de Pintura
Professor Estanislau Traple

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

Exposição Permcmeníe
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sal3 n' 3

............------------=---_.� ..

'a , _ -.- -_._•••.,. _._._••••••••- •••••••••-_-•••••- _..__._.....

Missa de
... , -

amversermSessões d as moça!
reprise que vale um lançamente, com Luize Rainer ,

Paulette Goddard, Lana Turner e Alan Marshall

Escola dramática
COMPLEMENTO NACIONAL

OLIMPIC JORNAL 114
Um lindo Short

Preços: Senhoras e S�nhoritas 1,10
Cavalheiros 2,20 e Estudantes 1,50ELVIRA MUND

MAZARAKIS

Joã.o D. Vaz e Nair O. Vaz convidam pa..
rentes e pessoas de suas relações, para assis
tirem à missa de 2' aniversário de faleci
mento, que mandam rezar por alma 'de .eu

inesquecível Pai e Sogro, JOAO VICENTE
VAZ, quinta-feira, 24 do corrente, às 7.30
horas, na Igreja Matriz da cidade de S.
José. Desde ja agradecem a todoll que com

parecerem a �sse ato de piedade cristã. 3 v. - 3

....................................................

tem o prazer de partici
par a seus parentes e pes·
soas de suas relações o

contrato de casamento de
sua filha SOLANGE com

o sr, PEDRO CARMO
RAMOS.

AMANHÃ: às 17 e 19,30 hs. AMANHÃ:
1'ommy Ryan e o cachorro Rin-tin-tin em Menores Abando

nadoS e os últimos episódios do filme em serie:

Legião do Zorro
Quem será o "POU DEL.DO�O" ?

5a, feira. Eleanos Powell e Red Skelton, em:

Barulho a bordo

Declaração
Os abaixo assinados, ex-arrendatários' da Padaria Central,

comunicam à sua distinta freguesia que transferiram sua r.si
d�ncia pa.ra Capoeiras, município de São José, onde fundaram a.

"Padaria. América", e onde continuam a atender com a máxima
presteza aos qUê lhes derem a preferência. O fornecimento d.
pães será feito no mesmo horário e condições de costume.

Florian6polis, 15 de junho de 1943.
GOULART & NUNES. 15v-2

....................................................
t,... :......".� o.y ",

4v:�
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I

A intensificação dos cbcsíeeímentcs
aliados à Rússia

PELOS PORTOS DO GOLFO

PBR-IPo,r-:te
de materéaê. A Estrada de Foi enorme 'o aumento do fluxo de

SICO CHEGAM GRAl�DES ,CARRE- Ferro 'Iu-ans-Iraniana carecia de material! -a,t-rmvés da Pér.sia, rumo

GAMENTOS DE ARMAS E PROVI- uma completa reorganização. Os ,a'O' Mar CáSIPio, de onde segue para
SõES DESTINADAS A AUXILIArR desvios existent-es tiveram de ser a Rússia.
O ESRORÇü RUSSO. prolongados enquanto numerosos Foram tomadas medidas destina-
Exclusivo do PRESS-INFORMA- outros foram construídos, e toda a das .a }i,galr Kasvin a Tahrdtz, por

TION SERVICE palra "O ESTA- H-nlhal teve de ser preparada para via férrea, de mordo a permitir' uma
DO" - Quando, bá um ano e meio comportar um trúfogo de vastas conmndcação dÍireta entre Teheran
as forças anglo-russas r ealtzararn o pr-oporções, Não tardaraen ar che- e o Cáucaso.
s-eu avanço sôbre a Pér-sia, um dos gar da Grâ-Bretanha Iocomotivas e Por outro lado, chegam indepen
seus objetivos consistia em assegu- vagões, bem COIlJO contingentes de dentemente, abaetecimentos da In
par uma rota de abastecimentos pa- competente rr}es·s'oaI Ferroviár-io. dia, através do Beluchistão, pela
a Rússia. Uma vez terminada a

I
Esses f'uncionários não só se encar- ferr-ovia que Iiga Quetta a Iadridan

cur-ta 'rcsistênoía, e achando-se os .regaram de conduzír os trens, co- (anltigü Duzdap ). Essa Iimha foi
aliados com a líberdade de uti li-I mo também e nsi.nuram os aux ili.a- utilizada na Primeir-a Guerr-a Mun
zar as ferrovias, este-adas e portos, I-res persas d.a estrada a Iidar com dial, mas caiu em desuso, tendo si
f'oram iuuioiados ri-mediatamente os jUni tr áf'cgo dez vezes mais

