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APBOXIMA -SE A BOBALONDRES, 25 (U. P.) Urgente.-A emissora de Moscou dirigiu importante men

sagem ao exército soviético. Em certa altura dessa mensagem o locutor afirmou:
�..,.--·····-·.....· ....--..· ...· .....-..'V{(Aproxima-se a hora dos acontecimentos decísivos» •

..,.-_·····...····-·-··..··..····..· ........·..,.J'\

Onerem monarquia- j
Berna, 25 (V.P.) - Assegu

ra.se que o príncipe Don Juan
e o gen. Franco convieram em

ituplatar um novo regime na

Espanha, num futuro muito
pr6ximo. Pessoas íntimas do

pretendente à corôa dizem que
o acôrdo se real izou depois de

.

várias negociações entre o ge
neral Franco e um membro da
Casa Real, tendo por finalida
de a reatauração da monarquia.
:9 príncipe don Juan reside
àtua!men:Je em um hotel de
Lausanne.
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f10 Rio o. governador geral da Guiana Francesa
Nova fase da

ofensiva aérea
Londres, 24 (U. P.) - Os obser

vadores políticos são de opinião
que começou nova fase da ofensiva
aerea aliada contra a Alemanha.
Acrescenta,�se que o ataque da noi
te contra Muelheim foi a quarta
incursão realizada por grandes fôr
ças aéreas aliadas contra a Euro
pa Ocidental, em menos de 72 ho
ras. Embora, as perdas aliadas f

OS-Isem consideráveis, julga-se que os

referidos ataques deram excelentes I Produção de munições
resultados, pois danificaram um I Londres, 25 (V.P) - A pro-
dente na máquina da produção bé- dução de munições da Grã-
líca nazista. Recorda-se que, nos Bretanha aumentou numa pro-
primeiros dias, os norte-america- porção de mais de 40%, em

nos atacaram uma importante fá- RIO. Do Cozi esponderrte Especial Amorim Parga, por via-aérea
.

- Chegou a esta co- relação ao ano passado. Essa
pital, cerno antecipámos pelo rádio, o sr. Jean Rapenne, Governador Geral da Guiana France-

bríca de borracha sintética alemã
sa, que, como declarou à nossa reportagem, vem ao Rio para tratar de assuntos relativos à revelação foi feito pelo minis-

a qual foi virtualmente destruída. borruchu daquela possessão, cuja exportação não tem sido possível. em virtude das dificulda- tro da propaganda, coronel Li-
oras antes tinha sido sepultaria des de transporte, e do abastecimeto em geral da mesma, a ser feito, possivelmente, pelos tettlon. A relação fei estabele-
eIa� bombas britânicas a cidade mesmos motivos, pelo Brasil. O clichê acima fixa aspectos da chegada do sr. Jean Rapenne ao cida entre o primeiro tr imes-

. . . aeroporto Santos Dumont e mestra, nesta ordem: o sr. Rapenne ao desembarcar, acompanha.-. .,.

de Krefeld importante centro indus- do do chefe do seu gabinete, capitão Boissier, conversando com o antigo embaixador francês, sr. tre de 1942 e Igual penodo dês-
trial do Reich. . . Saint-Quentin, e, finalmente, só. te ano
� ��••••.s••••a•••08 0 .

Somente rendícão incondicional ! 1\ ralnba da Holanda IDurante 10 horas passaram aviões!
... I 2P. U P 'Q t

. Iíde e d trabalho Washington, 25 (D.P.) - Se- FoJkestone, 24 (U.P.) - Urgente - Jamais se observou
nova arque, <J -- ••

-- uaren a e clnco 1 r 5 o ,
". ', • R

.. . , _. .

expoentes das letras, da política e ·da reliçrião proclamaram a necas ra hóspede do presidente 00- etividede aerea tao Intensa como a de hoje sobre o canal
,idade de se manter. ao pé letra, a declaração de Casa Blanca. A sevel t, no próximo domingo, a da Mancha. Acredita-se que os aliados acabam de desen
rendição incondicional .- dizem .- é a única capitulação eíxísto que rainha Guilhermina da Holan· cadear novo e fulminante bombardeio no continente pois
P6dfi� sler 8Sttudf,,:dta. Edsse apelo toi reditgido. mbáu sgpradtoaos ndCesgmOc�ançto��� da. A notícia partiu da Casa o estreito de Dover foi sobrevoado, em ambas as dú�ções>o Cla men e el o os r-umores corren es 50 re u os . . , .

de paz entre italianos e aliados. Diz entre outras coisas o documen- Branca. durante dez horas consecurrvas. Desde o InICIO da guerra
to: "Os fasciatas estão sempre a baixar. A' medida que o poderio das que não se regista tamanha atividade.
nações unidas aumenta, torna-se mais evidente aquela. predisposicão.
E o preça fascista irá caindo até chegar a zero absoluto".

/Manifestação de gratidão ao' Brasil
Londres, (SIA) - Em sinal de, pediu que lhe dessem a lista dos I

gratidão pela hospitalidade que o
1
livros a serem transcritos. O filho

Brasil dispensou a seu filho refu- .1' de Barczinski recebeu a hospitali
giado, que escapou à. opressão na- dade brasileira durante mais de

zista. O famoso oculista Siegried i quatro anos e é, agora, empregado
Barczinski, que está trabalhando I'

numa firma' muito conhecida do
atu�lmente na Inglaterra, ofereceu- Rio de Janeiro. Desde que chegou
fie para transcrever livros hrasilei- à Inglaterra, Barczinski, já trans
ros no sistema "Braille". Barczins-I cr eveu voluntariamente mais de se
ki escreveu para a embaixada bra-! li vros para os cégos britãnícos, A

Sileira, perguntando se existe no: embaixada brasileira respondeu ao

Brasil uma instituição similar ao lI)edido agradecendo calorosamente

�tituto Nacional Britânico dos' o generoso oferecimento de Barc-

1eg�s, que lhe poderi� .dar info.p-II zinski, dando-lhe ao. mesmo t.el11�0Illa,çocs a respeito do codigo "Brail- o endereço do Instituto Benjamin
leU usado naquele país. Além disso, Constant do Rio de Janeiro.
..,.___.,.....,..,.. ..,. ..,. _ - - - ..

Vão enviar reforços a Mussolini
Nova Iorque. 25 - U.P,·- Os alemã.es, que e estavam, a pr!ncí-

1110, inclinados a deixar a Itália à própria sorte, mudaram de opinião.
Anuncia o correspondente da National Broadcasting Corporation que
ti nQzistas consideraram o perigo que enfrenta o Reich pelo sul, re-

101Vtndo. daí, o Estado Maior alemão enviar reforços a Mussolini. Es
� decÍlIão indica que as chefes na.zistas aceitaram a idéia de travar
IIrnQ gUerra defensiva.

t�ssaram OS disturbios em Detroit
Detroit, 24 (U. P.) ._ As forças do exército atuam na cidade,

onde já não se observam mais distúrbios. Até o presente momento,
1,230 pessôas foram vitimadas, entre mortos e feridos.

IS na
�

e�tslõiaNQvg, Iorque, {IS --v.r.-- f\ !1�luQ.çQ.o �çonQmiçq da ;!;;ªtônia !)St;q,
flm.lQ º Jwntº gríti.çQ, 1\ f.g!tl;! �!)l 'vív:)r�§ � Q,1(:J,rrna'\1t�. Se9'UIldo

Ol'JnCl Q jQrm�ll>\l@Cl(l «Ny(.l PQ.bligt J\l�handQ," o.. populQ.çêí.o, domi
pelo desespêro, entrou diaricuneJl.te a fazer manifestações anti

• Tam lIIido inúmeras Q8 prisões dêsees revoltadof5 contrQ CL fome
friVI'i'" por que está PIlIõi'tlJl.f.O o.quele p�is bc;Íltico.

Entre as Américas

Foram libertados
Argel, 23 (V.P.) - Anuncia

se oficialmente que já foram
I ibertadas todas as pessôas in
ternadas, em campos de con

centração. no norte da Africa,
pelas autoridades de Vichí, des
de o desembarque aliado. En
tre os libert;:dos, figuram re

fugiados franceses e republlca
nos espanhóis. Estes últimos
aguardam medidas da Comissão
de Refugiados Políticos, para
sua transferência ao México.

