
tanque à Turquia
ANGORA, 28 (U. P.) -- SOUBE-SE OFICIALMENTE QUE DE ACôRDO COM AS
ESTIPULAÇÕES NO NOVO ACôRDO COMERCIAL' G E R M A N O-T U R C 0, o
REICH DEVERA ENTREGAR À TURQUIA CtNQUENTATANQUES DE SEU MAIS
RECENTE MODÊLO "TIGRE". SALIENTA-SE QUE DEZESETE DOS REFERIDOS
TANQUES JÁ FORAM RECEBIDOS PELAS FÔRÇAS MILITARES TURCAS"
••••e· 8 ..

MeUu)li"aram as .1
defe$ãS britânicas I.

Londres, 28 (U. P.) - O mare

chal do Ar, sir Slafford Leigh Mal
Iory, declarou em Bírmiughaan,
durante lima reunião da "Campa
siha elas Asas palra a Vitória", que
as defesas britânicas melhoraram
na propor-ção d irel a do pr-ogresso
da guerru e que os alemães não

poderão realizar incursões de
grande eficácia contra as zonas

.industri ais do país.

guerrilheiros pOlonesesLONDRES� 28 (U. P.) .. A B. B. L. IN.-'ORMA QUE, DURANTE o MÊS PASSADO, HOUVE EM VARSóVIA VÁRIOS rno.
QUES ENTRE OS SOLDADOS DAS TROPAS DE ASSALTO NAZISTAS. o FATO OCORREU NO DIA 14 DE �AIO, TENDO
PERDIDO A VIDA MUITOS SOLDADOS. SEGUNDO O GOVÊRNO DA POLôNIA RADICADO AQUI, É CADA VEZ MAIOR

o NúMERO DE SOLDADOS ALEMÃES QUE VENDEM ARMAS AOS GUERRILHEIROS POLONESES.

Alice Ribeiro Legião Brasileira de Assistência
Florianópolis aguarda, com vivís-

A Alemanha
•

cedel-vai
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Soldados alemães vendem armas aos

Rommel foi visto em Uão síma expectativa, o grande concer-

Londres, 27 (U. P.) - Informacões fidedignas indicam to de canto, que a notável sopra

que o marechal von Rommel encontra-se nresentemente na I no Alice Ribeiro realizará no pró
França, à frente de um exército de várias di�isões motorizadas ximo dia 30, nesta capital, sob o

blindadas. patrocínio do Instituto Brasil-Esta
dos Unidos, que já no ano passado
fez vir, sob sua égide, a Floríanó
polis, a aplaudida cantora norte
americana Norina Grecco.

Unidades de comboio
atingidas

Londres, 28 (U. P.) - Informa-
se que, durante o ataque dos b0111-
bardeíros norte-aaner icanos a um.

comboio inimigo diante da ilha de
Borku, de regresso de uma recen

te expedição contra a Alemanha,
foram atingidos diretamente algu
mas unidades, embora o máu tem
po não tivesse' permitido realizar-
observações precisas.

A eer imõnia de sábado

Duas grandes batalhas aéreas
Londres, 27 (U. P.) - Nas duas grandes batalhas travadas'

pelos aviões norte-americanos e germânicos, foram derrubados
mais de 100 aparêlhos de caça da Lutfwaffe.

Essas duas gigantescas batalhas foram travadas em pleno
dia, durante os ataques das "fortalezas voadoras" contra o

Ruhr e Antuérpia.
As perdas norte-americanas nesses dois raíds elevaram-se

a 36 máquinas.

Ataque a Bochum - Gelsenkirchen:
Londres, 26 (U. P.) - Seis-

-

diárias lançadas pelos brítânt
centos bombardeiros quadri- cos sôbre Bochum-Gelsenkir
motores das Reais Forças Aé- cehn.
reas atacaram na 6a feira à Não regressaram às suas ba
noite a cidade de Bochum- ses trinta bombardeiros brítâ
Gelsenkirchen situada no Ruhr. nicos.

O ataque foi muito violento A emissora de Berlim, por·
e as pesadas bombas britâni- sua parte, salientou que o ata
cas provocaram enormes in- que foi "terrorista", o que dei-·
cêndios. A observação comple- xa entrever ter sido intenso e

ta dos resultados do ataque devastador.
foi dificultada pelas nuvens, A cidade de Bochum-Gelsen
que encobriam aquela zona do kirchen já foi atacada cinco
Ruhr. vezes pelas Reais Forças Aé-

Os caças alemãs tentaram reas,

opôr enérgica resistência aos ..,._ _ _.l" ""

aparelhos atacantes. Foram Irá à Bolívia
derrubados, pelo menos, dois Rio, 28 (A. N.) - O vesper-tino-
avioes germânicos. Cálculos "O Gloho" divulga que o ministro

extra-oficiais indicam que foi da Viação írá até à Bolívia, acom
de um milhão de quilos o total panhan.do o general Pei'íruranda,.
de bombas explosivas e incen- no reglresso a seu país.

o marechal von Rommel foi visto na semana passada em

Lião.
Acredita-se que von Rommel adquiriu uma posição mais

preponderante que o próprio general Von Rundstadt, coman

dante em chefe das tropas de ocupação na França.

Convidados gentilmente por uma
comissão de exmas. senhoras, tendo
à. frente "maclame" Ivo d'Aquino,
assistimos, sàbado, à noite, à.s
20,30 horas, a um esoetáculo cheio
de civismo e ervtueiosrno patriótico.
E' que, no antigo Congresso, ante
um salão literalmente cheio, se

procedeu à entrega dos diplomas à
Desta vez, é uma artista brasi- turma de Enfermeiras Socorristas

leira que nos dar o prazer' de fa- da L.B.A.
Logo após a chegada do dr. Ne

zer-se escutar, numa audição que, rêu Ramos, interventor federal,
de certo, ficará como perpétuo pra- acompanhado de sua exma. senhora,
zer em nossa lembrança. e altas autoridades civís e milita-
Em nossa última edição trans- res, ouviu-se o hino nacional, com

crevemos diversos conceitos de cri-
o que teve início a cerim&nia.
O sr. Jáu Guedes, ern breves pala-

vras, agradeceu o entusiasmo e a

grande contribuição daquele grupo
de senhoras e senhoritas para o

êxí to do que se propunham rea

lizar, e, a seguir, fez a leitura do
Valorizou sua feliz execução, r'ealçan- compromisso da.s diplomandas.do-a excepcioua lmen te, a interpretação Começou, entã�, a entrega dos

magníficà de ALICE RIBEIRO, sem dú- diplomas, finda a qual, como ora
viela um dos mais expressivos sopranos dora da turma, falou a sra. profra.
da Ameríca elo Sul, cujo valor tem sielo Madalena de Moura Ferro, agra
comprovado em todos os recitais nos decendo a presença do sr. inter
quais tem se apresentado ao público bra- ventar federal e demais autorida
sileh·o. É justissimo os aplausos que re- des e dizendo da elevada missão
cebeu, obnígando-a a bisar a fascinante: que à mulher brasileira cabe de
Aleluia, joia de rara beleza meloelica e sempenhar durante a guerra.
trecho final ele "Exultate Jubi1ate". Em Aplausos. Duas enfermeiras so
todo o "Moteto foi eficiente o acornpa- corristas se destacam para entre
nhamento ela "Or-quetr-a Sinfonica Brasi- aar ao sr. dr. Nerêu Ramos e sua
leira" a ALICE RIBEIRO - A. CAVAL- I ;xma. espôsc duas lindas corbelhas.
CANTE - JORNAL DO BRASIL.

� Messina outra vez bombardeada
Argel, 27 (U. P.) - A cidade italiana de Messina, situada

na Sicília, voltou a ser atacada por grande formação de forta
lezas voadoras. As bombas lançadas pelos aparelhos norte
americanos destruiram enormes trechos das linhas férreas e

inúmeras estações de carga e descarga. Foram avariados di
versos navios eixistas que se encontravam na' zona do pôrto.
Outros despachos salíeutam que foram destruidos vinte apare
lhos eixistas, tendo os norte-americanos perdido 3 máquinas.

iã·ióró·sá·-·aiáô··---dos··-iiiê·rríf6-iirós"-·grêÕosLondres, 27 (U. P.) - Urgente - Os guerrilheiros gregos
liquidaram mais de 1.000 soldados e oficiais italianos num vio
lento combate travado no sudoeste da Macedônia. Segundo pa
rece, os guerrilheiros gregos apreenderam seiscentos fuzis e

três caminhões fascistas carregados de abastecimentos.

tica, formuladas à cêrca de Alice
Ribeiro pela imprensa carioca.
Hoje reproduzimos outros, igual
mente expressivos:

CruzVermelhaBrasileira A noite ele vinte de julho foi uma gran
de noite para a platéia caníoca. Noite que
não se apagará tão ceelo na memõraa
de todo aquele que teve

"

a for tnnna ele
ouvir .a cantora patrícia, ALICE RIBEI·
RO, no Teatro Municipal, como solista
do sexto concerto da Orquestra Sinfônica
Brasileira. Ao ouvirmos essa magníríca
artista cantar e bisar "Aleluia" do gran
de Mozart, sem uma falha, sem uma

aresta, não temos a menor dúvída em

proclamar que ela reune notáveis méri
tos em sua arte. Notáveis méritos que
a indicam 'um elemento de prestígio para
abuar com segura vitória 'em papéis de
primeira grandeza, em qualquer tempo
rada oficial. A cantora ALICE RIBEIRO
é, sem o menor favor, senhora de uma

ante maravilhosa, íncornparávst - Be
NEDITO LOPE,8 - A NOITE ILUSTRA·
DA.
Somos de opinúão q�ue a jovem e aplau

dida cantora presentemente não tem
quem possa rivalizar com ela, 'nas inter
pretaçõas de músicas de Mozar-t, Ela é
uma ínexcedívet concertista. Os aplau
sos com que o público premiou suas in
terpretações valem por uma consagração.
A "ar-ia da Pamína" da Flauta Mág íca, e

"Alehria" ambas d ifloilíma.s, foram exce

lentes provas do concerto, que procla
mamos. - DIÁRIO DA NOITE.