í

ntensi- do portaauo necessér-io um exten
írabalhos destinados a melhorar os vo do que aquele a que estavam 11a- sívo t,rarballho de reorganização e

meios de connmicacâo. Havia na- i hituad os. concertos, De Iab.idarn em diante
1,

o

ta nr
í \ D '1 t I I Est 'i tod b teci tque, a cpoca apenas uma r o a pnn- i epOJS ,( a cn .rar a (OS :.s ar os -OICOS O'S ai aos ecirnen os seguem

c.iJp,a,l - ele Porto de Bandar Sha- I Unidos na guerr-a, os norf.e-annerd- por estrada de I'O,cllfl!gem até Meshd,
pur, no Golfo Pérsico, através do! canos rlcsetupenharam uma grande situado no nordeste (Ia Pérs.ia, scn
Teheran, até" Band ar Sha, no Mar I palrte dos tn-abalhos rÍ'niciaclos pe- tiro que todos OIS comimhões são di
Cáspi-o. Não existia qualquer liga- dos en.gersheiros hr i tânlcos, Sob a rígidos por í.nd íanos, O núme-ro de

ção ferroviáa-ia com o Caucaso, Id.ilreção do General R. A. Sheeler, trabalhaidores cm serviço no me

uma vez que a 1Iilnlha vi.nda da Rús- !,do Exército Estadoniense, miLha- lhormnento dessa estrada artíngc a

sía terminava em Tobri:tz, ao passo rcs de técnicos n-orte-americanos c1fm, de 10.000.
que a 1i'i1Jhra de Teheran se esten- empemhaa-am-se na tarefa de esten- Os portos do Golfo Pe.rsi co -

dia somente até Kasvin. der as Linhas férreas, construir no- Basra, Khos-rnmrnshah, Banda-r Sha-
As-s-im sendo, antes que os abas- i vas estradas e aanpliar as docas. O pur e Bushía-c, - lornaraau-se ccn

tecimeutos pudessem alcançar a ,iratlUal erubr e Khor-r amshah (o porra tros de imensas atividades. Foi

Rússia, em quantidade apreci aveis, situado em Shatte-el-Arab, na ex- construddo um novo molhe em

tornou-se mister amplim- as eslra-11Jl'emidacle do Golfo Pér-sico) e a Bandar Shapur, a-o passo que (1

das de f'erro, anelhorá-Ias e aumcn- :!1ilntha p'l1i-l1ic.1pall ,foram concluldas pr-ópr-io porto foi la!umentacl-o afim
ta� 'O's portos a,filll1 de que fôs1se

i
e'llli labril deste a,no, tendo sido I de co:mrportrur os i,números e cons

poss-ive'l o dlesembarque e o trans- inauguradas no princípio rIre maio. íalntes desembarques de ma�eriaL

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos e
Hospital de Caridade

EDITAL

FLORIA NO POLIS
De ordem da Mesa administrativa da Irmandade do Se

nhor Jesús dos Passos e Hospital de Caridade desta Capital.
previno aos interessados que, até o dia 22 deste mês. às 12 ho
ras, receberá esta Irmandade e Hospitl:ll, na sua Sec! etaria
propostas em cartas fechadas, de todos os aI tigos necessarios
ao seu consumo, durante o semestre de julho a dezembro do
corrente ano.

Os proponentes poderão obter as listas compittas de to·
dos os artigos, aos quais se refere este edital, no Hospitéll, ou

com o Irmão Secretario. a rua Cl'ispim Mira n' 49.
Consistorio em Florianópolis, 7 de iunho de 1943

JU'LIO PEREIRA VIEIRA. Secretario.

ESCRITÓRIO

Livraria e Papelaria NOVA
de

Espindola & Silveira
Cssa fundada para, com os menores preços da praça,
aervir aos alunos das nossas escolas, em particular, e ao

público, em geral.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

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

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

TOGO que apontem os primeiros dentinhos de seu

L filho, ensine-lhe a usar Kolynos. Ele lho agra
decerá quando crescer, tendo dentes sãos c bonitos.
Kolynos também protege as delicadas gengivas das
crianças e destrói bactérias nocivas, evitando muitas
infecções perigosas que se iniciam na bôca. Todas as

cdanças gostam do sabor delicioso � refrescante de
Kolyrros.

,j
FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMÁCIA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrera a domicílio

PRODUTOS «IMPERial»
Farinha de trigo,

« c arrf'Z,
c � arS,futa

Amidilho
Fécula de b�t8t8S,
Crem� de mi ho,

{( de arre z
CoJoráu, pllcote cnm 4 kól.

