
De mês para mês diminue a avão submarinaLONDRES, 29 (U. P.) •.• ESTÁ DIMINUINDO, DE MÊS PARA MÊS, O TOTAL DE NAVIOS ALIADOS AFUNDADOS PELOS
SUBMARINOS DO "EIXO". CALCULA·SE QUE AS PERDAS ALIADAS, NO MÊ� DE JUNHO� SERÃO MUITO MENORES DO
QUE AS DOS MESES ANTERIORES. INFORMAÇÕES DE ESTOCOLMO SALIENTAM QUE, MESMO EM BERLIM, É ADMITI·
DO O FRACASSO DA CAMPANHA SUBMARINA TOTALITÁRIA. AFIRMAM OS TÉCNICOS ALEMÃES QUE OS ALIADOS-J)E·
SENVOLVERAM O SISTEMA DE PROÇÃO AOS COMBOIOS, O QUE DIFICULTA A AÇÃO DOS SUBMARINOS ..ALÉM DISSO,
OS SUBMARINOS SÃO OBRIGADOS A REGRESSAR PERIóDICAMENTE PARA SOFRER GRANDES REPAROS, VISTORIAR

AS MÁQUINAS E DAR DESCANSO AOS SEUS TRIPULANTES .

.............................................................................................. e•••e ee••6 .

Bm memória do Diz que a catedral

p,�:�!{!���,!Pi!��rl'�� § ,;. '0 ��:;����iL������l0��:,f}i:o Brasil, expressivas homenagens
ao marechal Floriano Peixoto, cujo foi bombardeada e dantrtcadá du-

ranle o ataque efetuado ante-ontemnnlvcrsàrlo de falecimento trans- à noite contra essa cidade. A ernis-
corre hoje. O ministro da Guerra, O lUAIS AN'rlGO DIARIO DE SANTA CA'rARINA sora de Berlim, por sua vez, fez
por intermédio de um oficial de seu Pronrietârio e Diretor-gerente - ALTINO FLORES saber que foram causados danos

gabinete, fez colocar bela corôade' I:'t nave c cntral do templo, assina-

I de Junho de'11.9""43' •

I
lando ouíras informacões, tambémílôres naturais no pedestal do mo- Ano XXIX Florial1ópolis-Quartã.feira, 30 -. H. 8855 de or-igem alemã, que' os danos Ifo-

numento daquele marechal. J ram "muito sérios".

Racionamento após a� guerra�resultante dos próprios efeitos '����b;i�;�
de cartazes

.

Rio, 29 (A. N.) - O professor Jorge Karíurt, em entrevís
ta concedida-ao "O Globo", declarou que embora possa pare
eer paradoxal, o racionamento como solueão permanente de
vários problemas sociais, fora encarada 1)01' vários técnicos
durante a "Conferência de Alimentação", reunida nos Esta
dos Unidos.
Esclarecendo o assunto, acrescentou o entrevistado que ape

MI' de todos os males que nos trouxe a guerra, dela resultou
:,erto nivelamento social, "nivelameute dos direitos do homem,
estabelecendo, ou procurando estabelecer, em bases razoáveis
e sem perturbações intestinas, dentro dum processo de evolu
�lâo lenta e segura, � nietuS-_.d�";tq��Al$ todas a§l._.Çlas!'es.
Um dos veículos para chegar-se a êsseresultado, embora pareça
absurdo, é o raclouamento, O controle da aquisição de alimen
tos, vestuários e outras utilidades, evita a brusca asceneão de
preços, porque impede o nrmazenameuto e estabelece IH'OpOI'
ções idênticas para todos que, assim, deverão adquirir apenas
I) necessário, sem distinção entre o poder mais e poder me

nos". O entrevistado acrescenta: "Nos Estados Unidos obser
vou-se

.
o seguintes inúmeras famílias que nunca tinham ex

perlmeutado êste ou aquele alimento de preço alto, passaram
a adquírf-Io graças ao racionamento, que os tornou aeessívets.
i;s.ses resultados, êsses bons resultados, sugeriram aos delega
(los de várias nações, demorados estudos, visando a continua
çâo 110 raelonamento, mesmo depois de terminada a gnerrn.".

Londres, 29 (D. P.) - O Serviço de Informações do Ministério daRio, 29 (A. N.) - A Comissão Jul
Aviação anunciou que os "Caças" "Typhoon ", da RAF e aparelhosgudora do "Concurso de Cartazes"
"Albacorc", da Aviação Naval, atacaram, na noite passada, um com

para a propaganda do bônus de boio alemão de 3 navios mercantes fortemente escoltados por lanchasguerra terminou' o julgamento dos
torpedciras, que tentava passar pelo estreito de Dover, avariando umtrabalhos aprcscn tados, em núrne-
navio de abastecimentos e duas lanchas.1'0 de 411. Foi o seguinte o resulta-

elo: 10 lugar, prêmio de 10 mil O comboio foi avistado entre o Cabo Gris-Nez e Boulognc, e os

primeiros a atacá-lo foram os "Typhoon", que- desafiaram o intensocruzeiros, coube ao concorrente Síl-
fogo anti-aéreo, e canhonearam os navios do comboio e as unidadesvio Lira Madalena; 2° prêmio, cin-

co. mil cruzeiros, coube ao concor-
de escolta. Em seguida ao ataque, observou-se que uma das lanchas

rente Paulo Rocha Gomide c Ame- estava, em chamas. Imediatamente; entraram em ação com suas bom
ricauo Lani; e o 30 prêmio, três mi bas os aviões navais, tendo um piloto informado que houve explosões
cruzeiros, coube � Canlos, Klaneke .

junto a um barco mercante c à lancha que o escoltava por este-bordo.
A Comissão Julgadora resolveu pro
pôr ii Comissão Executiva que con

ceda, também, um- prêmio de mil
cruzeiros a cada um dos concorren

tes que obtiveram menções hon
rosas.

Glorioso' feito dãs forças chinesas
Londres, 30 (U. P.) - Em sua transmissão de hoje, a

B. B. C. anunciou que as forças chinesas reconquistaram Han
chow, capital da província de Chekiang, a qual os japoneses
ocupavam desde há quasi seis anos. Hanchow é um porto im
portante e está situada somente a 160 kms. a sudoeste das
ilhas principais do arquipélago japonês, pelo que os aeródro
mos de Hanchow poderiam ser utilizados pela aviação aliada
para atacá-las. �

. Bombas sobre a
Itália

Argel, 29 (D. P.) - Reggio de
Calábria, Messina e os aeródromos
de Venfiorito, Diego e Nilsen fo-

�:;1� :��eç�t:l1���:�a. bombardeados Vai aos EEe UD. o ministro S.aloado Filbo_........·.w.:.,.....·.w.....-:,......·.·.-:..·.....·.. Rio, 30 (A. N,) - o vespertino "O Globo", reportando-seDepOIS _
da vltó�la. à notícia anteriormente divulgada sobre a próxima visita aos

re�ornara ao e5tudlO IJ:iJstados Unidos por parte do ministro da Aeronáutica adianta
Washingt�n, 29 (D. P.) - O ator que essa viagem será realizada nos primeiros dias de j'ulho, deDouglas Fairbanks J�r. declarou vendo, segundo o referido jornal, demorar-se nos Estados Uni

que se.u. t'�nico �ensamento é Jutar I dos apenas 15 dias e não um mês como anteriormente fora
pela vitór-ia aliada e, se escapm' anunciado. , ,.

',

com vida, voltará ao cinema. Dou
glas revelou que já participou em

alguns combates ligeiros e que pre
tende intervir em batalhas de gran
de importância antes do fim da,

· e �

Esperam-se transcendentais
acontecimentos

guerra.