Nada. faRou - sentimento apropriado
e significativo, fíriura, justeza, enfim, o

que se pode exigir de UJl11a artista de es
cola ·e escól, podendo ddspôr de órgão
vocal de linda tirrubragem. Foi mais do
que jUlStificado o sucesso alcançado. - O.
BEVILACQUA. - O GLOBO.

Amanhã (dia 29), às 9 horas da manhã, a Cruz Ver
mel.ha Brasileira, em sua sede, à rua Tenente Silveira 69,
distribuirá donativos aos pobres desta capital.

As samaritanos e socorristas deverão achar-se no

loca}, munidas de avental e touca, às 7.30 horas.
Foram distribuidos mil cat'tões de donativos.

Pesadas perdas sofrem os alemães
Moscou, 28 (U. P.) - Os russos infligiram duas grandes

derrotas aos exércitos alemães durante os combates travados
nas últimas 24 horas na bacia do Donetz e ao norte de Moscou.
Informações oficiais indicam que a artilharia de campanha so

viética desbaratou completamente as poderosas fôrças germâ
ntcas que tentaram romper as linhas russas ao noroeste de
Moscou. Mais ao sul, na bacia do Donetz os russos repeliram
grande fôrça nazista, que procurou, repetidas vezes, atravessar
o rio Donetz. Salienta-se que, tanto ao noroeste de Moscou como

na bacia do Donetz, os russos infligiram pesadas perdas aos

exércitos alemães.

Declarações do chanceler boliviano
,Rí'o, 28 (A. N.) - Em entrevis- viar tropas rp,ara os campos de ha

�a concedida ao vespertino "A Noi- talha. Nossa contribuição em ma-

1I:e", o chanceler boliviano Tornaz tér ias primas minerais, absorve
Elio declarou: Desde a rutura das quasi todo o nosso elemento tra
rel,ações da Bolívía com a Alerna- balhador. Contudo, se os convê
Ilha, tomaram-se, no meu país, di- níos emergentes de nossa adesão
Versas medidas administrativas; ao pacto das Nações Unidas nos
corno resultado das quais, conside- induzirem a contemplar êsse as
ro que a quinta coluna não constí- sunto, estudaremos em meu país
�ue perigo para o desenvolvimento, com todo interesse. Seria sinubó
cabal da .nossa política interrnacio-' lico que um grupo de voluntáríos
nal. Sôbre a remess'a de tropas pa- sul-americanos fôsse orrg,anizado
ra o tea(:'ro da guerra, disse: "Pe- para levar nossas ha.n(]eiras aos
]0 menos no llwmento ainda não campos em que trenl!ulará a flâ
j)ensarnos na l)Ossihilida,cle de en- mula ,com a J.egenda da :vitória".

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

à noite
O sr. interventor federal, em li

geira mas incisiva e brilhante orei

ção, disse da grandiosidade daque
la cerim&nia. Dirigindo se às di
plomadas, frisou s, excia: "Agora.
e stcds preparadas para os dias fu
turos, que poderão ser duros; mas.

gloriosos, porque triunfais".
Referiu·se, ainda, ao êxito obti

do nessa obra patriotica e crístê ,

que foi alertada e impulsionada,
pela voz da sra. Darcí Vargas. Rei
terou a necessidade do amparo à..
infância, coisa que muito preocu
pa á L. B. A. "O amparo à infân
cia ajudará a formação de novos

gerações sadias e fortes e que di
tarão o futuro da nação" .

- disse
o dr. Nerêu Ramos. Terminando.
s. excia. elogiou o espírito de so

crifício das enfermeiras socorristas.
o fecundo e benemérito de suo

missão, e a sua grande contribui
ção "para a fraternidade entre os

homens e justiça entre os povoa'";
Entusiásticos aplausas acolher=

as últimas palavras do sr. Inter
ventor, terminados os quais, ouviu
se c .' hinonacionoJ, encerrando a.

brilhante cerim&nia.
.-.l".m••••.l" _- - -.-.- ...

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrae
o que possuem em seus estabeleeí
mentos. (D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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28 (U. P.) Informou-se oficialmente que o govêrno turco nomeou o sr, Debri Tahif
Saman para o põsto de ministro da Turquia junto ao governo brasileiro.
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D
A

d J Ih l2l o PENSA�IENl.'O DO DIA
lSS urcmte o llles eu' o "ti � �:O amor à Patr ia é a lei de
� gravidade da alma» - Carn-

12I. Grande'" da : paamor.

anIversariO A ANEDO,_r·A DO DIA
•

C
• SO' A VARE-JO

• �!II 'I
· • Senhora gorda: - Quero um

: asa I I a··". ,C) 4�)( .on,l �� I : cÓ�:x�fr�� faz%ã�mé ve;�����el.,
I. - .m._ \_, _' ii �.iJ ., minha senhora, pois não ven-

I: Deseiando brindar fi nossa numerosa e distinta :
demos OP:R:�:(�a�O mA

., ,. BANANAS COM CREME

A clientela, oferecemos-lhe .� Esmague bem seis bananas.,
.. junte seis colheres de sopa de-

: DESCONTOS ESPECIAIS EM IODOS OS ARTiGOS : �;��f: :mu;;. colher de chá de

I • • Leve ao fogo em banho-Maria,

.. Tecidos, sedas, pertumarles, [ersey, bijuterias, bôlsas e dntcs, rcuplnhas G mexendo sempre até formar um

A para crianças, lãs em novelos (o maior sortimento), roupas brancas �
creme.

., Se não desejar sentir muito

., para senhoras, lenços, meles de algodão e seda, meias para criençes, • acentuado o gosto, pingue gotas,
• flores, éeharpes, enfim, todo o n osso maravilhoso sortimento com " de limão.

• fi Depois de frio, sirva em ta-

fi PRECOS ESPECIAIS 1 • cinhas com cre�e eChantilly»],

: Aproveitem os prec;os de aniversário da :
III C.ASA LVIACEDONIA r�

Gabin e Pierre Aumont l'-I 1iI
Hollywood, 26 cu, P.) - As ato- lÃ] RUA TRA-JANO 8 l�

res franceses Jean Gabin e Pierre C!:l ' L:ll:J

AUlThO!lt partirão, em breve, para ljJ �
�o�����'e�� �o���:ç::i�losdeFl�:n��= gf§lfj(IJ1§l8••� e••••••• fi ••• [ií21�Ii1=
ses Combatentes. " �

:�!�r�����i�f�;i-:�:d!��:� Dr. Remígío 1 Um obstáculo para o nosso nronósitoeará: ao centro, se isolada; à direita' se
I' I'

houver bandeh-a de outra nação' ao �en. - It fi
' comunica a seus amigosro, se guraeem diversas bandeiras {DO PRESS-INFORMATION QERVI- é presentemente tão intensa?

por-lperfazendo número Impar; em posiçã� e clientes ter transferido sua -, I-'

q�e mais se aproxime do centro e à di. residência para o Largo Ben- CE - POR CHRISTOPHER SEARL que os submarinos alemães estão
a-eíta deste, se figm'ando diversas bano e (. eh

' f ddelras, a soma delas formar número par. [ornin onstant antIga 0.- O AUTOR D:€STE ARTIGO, QUE azendo tiu o para manter elevado
As presentes disposições são tambem cara Livramento). FEZ UM ESTUDO ACURADO DA o número de afundamentos? PorqueapUcaveis quando figurem ao lado da
Bandeira Nacional, bandeira� representa. GUERRA NO MAR, DEMONSTRA- estamos fazendo tudo o que nos é
tivas de instituições, corporações ou as- Cabelos brancos 1 L{lÇA.O NOS QUE A CAMPANHA DOS possível para derrotá-los?80CiaÇóeS". (Decreto-Ieí n, 4.545, de 31 lIe ....ARAVII HO'" & 1julho de 1942: _ Art. 18. N. 1). lU.'.. i."'Ia. SUBMARINOS ALEMÃES É, NA A resposta está precisamente na-

·C···A·····R
..

·Y···A····Z
...

·E···S······D····O·····
....

D
.....

IA", REALIDADE, UMA OPERAÇÃO quelas intenções de ofensiva que a

DEFENSIVA. Grã-Bretanha e os Estados Unidos
tornaram bem claras na conferência

Londres - Ainda, que as afirma- d C• _....,.."..,.,.I.&XXJOUOU w�XJ_ e asahlanca, as quais os alemães
HOJE 2a-feira HOJE ções alemãs sejam exageradas, elas esperam ver frustradas.

FõilêslsàTDflbWOChl'NE"""""""'OIXlOOlDIOOCEO··N·-�SõêS"'�
se baseiam, como é natural, sôbr e E verdade que, como disse, a

1602 17 19 30
fatos concretos. Há presentemente construção de navios pelos aliados

e e, no mar mais submarinos germâni- Iu trapassou as perdas, mas é ta111-
Johnny Downs Jane Frazee, Mischa Auer , Sunny O' Dea e cos do que em qualquer outra oca- bérn verdade que as tarefas enfren
a dupla n' 1 do sapateado: Antonio e Rosario, num filme mu- sião e eles estão intensificando os tadas hoje pela navegação aliada

sícal, cheio de romance: seus ataques aos nossos navios. Bs- são mais pesadas do que em qual-

Cante outra vez
te é o lado sombrio do quadro que quer outra ocasião.