« caixata com 4 ks.
c canecas de 250 grs.
Grandes descontos 80R revendedores

,Leopoldo Kraemer
�ua Joio Pinto H' 11

pacote àe 1
de 112
de 1(4
de 012
de 1I4
de 1
de ,1(4

k.
k.
k.

F
MAIS UMA ENCOMENDA
FRUSTRADA É O SEU

ESTÔMAGO
Muitas pessoas perdem a eua com.

petência profissional por causa. dos
incómodos de e,stômago. Os pesa
dumes, azias, sonolência após as

refeições, são na maior parte doa
casos devidos a um excesso de acidez
quo é preciso não descuidar porque
podem cauaar doênças mais gravElll,
tais como a gastralgia, dispepsia e
mesmo a úlcera. Incontestavelmente
o remédio contra os males do estô
mago é a Magnesia Bisurada. Uma
pequena dose de pó ou alguns ta
bletas de Magnésia Bisurada
neutralizam o excesso de acidez e

suprimem as complicações digestivas
mais tenazes em poucos minutos.

DIGESTÃO ASSEGURADA
com

MAGNESIA

alSURADA
Nas (armadas, em pó e tablet.es

�......_............-

S a nu uenol
CONTEM

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

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,Eagotadol, Anêmicos, Mito
que cri.m Magrol, Crien!;1'IraquíticaD, r.ceberão I toni·
ficeção g",1 do org.nlamo

5a ng·ui n 01
L!c. D.N.S.P. n' 199, da 1921

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.
BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRtCOLA

DE SANTA CATARINA
Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Heglstrado no Ministério ela Agri

cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA

Códigos usados: MASCOTTE la. e 2". edição
FLORIANóPOLIS

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado - Heuresentante
da Caixa, Econômica Federal para a ve-nda das Apólices do· Estado de

Pernambuco, com sorteio semcstral, em :\faio e Novembro.
Pagoa todos os coupon� das apólices Federais e dos Estados de São Paulo,

Minas Gerais e Pernambuco
Mantem cartei-ra especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

c/c à disposição (retLrada livre) 2%
C/C Limitada .................•......•................•.. 5%
C/C Aviso Prévio , .. , ,............. 6%
C/C Prazo Fixo ,........ 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em todas as Reparti
ções Federais, Estaduais e Municipais.

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e ma.is acreditado Clube de SDrteio de M<,r.
cadorias do Estado',

Sortf'Íos nos dias 4 e 18 de cada mê�
PRÊMIO MAJOR CR,$ 6.250:00Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico graUs
NOTii BEIII1 todas e8t,1\8 vantegens por apenasli 1'1, Cr $ 1,CO, Tudo que promete cum.
pre incontinADte. Não t'xisie igual, Não reflita e não
dU\-"Í,ie um só instante. CODCl)rra para o próximo
sorteio, tenha cofiançq, que. quando menos eeperarj 8
sorte virá 80 Sfl'U encontro

Conserve bem na memória os dias ft e 18

k.
k.
k.

2,50
2,50
1,00
1,00
2,50
1,50
1,5Q
9,00
11.00
2,20

«

«

«

«

c

30 v·15

A Estatística Mm':ar, destinada li
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma·

I brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôfo é trabalhar eliD·

o

". Q 8r.,0 fJQ pfJrr.-, '!l. llt M�),

..............maDm....�ma��......Bmn'..... __

Não tenhas dúvida em de- Ãs anedotas e piadas aparen-
nunclar um "qufnta-coluna�, temente ingê.nuas são grandea
por mais que pare�a teu aro)· armas de desagregl'ção mane-_�
go; não. m.erecc.tua estima. um I jad.as. pela "qufnta.colu:q,"�·tr.I��1' d3 �6�rf., .(f. ;Q. ��)" {li, ª, 1.1. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Terca.feira, !2 de Junho de t943

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

�J��::w�:.. A "Casa Daura' 5.Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSUOCAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6. • Continuando na sua espetacular venda de inverno, oferece •

: a seus fregueses, durante o mês de [unho, mercadorias par :
• preços ião baixos, que são verdadeiros brindes, em retríbul- •

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS •• çao à preferencia com que tem sido sempre distinguida. ••Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

�ú:�:�:::: 16,3:::al:1�::�:� dia��;;���T':;I: �:la1�To�:·;p�t�1��.\e::=:�:0a: :. EIS ALGUMAS DE NOSSAS OFERTAS� :.Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, 23. p

INDICADOR MÉ.DICO

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES

DR. MARIO WENDHAUSEN • Pelúcia lisa mt. 3,90 Leite de Colonia um 6,0 •• Pelúcia estampada .. 4,90 Leite de Rosas .. 580 •
• Cachá c. pelúcia .. 5,40 Pasta Kolinos e Odol urna 3,40 •
•