Escrita pelO sr. Flores da CUllbaRio, 29 (C. P.) - Como in- Cunha, na sua qualidade de
"

h' t II d
.

rormamos a empos, o ex-go-,!:coman ante que fOl da Brigada
vernador Flores da Cunha es- Oéste, na revolução gaúcha,
tava escrevendo um livro sôbre 'descreve o combate da ponte de
o movimento revolucionário de Ibirapuitã, onde, além de ter
1923, que agitou êsse Estàdo.: perdido o seu irmão Guilherme
Agora, podemos adiantar que Flores da Cunha, foram feridos
o referido livro já está, por as- I êle próprio e o então tenente
sim dizer, conc1uido e, ainda

I

coronel Osvaldo Aranha. É es
ontem, o matutino "Diário de' cri to em linguagem simples,
Notícias" estampou um capítu- � mas viva e pontilhada de ter
lo da obra, que despertou in-

I
mos gauchecos e alguns termos

terêsse entre todos os que dêle
r
castelhanos. O referido capítu

tomaram conhecimento. No re- lo foi o primeiro a ser divulga
ferido capítulo, o sr. Flores da

I

do na imprensa carioca,

Moscou, 30 (D. P.) - Três tentativas acabam de fazer os alemães
para quebrar as linhas russas na Ucrânia. No terceiro assalto, inter
vieram três mil homens, que foram vigorosamente repelidos, como nos

Wois ataques anteriores.
As autoridades soviéticas conservam o mais estrito sigilo sôbre os

movimentos de suas tropas, emboru as emissoras do Reic.h estejam
irradiando diariamente notícias espectaculares sôbre os preparativos
russos. Tanto Berlim como Roma e Vichí- noticiam deslocamentos de
tropas russas em alta escala, especialmente nas frentes central e me

ridional. Essas concentrações são mais notáveis "'-- prosseguem as in
formações nazistas - no setor de Vclik iluki a noroeste de Moscou e
em outros pontos a oeste c sudoeste da capital moscovita. Diante do
silêncio das fontes russas, as informações de Roma e Berlim revelam,
pelo menos, grande nervosismo.

Comentando a situação, .declarou extra-oficialmente um funcioná
rio russo: "Todos esses rumores da propaganda inimiga são indício de
que. o terreno está sendo preparado para iminentes e transccdentais
acontecimentos".

"

,_..,..,._,.•••-_ _._ .".........-.J

Pierre BOl550ft não
é mais nada!

Argel, 29 (D. P.) - A renúncia
de Pierre Boisson de seu cargo de
governador geral da Africa Oci
dental francesa foi aceita pelo Co
mité Francês de Libertação Nacio
nal. Essa informação foi transmiti
da pela "rádio de Argel. Recorda-se
que o sr. Pierre Boisson era con

siderado acérrimo inimigo dos par
tidários do general De Gaulle.
.,...................�....,._,._.....,.....,."_.,,,..,. -.·_-d-.
O sr. João Alberto

em Porto AlegreP. Alegre, 29 (A. N.) - O coor

denador da Mobilização Econômica,
ministro João Alberto, divuâgou sua

satisfação pela, visita ao Rio Gran
de do Sul c esclareceu, amplamente,
o problema do combustível, acres

centando que será instalada nesta
capital uma Comissão de Coordena
ção, sob dependência do interven
tor federal a qual solucionará os

pr,óblclUHs da prQd�lçi\o S,nlc:ha,

Um avião, de 11 em ·11· minutos!
Nova Iorque,' 30 (U. P.) - Uma revista especializada revela

que as nações unidas estão produzindo novos aviões de caça de
maior velocidade. autonomia e potência de fogo. Espera-se. tam

bém. para breve a construção de bombardeiros' com capacidade
para transportar bombas ainda maiores que as famosas de cêrca de
dois mil quilos cada uma. Mas. isso não é tudo; o Anuário Aéro
náutico acrescenta que a produção de aviões militares atingirá. den
tro em pouco, a cifra de noventa mil unidades, isto é. mais vinte
e quatro mil aviões que os produzidos no último ano. quando sai
raro das fábricas sessenta e seis mil máquinas aéreas. Finalmente.
a referida revista informa que os Estados Unidos estão produzindo
um avião em cada onze "minutos,.. ,

o resultado de runloroso processoRio. 29 (A. N.) - Foi o se- to Gustavo Engels. Geraldo Melo
guinte o resultado do julgamento Mourão; condenados a 25 anos;
do Tribunal de Segurança. hoje: embaixador Kurt Pruffer. Valen
absolvidos; Camilo Mendes Pi
mentel, Vasco Pezzi, Alexandre
Konder. Carlos Astrogildo Cor
reia. jeferson Araujo Dias. Ernest
Ramuz. Heins Ehiert, Herbert Kurt Martin Weingartner. Osvaldo
Friedrich; condenados a 30 anos: Riffer Franca e general Othmar
)yljQ de Regi$ �ascimento. Alber- Ga�ilisch�mch•...._....._ ;...r__,_b._�� __J

cio Wurch Duarte. Hermann Bon�
ny e. Walter Becker; condenados
a 20 anos; julios von Herer,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o PRECEITO DO DIA
Muita gente pensa que o

p.neumotorax inutiliza o pulmão
Diz-se até que o pneumotorax
faz secar o pulmão. E' puro
engano. O pneumotorax bem
dosado e aplicado por profissio
nal que lhe conheça a técnica,
não tem ação sôbre as zonas
sãs do pulmão. S N .E.S.
.....,..,.................. -- _.- -. - -

-�....
nações, quando l�r�ra- q17e�ri des-
truiu todas as que existiam na Eu-

O "frout" d.a propaga0'da \o;���;��o�;lr��:terra alheia" - Rufo,
•

DO PHESS-li'i:FOIUIATION - nações ao livre desenvorvdrncnto e tadas pelo socialismo durante as A ANEDOTA DO DIA
POR WiLLfA:\!I L. SHILER, CO- colaboração. A vitória das l1�õíes duas úlbimas gerações. Antes do ESTA' CERTO
NH.E)CIDO .lOHNALISTA NonTE- que se acham unidas pelo 'pacto advento do regime fascista, os so

AMERICANO E Al"TOR DO "DIÃ- tripartite assegurará á Europa cialistas formaram os maiores par
IUO DE BEHLIM". uma tal paz que' permitirá a coope- tidos da Alemanha, Itália, Espa-
Nova Iorque, maio - A menos 'ração de todos os povos, na base nha, Austria, França e ainda for

I que eu me engune, a notícia do úl- de seus interesses comuns e da jus- ruam os maiores partidos da Sué-

I timo encontro Hitler-Mnssoliní la rcpartição das riquezas cc onô- cia e Dinamarca e mesmo da con

marca () inicio de uma vasta cam- mí cas do mundo ". servadora Suissa. O nacional-so
Ipanha de propaganda do Eixo, que I .

Irradiações p�stel'iores de Ber- cialismo rle Hitler nada têm ele co

I culminará cru breve com o lança- lim, Roma e Par-is cstend er am-s c ITIIUlll com õste ramo do soci alis
[monto, por Hitler, de uma i nul il, sôbrc () tema, tornando claro que mo, que é abundantemenle social
! mas i nrp rr-xs i un n nt c "Carta da Eu- Hitler' pretende seguir a mcsmu democr-ata. Mas,' em desespero de

'I!ropa'" . técnica que deu tão bons resulta- causa, o "fuehrer". pod e encontrar

I Sua inteJl<,':-lf) se.rú fazer coricur- dos com as massas germu n i cus : algum aspecto revoluc i o nár.io sô
! rênc ia ú "Cartu do Atlântico" e, a oferecer tudo a lodos e prometer br-e o qual apelará para as massas,

j.iulgar pela barragem de p.rnpugan- Ulli verdadeiro pura i so na terra. que desconfiam do capitalismo,

I da p rr-l i in in m-, proruclcrú aos po- Até agora, os fatos inelicam que de Wall Street e da City de Lo n-

I vos oprimidos da Europa uma paz parte ria propagan«!n nazista, nos dres. Tendo certeza de que' ele
I ele "justiçu ", "prosperidade" e pcóx im os meses, consistirú em in- fracassará, mas o que nos in teres

i "soc ial+smo ". De acó rdo com Ho- xixl i r na natureza "revoluc ioná- sa é -a tentativa e não () resultado.