Regressai ao Brasil o
dr. Alfredo· Pessoa
Miami, 25 (V.P.) - Partiu

para o Rio de Janeiro o -sr.
AI/redo Pessoa, diretor da Di
visão de Divulgação do DIP.

lo
diretor Pessoa finda, .. assim,

uma viagem de 4 meses, quan
do teve também oportunidade
d e visitar a Inglaterra.

Segundo a informação divul
gada pelo Departamento de Co
mércio dos Estados Unidos, as

importações de mercadorias em

barcadas das Hepúblicas latino
americanas, com destino àquele
país, no ano de 1942, ultrapas
saram o total das exportações
estadunidenses PaI'@. O,S mesmos
países. O excesso foi de 271 mi
lhões dt} dólares, conseguinte
mente o dôbro do mesmo saldo
em 1941.
Relativamente ao Brasil, o

saldo favorável, da balança co

mercial, que Iôra de 35.995.000
dólares, em 1941, atingiu em

1942 a soma de H6.247.000 dóla
res. Quanto à Argentina, as ci
fras dos saldos, em confronto
nos dois referidos anos, foram,
respectivamente, de 57.303.000 e

77.848.000 dólares.

Aviões em combate
Moscou, 24 (U. P.) - Às forças

aéreas soviéticas e alemãs conti
nuam empenhadas em violentos
encontros ao longo da frente de
b a t a I h a germano-soviética. Os
aviões de ambos os adversánios se

encontram, a cada momento, em

furiosas batalhas.

LOÇAQ M.ARA VI·Caspa 1
LHOSA I

100 baixas
Melbourne, 23 (V. P.) As

tropas 0.0 gOlleJ'tll Mao Arthur re

peliram um ataque terrestre lança
fio pelos h\fpol1'eses contra as posi
çõe1S aliadas na zona do Mnbo. Se
gundo informações oficiais, os ni
pônicos tiv,eram mais de 100 bai
ps,)

Tiverem

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nO'es preços, só na CASA MIS·
CELANEA - Rua Traiano, 12.

Londres, 24 (U.P.) - Urgente - Acaba de ser revelado
que uma das mais gigantescas formações aéreas de que
ha memória bombardeou hoje, durante o dia, inúmeros
objetivos da França e da Bélgica. Foram especialmente
visados os aeródromos inimigos e os centros industriais.
Tomarem parte neste raide àviões "Ventura", "Boston"
e "Typhoon'�. Acredita-se que os danos causados foram
de �lUma gravidade.

ijõ�OrfeôilisMoscou, 25 (U. P.) - O pedido soviético para a abertura
da segunda frente, já não significa pedido de socorro aos exér
citos russos. Agora, êsse pedido equivale a um avião para que
os aliados e os russos coordenem os seus esforços de guerra,
afim de esmagar, mediante vigorosos golpes coordenados, a
última resistência do inimigo.

A volta dos 81ineiros ao trabalho
Washington, 24 (U. P.) - O sr. John Lewis. presidente da

União de Mineiros, ordenou aos trabalhadores das minas que suspen
dam a greve e voltem ao trabalho. acatando as ordens do senhor
Harold Ickes, secretário do Interior. Os mineiros trabalharam até o dia
31 de outubro sob a direção do senhor Harold Ickes, ficando pen
dentes novas negociações.
,..._.·._._........_....·._......·._......_._._0·...._.·...•......·.-._._....· .....•......_•.- ...- .......,.................

a explosão lüi
Na madrugada de 20 do corren- receu ao Jocal, mas nada ponde

te, foi ouvido em toda a cidade de fazer em face da iminência da ex
Porto Alegre um forte estrondo, plosão, providenciando, no entan
causando o fato natural estranhe- to, para que as famílias de resi
za. Tratava-se de um vagão carre- dências próximas fossem afastadas.
gado de inflamáveis, que fôra pe- O vagão que foi pelos ares esta
los ares junto á estação de Diretor va carregado de [pólvora, tubos de

oxigênio, querosene, gasolina, além,
Pestana, logo a saída da cidade. de 150 latas de banha, Pertencia.
Graças á abnegação de um grupo ele ao trem que havia poucos, ins.
de ferroviários, a explosão não tantes chegara; ·uqnela. estaçã0> e s.�
tomou maiores proporções, pois destinava {lO intedo\' d:o, fu:tadQ,
logo que foi constatado perigo, o A ('-;<,p}tlsi(o, {Qjt tlif;IDenda, indo.
vaRão· f:iCO.U iso

..

lado num des.vio, pe�Os. ares, ate. g,rande distância�,
, H cQfl?Q d,f1 ponlb.Qir.Q� cQm�(l,. «es.!to�o5i. .d� �na��trª- fi terra,

tremenda!
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o morcego está propagando a raiva
P. Alegre, 23 (D. P) - Jornais ISOU grande mortandade, e que,

de Pelotas informam que o surto agora, estão lutando para debelar
da raiva produzido pelo morcego a epidémica doença, mas em vir
hernatóf'ago, assume aspectos de tude da escassez de ampolas anti-
verdadeira calamidade em algu- rábicas são forçados a permanecer
mas zonas. na espectativa e sem meios para
Segundo informações recebidas providências imediatas.

por intermédio de fazendeiros de
regiões vizinhas a Pelotas, em cer- Na quinta zona do municipi o
las zonas os prejuízos têm sido de de Cangussú, diversos estancieiros

I grandes proporções e a peste cada estão arcando, diar-iamente, com

I
dia aumenta, anuland o os esforços sérias baixas em seus rebanhos,
dos criadores, que lutando com as diretamente atingidos pela raiva,
[dificuldades ele aquisição de vaci-I que liquida com o animal afetado,

'Inas e braços para o combale ao num espaço de tempo relativamen-
morcego hernatóf'ago, o principal te reduzido.
10U melhor, o único transmissor da Ainda de acôrdo com as referi-

;, i terrível epizootia. Afirmam os mes- das informações, a pesle já está

� I mos, que têm sofri do as conse- alastrando pelo município de São

mi quências da estiagem, a qual ca<u� I Lourenço.
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o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
c-s
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A dlrecão não se responsa
,biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

o problema de infla·
I> <ão nas Américas

público de nossa capital
está de parabéns»

Washington, junho - (IN
TER-AMERICANA) - A favo
rável balança de comércio do
Brasil com os Estados Unidos
é encarada aqui corno uma fir-
me sentinela contra a ameaçade qualquer perigo de inflação
naquele país.

-

Contudo, um recente acôrdo
entre os Estados Unidos e o
México para a organização de
um comité destinado a estabe
lece_r uni programa de coope
raçao economica para comba
ter o sério problema de infla
ção neste último país, pode ser
extensivo às outras Américas.
O acôrdo de anti-inflaçãocom o México é o resultado

mais saliente do encontro do
Presidente Roosevelt com o
Presidente Avila Camacho rea
lizado ultimamente. Onde o
perigo de inflação não existe,outros problemas econômicos
serão observados e analizados
de maneira a que o standard
de vida nas Arnjéricas continue
a aumentar.
Ao mesmo tempo, os comi

tés darão a devida atencão á
ininterrupta corrente de 'mate
riais estratégicos necessários a
alimentar os arsenais e fábri-
cas de munições dos países que
estão lutando contra o Eixo.
As conversacões entre os

re-Ipresentantes dos Estados Uni
dos e do México não só tiveram

Iem consideração aumentar o

standard de vida dos mexi
canos, mas procurar a manei
ra de evitar qualquer atrazo
na produção dos materiais de
guerra.
Reportando-se ao acôrdo Icom o México, o Departamento

I'de Estados dos Estados Unidos
afirmou que tais medidas te
riam como objetivo dirigir as I
relações econômicas dos dois Ipaises de forma a que a produ
ção mexicana de materiais es-Itratégicos não fôsse

prejUdiCa-Ida nem que a sua quantidade
fôsse dímínuída, �DMil!lIlillllll IIIi!III_I!IiIiII!_IiiIIl!!I"'------_"l2'RIIIi_1iõ

1í"\
. -.,_. - -'0 •.•_.�_. o' ,.' -'. ,• ,". .-....,.--

- ••

IVIA� também ti t\ATO
cortando ou cosendo/

,."