Pelúcia fustão, art. bom .. 5,50 Posta Gessy e Eucalol .. 3,00 •Ccserrriro com 1,50 largo .. 23,00 Pasta Lever 3,30
• Pelúcia eetamp. retalhos .. 4,50 Odol Liquido um 6,00 •Cobertores cinza .. 8,40 Bâton Michel e Tangee " 3,00• Cobertores paulista p. casal um 31,00 Sabonete Lever, Gessy e Lifebuoy caixa .. 4,80 •
• Cobertores paulista p. solto .. 25,00 Esmalte Cutex um 3,40 •Cober-toeea p. bebê .. 6,50 Ta!tw Ross .. 3,30 •• Colcha de fustão p. casal uma 24,00 Boinas branca e marinho urna 850

_ DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS • Colcha de fustão p. solto .. 17,00 Lã Linda em novelos um 1,50 •CONSUJ,TAS: Das 10 "s 12 e das 14 às 017 horas ,_ Rua Felipe '!3chmidt, 39 (sobr.)

•
Colcha de veludo p. casal .. 32,00 Jogo de couro p. homen .. 10,00 •Colcha li. seda p. casal .. 48,00 Jogo de renda p. quarto (7 peças) um 35,00

DR. SAVAS LACERDA. Toalhas Alagoanas p. banho .. 10,00 Coletinho de malha p. rapaz um 6,50 •
•

Toalhas p. rosto desde .. 2,00 Pulover p. homem desde 13,00 liiií.:
Atoalhado largo 1,40 mt. 7,00 Linho estampado mt 3,50 •

• Tecido p. colchão " 3,00 Laqué liso " 4,50 _
Opala lisa desde " 3,00 Tafetá Moiré ..

10,00.�,
• Opala estampada desde 4,00 Setim Lumíêre, largo 0,90 .. 14,00
• Cretone branco .. 11,00 Veludo Chifon .. 55,00 •Cretone em cores

.. 12,00 Veludo branco, largo 0,90 "12,00 •• Lârníno Gilete Azul 112 dez. 4,40 Tafetá Xadrez de 6,80 e 7,50

ANTôNIO MONIZ: FAZENDO SUAS COMPRAS EM NOSSA CASA, TEMOS A CERTEZA DE QUE :
DE ARAGÃO : V. S SERÁ BEM SERVIDO, ADQUIRINDO ARTIGOS NOVOS POR PREÇOS :Cirurgia e Ortopedia. Clínica e CirUrgia. SEMPRE MAIS BARATOS. COMPRE NA CASA DAURA, À RUA FELIPE •do toeax, Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO:R. João Pinto 7Diá - SCHMIDT N. 19' E GANHE A DIFERENÇA! •riamente das 15 às 17 horas. RESIDl1:N· i •CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

••••••••••••••••••e@•••• �� •••••••••••
DR. AGRIPA DE FARIA

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)
IDx-interno do Serviço de Clí,n·ica Médica do Professor Osvaldo Ol ivcir-a, médico do

Departamen to de Saúde
CJANICA MÉDICA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua Felipe Scluuidt n. 38 - Tel. 1426 - RESID1l:NCIA: Rua Visconde (le Ouro
Preto n, 70 - Tel. 1523 _ HORARIO - Das 15 às 18 horas - FLORIANóPOLIS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON ••• MÉDICA

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços
do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Per-eíra Gomes (S. Paulo

Chefe do Bel'viço de Oftalmoh�gia !(lo Departamento de Saúde e Hospital de Caridade
Clinlca médíeo-círürgíoa especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmldt, 8, Fone 1259 - CONSUJ,TAS: Das 15,30

às 18 horas - RESID:€NCIA.: Censelheíro IUaf!'a, 77 - FLORIANóPOLIS.

SE1)AS

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO DRCUNICO
•

DR. DJALMA
MOELLMANN

Form.ado pela Un íver-sidade de Genebra
Com práeíca nos hospttats europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urjnâr ío do homem e da mulher

Assiste. Téonlco: DR. PAULO TAVARES
Cu·r!lO de Radiologia Clínica com o dor.