jwan] K. Sm ith , nut or do ex cclen- ria" e "socialista" C[O seu prouru- Parte ela nova campanha nazis
rte Iivro "O últi ruo trem de Bcr- ma p ara o futuro da Europa. E ta para impor a "Carta da Euro
llim", o m i n i st ro da Propagnurla êstc um velho golpe. que <leu Mi- pa" será uma tentativa para banir
!,Joseph Gocbbels espera fazer da- IIlOS rcsultudos na Alemn nh a. A a "Carta do Atlântico" do espir i
[quel e lançamento I) granrle golpe cmíssoru de Paris, controlada pe- to dos povos da Europa.
de propaganda da guerra. Smith, los alemães, insistiu nesse aspecto Trn argumento lip icarncnl c na

que se encontra atualmente e ru da questáo. Falando sôbrc os rc- z isl a contra a "Carla do Atlânti
Berna, na Suiça, lugar ideal como sultad os das couvcr sações enlre co

" foi dado recentemente pela
posto ele escuta para os assuntos Hitler (' Mussnlini, aquela cm isso- emissora gerrnan ica, em um co-

alemães, soube qmc a "Cada ela ra declarnu : "Pnin cip ios claros, mcutúr io político sôbre o encon-

Europa" utilizará os mclh ores p on- concisos e revolucionários estão Iro dos rlois líderes do Eixo. O
tos da "Carta do Atlântico" e o sendo postos em execução. locutor, Heing Brcnu ing, disse:
plano Bcveridge. Quanlo a mim. A realização desses princípios, "Aqui estão quatro fatos: primei
creio que () "f'uchrer" acrescenta- que são semelhantes aos que pro- ro, Roosevelt e Churchill tiveram
1':\ alguns pontos demagógicos de vocuram no mando a grande rc- opor tun i rlaxle, depois ria primeira
sua própria autoria. volur âo socialista do século ví n- guerra mundial, de realizar novas

Anúncios mediante contráto

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

T�ü. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês c-s
Número avulso Cr$

No Interior:
c-s
c-s
c-s

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

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu-

II ;::�;�;;f�,:��:�;��;::;;dos· nos artigos assinados

Em colapso o «Iront»
financeiro nazista
MAURICE CHANDLER -

(Exclusividade do C. E. C. para
O ESTADO) - Levando-se em
conta o custo geral da guerra,
a precariedade da situação dos
países ocupados, a insuficiên
cia agrícola da Alemanha e a

nulidade do seu comércio exte
dor, está iminente o colapso
do seu "front" financeiro. A
agricultura alemã atravessa
atualmente o seu momento crí
tico decorrente da grande es
cassez de adubos, que com a

quéda da África francesa em
mãos dos aliados, deixaram de
lhe ser fornecidos. O comér
cio alemão que no início da
guerra lutava já com grandes
dificuldades foi inutilizadô
completamente pela severa vi
gilância da esquadra britânica.
A última mobilização hitleria
na colocou as finanças nazistas
num estado lamentável e os

gastos necessários à reparação
d{)s danos causados às indús
trias bélicas alemãs pelas in
cursões da RAF, agravados
com a destruição dos diques de
Mohne e Eder e as contingên
cias de mais uma campanha na

Rússia, torna perfeitamente
viável o advento do cháos fi
nanceiro e consequente derro
cada final da Alemanha na-

zista.

Quando alguém. t"l como o claya,.
lheiro da i1119traçllo Q.ooima, ofurecel'
lhe. em runÍ>1Tel gesto, um OIIJice do
excelente lI.psritlvo lC NOT, lemtlra
oe V. Sino -de acreSCentar, AO a.grade-
08' a. gantilezl1:EfTEE TAI1.
T;E!1lJ NEY APElUTIVO

PilEDI/.El0I

fdl%i$�[�1(//'1 PR[)o{/ro liA !(hOTSÁ. /110.,(011. E SE6(1ROS
'-- ITA.U.I ....II

Ao tentar esquivar-se às determi·
nacões dos órdos de Estatística 1\.fI.
i1ftar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para. os influi·
1°8 do Brasil, ii lei é in,fJ�",iv,).
�D� J\ I(,},. -

o genlle da futura
Europa" foi (lado em

grafos do comun icado
contro dos ti i tadores :

"Carla da tp, é nos garantida pelas nações idéias, mas não Iornm capazes: se

dois para-',reYOlnCiOnúrias da Europa". gundo seu atual prograrua consu

sóbre () en- Esta espéc-ie de conversa dú i1I(,- bstanc.iado na "Carta do Atlànti-
lhorcs resultados na Europa do co

" é apenas mais uma tentativa

Estamos seguramente informados de qEe, no dia
l' de julho próximo vindouro, «A EXPOSIÇAO» lnlciará
oficialmente a venda do mais variado sortimento de fa
zendas. casemiras, sedas. casacos de senhora, capas pa·
ra homens, tapetes, enfim, um riquissímo sortimento.
tudo pelo sistema crediário, estando, pois, como dissé
mos àcima, o público de nossa Capital, de parabens; e

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

Não deixem pois de visitar «A EXPQSIÇAO. a par·
tir do dia lo de julho, à PRAÇA 15 DE NOVEMBRO n°

11, próximo ao Banco INCO, afim de se certificarem do
que realment� �,

- Leu o que o «Rebate. es
creveu contra você? Não pro
testa contra tantas infamias e
mentiras?

- Não. O que eu não quero
é que eIles digam a verdade.

'"
O PRATO DO DIA

SOUFFLÊ DE AGRIÃO
Doure bem uma colher de

manteiga com duas colheres de
farinha de trigo. Junte aos pou
cos, duas chicaras de leite tem
pere com sal e .pimenta, 'junte
quatro gemas, um prato de
agrião, cozido e bem picado.
queijo ralado à vontade" e por
último as claras batidas em neve.
Deite em fôrma untada e leve
ao forno quente.

.._

ropa, com excepção de duas. Mas
esse é um dos novos aspectos da
propaganda naz ista. Braun von

Stumrn, chefe-assistele da seccão
de imprensa do Ministério do i�x
terí or do Reich, tentou dizer aos
poucos correspondentes neutros
que ainda restam em Berlim que
a Alemanha lJ1'rovou seu respeito
pelas pequenas nações, assinando
com elas numerosos trata,d·os co.:---·
merciais.
Realmente. a Alemanha tem não

sómcnte tratados comerciais, como
tambem pactos de não-agressã,o,
eo,m t(}(las as l1nções escravizadas.
Mas êste. naturalmente, é um as

sünto que a propaganda nazista
procura evitalr, comó evitarú' mui
tos outros, quando Hitler, em meio
a todo ruido de pr(}pagaJld� que
Goebbels puder inventar, p'J'OI11uJ
gar a sua falsa "Carta da Europa".

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 escril6rio

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.

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

DE SANTA CATARINA
Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da Agri

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

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

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

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado - Rer>resentante
da Caixa. Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorteio selllestral, elll Maio e Novembro.
l'aga todos os COII}>0118 da8 �póllces ,}?ederais e dos ·Estados 'de São Paulo,

�lInas HCl'ais e PC1'nambuco
IvJ,antem carteira especial para administração de prédi8s.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

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

Aceita procuração para receber vencimentos em todas as Reparti.
ções Federais, J::StadllUis e Municipais. ._" ,.-.- ',..

t.

"O objcti \'0 COI11l!JI1 elas poien- que IPodemos .imagi nar. Quasi to- dcst lnadn ao fracasso, que, ahso
ci as do Eixo é a d ef'esa ela civi li- dos nós sabemos que as grandes Iutamcnte de acôrrlo com o esp ir i
zação européia e ... o direito das Illl'lssns cL1ropéi;�s 10ra,111 C(lllqUi�-1 to impio do passado, baseia-se nos

quatorze pontos de 'Wilson; ter
cCÍro, sob a influência do bolcbe
vislllif, a independência das pe
qllenas nac:õ(>s, promeli.da pela
"Carta rio Atlàntico", jú foi prati
C:1Jllente posta de lado; qGatro, os

seus novos ob,ielivos, expressos
pelo "Times" (de Londres), des
tinfolll ii E1JrOpa a dominar.ão, divi
di,da entre a Inglaterra e o bolche
visll1lo" .