I>.I(.ST""O

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer·
cadorlas do Estado.

sortetoa nos dias 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis

NOTE DElI! todas estas vantagens por apenas
1'1, Cr $ 1,GO Tudo que promete cum

nr e tnccnunente. Não existe Igual. Não re llíta e não
duví+e um só instante. Concor ra para o próximo
sorteio. tenha coüança, que, quando menos espera"; 8

sorte virá 80 seu encontro
Conserve bem na memória os dias ,. e 18

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do pcís, são encontradas nos balcões da

Oasa ANIA BOSA
Diariamente recebemos' novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Legião Brasileira de Assistência
Convite

A Presidente da Legião Brasileira de Assist�ncia e o Diretor
do Curso de Enfermeiras Socorristas convidam as autoridades, médicos,
Samaritanas e Voluntáric.s Socorristas da Cruz Vermelho Brasileira e
da Legião Brasileira de Assistência para as solenidades da formaturCl
das Enfermeiras :Socorristas, sábado pr6ximo, dia 26.

9 horas _. Missa votiva na Catedral Metropolitana. 20.30 ho
ras ,_ Entrega dos certificados, no po.lácio da Extinta Assembléia
Legislativa.

Beatriz Pederneiras Ramos
Di. Ylmar Corrêa

\

o PRECEITO DO DIA
Lembre-se de que a criança é·

MACHADO & CIA.
Caixa postal - 37. Rua JoAo Pínto -

Florianópolis
Sub-agentes I\OS prtncípaís mlln1cfpio8 do '

ESTADO

Livraria e Papelaria NOVa
de

Espíndola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas. em particular, e ao

público.. em geral.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
dentificos. 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 C0elho)
Fone - 1595 ..
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o ESTADO":"Sexta·felra.25 da '''unho de 1943

Pretenção de -D.. Juan
_ Nova Iorque, 23 (D, P,) - Soube-se em fontes fidedignas que o

infante Don Juan, pretendente ao trono espanhol, advoga a implanta
ção de um novo regime nacional na Espanha, Nesse sentido, Don Juan
dirigiu uma carta ao ministro do Exterior de seu país, general Jordana,
recomendando-lhe interessar-se a respeito de uma política. de neutrali
dade,
.....",..,.•-.-•.•._-_-.-.._._-_-_-_-.....-_._-_-_._. ._.._,.-_...._._........,.,.._-.--.-..-_-_._••-_-.-_-_..,..-.;e.J

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

....-_��-...- __••_•••••_-.-.-_-.-_._._-_..-_-_• .F'......_..._•••_._._......_-_-_-_......._M.-.-_-.-.-_M.___

Portugal arma-se
Lisboa, 23 (D, P,) - Foi aberto um crédito de oitenta mil contos

a favor do esforço de guerra, Essa verba destina-se ao armamento e pre
servação de uma integral neutralidade militar,

·/�q��
; ENFERMEI'A
tr.;·· .

. A aproximáção do perio·
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A simples lembran(a dos 50

frimentos que se avizinham
,perturba-lhes a tranQuilida·
si. e as põe em. sobressalto�

No fim de um IInO, qua.
to somarão êsses dias de dOt
res, roubados aos afazeres ft
ás alegrias da vida 1

Alaste de si os padeci·
mentos periódicos, A SAUDt
DA MULHER - regulador, t�
nico, anti-doloroso - é o fef11e

dio que lhe restituira á tran
quilidade. Êle tem no nome

o resU'!!9 4e $Ua.s Y1r\U�ÇS:
A- �.

A SAUDE DA MULHER

Calçados. e capas para colegiais
Chapéus «Clímax» (tropical)

.

tapas para militares
Smokiftgs, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENNER
Rua Padre Miguelinho, 36

SANGTJEJNOL
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vana-dafo e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquttlcaa rece
berão 8 tonificação geral

do organísmo com o

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não Q' deixam descansar e o-põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V, S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realiz:lm esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer, Exatamente por serem
servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as posaiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso regímen de vida,
Impôrnos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pílulas de Witt,
Mais do que quaesquer elogios. que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma' experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado, Pergunte seus

amigos que as tenham tomado, Se V. S,
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento, Vá à farmácia
e compre um vidro de

o vidro grande de Pi/u/as De WiH, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos,

Prefeitura I

Municipal
o limbó defende as

plantac6es de
borracha

Washington, junho:- (IN
TER-AMERICANA) - Como
medida concernente ao aumen-
to da produção da borrachá, o EDITAL N. 1

Bras'1'1 e os Estados U ld e.<:- o Chefe do Serviço Municipal de Esta·nl os � tística de Florianópolis íntírna os srs.

tudam O desenvolvimento de proprietários das indústrias abaixo re·

d d 1·
- lacionadas a comparecerem neste Serv i-

uma a equa a ap icaçao do ço, no edifício da Prefeitura Municipal,
inseticida timbá. de 17 a 28 de junho do corrente mês e

ano, a-fim-de receberem os boletins do

I·
Nesse esforço para imunizar Registo Industrial, de acôrdo com adis·
,

d b h dos
í posto no decreto-Iei federal n. 4.081, dea arvore a orrac a os msec- 3 de fevereiro de 1942. O não cumpri.

tos tropicais que causam o .men to da presente convocação importará
,

t
em multas de 200,00 (duzentos cruzeiros)emurchecímen O das folhas, o a 20.000,00 (vinte mil cruzeiros).

: Instituto Agronômico do Nor- Indústria de alimentação (doces, bem
bons, pão, biscoitos, bolachas, massas e

te do Brasil encontra-se traba- conservas e caramelos).
lhando em estreita conexa-o Indústria. da borracha e couro (Ar tefa

tos de borracha, artefatos de couros) .

.

com o Departamento de Agri- Indústria das Construções (Prédios, es-

cultura dos Estados UnI'dos. tradas, pontes, portos, pavimentação,
obras hidráulicas e demolições).

E 'Ih d 1942 D ....+ Indústria da cerâmica e calcáreos (Lou-m JU O e o epaJ. "a- ças, ladrilhos e azulejos, tijolos, telhas,
mente de Agricultura mandou mamilhas, vidros, cristais e espelhos, már
O dr, Andrew W, Archer a Be- �?��� :r�{)�os de barro, cimento, por

lém para auxiliar o Instituto Indústrias diversas (Artefatos de f'u-
mo, gás, papel e papelão, gráficos, íns

Agronômico nos seus estudos trumentos de música e brjnquedos, col-

d
'

tícíd 'I t choaría, consertos e montagem em geral.e mse ICI as, especla men e Indústr-ia de madeira e vime (Móveis
timbó, e também o estabeleei- de madeira, vime e junco, artefatos de

-. madeira, vime, junco, artefatos de cor·
30va 24 mento de um herbario básico tíça, vassouras, escovas, espanadores e

----r-A--R--M--A-:--C--I-A---E-S--P--E--R-.-A--N--Ç-.A-,--- de plantas econômicas. P�����trla metalúrgica (Produtos de
Jardins experimentais do fundição, serralelra e laminação, funí

timbá coligidos das a'reas do laria e latoaria, ferragens, cutelarias,
A SUA FARMÁCIA galvanização e esmaltagem, material elé-

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 _ FONE 1.642 Amaz-onas tem sido plantados tr��ú.stria de produtos químicos (Medi
sob O cuidado do Instituto camentos, perfumarias e dentr.íd'íclos, sa-

Entrega a domicílio Agronômico do Norte bões, c�ras � velas, drogas de aplicação

LIMOUSINE' Industríal, tintas e verrnzes, esmaltes,
Estes jardins fazem parte IfÓSfOr?S f! fogos. explosívos, adubos):

IIndústrta do vestuár-ío (Roupas feitas,de um vasto programa para o chapéus, calçados, meias, complementos VENDE-SÉ· oor Cr $ 7 SOO 00 üí\'l.á
I a t d d b do vestuário). , ,

., ."

sa v men O as arvores a or- Indústria téxtíl (Fãação, tecelaria, ma. hmousme Ford 1937, Vêr nâ Gara-
racha e de outras novas plan- lJ:laria, tapeçaria, cordoaria, passamana- ge Augusto, Rua Francisco Tolen.
t

-

I t d
'A

tífi ria, sacaria). tinoaçoes pe O es u O Clen 1 IC9 Serviço Mumícipal de Estatística da __
•

...

do timbó e de outras plantas Prefeitura Municipal de Florianópolis, 15 PrestIgia o Govêrno. e 811
,

tí ld b di
- de junho de 1943.

mse lCI as, so a ireçao de €3- Aldo Linhares Sobrinho elasses armadas, - OU- serál
pecialistas brasileiros e norte- Pela Chefe do S. M. E,

um "quJ-nta. oolunlata". (Lo
americanos na toxicologia das D. N.).
plantas, 40s sofredores

Dra, L, GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consult6rio para a Rua Bue
nos Aires, g20 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

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

velope selQdo pc;rta à res

»Olto!'
.

ACÁCIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITóRIO: rua Deodoro, n, 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESID1llNCIA: La Porta Hotel,

apartamento 112
.

ex, Postal. 11Q, Fone, 1277

Os órgãos da Estatística Militai
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus- estabelecI
mentos. (D. E. M.>.

VENDE-SE: ��� d;
mudança

um neq6cio do secos e lnolhadotl,
bem afreguesado, no Saco doa Li
mões, casa n. 280, Tratar na mes-

ma. S V,-- 2

Aluga-s,epara família a. cosa n'" 2 (1' 01\.

dar), à rua Visconde de Ouro Pre
to, esquina da praça Ouinze; Tra
tar no Mercado, n, 32. v-2

A Estatistica Militar. destinada •
fadlitar a preparação rápida, e tio
das da Nação, exige que todos OI
pedeita quanto possível, do a1)are
lhamento material d.as- fÔ'rças arma.
brasileiros lhe ptestem· eooperaçl••
Subtrair-Ih .pôio é trabalhar eoa.

tra Q IruU •• "'_'41U" 11l. ",IW..

"A Bandeira Naclj)nal quando em flo
rão, sobre escudo ou outra qualquer pe
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa
rá .0 centro, não podendo ser menor do
que as outras. nem colocada ·abab:o de
Ias", (DeerQto·let ." 4.6411, da 31 de 31Üho
4" UlU; - 4ft. U, lf, .), .."

.
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Decorre nesta data o natalí
cio

.

da exma;' sra d. Elisabeth
Konder, Reis, esposa do sr.

Osvaldo Reis, alto funcionário
da Fazenda Federal.

:,. Em 1925, o famoso conjunto do
Fez anos ontem o menino Clube Atlético Paulistano, da capí-

Artur-Rodolfo, filho do sr. tal paulista, excursionou à Europa,
prol. Milton Sullivan. disputando na França, Suíça e Por

tugal as seguintes partidas:
Paulistano 7, Seleção francesa 2

(Em Paris).
Paulistano 3, State Français 1

(Em Paris).
Paulistano O, Cette 1 (Em Cette).
Paulistano 4, Bastidiene O (Em

Bordéos) .

...................o �
DE VITOR DO ESPíRITO SANTO

(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA O ESTADO).
Rio - Encontra-se, presentemen- Médico - Cirurgião - Parteiro

A Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São
te, nesta capital o i�terventor Leo- Paulo, onde foi Assistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof.
nidas Melo, responsavel pelos des- Alípio Correia Neto (Pl'imeira Cadei!'a de Clínica Cirúrgica). Com prá
tinos do Piauí. O fato de encontrar-I tica na clínica ginecol6gica do Prof. Sila O. Matos. Assistente do
se aqui o ilustre administrador, deu- serviço de partos do Prof. Domingos Delascio no «Hospital Leão XIII».

d f con Cirurgião do est&mago e vias biliares, írrteat ínos delgado e grosso,
me uma esperança e que osse -

tiroide, rins, pr6stata e bexiga. Varicocele, hidrocele, varizes e hérnia.
venientemente explicado o reparo Doenças de Senhoras e partos.
feito há dias pelo "Diário Carioca", Consultas: Das 9 às 12 horas na Casa de Saude São Sebastião, e

relativo à arrecadação daquele Es- das 3 às 5 à Rua Fernando Machad,o n. 6 [andar terreo]. Tel: L195.

tado, durante o período de 1935- Opera na Casa de Saude São Sebastião'
-194.2. Trata-se de um reparo de cer-

ta gravidade, pois, salientava a tli

ferênça entre as informações en

viadas ao Presidente da República
e demais autoridades federais e

aquela consignada no órgão oficial

piauiense. Entre umas e outra ha
.via uma diferença superior a dez
milhões de cruzeiros, bastante avul
tada, portanto.
Para que não visse parecer que a

administração piauiense dava in-

formações menos verdadeiras ao

Chefe da Nação, tudo fazia crêr que

a explicação não tardasse. Entre

tanto, dias passaram-se e, até hoje,
nada. Será que o caso é de tal na
tureza que o Interventor ficou en-

gasgado? I
No entanto, mais que qualquer

outra pessôa o interventor Leônidas
Melo devia ter interêsse de pôr os

pontos nos "ii". E isso porque a

Comissão de Estudos dos Negócios
Municipais tem várias vezes deixado
em situação pouco invejável \ sua =======����:::����������������������administração. '"
O caso do município de Campo

Maior está muito recente para ser

esquecido. Não será nada agradável
para o interventor um outro caso,
tanto mais que, constituida de 1 ho
mens retos, a Comissão de Estudos
dos Negócios Municipais já teve

oportunidade de derrubar adminis
tra�ões por fatos mais ou menos

,J�&fttico., , •

IVida So�aI_
Aniversários.
Passa hoje o aniversário na

talício da exma. d. Córa Seara
Guimarões, esposa do sr. dr.
Altamiro Guimarães, secretário
da Fazenda.

••

•

Hoje decorre o aniversári o
natalício da srita. Valeríe Ann
Stallion, prendada filha do sr.

H. W. Stallion, ex-vice cônsul
da Inglaterra nesta capital.

" 's'�;�;
Transcorre hoje a data ani-

versária da exma. sra. d. Ar·
minda Nicolich, esposa do sr.

Eduardo
-

Nicolich, secretário
da Junta Comercial.

•
Fazem anos hoje:
Sras. Alzira Gomes Arantes,

Virgínia Ribeiro Rôla e Cecília
de Melo Figueira;
srita. Mirta Avila Costa;
sre. Paulino Nogueira e Ma·

noel Frederico da Silva;
jovem. João Batista;
menina. Ligia Horn Ferro;
menino. Jorge Nacif.

.. ,A�
Falecimentos:

,.

Vítima de um acidente, fa
leceu D6 dia 16 do corrente, em

Sor ocaba- o jovem Daniel Gue
des, tilho do DOSSO distinto
conterrâneo sr. dr. Bráulio Gue
des -da Silva. O inditoso moço
era aluno da Escola Politêcni
ca.

"A Bandeira Nacional deTe ser hastea
da de sol. a 1101, sendo permitido o seu

uso à noite uma Tez que se ache COnTe

llieJl.temeB� iluminada'" (Deeeeto-led n.

4.646. de 111 de Julho de 11142. art. U).

NOTA CARIOCA

(
1

Em 1938, o extinto Estudante, de
6 que foi o pintor Jan VanSão Paulo, excursionou ao Chile e

I Eych, da Eacolu F'Io.rneriqo ,

Perú, onde realizou as seguintes quem inventou a pintura a 61eo.
partidas:

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Aviso de Secretaria

1 que o pai de H. G. Wells foi
modesto lojista da Bromley,

Kent, Inglaterra; e que a mãe
do famoso escritor e historiador
ingllls foi criada de quarto na

sua mocidade.

2 que um simples pedaço do
lenho verde do salgueiro p6de,

com a maior facilidade, criar
raizes, grelar e dar origem a

um novo arbusto.

3 que a conflagação mundial
de 1914-18 enriqueceu a linguQ

inglesa de 6,000 palavras; e que.
o rádio, com a sua tecnologia,
acrescentou àquele idioma mais
5.000 termos novos.

4 que entre alguns povos ori
entais existe o costume de

mudar os quadros das paredes
e as decorações internas das ca

sas de ocôrdo com a estação do
ano; e que, em algumas regiões,
êsse coatume é estendido às
grandes efemérides da família,
tail!l como nascimentos, cnsu

mentos ou mortes.

Importante
Está . ameaçado de gripe ?