.

contemplamos. Necessitam-se. navios para trans
Há, entretanto, um lado do qua- portar abastecimentos para a RÚSSIa,

dro cujas cores são mais claras: a através do Ártico e cio golfo Pérsico.
construção de navios pelos aliados Necessitam-se navios para transpor
excede de muito as suas perdas e tal' alimentos e ahastecimentos mi-
continua a ganhar terreno. E, o que litares para a índia c para a Austrá
é também importante, a destruição lia, e de outros para percorrer as
dos submarinos alemães, a partir de costas da América banhadas pelo

todos novembro último, aumentou de Pacífico e para navegarem pelas
filme cincoenta por cento! rótas entre o continente americano

E que dizem os alemães a êsse e o sudoéste do mesmo oceano. Ne
respeito? Eles afirmam que seus cessitarn-se navios para, abastecer o
submarinos continuarão a afundar Exército no Norte da África e o
navios em tal escala que a Grã-Bre- Nono e o Décimo exércitos no
lanha e os Estados-Unidos se torna- Oriente Médio. E devemos lembrar
rão incapazes de levar a efeito
qualquer outra operação ofensiva,
Na realidade, êles estão dando a

entender que estão empenhados nu

ma bem sucedida a,ção de retarda
mento, a-fim-de evitar lUlla ofensi-
va das Nações Unidas.
E isto me leva ao ponto princi

paI: porque a batalha do Atlântico

ESCOLAS LIVRES
o DEPARTAMENTO DE INFORMACÕES ESCOLARES

fundada em 1936 e registrado sob n. 53.756 no Departamento Nacional da Propriedade Industrial,
sob a direção do dr. OSVALDO BABATA

está à disposição dos senhores alunos de curso superior não reconhecido, para atendê-los e orien
t�-los sobre o �ecreto-lei n. 5.545, de.4-6-943, que lh�s permite TRANSFEi<ENeIA para estabele
cImento de ensIno federal ou reconhecIdo. Os alunos tem 90 dias para requerer sua transferência ao

DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCACÁO
Travessa do Ouvidor, 9 - 3. andar, sala 1 - Fone: '43-1251
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.'

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti.

I dos nos artigos assinados

NACIONAL (DFB Natural)
RODEO CHEGA A CIDADE (Assunto Variado)

Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Censura Livre

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL

, Sessão às
19.30 hs.

Tito' Guizar, Esther Fernandez e Sara Garcia Cheflan e
os artistas de "Rancho Grande", na última exibição do

que ficou:

Um romance no trópicoCOMPLEMENTO NACIONAL (DFB Natural)
Preços: 2,00 e 1,50. Censura Livre

5a feira, no ODEONO filme mais comentado do ano:

SABOTADOR (Saboteur)Com Robert Cummings e Priscilla Lane
SABOTADOR... a palavra que exprime o que de mais

imaginou o cérebro humano.

I

vil

que a róta do Mediterrâneo, mais
curta, ainda não está aberta pa,ra
aquele propósito. Necessitam-se na

vios para abastecer as fôrças que
se encontram na África Francesa.
Outros são necessitados para trans
portar alimentos, munições e ho
mens através do Atlântico, entre a

América' e a Grã-Bretanha. Os na--

vias gEados estão levando a efeito
todas essas tarefas, � despeito das
pesadas perdas sofridas no passado
• a despeito dos contínuos afunda
men,tos que hoje se verificam. E,
além disso, conseguimos construir
uma reserva de navios, reserva es-

I sa, a ser utilizada em qualquer
ofensiva futura sem que sejam com

prometidas as outras atividades por
nós mantidas. Em outras palavras;
nós estamos construindo mais na

vios do que perdemos, mas êsses na

vios têm um número muito maior
de tarefas a executar.
Em consequência disso, cada per

da, que os submarinos germânicos
infligem à nossa navegação, pre
sentemente, constitue, na realidade,

o PRECEITO DO DIA
Na cura da tuberculose, é

fundamental o tratamento geral.,
que consiste no regime higiene
dietético. Nele têm que se'

apoiar, necessariamente, os de.
mais métodos de fisioterapia,
S N-E.S.

téii
'í, .,._.,'

:';:t�!
lrrr:,:.-- - .

1'1' 'I ".;liT;crv \_

li,'\í,''/,; �'j_.� .
\� �

It. '

r#J ;l� !t�� [,
'(Q:tl Ô'rÊ •

f'/;;.,� ,

/i) Q�nodo alguém. ta! como o C-lLVs. :
lheiro da ilustracão a-cima, oferecer- ,
lhe, em amável gesto, um eálice do
exoelente aperitivo KNOT, lembre.

,.se V. Sia. de acrescentar, ao agrade- ;

cei "gentileza: ::(,-:: ::,'P/I]'I1'l- ._. --='�.
.

ern () NEli APEi?IG'IVO
íWE/)/!.E10!

A Estatística MiU\ar, destinada _
facilitar a preparação rápida, e tãO'
das da Nação, exige que todos 09
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arm&�
brasfleíros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôfo é trabalhar con'
tra o Brasil em perra. (D. E. M.)'J

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.
.---_..._._._..._..._...._._....._-.:o......_•••_

........._ _ _.�
um estorvo para as nossas lllten-
ções de ofensiva. Essas perdas
constituem obstáculo para o rJossO'

propósito. E precisamente porque o

nosso espírito é agora de ofensiva
e porque queremos levar a, efeit<>
a nossa tarefa, consideramos êss�

obstácldo como uma questão séria.,
Não receamos de nenhum modo que
os submarinos inimigos nos derro'"

tem, mas receamos que êles venham:
a retardar a nossa vitória final. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Sao Pedro--Magnlflca ccsouee» \'

JVida Social!
I

......

:Anlversárlotu
Comemora hoje seu natalício

. a gentil sr ita , Dóris, filha do
sr , f'armco. Eduardo Santos.

�

Decorre hoje o natalício do
.sr , Pedro Leão Coelho.

•

O sr , Vítor Zanetti, dedica
do e competente gerente da
agência da "Cia Sousa Cruz",
nesta capital, Jaz anos hoje, e

certamente receberá muitas e

sinceras felicitações de seus
'numerosos am lz os,

•

O sr. sargento da Base de
Aviação Naval, Pedro Ferreira
Wauder ley, raz anos hoje.

'!t
A gentil sri t a. Ivéte, filha

do sr. Manoel Marinho Ferrei
"ra, que por algum tempo resi
deu nesta capital, conquistando
muitas amizades, faz anos hoje.

•

Fazem anos hoje:
Sra. Ismaelin a Pereira;
sr it as. Adir Neves, Iracema IZornmer , Isabel Ferreira, Mari

na Oliveira e Normélia Duar te- Isrs. Argemiro Cabral e Lou;
renço das Dôres Gonçalves;
menina Lia Dalva Araujo:
menino Maurílio da Silva e

Apóstolo Kosmos. '"
•

Noivados:
O sr. José Baião contratou •

..l.casamento com a gentil e pren
;..-:-�dada sr ita. Nor-ma Brasil.

· '

Com a gentil senhorinha Julieta
Aguiar, dileta filha elo sr. João Lo
pes Aguiar e sua ex.ma, esposa,
-ajustou nupcias o nosso conterrâ
neo José Monguilhofi, sargento da
Fôrça Poli cial do Estado,

•

;Viajantes: �:..�,,� .J.

Vindo de Lajes, onde ocupa
o cargo de juiz de direito da
quela comarca, acha-se nesta
capital o sr. dr. Mário Carri
'lho.

- Em visita à sua

chegou a esta capital
Arnaldo Régia,

família,
o jovem

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos órl!ãos de Estatística Mi.
sítar, uma pessoa revela o que é:
�nimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexivel
m. E. M_}.

1 JOÃO LOPES A.GUIAR e Sra.
participam aos seus purentes e
pessoas de sitas relacões o COIl

Ira(.o de casamento de sua filhaJnliela com o SI'. José MonçuiIhoii.

GEN]�SlO MONGUILHOTI e
Sra. participom aos seus paren
tes e pessoas de suas relacões o
coniroto de casamento de seii
{ilho José com (1 senhorita JIl
lieia Agllin!'.

Florianópolis, 24-G-'!3

IJORARIO D.U; S;\XT,iS lIIISS,-lS Pr\RA
A FES'l'A me 8. PEDRO E S. PAL"I,O

(Dia Santo 'de Guru-da)

No Rio um «grande amigo do Brasil» EU:I'·]DX·kJ ����D�!��?S��- COPYRIGHT DA PRESS PARGA•

ESPECIAL PARA "O ESTADO)
RIO - Ainda não puderam che

gar a acôrdo os generais De Gaulle
e Giraud. Quando tudo parecia so

lucionado, êis que o bravo chefe dos
franceses combatentes verifica não
poder concordar com todos aqueles
nomes apresentados para exerce� o

govêrno do seu país fóra da esféra
nazista. Andou muito bem o general
De Gaulle. Aceitasse êle sem resis
tência tais nomes e o govêrno exí
lado passaria a constituir nada mais
nada menos que um prolongamento
de Vichí.
A palavra de De Gaulle não póde

deixar de ser ouvida neste momen

to angustioso da história da gaule
za, Sua atitude varonil foi que per
mitiu à França sobreviver à verga
nha lavalêsca. Tivesse êle se 'aco
modado como tantos outros e hou
vesse aceito o mando de Pétain I?!

dos demais chefes fascistas fran
ceses, não teria sido possível às
tropas imperiais francesas acompa
nhar as fôrças aliadas na sua mar

cha vitoriosa contra o "Afrika

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU"

A 5iflLIS A'fACA TODO O ORGANiSMO
G �T};làt' . " b<>yU, (I coração o Estômago,. os

Pusnoes p. Péle, Produz Dôres de ('8beça, Dôres
110S Os 90S. Reumatismo, Cegueit'a, Queda elo Ca
belo, Anemia, Abortos e faz 08 tndivldios idiotas,
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da sttuís e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91l.l», dada ii sua Atesto que apliquei muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ElJXm «91[j) entende
temente da Sífilis principalmen- sempre os melhores resuitados
te nos casos em que a via bo- no trtti!!Dsnto da SUBis.
cal é a única possível.