Pode causar surprrcsa o fato de
a Alemanha derramar lagrimas pe-
1 ... ir':lepen{lência das pequenas

..A
SUA 9Ró9'RIA

... !9ilt'L, f;, ... __

,2,;-ioá""...
'_H,.:

.r_�.!.,-fJ...
Siga ã V02 da experi- tia contra certos sofrimen-

encia. Faca o que têm
feito milhares de Senho
ras. que devem sua saude
normalizada e livre de
contratempos ao grande
remédio A Saude da

tos que periódkamenle
afligem a mulher em
todas as fases da vida _
nct puberdade. na idade
adulta. na idade crítica.

A Saude da Mulher
Mulher. Regulador. tôni- é o remédio que traz no

co. anti-doloroso, A Saude nome o resumo de SU��
da Mulher é uma qaran- virtudes. ;,

·U!u·

«O público de nossa capital
está de parabens»
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NOTA CARIOCA
DJ� VITOR DO ESPIRITO SAN·

TO - (COPYRIGHT DA PRESS
rARGA, ESPECIAl, PARA O ES·
TADO. - Rio - Quando, distr-ibui
lIa, oficialmente, a imprensa brasí
leira divulgou a notícia do' crime
de traição praticado pelo engenhoí-
1'0 Laoerda de Almeida, a condena

ção foi unânime. Rara foi a pessõa
que não interrogou admirada se o

tal traidor não fôra ainda fusilado.
Efetivamente, outra não podia ser

a opiuião geral. O notícíárto Iorue
chIo pela agência oficial não per
niÍtia a menor dúvida quando ii

autoria do nefando crime.
jntegr-alista fánatico, germanõtí

lo com alma de escravo, o enge
nh{'iro Lacerda de Almeida cou

essou o seu crime em toda a sna ,

�h('{liolldcz. Veudêra planos de de
fr,�a" �·o nordeste aos inimigos da

pátria, pelos trinta dtnheíros de
Judas. E o miserável não dernons
irava sinal dc ar-rependimento, Foi,
llssim, motivo de estarrecimento
geral, a notícia de que o traidor
fôra solto, tendo viajado para a ca

pital da República, 1)01' via aérea.
Os jornais estranharam tanta be
nevolêncía, tanto mais se afirma
va que Lacerda de Almeida não
sei-ia condenado em virtude de seu

parontêsco com um grande capitão
. da íudústrta.
Veio, finalmente, a palavra do

advogado do acusado. AfÍl'JIlou I)

causídico que nada Iícára apurado
contra o seu constituinte, cuja íno
cência o processo provára. ::\las, fi

�olícia pernambucana, num gesto
dr legítima defesa, revela através
da imprensa carioca o depoimento
do próprio criminoso, prestadoI
rante autoridades daquele Esta.
. Solto tal criminoso, breve O�

_. �lS cúmplices estarão igualmente
m liberdade, provocando sem dú
ti(Ia tais fatos, profundo tlesâni·
mo euü'e os verdadeiros l)atriotas
que procuram honestamente, dig.
namente, sinceramente, colabol'm'
com o govêl'no no combate St'l',

tréguas, sem quartel, aos nossos

inimigos interl10s ou externos.

Sigamos os éxemplos da Iugla·
teI'ra, se não quizermos ter o tris·
te fim. dos paises imprevidcnte<;
que não combateram com cficil'n·
ria a quinta.coluuna.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

o ESTADO Quarta ..feira, 30 de Junho de 1943

�de
TIIeRAfE'"'"HEA/lIJ'Inc

1 que a fabricação da cerveja
já era conhecida dos egípcios;

e que Her6doto atribuiu sua iu
venção à divindade Isis, dizendo
que o licor chamado "z\ithos"
era feito com cevada fermentada.

2 que a Rússia, os Estados
Unidos, a Hungria, a Argen

tina, o Canadá e a Austrália
são os únicos países do mundo
que produzem trigo suficiente
para o seu consumo e ainda o

podem exportar em grande quun
tidade.

3 que o uso do sêlo postal foi
criado na Inglaterra, em

1840, no reinado da ráinha Vi·
tória; e que foi Sir Rowland Hill
o mverrtor dessa utilíssima e

prdtica modalidac'e de franquia.

Os cães ladram e Vida Social Ia caravana passaCHARLES SISIUONDI campanha Inegualável, destro- A.nlversárlou
(Excluslvldade do C. E. C. para çaram completamente os exér- A efeméride de ontem assinalou

a passagem do natalíoio da exma.
O ESTADO) - Hitler tudo fez citos nazi-fascistas obrlgando- sra. d. Olga Ramos de Paula, .. -

para evitar o colapso nazista os a uma rendição incondicio- posa do distinto clínico dr. Fran·
na África do Norte. Para lá nal e vergonhosa. Agora mu- cisco de Paula.
enviou as suas melhores tro- dou o tom da propagnnda na

pas, os mais habeís genernís, zista classificando a conquista
as mais treinadas esquadrilhas aliada com um fato sem vulto
aérea s e as mais sólidas díví- estratég'íco. Enquanto disser- •
sõe blindadas. Os alemães eon- ta assim a emissora de Hitler Fez anos ontem o nosso estima'

- e aqui aplica-se bem o anti- do conterrâneo sr. Pedro Garcia,

go proverbio: "Enquanto os inspetor da Faze�da Estadual.

cães Iadram a caravana passa" Fizeram anos ontem:
- a Inglaterra e seus aliados
ultimam seus preparatívos
para a grande invasão que po
rá cobro aos desatinos nazi
fll setsta s.

sideravam então como uma ne

cessidade Imperfosa a manu

tenção do domínio da África
setentrtonal, prevendo o perigo
por que passaria a sua Europa.
no caso de uma 'vitória dos
aliados. Como era esperado, os
exércitos britânicos numa

Perca"a Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de C��ema
de Hollywood. ?õde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
Um médico da Caiifornia que atende

as Esttêlas de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antiestética. Esta descoberta chamada
Forlnode dissolve a gordura de um

modo seguro e rápido. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao 111ês. Basta tomar 2 pastilhas.
3 vezes por dia. Formade estimula
a saúde. a energia e proporcfona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem,
FOl'mode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Forlllode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - lio
Vende sob prescrição médica

João Baião e
Senhora

4 que Thomas Alva Edison de-
cl-arou certa vez que o gênio

"é constituido de 2% de írispâ
ração e 9S'}/0 de transpiraçãô". -,5 que o uso do chá como be

bida, segundo uma lenda
chinesa, foi descoberto pelo Im'
perador Oh í-Nunq , 2737 anos

antes de Cristo; e qUQ, da China,
tal uso passou para o Japão e

dalí para a Europa por inter
médio dos navegadores holan
deses.

6 que foram os fenícios que
descobriram a relação exis

tente entre as marés e os mo

vimentos da Lua.
w�.....-.....,....-"...............................,...,...,.,

BOi'AR\' CIXBE DE FI,ORIANóPOl,lS
Sob ,a presldência do Dr. Aderbal Ra-

1110S da Silva e secretariado pelo SI'. Ar
naldo S. Cúneo, o Rotar-y Clube local,
realizou quinta-feira última, dia 24 • .sua

Euzébio Brasil e
Senhora

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

[ José Baião

Florianópolis, 24 de Junho de 1943
I Norma Brasil

e

F9litejou ontem seu aniversdrio
a exrno , sra. d. Cecília Rêgo Díber
nardi, conceituada modista.

sras. Olímpia da Luz Ferreira
e Amélia dos Reis Perreira;
sritas. India Pedra, Iracema Cu'

nha e Norber'to Cabral de Sousa.;
srs. Válter Silva e Pedro de Si·

queira;
jovens. Hercilio Pedro da Lua.

João Câncio;
No dia 30 do corrente, 4a feira, menina Alda Vieira.

à rua Fernando Machado n
'

64, e

serão vendidos em leilão os seguin- Fazem anos hoje:tes móveis: .- guarda-roupas com

e sê::::'. �spelho, mesas de cabaceira, sras. Juvelina Gomes e Palmira

d �-'l'''';''o, 2 cristaleiras, de Alencar Conceição;
cam�s e 50 ;_....-, _ ""'� elho co- sritas. Onéte Grisard, Olga Costo;
ba�cao com marmOI'� e &_�'>';>l.�".i._ ,'Jousa e Mercedes Oliveira;
d�llras para sala de Jantar e de ;-,; --;;;'i's. "Ramj�n Ulisséia. Nelson Ca.
srtc , mesas, poltronas, mesa elas .