SANAGRIPE�
Está atacado de gripe

SANAGRIPE.
"Sanagripe" aborta a intluenza
e cura constipações com febre,
tosse, rouquidão e dôres no

corpo.
Encontra-se em todas Farmácias.
340 30v·3
�..........-,......yo�.,.

E' assim
Peça, na sua Farmácia I homeo

patia Almeida Cardoso
E depois ?, Depois .. � Não

pedirá outra ...

341
".,_�'Q_..J'I�-.-_.....-_....-.-_-_-_-_..-_.If--,.l4.

Dr .. Remígío
comunica a seus amigos .'

e clientes ter transferido suu

residência para o Largo Ben
jamin Constant (antiga Chá-

cara Livramento).

Resfriado
do Peito

Friccione este poderoso unguento no

pescoço c peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medícínaes, que se

respírarn. Corta a maioria: dos resfria
dos da noite para o dia.

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

Outrossim. solicito de quantos ainda não forneceram suas foto'
grafias para �sse!l documentos, fazerem-no com a máxima urgência,
de vez que dentro em breve lIerá rigorosamente exigida a apresentação
dos mesmos como ingresso a todas as solenidades dêate clube.

(a) Orlando Filomeno.
Secretário.

5 que o homem" utiliza o ca-

valo como montaria há mais
de três mil anos; e que, em al
gumas regiões da Asia, aquele
animal ainda é encontrado em

eatado selvagem.

5v alt -3
.. �

o ESTADO Esportivo

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

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.

i ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Padaria Central
A V I S O

Sob a dire�ão de ERASMO
A EXCURSÃO DO PAULISTANO

À EUROPA
gentina e o Uruguai, onde realizou
os seguintes prélios:
Americano 2, Argentinos O.
Americano 1, Uruguaios 2.
Americano O, Argentinos 2.
Americano 2, Uruguaios 4.
Foi essa a primeira vez que um

quadro brasileiro se exibiu no es

trangeiro.

Ao tentar esquivar-se às determí
naeões dos órl!'ãos de Estatística Mi.
ntar, uma pessoa revela (I que é.
lnimigo do Brasil-. E para os ínãmt
lOS do Brasil, a lei é Inflexível
ID. E. M.).

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

rnercial, os ex- arrenda tários, ars,

Pedro Claudino Goular te Her
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

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU9

LAR DEPURATIVo

SANGUE

A EXIBIÇÃO DO PALMEIRAS NA
ARGENTINA E URUGUAI

Em 1925, o Palmeiras, ex-Palestra
Itália, da metrópole paulista, exi

Ha- hiu-se em Montevidéu e Buenos Ai-Paulistano 2, Havre 1 (No
vre).
Paulistano 2, Seleção alsaciana 1

(Em Strasburgo),
Paulistano 1, Seleção de Zurique

O (Em Zurique).
Paulistano 2, Berne O (Em Ber

ne) .

Paulistano 3, Seleção da Norman- A EXCURSÃO DO ESTUDANTE AO
dia 2 (Em Ruão). CHILE E PERú
Paulistano 6, Seleção lisboeta O

(Em Lisbôa).
Resumo: jogos realizados 10; vi

tórias 9; derrotas 1; tentos pró 30;
tentos contra 8 .

"Artilheiros" : Friedenreich 11 ;
Mário Andrada 8; Filó 4; Netinho,
Araken e Seixas 2; Bartô 1.
A delegação do alvi-rubro bandei

rante era integrada dos seguintes
jogadores: Nestor, Clodoaldo, Bar
tô, Sérgio, Nondas, Abate, Filó, Má
rio Andrada, Friedenreich, Araken,
Kentz, Mário Seixas, Seábra e Jun-

res, onde disputou os seguintes
jogos:
Palmeiras 2, Uruguaios 3.
Palmeiras 0, Uruguaios 1.
Palmeiras 1, Argentinos 1.
Palmeiras O, Argentinos O.

Estudante
Santiago).
Estudante

ma) .

Estudante
Lima) .

Estudante
Lima) .

Estudante
Lima) .

Estudante

1, Colo-Colo 1 (Em

DO

A IIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Ftgadc, O Baço, (I coração o Estômago, os

Pulmões a Péle. Produz Dôr es de Cabeça, Dõres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo Anemia Abortos e faz os individios idiotas.
lnof�nsivo ao' organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.
como auxiliar no tratamento da Sifilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPiNIOES
O ELIXIR «91%», dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
tamento da Sífilis princínalmen- sempre os melhores, .r�sultados
te nos casos em que a via bo- no trztamanta da Slfllas.
cal é a única possível. II(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartolet

1, Alianza 4 (Em Li-

1, Universitário O (Em

queira.

O, Municipal 1 (Em

O, Sport Boys 3 (Em

1, Seleção 1 (Em Val-

3, Colo-Colo S (Em

3, La Callera 2 (Em

paraíso) .

A VISITA DO AMERICANO Estudante
AO PRATA , Santiago).

Em 1913, o saudoso Americano, . Estudante
da capital bandeirante, visitou a Ar- Santiago),

Dr. ROLDAO CONSONI

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

Dro&,as nacionais e 8I!tl.'angetl'as - Homoopatia.s - l'lll'fllmaria. -

Artigos de borracha •

Garante·se a exata observância no receituário médíeo,

PREÇOS MÓDICOS.
Rua Conselheiro Mafra, .{ e :; (edifício do Mercado) - FONE 1.642

Atelier de Pintura
Professor Estanislau Trapla

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

Exposição Permanente
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sal� n· 3

,-

30v-3

lSv·9
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INDICADOR

Rir a valer? Hoje e todas as noites, somente no

Parque-Teatro de Diversões GUARANI'
l\TOVAS e sensacionais ESTREIAS

Balanço dos lucros e perdas na batalha da Alri�a .

(DO PRESS-INFORMATION SER-, vio que anteriormente fazia uma África; e que um navuo viajando
VICE _ EXCLUSIVO PARA ESTA 'I' viagem e meia por ano, através do para Alexandria, através do Medi

FOLHA). cabo da Bôa Esperança poderá ago- terrâneo, poderá realizar o traba-
Londres, junho _ Travamos.e 'I'

ra fazer �eis no :nesmo perrouo en- lho de d.OIS que percorrerem a

vencemos a Batalha da África. Apõs tre o Remo Unido e o Norte da mesma rota.

quase três anos de longa e intensa . ,',_......'''''_.__• & , ... ''''_''''''''''_�

luta, o inimigo foi expulso. do eon- i
tinente africano. Mas, quais foram � C DOS (

T thl I'as perdas e -os Iucros verificados

I' CAL A amancos -- me os
nessa batalha, na qual uma nova

, Sandállas -- Sandaletas
d'ase da guerra foi aberta pela vitó-

R Sapatos __ Pantufasria aliada? « enner»Três exércitos foram experimen-

Itados no fogo da Batalha da África.

JESO primeiro Exército Britânico e o TRA_ Segundo Corpo de Exército dos 1
Estados Unidos demonstraram pos- J
fluir uma fibra combatente não ip- Iferior a de qualquer outro exer

cito.
O Oitavo Exército Britânico

de cujas tropas 76 por cento pro
cedem do Reino Unido - acrescen

tou novo brilho a seu já glorioso
passado. À medida que Q avanço
partido de El Alamein tomava im
pulso, o Oitavo Exército ganhava
urna crescente confiança essa

confiança que é uma qualidade es

sencial das boas forças comba
tentes.
Foi necessário pouco mais de seis

meses, _ após o lançamento do ata
que _' para expulsar o Eixo do
continente africano. Em 23 de outu
bro, o 8° Exército atacou _ em

23 de janeiro já se encontrava em

Trípoli, tendo coberto 1.370 mi
lhas em exatamente três meses.
A medida do seu avanço pode ser I

estabelecida da seguinte forma: 4,
de novembro: início do avanço em

-'
El Alamein; 8 de novembro: Ma
tru - 170 milhas; 10 de novembro:
Sidi Barrani - 270 milhas; 13 de
novembro: Tobruc - 370 milhas;
20 de novembro: Bengasi - 660
milhas; 18 de janeiro: Misurata -

1.220 milhas; 23 de janeiro: Trípo
Ij. _ 1.370 milhas.