Mimoel de Abreu Campanar io (São Pau

lo). Espe€ializado em Higiene e �úde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja-

1":' neiro.· - Gabinete de Raio X - E.Jectro
I cardtografla clínica - Metabolismo ba
I sal _ Sondagem Duodenal - Ga·binete

de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e aná.lise clíníca. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X .
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins�. e�c.
Aplica o Pneumo-torax artifícial
para o tratamento da Tuberculose
Ptrlrnonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra ·Violeta. Infrazon-Terapia

. Consultório: Rua Deodoro, 3
esquina Felipe Sdhmidl

Das I} às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.
'I'elef'one 1.475

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

PITAL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - Operações -

_ Dtatermla - Infra-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua Vise. de Ouro Preto, 51. Tel. 1.644
C<;>NSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
Trntnmento das dores e inflamações nas

senhoras para evitar operações

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBST1il'l'RICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Plorfanõpolís
COlll longa prãtica do eerviço

, obstétrico
Atende chamados a qualquer

hora
Praç-a da Bandelra, 53 - sob,

(Ant.I,;ro Largo 13 de .&Ialo)

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas díárras das 5
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno 'àa Assistílncia Municipal
e do Serviço dê Clínica Cirúrgica
a cargo do Pr9f. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vias urinárias - 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.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

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

SIDt:lNCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto .

FARMACIA ESPERANÇA

DR. BEZERRA LEITE

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatras - Perfumarias -

Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS MóDICOS.
Rua Conselheíro Mafra, 4 e 5 (edifício do Mercado) -- FONE 1.642

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró}
de pais inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

i.nimiR'o do Brasil (D. E. M.).

Aos sofredores

Clínica Médica
Tratamento das Doenças

Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas ém diante

Dra. L. GALHARDO-Ex-

DR. SAULO RAMOS
EspeCialista em moléstias de senhoras -

,

Par-tos,
ALTA CIRURGIA ABDOMINAl,: estô

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PERtNEO - Hérnias, hidrocele, ve

rlcocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorr'oldes e varizes - Fracturas:
aparelhos de gêsso. Opéra nos Hospitais

de Florlan6p",lis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, dlnriamente. médica do Centro Espírita

Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consult6rio para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

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

velope selado para ares

posta .

.
�
..
· ....·.w.��.........·.·.-.·.·.·.....·

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA BOSA. Ao tentar esquivar-se às -determt
nacõea dos óritão!l de Estatística Mi,..
aitar, uma pessoa revela o que I:

I �nimigo do Brasil. E para os inhai·
lOS do Brasil, a lei é Inflexível

:-........... III!II!!I...IIIlIl!!!!IIIR!III!I...................-.....__----.....-----....
'

(D. E. ti.).

Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

A V I S O
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.

Padaria Central
A V I S O
Francisco 'Treska, proprietário

da "Padaria Central", sita à
Rua Deodoro n' 20, desta ca

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

ma, afastando, definitivamente,
do seu estabelecimento com

I mercial,
os ex- arrenda târios, srs.

Pedro Claudino Goulart e HerJ cílio Nunes, os quais não po
derão fazer qualquer negócio
ou transação em nome da men
cionada Padaria. Florianópolis,
15 de Junho de' 1943.
327 1Sv·7

VENDE-SE: ;i�� dO;
mudança.

um neg6cio de secos e molhados,
hem afreguesado, no Saco dos Li
mões, casa n. 280. Tratar na mes-
mn, S V.-- 1

LIMOUSINE
VENDE-SE por Cr.$ 7.600,00 uma.
limousine Ford 1937. Vir na Gam.
ge Augusto. Rua Francisco Toleno
tino.

CASA
Aluga-se, à rua Blumentlu, um

prédio com 10 quartos, 2 lIalas, etc.
Tratar na «A SERVIDORA».
Rua Joã.o Pinto, 4••• Fone: 776.

Chácara
Por preço módico, vende-se

uma, com ótima casa de mo
radia, à rua Lauro Linhares, n.
64, medindo o terreno 20 mil
mts. quadrados. Tratar à rua

Cons. Mafra, n' 39 (Alfaiata-
ri ..)! �2 ! �ªº

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·N·OVA MAROATALVEZ Jft' TENHa SOADO o GONGO
Londres, 21 (U. P.) - A Itá- lo Duce será estendida a toda

Êsse é também o medo que do-
lia e os Balcãs. pódem ser ínva- a Itália, às ilhas gregas e, tal-
Iid 1

,.

Iib d
mina os italianos, diante das ti t b 1m os pe os exércitos 1 erta 0- vez mesmo, ao con men e a-
perspectivas de um grande de- A '.

res aliados. É essa a impressão b S' '1'
camco.

domí '1 1"
sem arque na ICI la ou, mes-, O· "t u

-

que omina os circu os po ítí- , s jornais I a ianos nao es-
mo no sul da Italia. . .

COSo Persistentes notícias sôbre ' condem o pessnmsmo, que do-
t

-

d d f
Mussolini decretou que mais I' f' t O díáa concen raçao e gran es or- mina os aSCIS as. Iar10

. .