�-
...r- 1 Grumiohé e Rodol

tica, mesinhas, bureau com 7 ga mlnhu, 1"�vetas, cadeira giratória, tapetes fo Pedro Coelho. ,..

",

grandes e pequenos, banqueta gi- •
ratória para piano, cômoda com 6 Nascimentos:
gavetas, dita com 4 gavetas, guar Irene é o nome.da garotinha que
da comida, espelho para ban heiro, veio alegrar o lar do sr. Francisco
fogareiro elétrico, dito a álcool, Duarte Silva, funcionário do De·
louças, vidros, armario, guarda- partamento Estadual de EstaUsti
louça, violão, depósitos de manti- cc ,

mentos, máquina de cortar cabelo
e muitos outros objetos que serão
lançados na ocasião. 5v-2

LEILÃO

e

O lar do sr. Cantidio Ernesto de
Sousa, funcionário do Departamen
to de Educação está em festas pe
lo nascimento de uma garatinha,
que tomou o nome Célia-Maria.

e
.-..-..-.,;o........_....w__..............�...............J"...

Crianças cobaiasr-ostumeu-a r-eunião semanal, rlniciada e

Apesar do muito que já se
.mcerrada com salvas ele palmas ao pav í- v Rua Vitor Meireiles 2ft
hão nacional. conhece sôbre os princípios, Diariamente: 10 às 12; 3 às 6 hs,

1·
-

d "'r,I!a .-,.a.-_._� .

Esteve presente à reunião o sr. Arnol- propriedades e ap lcaçoes o
lo Luz. pel·tencente ao Rotar'y ele Join· nazisn10 é necessário reconhe-

:i��)ÓS a leitura do expediente falou o CeI' que a humanidade sómente
'otal'iano sr. Itagiba Campos que, como no futuro virá a ter conheci
esoureiro do Conselho Dil'ctOl' cujo ma,,- mento de todos os horrores con
lato expil'a'rá no dia 30 de junho, fez tidos na "nova orden1" de Hi-
'ompleta expo.sição do movimento fina:1' tler. Cada dia que passa nos I • r.. B t I d:ell'O cio Clube dura'nte o ano, expondoas. " ,.' \

$ as am a gumas e�t�"ifras relativas à Receita e iI DesP�s·1.1 chega por mtel medlO das
_ gotas em �a�a �ar1l1a.

l'emninoLI

agl'adecell.do
a atenção cios ele mais variadas fontes e às

ve-;
-

,�Acalmam a lITltaça?, des-
nais rotarianos, com votos cle inteiro zes de própria fonte nazista, prândem a !llflCoSlda�e,!xito ao seu substituto. o l:o_ta'l'iano dr. mais uma das "maravilhas" do VICI< dre.lIZenVl aS lU raJ;na�ao,·Jelo Deeke. AproveItou a ocaSlao para reu-. _.

elXam .• revplrar.
;il,mar SLl'a fé nos destino;,' elo Rotal'y, j"1 regulle de HItler, que a rngla- UAca9BO MAL.arefa de larga envergaelura que a todos terra e seus aliados procuran1 """ n· -nv
.)s homems ele bôa vont.ade e de respor- varrer da face da terra. Na
;abilidacle impõem-se não só no momen· edição alemã de 1942, do livro
�o COlno nos dias posteriores à guerra.
A seguir falou o rotariano sr. Alcindo "Nunchener I\1edizinche Wo

Fanaya para pl'opôr participasse o Hota- chenschrift" para avaliar-se o
E Salt.rá d. Cimo Disposto par. Tudo ,.y local do júbilo nacional consequente poder científico da Vitan1Ína
Seu Hgado deve produzir diariamente la visita que ora nos faz o Presiden:e A, foram usadas con10 cobaias,

um litro de bilis. Se a bilis não corre li· , . pei'íarancla. da Bolívia, tendo sido es-

vremente, os alimentOs não são digeridos ", abelecido a expedição de um teleg-ram. 14 crianças fracas, variando en-

e apodrecem. Os gases incham o estôma- ao repl'esenta'l1te daquele país jun to a·) tre 1 dia e 12 n1eses de idade, as
go. Sobrevérn a prisão de veRtre. Você nosso Govêrno. 'quais foram alimentadas ex-

sente-se abatido e como que envenenado. perimentalmente com' a Vita-
�a próxima reunião a realizar-se n:1

Tudo é amargo e a vida é um martírio. noite de l0 de julho próximo, será em- n1ina A ! Os autores dessa ino-
Uma simples evacuação não tocará a pop,sado o Conselho Diretor eleito pal'a vação "científica", drs. Goll e

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' são o exel'cício 1943-1944, composto dos se- Fuchs, nazistas convitos, apósextr.lOrdinariamenteeficazes.Fazemcor·

gUint.es
rotariamos: Presidente, Dr. João

I a morte dessas criancas pro-
rer esse litro de bilis e você sente·se dis. E. 1\[oritz; Vice SI-. Alcindo Fanaya; 10 " . �.'.

* posto para tudo. São suaves e, contudo, Secretá'l'io. sr. Itagiba Campos; 20 Secre- cederan1 a analIse da Vltanuna
especiJlrnente indicadas para faze·r a bilis tál'io, sr, Cesar Seára; Tesoureiro. Dr. aplicada nas crianças, a-fim-
correr livremente. Peça as Pílulas Carter. Udo Deel(,c; Chefe do PI'otocolo, Dl'. Josf de esclarecer pequenas duvidas
Niloaceiteoutroproduto.Preço:Cr.S3,oo. s. '.\Lacedo; .e Dü'etor sem pasta, Dr. quanto às propriedades cientí-
____________....___ ._."_de_l_'b_a_I_R_,_SI_lv_a_. ficas da mesma! É ironico que

um I:egime que ordena êsses
processos científicos pretenda
transformar-se no defensor da
religião e da cultura. (C. E. C.).

Olhos -- ouvidos -- nariz -- garganta
REASSUMIU SUA CUHICA

Casamentos:
Realizou-se, no dia 26 do cor

rente, em Santa· Luzia Munioipie
de Porto Belo, o enlaoe matrimo
nial do sr. Hélio Peixoto, professor
normalista do Grupo Escolar em
Ham6nia e filho do sr. Ant&nio
Francisco Peixoto e Lidia Cláudio
Peixoto, com a prendada senhorita
Aldo. Régis. filha do sr. Clarismun'
do Régis e d. Ambrosina R6qis.
Paraninfaram o ato civíl, por

parte do noivo, os seus avós ma'

ternos, sr. Cícero C. Cláudio
e dona Maria das D. Cláudio,
e no religioso, o sr. Rodolfo Peixo:
to e sua senhora d. Olindina Pei'
xoto; e da noiva, no civU, o sr.

João Régis e d. Irene Feiter, e no

religioso, o sr. Higino da Silva a
sua senhora d. Angela da Silva .

•

Fnlecimentos:
Em quarto reservado do Hospi

tal de Caridade, faleceu, na segun'
ta-feira á noite, a veneranda sra.
d. Matilde da Costa Corrêa, geni
tora do ilustre clínico e intelectual
patrício sr. dr. Carlos da Mota de
Azevedo Corrêa. Seu enterramento
realizdu-se, ontem, às 10 horas, no
cemitério da viziuha cidade de S.
José.

JOÃO LOPES AGUIAR e Sra.
participam aos sellS parentes e

pessoas de Sllas relações o COIl'
(/'(/(0 de casamento de Slla filha
JlIlieta com o sr. José Mongui
lhoti.

GENÉSIO MONGlJILHOTI e

Sro. participam aos sell'S paren·
tes e pessoas de sllas relações o
contralo de casamento de seu

filho José com a senhorita Jll'
Zieta Aguiar.