(aI Dr. Benedito Talosa. ia) Dr. Rafael Bartoletil

Copyrigflt da
Tbo //AfE roU1lEAlllJ1Jwi.

1 que, a-pesar-de, às vezes, se
rem muito chorões, os bebês

não vertem lágrimas até a ida
de de três meses.

Korps",
Inestimável pó de ser a aliança

oferecida por Giraud e grande o seu

efeito nos campos da luta. Mas co

mo poderia encontrar moral alto en

tre os soldados se não fôra o exem

plo magnífico do general de Gaulle?
Hoje, com as Nações Unidas do

minando os mares e os ares, é fa
cil encontrar aliados e amigos. Mas
quando, vencida a França, a Ingla
terra era impiedosamente bombar
deada, essa tarefa de conquistar
elementos para enfrentar horda na

zista não era coisa nada viável. E
foi nessa ocasião que De Gaulle mos

trou seu desprendimento, sua cora

gem, seu patriotismo, seu amor pela
Liberdade. Tem, por isso, autor ida
de bastante para impôr sua vonta

de, pois mais que ninguem deu pro
vas de querer acima de tudo a liber
dade e a honra da França.
De Gaulle é a grande bandeira da

França livre e democrática!

etêncIa da Justiça. do rrribalho
e as einpreS€lS InCOliporadas

Rio, 26 -- A.N. -- Sob o título "Com.petência da Justiça do Tra-
balho", Seguclo.s Viana publica no matutino "O Iorriul " o seguinte
a.l·tigo:" "T'ivernoa, há dias, opor'tu rudc.de de excrrurio.r a competência. da :k

Justiça elo Trabalho p'1ra apreciar o.s questões em que são interessa- I�das as errip resc.s íncor-poro.do.s ao .patrírnonio da União, mas que não
Ca tedral: G - 7 _ 8 _ 10 horas. se enquadram entre as empresas de serviço públicc.
Novena: ÜS 18 horas, Ressa.ltán"los que o Estado pode fixar para seus sel.'tridores o

r�-I
�

Igreja ele S. Francisco: 7 _ 8 horas.' gime legal para o contrato de trabalho mas que, no caso das empresas

�\�l���t/��oclec�:���d�� 6Mar;: �';:���): I ���:d�:a��:�i�f���o �l.��i�l��!�:�, ��er:�ii�,eo�i�:��:e,:d�:�����asi�,����
8 horas.

-

poração. Citamos o. respeito, o despacho do ministro do Trabniho e

Ig'i'eja de Santo Antônio: 7 _ 8 horas, as recentes decisões das Juntas de Conciliação e Julgaulento. Ontem,
a Conselho No.cionc.l do Trabalho, em sessão plena, apreciando o proIgreja de São Sebastião: G,30 horas.

Igreja ele Santa Terezinha: 8110ra5, cesso 8.357, do ano de 1913, e tendo como relator o sr. Ozêo.s Mota,
debateu longamente umci reclamaçã.o de urna empresa incorporadaAsilo Ii'mão Joaquim: G 1101'as,
insurgindo-se contre. as atos da 20.. e 6a Juntas, que decid iro.m esta

Ginásio: ;:; - (j - '7,30 (só alunos),
8,30 horas. l'em seus empregados sujeites à legislação trabalhista. Por 11 votos

contra um do relator, o mais alto Tribunal da Justiça do Trabalho
Capo la rlc S. Luiz 7 - 8,30 horas. reafirmou as decisões superiores dos órgEio3 doa pr-Irn eí rci i nst ô.nc io ,

Capela (10 Abl'igo Ce 1\1e1101'es: 7 110"3
'r" 1 1 ' _' , o

I,S, confirmando, assim, o ponto de vista que tiver,,05 ocasião de expen-
1 l11.( ac e. l\TatllZ o horas d T

.

d' j'"
. f' d

T" I
" .'

, .

er. ermulCl., essa lTlOnelra, o rUn'loroso ,1UglO e _i,CU, e uma. vez

J
I :nc "ele, Clwcara elos Padre: 8 ]1or;]s, Dor todas, reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, en.quanoouo Pf'ssoa (E'Lrcito)' 730 l' I· d

-

d d
. .

I b Ihn-

... � '.' ."1018.5. to o gove:;,"no eni:en er que nao eve ar reglme espeCIO. aos tra. Q os
,,'la José: 7,30 - 0,80 horas. daquelas empresas. '.;. ......_... ... .... ........_

\

co

2 que o rádio é o . mais raro

dos metais conhecidos; que
foi o casal Curie que, particular
mente, se notabilizou em pes
quizar suas propriedades; e que,
a-pesar-de ser conhecido há mui
to tempo, até hoje somente foi
possível extrair pouco mais de 1
quilogramo de rádio da terra.

••••...·N·..•••......,...�.·_·......._.-_·.-..�

Dr. ARAUJO
Olhos -- ouvidos '- nariz -- garganta

REASSUMIU SUA CUNICA
Rua Vitor Meirelles 24

Diariamente: 10 às 12; 3 às 6 hs.
.......-.- ............,.

Rio, Do Correspondente Especial Amorim Parq:l (via-aÉre:..)
--- O Rio recebeu o "grande amigo do Brasil". general En
rique Penaranda, presidente da Bolivia, que visita oficialmente o

nosso país, a convite do Governo brasil�iro, que corresponde, assim,
aos anseios continentais, reafil'mando, da sua parte, a bem ins
pirada e futuroso politica de "boa-vizinhança". Como já acon

teceu em outras partes do nosso territorio por que já passou,
o general Panaranda, foi alvo, nesta Capital, de excepcionais
homenagens, sendo recebido na Gare Pedro II, pelo presidente
Vargas, Mírristros de Estado e numerosas outras altas autorida
des civis e militares, merecendo, tombem, do povo carioca, as

manifestações de simpatia e es t irnci que ele não regateia aos

seus gr'andes hóspedes. O clichê 'acima fixa aspectos da chegtlda
do general Penaranda a esta capital, vendo-se, nesta ordem, o

presidente da Bolivia, ao lado do chefe da Nação e n'um grupo
formado após o desembarque, ainda na gare Pedro II, e, final
mente, quando se dirigia, entre aclamações populares, e sob as

honras militares do estilo, ruma ao Palacio do Catete.

Euzébio Brasil e
Senhoril

3 que a população do mundo
é estimada, atualmente, em

1 bilhão e oitocentos milhões de
criaturas hurncnos : e que, dêsse
número, dois terços se encon

tram ainda em estado semi
civilizado ou bárbaro.

DE PESSOAS TEM

João Baião e
Stmhora

4 que o rei Jorge VI, da Ingla-
terra, possue a maior cole

ção de selos do mundo; e que a

secção referente ao Império Bri
tânico é a mais completa que
se conhece no filatelismo uni
versal.

LAR DEPURATIVo

DO SANGUE

I
II,�

têm o prazer de participar a seus parentes e ernigoe
o contrato de casamento de seus filhos

5 que Miguel Ângelo, além de
escultor e pintor, era, tam

bém, poeta; e que existe um

maro.vilhoso scneto daquele céle
bre o.r t isto , no qual êle mani
festa que "em todo bloco de
mármore há uma idéia apri
sionada à espera de um escul
tor que a liberte".

6 que o cafeeiro é nativo da
Etiópia; que, mais tarde, foi

transportado pa'ra a Arábia; e

que o uso do café como bebida
só foi introduzido na Eurppa no

século XVI.
�"""''''�__'''''''''''''''''''''J'

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGADO
f Saltará da Cama Disposto para Todll

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

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

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

.:.

José Baião tlorma Brasil

Florianópolis, 24 de Junho de 1943
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Berna - (Sulca) (Do PRESS-IN- r por um litro de óleo e centenas de
,'ORMATION SERVICE) - Em

re-I
a trabalhar durante os rei des. I marcos por uma pequena porção de

.ente artigo no "Das Reich", o dr. O moral do povo durante os rei- chá. Na Alemanha, pode-se obter o

foseph Goebbels declarou que cer- des varia muito. Alguns descem pa- I que se quiser em troca de café, re-
tas cidades alemãs devem ser con- ra os porões todas as noites, mesmo lógios suiços, jóias e ouro.

Isideradas parte da frente de bata- que não seja dado o alarma. Ou- Nas cidades da "frente" como em

lha, em consequência dos ataques tros, desencorujad os pelas condi- tuda a parte, us estrangeiros são
aéreos, Tomando literalmente as pa- ções de trabalho e pelo terror na- olhados com desconfiança. Para o'
Iav ras de Goebbels, pode-se dizer zista, pensam ser mais fácil perma- futuro, segundo um recente decre
que é a primeira vez, desde Na- I necer em seus próprios alojamentos to, 0S operários estrangeiros viverão
poleão, que existe uma "frente" normais. O marechal Hermann Goe- em barracas onde possam ser cuida
dentro da Alemanha. Algumas das ring sempre foi popular mas após o dosamente vigiados. Esses operários,
cidades da frente", mencionadas primeiro grande reide aliado centra cuja maiuria é recrutada à fôrça,
por Goebbels, são Essen, Duesser- Keel n , o povo começou a referi r-se não são bem tratados e é-lhes cons

dorf , Koeln, Mannh eim, Stuttgart, a êle com os mais injuriosos têrmos, I tantemente aplicada a versão ale
Munich, Hamburgo, Kiel, Breslau e em vista de sua promessa de que Imã da lei de Ly n ch.
Berlim. Segundo outras informações, ü� a,:iões .in im igos nuuca realiza- Nas cidades mais atingidas da
tarn bém as regiões industriais do riam meursocs contra a Alemanha. I Alemanha Ocidental, a ordem é
ü.cidente dn Alemanl�a parecem ter T�dos. os que po�em,. negociam r m�Jltid.a pel.as tr opas �S" e "SA ",
sido gravemente fendas. no mercado negro. Ninguém se'l CUja discip lí na e Iisca lizada pelos
A população da Alemanha esp e- mostra indignado contra os nazis- seus chefes - membros especiais

ra nervosamente o aumento dos I tas, que são os possuidores da maio-I da Gestapo (Speziapoiizei der Ges
ataques aéreos britânicos e o ar ti- ria do dinheiro eru pata do no uegó- tapo). As prisões para os homens
go de Goebbels indica aparente- cio. Os últimos pr êcos conhccid os recalcitrantes das tropas "SA" COIl
mente que a esperada batalha aérea são 40 marcos (CrS 240,00) por uma t ribu em também para manter adis·
assum irá cada vez maior impor- libra de manteiga, 50 marcos I crp in a, assim como a casa de gua r
timcia. (CrS 300,00) por um qui lo de; {L; - Hei rnatschutz - que se en-