•

As perdas totais do Eixo nas

campanhas africimas elevaram-se a

950 mâl mortos ou capturados. O
total das perdas sofridas pelas fôr
ças britânicas e do Império, nos

teatros de guerra do Oriente Médio
e da África, desde a entrada da
Itália na guerra, foram de 220 mil
mortos, feridos ou capturados.
Na África e no Mediterrâneo, o • •

Eixo sofreu uma derrota aérea só- Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda,
mente pouco menos importante do! BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLAque a experimentada na Batalha da

In�:t��ôa;do com os dados conhe- UE SANTA CATARINA
cidos até agora, as perdas sofridas
pelo Eixo no Norte da África, entre
6 de novembro de 1942 e 12 de
maio de 1943, foram de 1.718 apa
rêlhos. As perdas aliadas no mesmo

período foram de 671 aparêlhos.
No Oriente Médio, o total das

perdas aéreas do Eixo, entre junho
de 1940 e maio de 1943, elevou-se a Empréstimos _ Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos
3.414 aviões, contra 1.969 . perdidos Tem correspondente em todos os Municípios do Estado - Representante
pelos aliados. da Caixa. Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de
Além disso, grande número de Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro.

aparêlhos inimigos foi capturado Paga todos os coupons das apólices .Federais e dos !Estados ide São Paulo,
nos campos de pouso, elevando as Mina8 Gerais e Pernambuco .

perdas totais do Eixo para quase Mantem carteira especial para administração de prédios.
oito mil aviões. As perdas totais Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:
aliadas foram de 2.640. CIC à disposição (retirada livre) 20/.
Desde que a Itália entrou na CIC Limitada 5%

1uerra, sua esquadra tem sido pro- CIC Aviso Prévio ,.............................. 6%
gressivamente enfraquecida, a tal CIC Prezo Fixo 7%
ponto que o "duce" não a conside- Aceita procuração para receber vencimentos em todas as Reparti-
ra suficientemente forte para re- ções Federais. Estaduais e Municipais.

.

pelír uma invasão.
Os submarinos britândcos que

operam no Mediterrâneo afunda
ram mais de um milhão de tonela
das de navios do Eixo, desde ju
nho de 1940. Desde de 8 de junho
de 1942, afundaram 200 navios, in
clusive 22 belonaves.
As perdas navais da Itália in

cluem até agora 21 cruzadores, 57
destroieres e barcos-torpedeiros.
Dois meses atrás, f'oí divulgada uma
cifra de 35 outros navios de guer
ra de vários tipos, aos quais devem
Ser agora acrescentados muitos
mais, perdidos nos estágios finais
da batalha da África.
A navegação é o maior problema

da guerra global das Nações Uni
das, pois tudo depende do transpor
te marítimo. Além das perdas in
fligidas ao inimigo em homens e

materiais, além da destruição da
lenda da invencibilidade germânica,
existe ainda um fautor mais im
portante: a abertura do Mediterrâ
neo à navegação aliada.

,

Enquanto o inimigo mantiver as
praias do norte, os navios que pas
sarem pelo Mediterril,lleo continua
l'ão a correr riscos. Mas o completo
contróle das praias do sul e o for
necimento de uma adequada prote
ção aérea terá efeitos de grande
alcance na posição da navegação
IU ....dl\. Isto quer dizer que um nA-
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MÉ.DICO
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sansou do Rio de Janeiro.
CONSUIX'AS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES.
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
IJONSUL'l'.4$ - Pela manhã: diariamente das 9 às 11 hs.; à tarde, excepto aos

sãbados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clim.íca Médica do Professor Osvaldo Oliveir-a, médico do
�

Departamento de Saúde
CLíNICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crtanças. CONSULTóRIO:

Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426 - RESID1iJNCIA: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 70 - Tel. 1523 _ HORARIO - Das 15 às 18 horas - FLORIANóPOD'lS.

Agri-

2,;W

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

CONSUL;I'AS: Das 10 às 12 e das 14 às ii. 7 horas >- Rua Felipe ScllIllidt, 39 (sobr.)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Inter-no do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-eetagtárto dos Serviços

do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmoleg ía ido Departamento de Saúde e !Hospital de Caridade

Clíaica médíco-cír-úrgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Sclunidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

àI 18 horas - RESID1l:NCIA: Conselhelro Mafra, 77 - FLORIANóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELlMANN

Formado pela Untverstdade de Genebra
Com prática nos hospjtais europeus

Clínica médica em lieral, pediatria, doen
ça. do sistema nervoso, aparelho gen ito

urllnário do homem e da mulher
Assisto. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Our80 de Radiologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanar-io (São Pau
lo). Espeeialili'-ado em Hígiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neíro. - Gabinete de Raio X - Eíectro
cardiografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros
copie e análise eliníce. - Rua Ferriando
Machado, II. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S 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, etc,
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - 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 Schmldt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUSTO DE PAULA

CmURGIAO - DIRETOR DO HOS·
PITAL DE CARIDADE

Doenças de senhorae - Operações -

Diatermia - Infra-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua vsse. de OUl'O Preto, 51. Te). 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
Trota'mento das dores e inflamações nas

eerihoras para evitar operações

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBST:é-TRICA

(Parteira)
Diplomada pela l\laternidade

de Florianópolis
Com Ionga prá.tica do serviço

obstétrico
Atende chamados a qualquer

hora
Praça da Bandeira. 53 - sob.

(AnttlrO Larsro 13 de Maio)

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "qulnta-coluua".
por mais que pareça teu amJ�
go; não merece tua estima um

traf491' �a �,�J.. ,(Lo J!. I.)..

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

para crianças,
homens e senhoras

Rua Padre Miguelinho, 36

Cír-m-gta e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do torax, Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESlD1CN
ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

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

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstlas Mentats

Consultas diárias das 5
horas em diante

Dr _ Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vias u rínárlas - üneraeêes
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 MEDICA

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

SIDll:NClA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.
ancas em Geral. CONSULTóRIO: Rua
F'eltpe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto. 7
Telefone: 1461

Cnnsultas das 17
horas em diante

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: eatô
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
DO PERíNEO - Hérnias, hidrocele, ve

rlcoceie. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fractura!!:
aparelhos de lrêsso. Opéra nos Hospitais

de Plortanõpelrs,
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horãríoe Das 14 às 16 horas, diariamente.

As anedotas e pIadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane.
jadas pela "quintaocºlg,J!A"1I(�. J!. �.1.

esp reitc-vos,
ela peito pelo ar.

Preservai-vos
com uso habitual das

PASTILHAS

VALDMas exigi sempre as

VERDADEIRAS VALDA
Vendidas só em caixas
com O nome VA lDA

I'. Licença do D. N. S. P. N° 186 �.
o,,'» • de 26 di: Feverei ro �o.fj.

A4"", de 1935 • r§IlS ;>.
ho! 0,002, Euca!yp!ol O,

Rua Trajano n. 16 _ Séde própria _ Registrado no Ministério da
cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setemhro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANóPOLIS
'EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

PRODUTOS «IMPERIAL»
de 1
de 112
de 1{4
de 012
de 114
de 1
de 11�

k.
k.
k.

Farinha de trigo,
« « arr(;z,
c «araruta

Amidilho
Fécula de batatas,
Creme de mi 'ho,

« de arroz
Coloráu, pacote com 4 ks.

« caixeta com 4. ks,
c canecas de 250 grs.
Grandes descontos aos revendedores

Leopoldo Kraemer
Rua João, Pinto H' 11

pacote 2,50
2,50
1,00
J,OO
2,50
1,50
1,50
9,00
11.00

«

c

« »

k.
k.
k.

«

c

30 v·16

Declaracão,

Os abaixo assinados, ex-arrendatários da Padaria Central,
comunicam à sua distinta freguesia que transferiram sua resi
dência para Capoeiras, município de São José, onde fundaram a
"Padaria América", e onde continuam a atender corn a máxima.
presteza aos que lhes derem a preferência. O fornecimento de
paes será feito no mesmo horário e condições de costume.