Florianópolis, 24·6·43

Telegramas retidos
AchC1lTI se retidos na Estacão

Séde, telegramas para:
•

Osmar Silva, Rosalina Costa, dr.
Artur Pereira Mota, Zilda Régis,
Otavio Rouen, Pedro Matos, Ma'
noel Saco Limões, Pianista Guio"
mar Novaes, Joaquim Brito.

Dr. Remígio e
No vizinho distrito de João Pes

soa· Estreito'·, faleceu ante-ontem
e foi, ontem, às 16 horas, entel"
rado :no cemitério público desta
capital, o sr. Augusto Possas, em
poegado - aposentado - do Estalei
ro Arataca.

comunica a seus amigos
e clientes ter transferido sua

residência para o Largo Ben'
jamin Constant (antiga Chá-

cara Livramento).

CARTAZES DO DIA
��COOOOUOO�'�bIXXXXl;X;DDOOOnDoOOCCXXIOQIOQCJDrJr:lIOrlIIP'Y""""YY"""""""

HOJE 4a ...feira HOJE
OQOOt'Jt'JQOOCIDI:IDODO�.ocna�� 000IJj,)DD" CJCIOOICJ(lICllCIOCXXXlCIoacxa:lClDlJIXCDOOOOOCIDIXICIIrXI�

Fones 1587 CINE ODEON Sessões ãs
e 1602 1 17 e 19,30

William Gargan e Margaret Lindsay no filme atualissimo:

Contrabando de guerraCOMPLEMENTO NACIONAL (DFB Natural)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2,20, 1. 50 e 1.00. Impr. até 10 anos

Fo:e;�g:1 CINE IfVlPERIAL . lS:,��oh�S
U'ltima exibição da surpresa do ano" com Joan Crawford,

Melvyn Douglas e Roland Young:

Eles beijaram a noiva
ECONOMIA (DFB)

Preços: 2,00 e 1,50. Impr. até 14 an08

Amanhã, às 5, 7 e 9 horas, no ODEON, veremos Robert
Cummings e Priscilas Lane, em:

Sabotador
Filme tirado da palavra que exprime O que de mais vil ima

ginou o cérebro humano. •

, .

,

.>
t

,
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o ESTADO Quarta-feira, 30 de Junho de 1943

Emprêso Iníermediéríc
Já. se acham devidamente montados, devendo iniciar suas

atívídades no próximo dia l° de jun1to, os escritórios da Em
presa Intermedíárín, estabelecidos nos altos do Café Nacional,
antígo Rubi, 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 público, junto às repartições, como sejam regfs
tos de estrangeiros, de diplomas, de produtos farmacêuticos,
de patentes, títulos declarntóríos, carteiras de identidade e de
motorista, encaminhamento de requerimentos, etc.j aceitando
também, procurações juuto dos Bancos e outros estahelecímen
tos.

A nova Empresa, que -virá preencher uma importante la
cuna, não terá representantes nem agentes, sendo que os seus

fundonários, onde ((11('1' que se apresentem, deverão achar-se
munidos dos respectivos documentos, que os identifiquem.

I

Dr. ROLDAO CO��ô'NI
-

<'

'I .4\ I!Ilvlllil;�'f de &scr.!I!to'"·0Médico :-- ��i'ilrgi&G - Partetre rs\�� I � ..,.Formado pela_Jdál'1dade de Medicina' "rsidade de São I Importante Hrrno desta praça preciso de auxiliar

�l'u�o, �n�� f:::iT�ss;stente por vários . 'v' �C_ ._"'_ '::::,úrgico do Prof. que saiba escrever à maquina e conheça serviços gerOls
'"l.'j":,,lp'�� vorr_?i? Ne�o (Primei,.,., '.:�c�ell·a de ,Clínica Cirúrgica), ?om prd- de escritório, E' indispensável ser reservista. Cartas, porbca. na chmca gmecol6g1ca do Prof, SIlo O. Matos, AssIstente do

b" t' Í' d i d
.

d d t' d-serviço ,:le. pa.rtos do Prof. Domingos Delascio no «Hospital IJeão XIII», O sequ io , a as e jo rno , ln icon o. 1 a e, ap 1 oe�, em

Clrurgião do estômago e vias biliares, intestinos delgado e grosso, pregos ocupados e ordenado desejo d o ,
-

para 'LrB."
tiroide, rins, próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele, varizes e hérnia. 3 v. _

Doenças de Senhoras e partos. 3
Consultas: Das 9 às 12 horas na. Casa de Saude São Sebastião, e

das 3 às 5 à Rua Fernando Machado n . 6 [andar ter reo ]. Tel: 1.195,

Opera na Casa de Saude São SebastiãiJ'

Ir e c lar e c
ã

o-'

Os abaixo assinados, ex-a.rrendatários da Padaria Central
comunicam à sua distinta freguesia que transferiram sua,resi
dência para Ca.poeiras, município de São José, ondefundaram a

"Padaria América", e onde continuam a atender m a máxima
presteza aos que lhes derem a preferência. O fornecirnent,., .t

pães será feito no rnesmo horário e condições de �.
.

Florianópolis, IS,1,..'
.

CINCO
MINUTOS PARA •

COMER CINCO HORAS
PARA

.

DIGERIR
As refeições tomadas à pressa pre
judicam li< digestão; 08 alimentos mal
mastígados demoram-se muitas horas
no estômago, Disto resulta excesso
de acidez que se traduz por sensação
de enfartamento, ardor, aziae e ou
tras forma-s de mal·".f.·

.

úL"estão
que pMP�' 'n,' I I' '.e e

Itt 1 lu 1(' uo \ .,...

'I I ,\)
- i \".'1' _ \..' �

11 1 �

c' r '.' J_".\ 1 ,�.;"

úlsurada •
'

•• lI,
flatulência , .....8 pertur-
bações dr I o'.�.ao; melhor ainda,
neutraliza o excesso de acidez mãi de
todos êstes males, Por conseguinte,
se precisa de comer 8. pressa .nãe
deixe de tomar Magnésia Bisurad..
para facilitar a sua digestão.

OIOESTÃO "5S'EOURACA.
com

.

�ÂGNESIA .•
BISURADÂ� Hnd4 em todos .JS fermacia., tm -,4

e em IlIblelu.

tarnbem ti [)(ATO
cortando ou cosendo!

Impor.ante
Está ameaçado de gripe ?

SANAGRIPE.
Está atacado de gripe

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

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

E' assim '!
Peça, na sua Farmácia, homeo

patia Almeida 'Càrdoso
E depois ? I Depois ... Não

pedirá outra ...

341 30v-5.

...

W M. DL6..S "

�(2lal-C&te��_/R. Dmselheiro Harro., {I
O.K.STU1UO

Aluga-separa famHia a casa n
' 2 (1' an

dar), à rua Visconde de Ouro Pre
to, esquina da praça Quinze. Tra
tar no Mercado', n , 32. v-4

ALVARO RAMOS

''';a.

Calçados e CHpas para COlegiais I
Chapéus «Clímax» (tropical)
Capas para militares
smokings, Sobretudos, Trajes

.AGENCIA REN. EH
Rua Padre Miguelinho, 36

30vs 26

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

··..····_-_···..