1 di
seis províncias fossem conside- "P 1 di I 1'" dít dças navais mg esas no me 1- opa o I ta la ,e I a o em

terrâneo Oriental e o recrudes-
radas zonas de guerra, fazendo Milão, publicou hoje a seguin-

. ,com que toda a costa italiana r

cimento do ataque aereo con- . .",.. lte manchette: "Esta para soar

t S· '1' S d
. ao Mar Adriático ficasse trans- 'lt' d"ra a ICI la e a ar enha dei-

.

• o gongo para o UA Imo roun .

. I formada em zona de

opera-j
. .

.

xam entrever que se aproxima _ .. . E, mais adiante, o mesmo Jo1'-
t da

í -

d coes. Alem dISSO acredita-se , . ..

I° momen o a mvasao a "for- �

.

marcíal d .'
. I naI, uerxa entrever que La vez

t 1 .." 1 l' d que a Ieí decretada pe-I
..

t 1 da eza europeIa pe os a la os. o gongo Ja en la soa o.

Ao invés de retirar as férias, devia-se baixar
o preço dos gêneros ou melllorar os §ál�rio�Porto Alegre, 22 (A. N.) - A

I I curasse baratear 0<; gen eros ae

propósito d.a, supressão c�as férias cornerciárí os, não se atemoriz a I prirnei.ra necessidade ou a l11.elh?
dos comerciarros, o Sindicato da com tal campanha, porque confia na dos atuais salários. ao mves

classe local enviou ao presidente I na ação justa e patriótica do gran-I de procurarem retirar de seus ca

da Associacão Comerciãl cio Rio

I
ele

trabalhad.or
nacional p rcsidcn- laborudores um direito adquir.ide Janeiro' o seguinte telegrama: Le Getúlio Vargas, que não perrni- do, tão necessário ao seu vigor f'i

"O Sindicato dos Empregados no tirá que se efetive tal medida aten- sico e indispensável ao cumpri
Comércio de Porto Alegre, embora tadória da harmonia existente en- menta ele seu dever".
surpresc com a notícia propalada ire o capital e o trabalho. Ação Sôbre o mesmo assunto, o Sin
pela imprensa local de que essa justa e humana das classes conser- I dicato telegrafou ao presidente da
prestigiosa Associação pleitearia a vadoras seria aquela que, embora! Repúbllca e ao ministro do Tra
supressão do gozo de férias dos com restrições de seus lucros, pro- baaho.

os VAMPIROS %15T
Moscou, (SIA) - O comando I d 'd f'

-

i nas proximidades de um acam-

nazista vem lançando mão do re-, _:POb1S e1
icarern sem. o �angue, " pamento de cães. Acrescenta o

d
' , . sao ruta mente assassmaoas pe�. I'

" bcurso e raptar CIVIS para extraIr-I! 1
_

R' i jorna ista que em am os os ca-

Ih R'· lOS a emaes. ecentemente o cor- I I J
e o sangue, em viga, VIstO o d lh I . I sos o pescoço e os pu sos aa mor-

fracasso de encontrar que se ofe-I po e uma mm, er, LcomdP eIamen-l· ta tinham sido decepados. Os ha
recesse, espontaneamente, para I ;e.

sem

umad
so gala e sa�g,ue, bitantes de Riga, ao identifica-

t; A I d
. i01 encontra o por uns operanos, dá draze- o, segun ° escreve o jorna- 1 d

. . 1 I rem
os ca averes os seus pa-

lista lituano Vilas Latsis, nas co-I Idança 1
o

Hnum� rluad naCs proxV1IDlaa-. rentes no Necrotério da cidade,
I d· 1 "I ."

A
es ao ospita a ruz erme- 'f' funas o jorna zvestra'. s

lh R' O d ven icaram .requenternente, que
d di

.

I' 11 a, em iga, utro corpo e mu- d 11 h
.

'dpessoas rapta as, iZ o jorna ista, Ih f' d to o o sangue nes avia SI o ex-
.

d f" er OI encontra o na mesma rua, ídna maior parte, o sexo emmmo, trai o.

o corpo docente do Grupo Escolar "Ge
túlío Vargas", em seu nome no de seus

alunos, teve a gentileza de convldar-nos, ANTIGO PREPARADO INGLltS
para, hoje, às 9 horas, asststrrmos à Fes- PARA ATURDIMENTO E ZUM-
ta de Entronização dos Orucifixos, que BIDOS DOS OUVIDOS
obedeceria ao programa segunnte: -.