Florian6polis, 15 de junho de 1943,
GOUL.A.RT Bc NUNES,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Y�r�!��!� 2��1�� a !�t�!��!� !!o�!!�!� Toneladas de explosivos sobre Mülheim
d hão aé de vornitar uro

í

't
.

f"
. A

i Londres 24 (U. P.) - Cerca de

I
dade de Muelheirn de 160.000 ha-

o _um can ao, aereo capaz e vorm ar, proje eIS, com e icienc a
800 bOlllb�rdeiros quaclrimotores incêndios ateados pelas bombas bitantes está situada muito próxi-

de Impacto ate uma altura de 60.000 peso Esta marca supera em

I britânicos atacaram, de noite, a aldadas elevaram-se a cêrca 3.000 ma de Duisburg, o maior porto
cerca de 20.000 pés às mais aperfeiçoadas peças dêsse tipo até inlp_ortan!e cidade alemã. de Mul- ll1e.t�os s:ndo vis!as: a ��lais de 160 fluy!al alemão.

.
.

agora conhecidas. O general G. M. Barnes, chefe do corpo de I dheírn, situada n.o. va.le .do Ruhr·1 quilômetr os de distância.
... S.obre Muelheim !Ol am ]�nçadas

b
.

t d 1 1 ;'. ti _

'

t du-] Informações of ici a is indicam que FOI'am lança,?as contra as f'áhri- ,111�IS �e um milhão e SelS?entos
a. astecIn_len�, ec aro.u que o novo can la�, ll:n 1 "aereo es a

. lo bombardeio foi sumamente de- cas de Muelheim bombas de duas I mil quilos de bombas explosivas e
nídense e muito supenor a tudo quanto o eIXO possa fabn- ivastador ficando Muelheim cori- e quatro toneladas e m i lhares de 1incendiárias.cal' no gênero. Salientou ainda que é tal o aperfeiçoamento da I vertida �111l1 mar de �hpn.las. bombas incenddárias. O ataque foi Deixaram de regressar às suas

indústria bélica norte-americana, que, se a guerra durar al- I .
Os observadores br itâni cos sa- mais. rnte�lso rio qll�, o. reallzad_o I ba�eAs .3f} bombardeiros e um caça

guns anos mais, as armas atuais serão pouco menos do que an- l lientam que as chamas dos grancles contIa a Cidade de l\leleld. A CI- bntal1lcos.

tiquadas ao lado das que se irão produzindo. De Oa'ulle
.

e oe1raud N ()VA·- �.-v-J·rI·.··J·..• ..• ·.-.- ":__.;-.,r � w.-..-.· - ..

o gral. Penaranda e�tá no Rio ,.-

Rio, 24 (A. N.) - Em en ti-ev ista co- I pôs que podería coriqui star a Amér-ica parecem entemlernseletiva " Imprensa carioca, o presfdente lo Sul através dos uaba lhos da quinta,
da Bolívia, gr-al. Pefiarauda, fez as de- coluna. Enganou-se o d+tador naz lsta. A

--

Iclaraçôes seguintes: "Desde que p1sei ter- unidade política da, Américas está pra- Argel, 24 (U. P.) - Os observa-
las brastlei ras, tenho encontrado não s5 ticumen te as segurarla e demonstra que os dores políticos e militares aliados
a maior cor-tesia e atenções ela parte das são de opiniiio que ficou prnt ic a

mente resolvido, pelo menos du
rante algum lempo, o impasse ex is
lente entre os genera<is De Gaulle
e Gir aud. As dificuldades que se

paravam os dois chefes militares
franceses foram afastadas de acôr
do com a decisão ele nomear ao
<JellCTal Giraud comandante das
forca� francesas na Afriea do Nor
l e ê Or-iental francesa e o gcu cra l
De Gaulle comandante <Ias forcas
francesas em outras possessóes.
Salienta-se que o gen cral Gi rnud
conseguiu reforçar a sua posição,
embora isso não signifique que ()

problema da reorganização do
cx

é
rc i to francês, proposto por De

Gaulle, tenha sido posto definiti
vamente de lado.

�t���Z/�J��:h: �������o�, ��n�ai�w� ���;: :::Oc�i:;l1;l�st��o�a e����n��1C��u��a��:a��: Seul ref.1,·stl"r .•. ',s,tu;1-an1erieano que. atuahl1ente, nl'ais se iêrno de estpeitar os laros que nos 11

Iencontra unido ao Bl'asil. pois, também

.

['end'em aos 110SS0s irmãos' cio p�ís vi, Herna, 25 (U. P.) - O eOlllllni-
está em guerra com as potências cixis· ·.inho. At,ravés do território brasileiro. a cado italiano de ontem é Ulll cios
tas. Os bolivianos e os brasileiros

defen-l
Bolívia terá, breveme.nte, uma saída para mIais importantes de quanlos se

Idem, hoje. a civilização continental con· o Atl;\.ntico, com o CJuê. uma nova era pnblicnram nestes últimos meses.

tra a nova. barbaria eUl'opéia. Hitler suo econúmica começará para o seu povo". De fáto, nesse dia, H'em um só caça
_ italiano levantou vôo para

eHfren-l'E
A

I· d'
tal' os bombardeiros aliados. A

mpresa nterrne 1
..

a ri'"a 'Ímprensa suica salienta ser esta ii
- primeira vez', neste período de

Tenda como gerente o sr. Edú Marques, será instalada no pró- bombardeios da Itália, em que l!c-Inh um avi âo italiano oferece resis
ximo dia 10 de julho, nesta capital, à Praça 15 de Novembro, altos tência aos pilotos aliados.
do Café Nacional, a "Empresa Intermediária", de M. L. de Araujo, ··í1-í·n·

....

T......Z·TS·
..............

DO
.........

......,D·0/"1.4." O n�tiamento d� s�lt.rl
..

o alfif} "onvocadosdestinada a encarregar-se de todo e qualquer serviço junto aos de- UH 11 lÃ fi puy li U{j U li Ual V

partamentos públicos civís, militares, bancários e comerciais. Odeou, às 19.30 horas: Tito Rio, 23 (A. N.) O j)l·esidellte ela .pi·ofissional mesmo de natureza civil em

Repú�)liCa as"inou decreto, alterando ,diS-1 estabelecimento milital' terá direito ao

A "Empresa Intermediária" conta com a assistência técnica dos Guizar, em "Romance no tró poslçoes sobre o pagamento ele salario pagamento ele 50% do salário.

advogados 'drli. Manoel Pedro da SIlveira e Antônio Bastos de Arau- pic')"; e mais 2 filmes. aos empr'egacloô convocados pa.ra as fÓr, Sempre que terminar o prazo para PR'

I RI J'
..

.
,as annadas, gamento do s·alário e o eml>regador não

J.O, respectivamente nesta capita e io ae anelro, aSSIstêncIa técni- 1 I
'

19 30 h B' DAI d'
.

õmpena , as .. oras: ar· c acono com as novas ISp051Ç es. se o remeter à unidaele em que servir o

ca esta que será amplíad� aos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, bara Stanwick. em:
U

Até que o, em�regaelo conta�'_ menos de G l�leses empregado, cumprirá ao comandante dR

São Paulo e Pernambuco. a morte nos separe"; e mais 2 {i�r��! V1Ç"0._ na locals1dHo ?a cO;',vocaçao, o

j
mesma uiüelaele comtll1icar o fato à Pro-

'1

I
sa,<1.1O sel a ca cu a o c.e aCOl elo com a curaeloria Regional da Justiça do Traba,fi mes 'I· 1 l'd. mec Ia mensa receOl a. lho, que processará a cobl'ança. No caso

Os Estados Unidos já perderam 90.860 homens � Quando a importância correopomlente

j
de reincidêncJa ou má·fé elo empl'egador,

Washington, 25 '0 U.P.-. Os Estados Unido" já perderam, entre aos 50"'0 do salário fôr inferior ao tot,,1 o Mmistério militaa' em entendimento

mortos, feridos, prisioneiros e desaparecidos, noventa mil oitocentos e

rijlí'J111 ]1:[ IWIJ;':' I
do CJue deveria percebei' no serviço mi- com o Ministétio d� TralJalho, proces·

sessenta soldados no curso da guerra. Falando aos jorn(1lista, informou. 'I' I I I ij � I ! �;�a, "� �i��':�l���dO receberá, como solda·

Snalel'jáltoa. intervenção ofielal no estabelec:l'
o secretário da Guerra que, dessa cifra, sessenta e três mil noV�c"n ------ .. - -_.- -- -- .. -- -

ta. e cincoenta e oito baixas correspondern ao exército e vinte e seis É MAIS QPE Ull No oaso de falência ela emprêsa, o em· '" -- - �-

mil novecentas e duas à infantaria da marinha. Assinalou tamhém o NOME, E UlI pregaelo passará .a pel'ceber pelas fôrças· As dispos�:ões tlêste uCCi'eto aplicam-
BY. Stimson que, de todas as campanhas, a· mais custosa em homens li I II B O L O J armacl.as os vencimentos ·e vantagens cor- se a.os empregados que já se acham in·

pora os Estados-Unidt!s foi a das, Filipinas. Aí perdeu a União Norte- __ respondentes ao seu pôsto. cOl'porados por convocnção.
omerieClna 31.610 homens, entre mortos, feridos e prisioneiros. PODEROSO A.UXI- Quando houver contrato de trabalho Como vencimentos, ordenados ou salá-

LIAR NO TR.!T....- por prazo determinado. cessará a res· rios, entende-se a; remuneraçil.o que per·
MENTO DA ponsabilidade do em1Jregador no término ceber o empregado em função do em·

�rIP"R.. do cortratlj. prêgo, qualquer que seja a fórma de pa·
O brasileiro ,convocado pal'a serviço gamento.