O dr. Goebbels apresentou as pers- gordura, 90 marcos (Cr$ 590,00) I ca rrega das revoltas internas.
poctivas d e uma nova organização ------------------------.---------

para dividir entre toda a população POR QUE E' fI Q�l pêso das perdas causadas pelos O SR. f;'ataques aéreos, tendo feito um apê- , � fi ii !lo ao espírito de cooperação das

t 's,:()V F

-outras regiões que ainda gozam um /'�
"padrão de vida muito mais e leva-

rfr CU"'(lo do que as regiões em perigo ".
'Decl ar ou que as populações das r'
áreas danificadas sofrem de lima

:fome anormal, em consequência dos
f'requentes alarmas, da falta de so
:tIO e dos inconfor táveis porões anti
aéreos. Consta que o ministério da
AUmentação de Berlim está plane
jando a introdução em toda a Ale
manha de um sistema de cozinhas
<coletivas, se isso se tornar neces
sano. Ademais prometeu melhoria
das defesas anti-aéreas, aumento
do número de aviões de defesa e

�'reids de vingança, em grande esca

la, contra a Grã-Bretanha, na oca
:sião oportuna".

Da mesma fórma que os soldados
11a frente, as populações das cida
des mais atingidas da Alemanha
Ocidental estão recebendo víveres
�m quantidade maior do que as ou
tras cidades.
Em Colônia, Essen, Duesseldorf e

Mannheim a ração distribui da ao

povo não inciue gordura, mas gran
de quantidade de vegetais e batatas.
A ração de manteiga é de 625 gra
mas, que se obtem realmente. As
salsichas tem toda espécie de m a

:terial estranho em sua composição,
mas estão sendo distribuidos de uma
maneira razoavelmente organízada .

Não se vê ninguem esperando em

longas f ilus, como antigamente, ex
-ceto quando há suprimento especial
de galinhas, coelho ou caça.

Os danos causados pelos reides
aéreos são pagos pelo govêrn o,
<Quando pequenos. Se as perdas são
grandes, o govêrno promete pagar
"'depois da guerra", mas o próprio
povo diz abertamente: "Nunca rece
Temos isso", Pelas perdas de 900
marcos são pagos comumente 7GO,
DIas o sistema de reembolso não
agrada a n ingu em, pois os coupons
que recebe pelos bens perdidos, o
mais das vezes não podem ser des
contados nos armazens, já que

êS'jtes quase nada possuem. Além dis
so, quando se perde um terno de lã,
r-ecebe-se como comoensacão um'
outro de tecido artift"cial.

.

Da mesma fórma que na frente
real, a mais estrita disciplina é mano
tida pela polícia nas cidades da

I«frente". O povo, quando desce
.R<!s porões, por ocasião dos reide::;
.:aereos, sempre começa a resmun ..

gar. Cada po rão tem o seu chefe
político ou líder de célula, encarre
gado de fiscalizar o moral. Os queixosos não são retirados imediata.
mente dos porões, mas desaparecemde suas casas, em outra ocasião de
maneira misteriosa.

'

As perdas graves de moral e os
motins são punidos OH sUIHimidos
com rapidez e violência. Após um Médico - Cirurgião - Parteiro
:grande reide, durante a primeira Formado pela Faculdade de Medicina da. Universidade de São
semana de março, os trabalhadores Paulo, onde foi Assistente por vci!'ios anos do Serviço Cirúrgico do Prof.de Essen recusaram-se a ir para o Alípio Correia Neto (Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). Com pró·
tr�b�lho e reuniram-se em lugares tlca na clínica ginecológica do Prof. Silo O. Matos. Ãssistente do
publlcos sem defesa. Imediatamente serviço de partos do Prof. Domingos Delascio no (Hospital Leão XIII».
f,oram metralhados peIas tropas Cirurgião do estômago e vks biliares, intestinos delgado e grosso,'8S", E' considerável número moro' tiroide, rins, próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele, varizes e hérnia.
reu. Tanto quanto se sabe, esta l'e- Doenças de S�nhoras e partos.volta não foi organizada, mas ex- Consultas: Das 9 às 12 horas nu Casa de Saude São Sebastião, e

l)Õntâllea, devido às condições de das 3 às 5 à. Rua Fernando Machado n. 6 [andar terreol Tel: 1.195.
trabalho e à obrigação de continuar Opera na Casa de Saude São Sebastião'

llir a valer � Hoje e todas as

'Parque-Teatro �,de Diversões
NOVAS e sensacionais

alemães na «linha de frente»;idades

70 ANOS DE

FAMA MUNDiAL

"SAL DE FRUCTAII

LAXANTE SUtWE
ANT:ÁCIDO EFICAZ

MELHOR ALCAlINIZANTE

cumAfiO: . Só ENO é o legítimo

-- Chinelos
Sandaletas
Pantufas

Tamancos
Sandálias
Sapatos

C��LCADOS9 ( --

«Renner»
TRAJES

--

de lã e de linho

( para crianças,SOBRETUDOS. SMOKums

«Renner» homens e senhoras

Rua Padre MigueUnho, 36

Dr.. ROLDAO CONSONI

Auxiliai de
Importante firma desta praça precisa de auxiliar

que saiba escrever à maquina e conheça serviços gerais
de escritório. E' indispensável ser reservista. Cartas, por
obséquio, a esi:e jornal, indicando idade, c p-tidões. em

pregos ocupados e ordenado desejado, para "L,B."
3 v, - 2:.

e os outros

NÃO?
Tantos problemas dependendo de sua

resolução. E o senhor não pode tomar inicia
ti va! Mais esse "contra" na sua vida, alem
dos que perturbam a sua alimentação, o

seu bem estar, o seu bom viver. .. E por
que os outros nunca dão "o contra"?
Porque não desconhecem o regime ENO!

f��U;NE�O�É=:::O===:::::R=:::E=:::G=:::,=:::M=:::E=--/ H Ó mel!

f
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•
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USAI. DE FRUCTA"

I Comprar na c/t. SA MISCE I Caspa f
LANEA é s iher economizar LHOSA I

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

LOÇÃO
---------------------------------

ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicílio

FARMACIA

k.
k,
k.

2,50
2,50
j ,f'o
1,00
::,50
1,50
1 ,5�
9.00
11.00
2,20

Farinha rie trigo, pacote
«

de
de 112
(1 p 1!.:t
ri é� OI �!
do I i � k.

k.

« Hr!'CZ,
« araruta "

Arnidilho
Fécula de bltatas,
Cremo de mLho,

»)«

«

de i
de 1[ �« de

Coloráu,
«

arroz

p1cote com 4 k�.
c3ix�ta com 4 kR,
canec'lS de 250 grs,

Grandes descontos aos revendedores

Leopoldo Kraemer
Rua JO,ão Pinto H' 11

c

30 v·18
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o ESTADO-Segunda-'eira, 28 de Junho de 1943

11 ameaçado de gripe ?
SANAGRIPE.

Está atacado de gripe
SANAGRIPE,

POH GENEVmYE TABOUIS
rr,OPYIHGHT DA INTEH - AME-
ÚICA�A) , '

A conf.ian ca em uma p ro xnun
'vitória sôbrc a Alemanha talvez
llivesse sido obtida por Stalin, em

cO!lsequên�ia de
í

nfm-maçõcs pre
cisas, que o governo sonet�co pa
rece possuir sóbre a situação In

terna da Alemanha c, p arí.i cul ar
mente sôbr e o moral do povo ale

;não. Seria ricl iculo af'i rm a.r que
� moral alemão esteja a ponto de

desaparecer: estamos muito l,o,n
O'e disso como o estayamos aliás,
"" �8 S' tna primavera de 191. 0111en e a

invasão do continente e urop eu po
derá dar o tiro de l11�se,ncordIa :10
moral d o povo germaruco. Os SIn

tomas significativos, entretanto,
aião faltam, As teses da propagan
da de Goebbels evoluem de lUl18

nnanei ra muito curiosa : dll'r.ant� as

vitórias alemã" do� deis pnl1:carr;,,; Ianos de guerra, Goebbels l?lOcl.l
mava : "Oro'an tzarcmos a Europ a

c c .0

I
_

I"
para o povo a emao.:

Agora, o ministro, da Imprensa,
sr. Di cl r i ch, em arlrgo far-tamente
reproduzido, protesta contra: a

"me,ntira", segundo a qual, � �do
sóf'ia nacional-socialista eXlgll'la o

domínio do mundo pela raça su

perior - o Eerrenvolk, Des,sa. for
ma os acontecimentos dos 1!ltJln.?�me�es alterarero tanto a srtuaçuo
do Hcich, em relação aos países
ocupados, e l)]"incipalmente aos

p aises neutros, que a famosa tese

;([0 Herrenvolk, está desapal:ecen
d o. Atualme-nte Goebbels, SO, f�la
na "comunidade e na sol idarieda
de europeia'� e à;;, ;,ezes mesmo,
.na "Carta EuropeIa. .