I
DEMISSÃO EM MASSA

P PARTE: - 1, Mi6sa e benção dos Se v

..
S. conhece alguma pessoa que so°

Rio, 21 _ Solicitaram. del11.issãOcrucifixos, às 9 horas, na capela local; 2, fra de congestão �atarraI ou �turdImen. dos cargos de secretário-geral, se
Regresso, em procissão, ao Estabeleci· to, l'ecorte este aVISO .e leve-Ih o.

..

I
cretário das Relações Internacio

menta. O catarro,. o :turdImento e a dIfIcuI-
uais, tesoureiro e diretor de pro-2a PARTE": - (No Estabelecimento) - dade d� OUVIr sa� pr.ovocados por uma
paganda da Confederação Brasileira

1, Hasteamento dia Bandeira ao som do 2:1fermId�de constlt�clOnal. Por essa ra· ,de Desportos lJniversitários, res
Hino Nacional; 2, Saudação à B,mde·ka zao, dedl_cou-se �UltO te�po ao estudo i pectivamentc, os [l,eadêmicos Otávio
pela aluna TeLma Furtado; 3, DisDu.rso de um tonico SUave e efIcaz para_ com-I P. Guimarães, Geraldo O. Gllima
pela Profa Irene Monteiro; �, Jesüs, pela bater os �ales ca,:s�dos �ela afecçao ca· rães, Humberto Cnna,li e Valdemar
aluna Teresa Lessa; 5, Aquelas noites, tarral. E esse rel�edlO, cUJa fórmula. está Bombanatti, por discordarem da
pela aluava Zilma Nascimento; 6, Cristo plenamente vitorIosa e tem proporclOna- r' entação imprimida a referida en
e a Cru�, pela aluna Carmen Ferrei- do alívio. a muitos sofredores, é conheci- �Jade pelo seu atual presidente,
1'a; 7, FOl Deus quem fez toda:s as COl!"

I
do sob o nome de PAR�INT e es� à acadêmico Freire Rfl.l1lOS Acioli.

sas, pelas alunas Maria de Lourdes e venda em todas as farmáCIaS e drogarIas,
Inácia Pereira; 8, Vocações, por um gru· Logo nas primeiras doses, Parmint ali· CAMPEONATO BLUMENAUENSE
po de alu010s do 10 ano; 9, illntronização via a cabeça, a congestão e o aturdimen· Com a realização de mais três
das l,maglens ao som do hino: "Cr�sto Re· to catarrais, enquanto o ouvido se resta· encontros prosseguiu na tarde de
dentol'''; 10, DesfHe. beleoe prontamente. A perda de olfato e ante-ontem, o campeonato da Liga

Dillá Gevaerd a descida do catarro para a garganta são Blumemmense de Futeból.
Diretora outros sintomas da afecç!l.o catarral que O Blumenauense derrotou o Tu-

______________ se combate com Parmint. pi, de Gaspar, pela esmagadora. con-
Sendo muitos os males do Guvido pro· tagem de 11 a 1. Renda 384 cru-

aTZ I vocados dil'etam.
ente pelo catarro, pode- zeiros. '1

I
se evitá-lo com Parmint, Amazonas e Brasil empataram

por 3 a 3, Renda: 300 cruzeiros.
3a.-feira HOJE I' Cabelos brancos' LQÇ.1.0 O Indaial venceu o Concórdia, de

Escola dramática ,\IARAVILHOSA 1 Rio do Sul por 3 a 2. Renda,: 480
cruzeiros.
A tabela do certame marca a pró

xima s.egunda-feira os seguintes j'J
gos: America x Amazonas e BIll
Illlenauense x Timboense,

EM JOINVILLE
Devido ao l11áu tempo deixou de

se realizar o embate America x

Ipiranga.
� ._,._.tJ".=w.••a�..

Em foco uma liqUidação
A noticia, há dias publicada por

esta folha, ref·erente a rpróxima li-

I qu.idação que A Mod,elar levará a

efeito, em julho vinclo1uro, desrper
tau nos nossos meios sociais, o
mais vivo interesse.
Podemos afirmalr que, mui rara

mente, uau anunciado acontecimen
to comercial, conseguiu provocar
tamanha curiosidade e espectativa.
Conforme acabamos de sabe,!"

I
essa liquidação, terá como base pa
ra os preços de venda, o custo real
das mercadorias.
....---...-.-_......�.-....-.-...-.-_,..'"_w.-.l'..