J,EGJAOBRASILElRA DE ASSISTt:NCJA Aumentam as operaçO"'es na R· u'sslaaCurso de Enfermeiras Socorristas J.I .'

Tendo sido aprovadas nos exames Moscou, 24 (U. P.) -

Allil11en-1 fechado pelos exérdlos alemães
prestados, acJ1am'se habilitadas a rece- taram ,ns operações de reconheci- apoiados pela J.1uftwaJffe. As boate
bel' os Q'espectivos certificados de Enfer- ment9 na. fr�nte ele batalha rUSSO-jlri.as a,nti:�é.reas e os apareÍhos dll
meiras Socorristas da Legião Brasileil'a alema, prInCIpalmente nos setores caca sovlehcos derrubaram, pelO
de Assistência, as seguintes legionárias: dTe Sumi, Su.�ex, Bel�v, oeste ele m�nos, 17 aviô'es alemães. Os rU5'
Beatriz Pedemeiras Ramos, Olga Ra· .' yazma, .,regrao de Ciro\' e �o sul sos, por sua vez, perderam Bo'Ve

mos de Paula, Sileneo Lopes ela Cruz, lIIa- da StaraJ a-Russa. Durante a jorna- aviões.
ria Alaide Pereira Ratton, Carmen Li- da passacra, os russos causaram ,.Q••••••e" �
nhares Colônia, Irene d'Aquino, Otília gra�ldes baixas ao inimigo, que foi

.

Piracuruca Blum, Olga Piraéuruca Den-I obng.ado a recuar diversos pon- Os órgãos da Estatística Milit:u
tice, Aralei Vaz Calado, Iracema Mimoso tOS. têm apôío legal, quando intimam
Ruiz, Maria Maelalena de Moura FelTO, �os arredores de Leninn-rado as o produtor e o vendedor a mostrar
Ondilla Nunes Gonzaga, Aurea Crl\z, Eu, forças soviéticas rechacal�111 �0J11 o que possuem em seus estabeleci.
nice Filomena Ávila, Ida Simone, Irene pleno êxito, violente ataque' eles- mentos. (D. E. M.),
Pereira, Flávia Simone de Assis, Stela
Maris Coneia, Zulma Seára, Dinorah
Garcia Ganzo, Nilza Simone Gheur, The,
da Muniz, Sueli Silva, Eda Guimarães,
Valda Matos, Nanci Vaz Rosa, Miriam
Fel'eÍl'Il, Nice Assis, Hortência Melo, lIa"
(Jell.ti! Rib"lrq, f'�lícia Riggenback, Ma,
,-Iii fi!" L(llln:les f'e�relpa, (l-l�!iela Rotolo,
01ga Conceição, Maria d� Lourdl]s Vile·
la, SelmiFa Serrl'lo Vielrij, Maria cl'l 0011,
aeição Simas, Catulina Silva, II!,!,! pt!tri'l
do� Anjo�, LJJiz(l j'Çowalski e j'4qria f&
&ul'içâo.
COl1forme tivemos ocaslão de 119tkiar.

a cel'imônia da entrega dos certiflcado�
será levado a efeito, em sessão solene,
presidida pelo Interventor Federal,
no palácio da extl.nta ,Ass�mpléia Legis
lativll.

autor+dades, C0111{) também denl0nstr:l'
cões espontâneas e sinceras elo povo, que
por toda parte e em todas as classes, ex-

jne-sou Ó seu aféto à Bolívia, ao saudar
tüo conlialmente o seu presidente. ES3dS

manifestações à minha chegada nesta ca

pital comoveram profundamen te o meu

,(�spÍl'ito, de ixarido-m e gratíssima lem

in-anca.
"O 1111eu pais não poude subtrair-se ao

abalo que sacode o mundo neste momen-

10 como consequência da guerra. Sof're-
mos sérias perturbações em nosso co

mércio internacional e meu govôrno teve

ele solver essas dificuldades; e, sem que

pretenda dizer que todas tenham sido re

solvidas, tenho a satisraçâo ele expres
sar- aos nossos amigos da umprensa ca

r-loca que as exportações do nosso comér-

Embaixador chinês
no Brasil

Foi nomeado cmbai xador da
China no Brasil o dr. Chenchi es,
ex-embaixador na Alemanha. O
dr. Chenchies tem 59 anos de ida
cle e é dono de sólida cultura ad
quirida tanto na China com em al
tos estudos no Japão e na Alema
nha.

oío internacianal alcançar-am cirras ele
vadas e que empenhados estamos em au

.

xi,ljru.' com a s nossas matérías pr.irnas m l

rrer-ais o triunfo das Nações Unidas".

TUa, 25 (A. N.) - O jor-nal lsta Antôn ic
Santos divulgou. sob o título "A visita
do presidente Pefiaranda ", por Interrné
dia da Agência Nacional, o seguin te ar

ttgo: "Falando aos jornallstas. no mo

menta da chegada do pr-esid'en te Pena
rUllda ao Rio ele Janeiro, o ministro Os·

deaís no panamer-icarrismo guiarn neste
.iomeuto os PO\·OS elo ="0\·0 Mundo. A
+slta do presirlcn to Peúaianda é U111

LOVO rapítulo (1 ..1 política ele hoa-vlz i

.hança. que com tanto êxito foi inaug-u
ada. desde J �:31. p210 pres iden t e Getúlio
largas. A construção da estl'acJa-de-ferro
,rasU,Bolívia, pl'evi,ta no tratano ele Pe,

Mussolini não é italianoo povo
Londres, 25 (D. P.) - O povo italiano teve ocasião de ou

vir a seguinte mensagem do sr. Tom O'Brien, membro do Con
selho Geral dos Sindicatos Operários, sediado em Londres:
"Temos sofrido muitas perfídias de Mussolini. E' a êle que de·
testamos, bem como à sua côrte fascista. Sabemos, porém, dis
tinguir entre Mussolini e o povo italiano. Disso daremos pro
vas, quando depuserdes o regime fascista. Seremos os primei
ros a correr em vosso socorro, quando houver paz, para miti
gar as privações a que vos obrigou a loucura dos líderes fas
cistas" .

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

50 mil gregos
Londres, 25 (V.P.) - O ge

ner·al Montgomery passou em

revista trinta mil soldados gre
gOl> aquartelados na Síria.

HÔJE 6a.ofeira
A'� 7 1/2 horas

U'ltima exibição do filme

Barulho a bordo
Eleanor Powell e Rpd Skelton
No Programa: Complemento

Nacional
Noticiario Uní�t:�!!al 157/57

Preço único 2,00
-o-

DOMINGO:

�Mowgn, O menino lobo"

HOJE Combatentes feitos
((secretas»

Zurique, 25 (V.P.) - O go·
verno italiano reforçou a sua

púlícia regulE.!', bem como a

secreta com ex· combatentes da
Rússia. Segundo fontes fi:iedig
nas, Mussolini pretende, por
êsse meio asseguraT o cumpri0
m�nt.Cj da!? recentes medidas

1 adot�ap�! 1S9pr� a mobilização
totaf,

.

MA HO_L\_

MANJEftUX DE LÃ!. • • I
Lãs modernas! Veludos!
Enormes variedades está recebendo a
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