O governo russo fez publi car _re
centemente, em uma revlst� edita
d a em língua alemã, � que (; lança
da por aviões soviéllcos s,obre as

Ii nhas e as cidades do R,e1ch, um

documento de grande ll1ter�ss�.
Trata-se das decJ.arações antI-l�l-
lleristas feitas pelo bisneto de �IS
marck, o tenente-aviador Hcinr ich
Guaf von Einsierlel, membro d�
'Csquald,rilha UDET, cujo avião fOI
abatido em 30 de agosto de 1942,
.sôbre Stalingrado. , "

Von Einsiedel denunela a es�u
pídez" da guerra contra a _RussJa,
citando algumas obs.ervaço�s, de
,seu bisavô, mas em termos SOb,rIOS,
sem atacar abertamente Hitler,
nem o governo nazista, Emprega
a linguagem de um representant,e
dos Junkérs e não a de um anti
fascista, mas nem por isso suas de
claracões deixam de ter grande
valor:

Essa revista - a "Froní-Ilus-
tr iertc", - publica também foto
srraf'i.as que mostram o Conde V011

Einsieclel, rodeado (le of'ioiai s, ale
mães, quando organizava Ul�l curso
de história dos acontecimentos
militares da Africa do Norte em

]11e110 cativeiro. Esse cpisÇ)(lio não
é isolado, As agencias de imprensa
russas prestaram grn.nd e atenção
às pri sõcs real izacl as, hú pouc o
tempo na Universidade d� Munich,
.entrc estudantes que f'az

í

am parte
-d a ".Juventucle Hitlerista". Um jo
vem estuclante que regressou feri
do, ela frente de Stalingra�lr!, per- f
iLencente a uma velha fanllha ale
mã, colocou-se á frente de um mo

vimento anti-hitlerista, para "a
�Jaz imecliata". Foi con,d�np.do à
monte juntamente COIl1 vanos de
seus coll'gas, Centenas ele pri sõocs
foram efetuadas na cidade,

Sabe�c agora que no dia 11 de
�bl'ij, o ministro da Educação deu
ordem para que seja examina,da "u
(,olHluta política dos estudantes
(lUe dcsejarem matriculf\r-se na

Un i versi d ade", Todos os que não
demonstrarem entusiasmo, em re

.]aeão it guerra, rlevem ser envia
;fl(i's para' os campos de trabalho,
:f: a primeira vez que as autorida
des alemãs confessam SUf\S dificnl
{Iades com a juventude.

jJ..s refel'irlas agências ele impren
sa, acentuaram também a i mpor
tüneia rle um artigo publicado re

centemente no ";'Il"ATIONAL ZET-
1'[N(;", o jornal mais hillerista
{Ia, Alemanha. Depois de aclmi lir
fluC "golpes muito rudes" foram
infligidos pela ofensiva de inverno
russa, conira os fxércitos alemães,
() jornal prosspgue? "Inúmeros1-------------------------------alemães não possue atualmente a
fÔl'c<l moral necessfiria J)ara en- CLUBe DOZE DE AGOSTOIre]': ta;' os golpes do c1cstil)O, ('
noyos golpes podel'ào aniquilar Aviso de Secretaria
completamente esses elementos", Comunico aos snrs. sócios, pelo presente, que esta Secretaria fi-
Ora, essrs noyos golpes, a Ale- naliza, atualmente, a expedição das carteiras individuais de associado.

manha receia l'eceber por ioda Outrossim. solicito de quantos ainda não fOl'necerarn suas foto
parte, :Uussoí i ni tmnbém, porque grafias para êsses documentos, fazerem-no com a máxima. urgência,
(lepoi� de ,;e suher, por informa- de vez que dentro em brevG será rigorosamente exigida a. apresentação
t;:ão procedente ria Suíça, que o dos mesmos como ingresso a todas as solenidad,es dês te clube.

•

])uc(' fez rcgressar as clez divisões (a) Orlando Filomeno.
<l\](' mantinha em França desde

Importante
Está

"Sanagripe" aborta a inl1uenza
e cura constipações com febre,

tosse, rouquidão e dôres no

corpo
Encontra-se em todas Farmácias.
340 30v·5

novembro do ano passado, para
auxiliar a defesa do território ita
liano, sabe-se agora que foram ela
das ordens à milici a fascista (o
exército p retori.ano do regime),
para que ficasse de prontidão, des
de o clí a 1 Q, de ma i o. O comandan
te «la Milicia exigia desde logo a
mohi lizaçâo rle todas suas fôrças
de r'eserva e mandou cessar todas
as licenças, até segunda 'ordens.

"l\. Bandeira Nacional deve sei' hasteá
da de sol a sol, sendo permftído o seu
uso à noite, uma vez que se ache conve
níentemente iluminada". (Decreto-ler n,
4.545. de 31 de julho de 1942, art. 12).

Isomente ataca os que têm o organis
mo enfraquecido. Uma das causas da
diminuição da resistência orgânica é
o excesso de acidez. O Leite de Ma
gnésia de Phillips neutraliza a acidez
e restabelece a capacidade natural de
defesa do organismo.

'\5 AMÉRICAS UNIDAS, UNIDAS VENCERAO

COMPREM PElO REEMBOLSO POSTAL

F a ç a hoje seu pedido pelo Reem
bolso Postal, ou contra chéque.

"PERFECTA
A Maravilha da técnica suka moderna

A" .Modelo n.' 1 -- Caixa aço incxidaveI
".

F -- Ancora 15 ruhís Cr$ 275,00

b: Modelo n 2 -- Caixa aço inoxidavel
I - - Ancora 15 ruhís Cr$ 260,00

Modelo n
' 3' -- Caixa aço inoxidavel

-- Ancora 15 -- rubís Cr$ 320,00
.. Modelo n

' 3 Caixa folhada fundo aço
- Ancora 15 rubís Cr$ 390,00

IMPORTANTE ". Cada 1"elóg�o leva
certificado de gaZ'antia, e rico estojo

de madeira marchetado.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios

(Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 - S. Paulo

Secretário. 5v alt -5

5

Emprêsa Intermedíérío
Já se acham devidamente montados, devendo iniciar suas

atividades no próxímo dia 1° de junho, os escritórios da Em
presa Intermediária, estabelecidos nos altos (lo Café Nacional,
antígo Bubí, sala 4.

Como já tivemos ocasião de noticiar, a Empresa em aprêço
destina-se a tomar a si o encargo de solucionar todos os assun
tos de caráter publico, junto às repartíções, como sejam regis
tos de estrangeiros, de diplomas, de produtos farmacêuticos,
de patentes, títulos deelaraãórlos, carteiras de identidade e de
motorista, encaminhamento de requerimentos, etc.j aceitando
também, procurações junto (los Bancos e outros estabelecimen
tos.

A nova Empresa, que vlrã preencher uma importante la
cnna, não terá representantes nem agentes, sendo que os seus

funcionários, onde quer que se apresentem, deverão achar-se
munidos dos resllectiYos documentos, que os ídentífíquem,

r-.-
..

·;;;·�;;�;i:��;w�i��;;:;;;;;::c-�---·-----.w�
� COl\IPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
i" CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
.: THE IJONDON ASSURANCE
• IJ. ALMEIDA - Rua Vida} Ramos, 19
-:
._-""._._. .-.........,._-..........- ....- ......_.--_._.•._,..".�_..,.----...-.-_...._.._,..-.....�

,

��fi'jltirm'l1(J

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

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

Médico gratts

NOTE B"I todas estas vantagens por apenas
Jj ,Cr, $ 1,00, Tudo que promete CUID·

nre ínconuueme. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coííançe, que, quando meDOS esperar; a

sorte virá ao SPU encontro
Conserve bem na memória os dias l.I e 18

I

........................................1-----

de PinturaAtelier
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 Permanente
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sah n' 3 I

;........... �&m mm_�

Dec lar aeã o. ,

Os abaixo assinados, ;"x-arrendatários da Padaria Central
comunicam à sua distinta freguesia que transferiram sua,resi·
dência para Capoeiras, município de São José, ondefundaram a

"Padaria América", e onde continuam a atender m a max'mo.

presteza aos que lhes derem a preferência, O fornecimento de

pães será feito no mesmo horário e condições de costume.
Florianópolis, 15 de junho de 1943.

GOULART & NUNES. l5v-5
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I Novos e super-velozes
I caça-subm.arinosWashington - (Inter-Americana) - Um novo tipo de,
unidades velozes para destruir submarinos está' sendo produzi
do em massa nos estaleiros norte-americanos. Segundo descri
ções oficiais o novo navio é semelhante a um destróier, sendo
conhecido pelo nome de "D-Es". Essas novas unidades são
maiores e mais velozes do que as corvetas, que se tornaram cé
lebres no serviço de escolta dos combóios.

Armado para destruir não sómente submarinos, mas tam
bém aviões, o "D-Es" possue fundo chato e que permite mano

brar facilmente mesmo nos lugares rasos. Sua super-estrutura
assemelha-se a de um submarino com uma torre de comando
blindada, com canhões dissimulados e blindagens de proteção
para os artilheiros. Possue também tubos lança-torpedo e pro
pulsores para lançar bombas de profundidade.

Estão sendo construidos dois tipos de "D-Es". O maior
mede 300 pés de comprimento, com uma largura de 36 pés. O
tipo menor 35 pés de largura. Embora, tão grandes como al
guns destróires o custo de produção dos "D-Es" é de .......•
3.500.000 dólares ou seja metade do preço de um destróier. São
necessários 4 meses para a sua construção enquanto que os
c1estróires levam 7 meses para sair dos estaleiros.

I Para treinar os tripulantes dessas novas unidades norte

I americanas foi organizada uma escola especial. Oficiais e ma

rinheiros são submetidos a um treino completo e são transfe
ridos para seus novos navios que operam como unidades com

pletas. ,,:--;;
O secretário da Marinha de Guerra, o coronel Frank Knox,

declarou recentemente que o programa de construções navais.
para 1943 concentra grande parte ele sua atenção na constru
ção de "D-Es" e ele porta-aviões. Segundo o mesmo ínrorman-

I
te a produção de "D-Es" está se desenvolvendo de forma bas
tante satisfatória.