;;;�;;;�i;�t�tii;;;�·�=;;---.--!\COl\IPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
ClA. SEGUROS "CIWZEIRO DO SUL"

THE LONDON ASSURANCE •

L. ALl\'IEIDA - Rua Vidal Ramos, 19 �
...._-.........,......................_

• .-.........,.a_.__....�• .-,.,._.___._._,._,......._..,.�.:;,••....,._.._.
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o ESTADO-Quarla.feira 30 'unho de '943

Rir a valer � Hoje e todas as noites, somente no
Parque-Teatro de Diversões GUARANI'

NOVAS e sensacionais ESTREIAS
MÉ.DICO

1112l�1I1�•••••••••••••••••••••"•••• lIIlm1t1l1J.
� �

li Durante o mês de Julho .. - fi
-� �
li Grande aniversário da •

: :
Con,ul���6��/o::6iinto.7: Casa Macedonia :

Consuftcs das 17 • •
horas em diante • D

·

d b· d d· t· t •
Médico - Cirurgião - Parteiro • eSejan O rm ar a nossa numerosa e IS ln a •RA 10 S X Dr. Newton L. d'Avila • •Moderna �:�ooaRix. instalação - Médico - clientela, oferecemos-lhe .'
:����l;:�����J:�'::[��;:'�;�� rd�:E':�t��J�t� =. DESCONTOS ESPECIAIS EM TODOS OS ARTIGOS •••�õ�s das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificiaJ Vi as urinárias - Operações
para o tratamento da Tuberculose Consult: Vitor Meireles. 28.. Tecidos, sedas, perfumarias, jersey, bijuterias, bôlsas e, cintos, roupinhas •Puímonar - Tratamentos moder- Atende diariamente às 11.30 hs. e

I (
.

lmento) bnos e eficazes desta moléstia à tarde, das 16 hs. em diante
•

• para crianças, lãs em nove os o maior sortimento, roupas rancas •
omplelo gabinete de Eletricidade Resid: Vidal Ramos, 66. • para senhoras, lenços, meias de algodão e seda, meias para crianças, •Mica: Ondas curtas e ultra-cur- Fone: 1067.,

• flores, écharpes, enfim, todo o nosso maravllhcso sortimento com •s, Raios Infra-Vermelhos e Raios

�r:cI����ta. ���;�i;o�����a�:to. DR. REMIGIO •• PRECOS ESPECIAIS 1. ••Consultório: Rua Deodoro, 3 CLíNICA l\'IÉDICA
esquina Felipe Sclunidt Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE· • A -, d

- ..:.. d •as !) às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs. Moléstias internas, de Senhoras e Cri-
• provei em os precos e aruverSarlO a

•Telefone 1.475 SID:ffiNCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua III CASA MACEDON IA 111
felipe Schmidt--Edificio Amélia Neto �

.

111

I] RUA TRAIANO, 8 II
.����•••••••••••••••e.8.e•••••••����.

INDICADOR
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sansoa do Rio de Janeiro.
CONSUJA'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 Ria de Janeiro

');'iSUI:l'A!'l - Pela manhã: diariamente dai, li às 11 hs.; à tnrde, excepto aos

dos, das 16,:10 às 18 horas - CO:\fSUT/l'óRIO: Rua .Ioão Pinto n. 7, RolJrado -

)'One: UH;l - Restdêncía: Rua 'Presidente Coutinho, 2:J.

MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Med íclna da Universidade cio Brasil)

;$x.interno cio Ser-viço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveka, médico do

Departamento de Saúde
CLtNICA MÉDICA - 1\10léstla8 Internas de adultos e cr-ianças, CONSULTóRIO:

lia Fdipe Schmidt n, 38 - Tel. 1426 - RESID€NCIA: Rua Visconde de Onro

leto II. 70 - Tel. 1523 - HORARIO - nas lã às 18 horas - FLORIANóPOI,IS.

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

plS'SlJU.rAS: Das 10 às 12 e lIas 14 ils 17 horas - Rua }<'elipe Schmhlt, 39 (sobr.)

DR. SAVAS LACERDA
lI,interno do Serviço do Professor Leôn ldas Ferreira e ex-estagiárIo dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Per-ela-a Gomes (S. Paulo)
,lele do Servtço de Oftalmol.gia ,uo Departamento de Saúde' e Hospital de Caridade

Clinica médíeo-cleúrgfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8. FOlie 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

118 horas - RESID1i:NCIA: Ceuselheíro Mafra, ';7 - FLORIANól'OLIS.

ITlTUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

R. DJALMA
OELLMANN

DR. SAULO RAMOS

. Clínica Médica
Tratamento das Doenças

Pulmonares
RAIOS X

I<Jspecialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOl\IINAJ,: estô
mago, vestcula, útero, ovãrtos, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PI,ASTICA
1>0 PERfNEO - Hérntas, hldrocele, ve-

Com prática nos hospLtais europeus

, �lca médica em geral, pediatria, doen

ps do sistema nervoso, aparelho genito
ur]nário do homem e da mulher

bslste. l.'écnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radiolog ia Clinica com o dr.
Janoet de Abreu Campanario (São Pau
b9. Espeeíaltzado em Higiene e Saúde

/ública, pela Universidade do Rio de Ja
leiro. - Gabinete de Raio X - Electro

rardlcgrarta cIfnica - Metabolismo ba
sal -:- Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratôrio de micros

(Opia e análise clínica. - Rua Fernando
lachado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

rtcocele, Tratamento sell\ dor e operação
de Hemorroídes e varizes - Pracnn-as:
aparelhos de :têsso. Opéra nos Hospitais

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

DR. BEZERRA LEITE

DR. AURÉLIO ROTOLO

Clínica m�dico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
CIRURGIÃO - DIRETOR DO HOg·

Pl'rAL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - Operações -

Diatermia - Infra-Vecmelho - Ultra
Violeta

Rua Vise. de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644
CONSUL'l'AS: às 11,30 e das 3 às 6 horas

l'ratamento das dores e tnríamações nas

6�nhoras para evitar operações

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

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

Consultas diárias das õ
horas em diante

HELENA CHAVES SOUSA
DR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO
Cirurgia e Ortopedía, Clfnlca e Clr-urgta
110 tol·ax. Part08 e doenças de senhoras.

�ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Diálamente das 15 às 17 horas. HESID1!':N-
�I.�: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

rNão tenhas dúvida em de
�ncJar nm "quinta.coluna�,
r mais que pareça teu aml·
J nlo merece tua estJma um
"01 _. J,!'lrl� (J. ». I.),

))
f

ENFERrtlEIRA OBSTlIlTRICA
(Parteira)

Diplomada pela I\Iaternidade
de Florianópolis

obstétrico
Atende chamados a qualquer

hora
Praça da Bandeira, 53 - sub.
(Antigo I,argo 13 de Maio)

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
{�. D· 1.>-.

Diplomados pelo Instituto' Politécnico de FlorianópolisProcurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE. estabelecida nesta pra!:Gl à
Rua João Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal, que está habilitada a regulariza raseu

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

QUANlHl uma criança apanha um

re::frü.:.do, geralmente seu nariz
íica entupido, sua garg:.1nt:J. dori
da, seu peito oprimido, e tem
tosse ... tudo ao mesmo tempo.

desafogam o narir. acalmam a
,

garganta, aliviam a tosse. ��
4i

CGI'i!O CA·!Af'I..MM,il, VapoRub �..""extrae".a opressão do peito. t,
de ambos os modos, Vapokub
continua atuando enquanto a

criança dorme.

NÃO ADMHiIt pois que pela manhã
a maioria dos resfriados tenha
passado graças a uma fricção, ao
deitar, de Víck VapoRub na gar
ganta, peito e costas.

!"J'i)RTANTOf use o tratamento que
alivia todos êstes tormentos ao

mesmo tempo ... urna fdcção de
Vick Vapolcub,
VAPOR!:iS MEl1lCllo!!l.IS, desprendi
dos do Vapofcub, são aspirados e

ESCOLAS LIVRES

I

o DEPARTAMENTO DE INFOAMACÕES ESCOLARES
fundada em 1936 é registrado sob n. 53.756 no Departamento Na.cional da Propriedade Industrial.

sob a direção do dr, OSVALDO BARATA
está u disposição dos senhores alunos de curso superior não reconhecido. para atendê-los e �rien
ta-los sobre o decreto-lei n. 5.545. de 4-6-943, que lhes permite TRANSFERENCIA para estabele
cimento de ensino federal ou reoonhecido. Os alunos tÉlm 90 díos para requerer sua transferincia ao

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

AIO
-

DE JANEIRO
EXPEDIENTEj 9 Às 16 HORAS

I

-

f
J
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o EStADO-Sàbado, 3 de Julho de 1943

Grande

ALICE
cantode

BIBEIRO
recital de

Sob o patrocínio do Instituto Brasil-Estados Unidos
As entradas estão à venda na Livr-or.in Xavier até às 16 horas e, durante todo o dia, na bilheteria do «Cine Rib:»

Novo golpe da RP�F contra Colônia Os italianos crêem quaê [à. ..Londres, 29 (D. P.) - Mais de e industriais de Colônia. As nuvens, nas em águas inimigas. Londres, 28 (N. P.) - Os italianos estão convencidos de
600 bombardeiros pesados das que encobriam a cidade, dificulta- Não regressaram às suas bases que está próximo o momento da luta decisiva. '_

Despachos
Reais Fôrças Aéreas atacaram on- rarn a observação dos resultados do 25 aparelhos britânicos. fidedignos deixam entrever que os aliados já estão organí
tem à noite a cidade de Colônia si- ataque, notando-se, entretanto, que A emissora de Berlim admitiu zados e prontos para iniciar a invasão da península italiana.
tuada na região sudoeste da Ale-j irromperam grandes incêndios naj que o ataque contra Colônia, [(,j lOS italianos, por sua parte, desenvolveram as suas príncipaía
manha .. Informações oficiais indl-, zona industrial. \ muito intenso e causou grandes da"1 fortificações de defesa, as quais estão ligadas a enorme cadeia
cam que as bombas lançadas pelos

I
Outras

i.nformações
aéreas

bri-Inos ..
Ainda segundo os nazistas, cai-. de estações de vigilância, situadas ao longo da costa.