Caspa r LOÇÃO URAVI·
��..�..���..�..�......�.,...... I.....L•••;.j.·.(.. �ªOlAl

Entronizacão
de Crucifixos RECORTE

ESTE AVISO

o sr, Pinto Aleixo
discursou

Salvador, 22 (A. N.) - Díscur
sando durante a recepção ao gc
nerel Manoel Rabelo, no Palace
Hotel, o interventor Pinlo Aleixo,
após ressaltar o apoio do povo c

O �(tTADO ESiI\ortivo I do govê.rno baían?s. à orientaçãoI.a) ):li I do presidente Getúlio Vargas, de-

PALMEIRAS XS.{O CRISTóVÃO I clar
ou que "homem do exé.rcit?,

Hoje, à noite, preliarão amisto- êl1e se achava na Baía para seguir AI�..
�.'. U'� -sesamente, no estúdio de Pacaembú, as diretrizes lúcidas traçadas pelo li tias turmas representativas dos clu- presidente Getúlio Varaas e se re- fbes Palmeiras e São Cristóvão. '..

� "
. para amília a casa n' 2 (1' nn

gozrjava de as estar segul'l1.do com dar), à rua Visconde de Ouro Pre-
O esthnulo do povo d'a Baía". I to, esquina da praça Quinze. Tra-
Acreslcentou O chefe do gove['-

j
�ar no Mercado, n. 32. v-i

no baiano que está firmemente ao TELEGRAMAS RETIDOS
lado dos outros povos na l,uta de Na estação do Telégrafo Nacio-

r'ep�ess:'i� contra. o g.1�UPO nipo- i nal,. há telegramas retidos para:

naZl-fas'clsi�. AS'S,llJl1, ele,. l�e!pele., Mana MOI"etto, Ue. Osmar doa SÍIlva
cam en0rgl'a e sem vacl,laço·es a (2), Produtoras, Kl1mex, Tr-ajano
varian te nazista que é o credo

ver-I
Bento da SilV'eira, CaEstro Zunino,

ele de Plínio Saolgaldo, tanto qua·n·· Basi.Jicia Cardoso, José DecaI, Joa
to l'epudia, com não m21nOr deci- q,uim Batista, Galiano Di Lll'oa, Luiz
são, o credo vermelho e eslavo, Sintia, Júlia Dauna (2), Osvaldo
Sensato, trabalhador e genero'so, o Francislco doa Si'lva e Osva�do Sil
povo baíalno não aceioia dout.rinas 'VIa.

que fundamC'ntaJmente sle distan
ciam do sleus princípios e dos seus

problemas. O povo baiano estava
com a Sociedade dos Amigos da

EM BRUSQUE
O Brusquense abateu o Cip,

Itajaí, por 9 a 1.

EM ITAJAi
O Pais:mdú, de Brusque, derrotou

o Lauro Müller por 3 a 1.

HOJE

,

VO !

Vem aIO Brasil o
!irais Penaa'iu'&da

An-equípa, 22 (U. P.) - O pre-
siderrte da Bolívia, generad Pena
ram.da, partiu com destino ao Rio
de Janeiro, hoje, às 7,44 horas. O
chefe do Executivo boliviano fará ,�

escala em La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Corumbá e São Paulo.

Todas devem usar' aI

Doutora
JOSEFINA SCHWEIDSON
reiniciou SUei clínica

América".

(OU REGULADOR ViEjRA�
A MULHER EV!TARA DORES

Alivi.:l as Có!:cas Uterinat
Emprega-se com vantagempa

ra com bit ter as irregularidadesdas fançÇíes periódicas diAS se
[Iboras. E calmante e regulador
dessB � funções.
FLUXO-�EDATINA. pela sua

comprovada eficácia, é muito re
ceitada. Deve ser usada com

. confiança.�- FLUXO-SEOATINA encontra-se
MÃE em toda parte,

IUlpor1anteEstá

de

ameaç8do de gripe ?
SANAGRIPE.

Está ata'cado de gripe
SANAGRIPE.

"Scl.nagripe" aborta a intluenza
e cura constipações com febre,
tosse, rouquidão e dôres no

corpo
Encontra-se em todas Farmácias.
340 30v-l
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li: MAIS QUE Ull
NOME,E UM
SlllBOLOI

QUE])! ACHOU �
Gratifiear-se-á a p_essoa que,

tendo achado, um a·ro dourado
com ·a inicial B ao cenltro, preso a
,um 'pedaço .de corrente tambem
dourado, quiser entr.efgá,lo, por oh
sequio, na, redação do "O' Estado".

E'" assim ,•
Peça, na sua Farmácie, homeo·

patia Almeidà Cardoso
E depois ? t Depois ... Não

pedirá outra, ..
341

MANJEftUX DE LI! •••
Lãs modernas! Veludos!
Enormes val1iedad�s está I'ecebendo a

I C R! cotise!ilO Mafra �26CS
fAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