«O público de nossa capital
está de parabéns»

o ESTADO Legunda-feira. 28 de Junho de 1943

Afim de valodzar crindo mais as
nossas terras na Praia Grande, es
tamos oferecendo às pessoas que
nos procurarem urgentemente, um
lindo t srrenol A sua unica despe
sa serú de 356 cruzeiros; e essa

quantia é apenas para pag<JI os

serviços de arruamento, registro e

fazer fac.e ás despescs da transa
ção. E isso Vo:::ê poderá paga: em
suaves parcelas mensais! Aprovei
te, ainda hoje, esta oportunidade.
Lembre-se que não poderemos
atender a todos, mas somente aos

primeiros interessados. Candidate
·se a um lindo terreno á beira-mar,
enviando-nos o coupon ao lado.

Cidade ... . .. _ .. Esfado. . _. __

?
'

Preencha hoje mesmo o coupon
abaixo e estará habilitado a se tor
nar proprletcnío de um magnifico
lote de terreno na Praia Grande!

EMPIlESl! TERRITORIAL E CONSTRUTORA LUISIÉl,�
Rua xavier de Toledo, 70 - Cx. Pastai 723 • S. Paulo

Nome.

I11
1
1i
1
j
1
l
I
I
�

.__-------------------------------------------

I
J
\

Rua ....

EMPREsn TERRliORlll E CO�SIRUIOIUi LlnSTÉL Lnut
Rua h�ier da E(J!mic, 1€1 • B � - Cah:a Posta! 123 • S. Péâulo

\ft1f_1II!S'_IiS:a::.._....liIlilll...Iii!&_Amt:I""""!!I!I·1II�e\1�=;!!iIlE!_G7a�._!t&�;;�i��df�:iiirll!ll?EV-IIf..pt·:lI!***-PR!IIIO'I!I1"Nt==1II3JIIl.9-

Estamos seguramente informados de que, no dia
í: de julho próximo vindouro, <iA EXPOSIÇÃO» in Icio rd
oficialmente a venda do mais variado sortimento de fa
zendas, casemiras, sedas, casacos de senho ro , capas pa
ra h o rn ens, tapetes, enfim, um riquíssimo sortimento.
tudo pelo s is t e rn o crediário, estando, pois, como d isaâ
mos àcima, o público de nossa Capital, de porobens; e

dado o sistema completarnente moderno pelo qu.al ini
ciará suas operações crediários, qualquer pessoa ficlJrá
apta para adquirir os seus artigos de precisão e ainda
por preços do comércio comum.

_

Não deixem pois de visitar «A EXPQSIÇAO,. o par
tir do dio lo de julho, à PRAÇA 15 DE NOVEMBRO na

II, próximo ao Banco INCO, afim de se cert ií'icc rern do
que r-ec lm errte é.

APANHANDO
um

RESFRIADO?

REDUZ éA
,GORDURA
Por Um Novo MétodO'

i
ii Peça, n.a sua F�Hmácí <1, •

horneo-

I yat�a ;-lmelda �ar(lOSO __

E ClfPOlS .. , Depois ... Nc::o

1341 pedirá outra ...

30v-4

I "..,.........��_-..-......- .....·.-_-.·_-�....·_·M�.�.-.-.-�-_-.· I
I AI;uga-se :pa.ra fa.mília a casa n

' 2 (l' an-'
da.r), à rua Visconde de Ouro Pre-lto, esquina da praça Quinze. Tra
tar no Mercado, n. 32. v-3 l

-----------------1
VENDE-SE: ;i�� d�1

mudança
um negócio de secos e molhados,
bem afreguesado, no Saco dos Li
mões, casa n. 280. Tratar na mes-

ma. 5 V.-- 3 I

Faça isto ••• Ajuda a
evitar os resfriados

Quando começar a espirrar, a fun
gar ou a sentir o nariz irritado ... êsse
é o sinal de alarme da Natureza!
Provldencle Logo! Use VíckVa-tro-nol
-pingue algumas gotas em cada na
rina. Depois, repare com que rapidezêle começa a atuar, estimulando e ajudando as defesas da Natureza a repelir
o resfriado. Va-tro-nol é um medica
mento especializado para a "zona de
perigo" nas vias nasais, onde começam
quasi todos os resfriados.

ACÁCIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRI'l'úlUO: rua Deodoro, D. 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESID®NCIA: La Porta Hotel,

apartamento 112
ex. Postal, 110. Fone, 1277

OiTO ELEMENTOS TONíCOS:
ARSEt'-lIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALClO

ETC,
rmnen DO CEREBRO
TOliICO DOS MUSCULOS
Os P�!ídos. Dep&upe,.,do5,
EaQOt6c!OS, Anêmicos, MãG!
(."!ue criam MlIgrOI, CriOl"içll1
uquític!II, r�c:�berão ê tonl-
ficsçíío 9l'1rlll..do organismo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diplomados pelo Instituto Politécnico de FlorianópolisProcurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabelecida nesta pr aço.,.,_.....-.-_...· ....-.-.-.-.·_-...
· ....�.-M...- .....-._...·.-.....·.-_....· ...._...·.-�

. .-.......- .......-.-.....-......

Rua João Pinto n , 18, com Casa Filiada na Capital Federal. que está habilitadá a regulariza roseu:

DIPLOMA, em face do Decreto-lei n. 5.545, de 4 de junho de 1943.

INDICADOR MÉ.DICO
DR. ARAÚJO

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS- DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Ris de Janeiro
.cONSUI/l'l\S - Pela manhã: dlar-iamen te das H às 1 I hs.: à tarde, excepto aos

.sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTólUO: Itun João Pinto 11 •• 7, sob rado -

}<'one: 1.461 - Hesidência: Itna Presidente Couf
í

nho, 23.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Med íctna da Universidade elo Brasil)

Ex-interno do Serviço de Cl ín ica Médica do Professor- Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento ele Saúde
CLíNICA MÉDICA - iHolêstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua l/elille Schmidt 11. 38 - Tei. 1426 - UESID:!':NCIA:..; Rua Visconde de Ouro
rreto n. 70 - 'I'el, 1523 - HORARIO - Das 15 às 18 horas - FI.ORIANóPOLIS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON MÉDICA
DOENCAS UE SENHORAS E CRIANCAS

OONSUI.TAS: Das 10 ,{s 12 e das 14 às 17 horas - Rua F'el ipe ScÍlIuidt, 39 (sobr.)

DR� SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serv íço elo Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
t::llefe do Serviço de Ortalruoleg ía do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade

t'línica médíeo-cirú rg íca especialtzada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
COXSULTóRIO: Rna Felipe Schmídt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

às 18 horas - RESIDíilNCll\: Censelhetro Mafra, 7j - FLOHIANóPOLIS.

DR. SAULO RAMOSINSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELlMANN

Especíalísta em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOIIUNAJ.: estô·,
mago, vesícula, útero, ovárIos, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLAS�'ICA
00 PERtNEO - Hérnias, hldrocele, ve

rtcocele, Tratamento sem dor e operação
de Hemorroídes e varizes - Fracturas:
aparelhos de e-êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Formado pela Universielade de Genebra
Com prática nos hospíta is europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho gen lto
urinário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad iolog ia Clínica com o dr.

Jl.1anoel de Abreu Campanario (São Pau-
10�. Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de J'a
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro
cardiografia clínica - Metabolismo ba
.sal - Sondagem Duodenal -. Gabinete
de fisioterapia - Laboratório d e- micros
copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - F'Ior-lanópol is.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médiea

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

C-:msultas das 17
horos em diante

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, af'c
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
Felipe Schrnidt - Edifício Amélia Neto.

Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmídt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Jcmeíro,
Vias 11 rlaarías -- Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos. 66.
Fene: 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

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

SID1l:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

felipe Schmidt--Edificio Amélia NetoClínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUSTO DE PAULA DR. AGRIPA DE FARIA

emURGIAO - DIRETOR DO HOS.
PITAL DE CARIDADE

Doenças de senhoras - Operações _

Díatermta - Infra-Vermelho - Ultra
Viol:eta

Rua Visco de Ouro Preto, 51. 'I'el, 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
�tamento das dOl'CS e ínflamações nas

senhoras para evitar operações

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Te1, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante

HELENA CHAVES SOUSA
DR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO
ENFER�mIRA OBSTÉTRICA

(Parteira) .
Diplomada pela �:laternidade

de Florianópolis
obstétrico

Atende chamados a qualquef
hora

Praça -da Bandeira, 53 - sob.
(AntiltO LarJro 13 de Maio)

Cirurgia e Ortopedia. Clíniea e Cirurgia
do toeax, Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
ri8l1Ilente das 15 às 17 horas. RESIDÊN
CIA: Almirante AlviJl11, 36. Fone 751.

FARMACIA ESPERANÇA
- do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias _ Perfumarias

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

PREÇOS MÓDICOS..Bna Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edifício do Mereado) _ FONE 1.6.2

Não tenhas dúvIda em de.
nunciar um "qulnta-coluua",
por mais que pareça teu smí
go; não merece tua estíma um
•aldor da rátria. (lt. p. ?f.).

. As anedotas e pIadas aparea
temente Ingênuas são grande!!
armas de desagregação mane.
Jadas pela "quinta-coluna",
(L. !!. !V.)�

.

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos halcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT,54 - FONE 1514

o BRONQUíTE
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRtCOLA
DE SANTA CATARINA

Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Hegistrado no Ministério da Agri
cultura pelo Certificado n. 1 cm �O de Setembro de 1938.