.

aparelhos britânicos causaram enor-
I
tânicas ataccram objetivos sii l1U- rum bombas sôbre a catedral de

ines danos nos objetivos militares dos em Hamburgo e colocaram mi, Colónia. Aeródromos gregos atacados
Na Faculdade de Dllilrelll!to de Sa-o Paulo Cairo, 28 (N. P.) - Bombardeiros pesados norte-ameri�

"

..

canos atacaram ontem os aerodrómos ao oeste e sudeste ct-tl
Atenas. As bombas aliadas causaram grandes danos e pro
vocaram inúmeros incêndios nos dois aeródromos. Os aviões
norte-americanos cumpriram sua missão sem sofrer perdas.

Rio, 29 (A. N.) - Segundo I Leme. De acôrdo com o rererl

divulga'? vespertino "O Glo- I do jor�l::l, a escolh�, _no caso

bo", serua muito provavel que de verifícar-se a eleição, esta- •

na data de hoje se reunisse em 1 "
.

Realizou-se, no dia 4 do corren-

!Sal,
c iPara o terceiro, pelo padre acadêmicos premiados, o ,dr. AI- Roma, o Consistó.rio previsto; rra .entre �s segumtes, prela-

te, às 21 horas, na sala João l\Ie'l- ,João Batista de Carvalho. 'fredo Alóe proferiu o seu dISCurSO, para o mês corrente e que se i
dos. a:ceblsPos da Bala, Mi

des Júnior, da Faculdade ele Direi- I Essa solenidade foi presidida insistindo que, apr-esentar agra- destinaria' ao preenchimento nas,
..

Sao Paulo e Pará; bispo
to, de São Paulo, uma sessão no pelo prof. Sebastião Soares ele Fa- dccuuentos, ca�bia a êle.e não aos das 33 vagas de cardiais exis- auxiliar de Ribeirão Preto
Concurso ele Dissertação, promo-Iria, ca.tedr�tico e ex-diretor da I estudantes, pOIS o contato elo co- tentes entre as quais tízur o monsenhor Roselvo da Co.
viclo em f'ins de 1942, pelo Centro I ANcatdemia. 1< a;oLl o dr. Deli;�'enzo l11é,rc1iü e ld� inl:llú StI1'i a, cOdl11 .aelll1.o-, cardiu'alato brasileiro,

1:> v:gO Rego, vigárto geral do arceb�-Academico XI de Agosto, 1 e o que sauuou os novos ülreto-I ciuac e es uu an I c reia .e 1 CaIS, por morte de dom Sebastião pado do Rio.res do Departamento de Orutor!a I produzia um efeito especial e sa-

e agradeceu a colaboração do dr. llutar.
Alh'edo Alóe, diretor da Empr-esa Afinal, ocupou a tribuna G prof.
Construtora Universal. Al al iba Noguei ra, que dissertou
Compareceram à cerimônia o sôbrc o tema: "A Técnica Orató

bachercland o Hélio Mota, presi- ria segundo o Método Experimen
dente do Centro Académico XI de tal", sendo muito aplaudido pela
Agosto, acompanhado ele todos os

.

seléta assistência, onde se viam
seus colegas. desembaa-gado res e juizes da Côrte
Depois de saudado por um elos paulista.

A mesa presidida pelo prof. Soares de Faria, que tem ao seu lado o prof.
Atalil:a Nogueira e o p:residente do Centro Acadêmico XI de Agosto. De pé,

o dr. A1l!edo Jllóe, quando pronunciava o seu discurso,

Foram classificados nesse con

curso, os Académicos Hélio Mota
Baldy, Luiz Ambr e Camilo Ashcar,
obtendo o estudante Rolando Le-
mos menção honrosa.
Os prémios para o primeiro e

segundo colocados foram ofereci
dos pelo dr. Alfredo Alo.e, diretor
da Empresa Consbrutcra 'Cnive1.·-

Ao anoitecer...
Folkestone, 29 --U.P .. - Urgente�-'

Hoje, quando anoitecia, passaram
sobre o canal da Mancha, em di
reção de Calais, riumero sos aviões
de bombardeio pesados. Os apare
lhos surgiram em ondas sucessivas
e, em grande número, e regressa"
ram quarenta e cinco minutos de'
pois.

Fazendo dos prisioneiros, escravos!
Londres, 30 (U. P,) - A difusora de Argel comunicou que

Hitler ordenou a remessa de um milhão de prisioneiros de
guerra, para o Ruhr, a-fim-de que auxiliem nos trabalhos de
retirada dos escombros acumulados pelos ataques aéreos bri
tânicos. Acrescentou que, segundo notícias de Angóra, o Reich
resolveu mandar outros tantos prisioneiros de guerra para a

Austrda, com o fim de instalar, alf, estabelecimentos indus
triais, que substituam os destruidos pelas forças aéreas alia
das, no oeste da Alemanha.RITZHOJE 4a.-feira HOJE

A 's 8,30 horas
Recital de canto da mais jovem
cantora lírica brasileira, patro
cinado pelo Instituto Brasil

Estados Unidos, ÔNIBUS para as Caldas
... I.« to

Amanhã, o sensacional filme
Metro:

Lua de mel

"t'odos os domingos e feriados, a AUTO�VIAºÃOda COQUEIROS fará partir um ônibus, a gasogênio, desta
capital para o aprazivel Hotel das Caldas da Imperatriz,
onde começou a «estação de aguas» de 1943.

Preço (ida e' volta):
{r $ tO,OO

Com Robert Montgomery
-..,.-..._-.-.-.-_-.-.-.-_..........,......-..-.r.-•..-J'

Contra Pantelária
Londres, 28 (U. P.) A

emissora de Roma revelou que
as forcas aéreas italianas ata
caram

�

as instalações portuá
rias de Pantelária e os navios
aliados que alí se encontravam.
Não foram fornecidos detalhes
sôbre o resultado do ataque.

PRIMEIRA VIAGEM: domingo dia 4 de Julho, às
7 horas. Regresso: 16 horas.

PONTO DE PARTIDA: Pr.aça da Alfândega.
BILHETES DE PASSAGEM, à venda na Agência do

sr. Mário Moura, à Praça Quinze.
Reserve o seu lugar para o pitoresco passeio!

Giraud viajará e Oe Gaulle governaráArgel, 29 (U. P.) - Reuniu-se, esta manhã, sob presí
dência do gen. Giraud, o Comité Francês de Libertação Na
cional. Estiveram presentes à reunião o general De Gaulle e

O general Catroux e os ministros. Informa-se que será díscu
tido hoje pelos dirigentes a fórma em que o general De Gaulle
governará a África do Norte Francesa durante a visita do ge
neral Giraud aos Estados Unidos.

Vandidatos ao cardinalato brasileiro

I' EXPOSiÇãO· avisa ao distinto público que por motivo de não ter recebido di
versos artigos, transfere a sua abertura para o dia 8, quando então aguardará sua
amavel visita. ,.,. A� �!�?�ilfãO ,.,.

f
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