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

FLORIANóPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGl1ICULTORES

Empréstimos - Descontos - Cobranças e. ordens de pagamentes
Tem correspondente em todos os Municípios do Eslado - Representante
da Caixa, Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os coupous das apólices .Fedeeais e dos Estados de São Paulo,

Minas Gerais e Pernambuco
Mantem carteira especial para administração ele préd les.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

C/C à eisposição (retiraela livre) 2%
C/C Limitada ,................... 50/.
C/C Aviso Prévio .. ,..................................... 6%
C/C Prazo Fixo 7%

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

REf,1EDIO
ANT�SEPT;CO

evitam e combatem as TOSSES. ,

CATARROS, as dôres de GARGANTA
as Laringites, os Bronquites.
"'" Ucenca do O. N. S. P. No 186
'"0 • de ,6 de Feverei ro. çO�"•

""flO/h <
•

de 1935 fi$lS 9'

01.0.002, Euco.ljiplO\ O.,

Livraria e Papelaria NOVA
de

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

público, em geral.
Arligos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
cientificos. 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 .

o Mucus da
Asma Dissolvido
RopidámenteOs ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo
minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médtea, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques, Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
cessarío é tomar 2 pastilhas de Mendoc",
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e f�l ra
pidamente e completo alivio do sotrlmonto
da asma em poucos dias. Peça Mendoco.,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Mendaee A�o�:,:�:'�

A os sofredores
Drc: L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a muddnça do seu

consultório 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 Q ras

posta.

LEILÃO
No dia 30 do corrente, 40 feira.

à rua Fernando Machado n
' 64,

serão vendidos em leilão os seguin
tes móveis: - - guarda-roupas com

e sem espelho, mesas de cabeceira.
camas de solteiro', 2 crista1eiras,
balcão com mármore e espelho. ca
deiras para sala de jantar e de vi
sita, mesas, poltronas, mesa elás
tica, mesinhas, bureau com 7 ga'
vetas, cadeira giratória, tapetes
grandes e pequenos, banqueta gi
ratória para piano, cômoda com 6
gavetas. dita com 4 gavetas, guar
da comida, espelho para ban heíro ,

fogareiro elétrico. dito a álcool,
louças, vidros. armario, guarda
louça, violão, depósitos de manti
mentos, máquina de cortar cabelo
e muitos outros objetos que serão
lançados na ocasião. 5v-�

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

mercial, os ex-arrenda târios, srs,

Pedro Claudino Goulart e 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 15vll

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Segunda.lelra. 28 de Junho de 1943
A 'gasolina e os

6nibus cariocas
•

RITZ t
Filhos, noras e netos, ainda com o coraçãa sagrando pelo rude
golpe que acabam de sofrer com a perda de seu adorado e ines.
queeível pai, sogro e ave. JOÃO BATISTA PEIXOTO, agradecem

HOJE 2a.-feira HOJE a todos quantos os confortaram com visitas, fonogramas, tele.
A's 19,30 horas

I
gramas, e convidam os amigos do querido morto para assistirem

Continua o grande suce"so d à missa de 7' dia, que, em intenção à sua alma, será celebrada
.. e amanhã, às 8 horas, na Capela do Espirito Santo. Agradecemontem: mais uma vez, aos que assistirem a êsse ato de caridade cristã.

Mowgli, O menino lobo
Complemento Nacional Lei aprovada Esperam nos Balcãs
Olympic Jornal 115 Washington, 27 (U. P.) _ Por
Preços: 3,30 e 2,20 39 votos contra 37, o Senado apro-

-o- vou uma lei que proíbe o paga-
Amanhã às 14 e 19 horas

comemorando o dia de S. Pedro:
Forrnidavel programa duplo.

/

Rio, 28 (E.) - O vespertino, "O
Globo" regisita que o presidente
do Conselho Nacional do Petróleo,
general Horta Barbosa, corno me

dida de precaução, resolveu dimi
nuir de quinze mil Iitr os diários
o suprimento de gasolina destina
da aos ônibus desta capital.
Essa resolução foi posta em vi

gor com a diminuição dl:l, alguns
coletivos nas diversas linhas. Di
ante, porém, das providências to -

madas pelo coordenador da Mobi
lização Econômica, que af'astaram
os receios, de uma posivel falta da
quele carbur-ante, o Conselho Na
cional do Petróleo acaba de deli
iberar o restabelecimento da cóta
de distribuição anterior.

Prêmios às (rian�as
Rio, 28 ··E.·· A's crianças que

coletarem maior quantidade de
horracha usada, o sr. ministro da
guerra prometeu, nesta capi'tal, os

prêmios constantes de um passeio
em «tanque» ou em carro "Jeep",
das forças motorizadas d,o exército.

õãqui·�-·-i3--�-ês;s-"'·ã7ab;�:f'�
guerra

Rio, 28 ··E.·· A's muitas profeci
as sobre a data da terminação da
guerra, veio agora incluir se a do
famoso astrólogo Demétrio de To
ledo, o qual fixou o fim do confli
to para 24 de julho de 1944.

.1;

É mu. DOENÇA
MUlTO PERIG,OSA
PARA A FAMILIA
:E P.A.1i.A A RA.ÇA

Heranca jacente
Porto Alegre, 28 (C. P.) - Fa

leceu, há tempos) nesta capital, o

padre Emilo d'Amoré, que não dei
xou herdeiros sucesiveis nem tes
Itailuento, o que determinou o de
ferimento dos bens deixados pelo
exbínto à União Federal.
Agora, o dr. Alceu Barbedo, pro

curador da República neste Esta
do, apresentou ao dr. Neí da Silva
íWúede{l:nann, [uíz de direito da 'la
vara da comarca e privativo dos
Ifeitos da Fazenda Nacional, um

Il'equerimento, no sentido de s'e

rem entregues ao serviço regional
do domínio da União todos os ímó
veis pertencentes à herança jacen
Ile .

frei Evaristo
.
- ---_ - -.-_ _-_-_-_ _._ _..-_.

Amanhã; às 8 horas, na igreja
de Santo AntcSnio, a direção e o

corpo docente do Grupo E. A. "San
to AntcSnio" farão rezar missa em

sufrágio da alma do inolvidável
Frei Evaristo Schürmann, cujo 4'
aniversário de falecimento trans
correu ontem.

( .

Os alemães
'

e
sir Samuel Hoare

Londres, 28 (U. P.) - Os nazis
Ilas procunaeam, por todos os meios
forçar o embaixador britânico em

Ma:dr1d, sir Samuel Hoare, a aban
donar 'a Espanha. Numa carta que
endereçou aos seus eleitores do
dastrhto de Chelsea, o diplomata
l>ritâ,l1iiCQ afirma que Os alernães
Iançaram mão, contra êle, até de
métodos de "gangsters",

.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como
inimillo do Brasil (D. E. M.).

Depois .•.

L

�,:,: ;;'_..':..
-

__ Quando a Vitória for alcançada, a General Electric
voltará a criar e fabricar os. aparelhos que tanto
contribuem para o bem-estar de todos nós,

I; .. " • Nesse Interim
Procure conservar, da melhor
manedra possível os aparelhos
General Elect.ric que possua
ern seu lar. Hoje são eonsidera
dos verdadeiras preciosidades,
pois; enquanto a guerra durar
não serão fabr-icados novos.

"I
_______ lPARA ALIVIAR

OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

Três m'il alemães aniquilados Mas onde 1
E quando 1

São Francisco, 28 (U. P.) - A
emisora de Tóquio dnforrnou que
na China foram destruidos ,42
aviões aliados em combates, aéreos
pela artilharia anti-aérea [aporiesa.
Os nipônicos não deram a conhe
cer o período de tempo ou data
em que foram derr-ubados os apa
relbos.

Moscou, 28 (U. P.) - As tropas
soviéticas aniquilaram cerca de
3 mil alemães na frente meridio
nal, 'ao rechaçar, com o fogo de
artilharia, a tentativa mais impor
tante feita pelo inimigo para atra
vessar o nio Donetz superior.
Os germânicos atacaram tam

bém o setor noroeste de Moscou

empregando numerosos efetivos
apoiados por formação de tanques.
Essa operação, que tinha por ob
jetivo atirar para léste as Iínhas
russas, foi igualmente desbarata
da, sofrendo os atacantes perdas
consideráveis e vendo-se obríga
dos ,a retroceder .às suas primiti
vas posições.

Se V. S. sofre de aturdímente
catarral e zumbidos nos ouvidos"
compre na farmácia um frasco de'
PARMINT e tome-o de acôrdo com
as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos;
zumbidos dos ouvidos. As narinas;
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e'

cessa o desprendimento do muco>
Buenos Aires, 28 - Fonte bem nasal na garganta. Parmint é agra-

informada declarou que o sr. Ra- davel ao paladar. As pessoas que'
mon Castillo requereu ao governo sofrem de aturdimento catarral
uma pensão de 3.000 pesos argen- farão bem, provando êste remédio.
tinos mensais, quantia que geral- ....,._• .,._••_ •••_•••_•••••_•••_._•••_.�. ._...._;mente é concedida aos ex-presá- .

"a Bandeira Naci!_>nal quando e� pr6 -

_ ttto ou procissão, nao sera conduzida ent

dentes, vivos. Sendo-lhe concedida posição horizontal" e irá ao cent;ro dd�.·,
. testa da coluna, se isolada; à dírefta :'essa pensão, O ex-chefe do executí- testa da coluna, se houver outra bandel-'

vo rterá que abrir mão da pensão Ira; ii fr�nte e ao ce�tro da testa da ICo-luna, dOIS metros adiante da linha pe �s
que percebe atualmente, 1800 pe-] demais formadas, se concorrerem u:.�,'. .

d ou' mais bandeiras". (Decreto-Ieí n, 4.1"'�.,
S.OS, Como JUlZ aposenta o. de 31 de julho de 1942; _ Art. 18. N. 2)'.. ·

Agradecimento e Missa
o sr. Castillo ped e

uma pens.o

Londres, 28 (SIA) - Uma irra
diacão de Vichí, diz que há sinais
de que 'Um ataque aliado aos Bal-

mente de subsídios oficiais para cãs é iminente. A aviacão alemã
reduzir 'os preços dos alimentos na foi fortemente reforcada no Medi-
venda de retalho. terr'âneo, nOS últimos dias.
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