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PALMEIRA, (R. G. Se), 23 •.• O PROFESSOR PARTICULAR OLIDIO HERMANN, COM ESCOLA NO' \DISTRITO DE TRÊS
PASSOS, NESTE MUNICíPIO, COMPARECEU NA DELEGACIA DE POLíCIA DESTA CIDADE A·FIM·DE; CONSEGUIR, Ll,CEN.
ÇA PARA ENSINAR O IDIOMA ALEMÃO EM SUA ÁULA. INDAGADO DA JUSTIFICATIVA DÊSSE PEDIDO O '6QUINTA"
INFORMOU QUE AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAVAM A SUA ÁULA TINHAM DIFICULDADES EM APRENDER O PORTU·

GU�S E POR ISSO FÁCIL LHE SERIA, NO ENTRETANTO� ENSINAR O ALEMÃO.
Patrulhas nas ruas

de i(nl�on
Argel, 23 (R.) - A rádio lo

cal informou que a "Gestapo"
e tropas da polícia germânica
€stão constantemente patru-
lhando as ruas de Toulon. I

São frequentes os choques Ientre franceses e alemães e as

prisões se tornam cada dia
mais numerosas, Ninguem tem
permissão para se aproximar
das docas.

Camisas. Gr'âvatas, Pijamal,
Meias das melhores-. pelos menores
preços ;só na CASA .\)HSCELANEA
- Rua Trajano. 12.

...

ASSEMBLÉIA GERAL AO BANCO
AGRíCOLA

Por convocação ela sua diretoria,
r-cunh-am-se em Assembléia

Geral,'Extraordinária" os cooperativistas
do Banco Agrícola, em sua séde, à
Tua Trajano, para resolverem sô·1bre o pedido de demissão d..e dois I �'I 9 o ([J P

,

A'di desei f Nova arque, _OJ • .) � rü-

d�r�����esca���s. esejavam a astar-se

I
dia de Moscou cita notici,as de e«

D
.

d b rd' id toeolmo, segundo as quais os COl'-

, _epOls e su n��.I os a consi e� respondentes neutros esl,ão abis-
1 �Jao da Ass�l11ble_a pelo _;;,eu • pr,e I macios com 'as honras Incomuns
SI ente. substItuto, sr. l<lor�n�1O concedidas (ta ministro da PropuCosta, esses j1I)dIdos, de demissão, ganda do Reieh, Goebb els, por oca.
fo�al1l os mesn.lOS aceitos e, cm, se- siõo do seti discurso ao povo ale.guida, preenchidas as respectivas mão, na quitita-ieira passada, acres.vagas pe!os s,rs., Gerson Gomes Lu�. ceniatulo a rádio de Moscou que os
tosa, PaI, a, PI esidente, e Cel., Pedi o jornais suecos salientam a asceti
Lopes Vieiru, para Conselheiro de

::�:;i:f;H��' :,,��o �', ���;ri�:il� RêV��sdoW"I:fVrõaos cooperativistas para que se �

transformasse o sistema do Banco S' O'· dos Es�ados n:dos.Agrlcola, de feição cooperativista, �.:3n� . ,,'�.... . 111
.

para Sociedade Anônima. .I ii " I li!
Conforme o demonstrou eloquen

temente o sr. Gerson Lustosa só-]
mente uma Sociedade Anônima per
mitiria ao Banco um desenvolvi
menta compativel com as atuais ne
cessidades econômicas e financeiras
de Florianópolis.
° sr. Gerson Lustosa, já então na

presidência da Assembléia, pediu
que ? mesma se manifestasse fran
camente, a respeito dessa autoriza
ção, sendo a mesma concedida por
unanimidade e com gerais aplau-Isos ,

Informam-nos que fortes elernen
tos financeiros estão prestigiando a
transforrnação projetada, pelo que
;se pode augurar notável desenvol
vimento na.s futuras transações do
,Banco Agrícola, que, como socieda
de anônima, poderá manter agên.cias nos principais centros do Es
tado, articulando, 2,ssim, a sua ri·
queza a Florianópolis; que muito
necessitará de um forte Banco de
:feição local.

'

Objetivo principal do� nazistas: esmagar ,3 D�mocracia _

NR. -- Esta é a segunda de I cam os assaltos e a pirataria e fize- �?S p aises lat�no.amer!canos "sao
111l1a série de três reportaçens Iram

da pilh.ag�m uma virtude, CIt�elos exel,n�,os de vas tentativas

da INTER-AMERICANA bosea- Numa tentativa de conquistar o lPaI a
• cOl_lqUlstar_ elementos d.e as- ••-..-..-..-••••••••••••••_.......---.........-.......-...

das nas sensacionais revela- mundo inteiro, Hitler e seus saté- I
cenrlêncía alema 0l! outro,s elemen- Cabelos braneos I L()ÇÃO

ções c.ontidas no Livro Branco Ilites
destruíram tO_da a velha cul- �?syar?; prop�(5aça� de ideais na- MARAVILHOSA 1

do Departamento de Estado tura da raça alema. Isto teve que zls_tas; Mas, \ a. lOS sao os exeI,n1?los
de Washington. São reoelccões ser feito, como declara o Livro também que demonst:am a ahvId�. Em pról dos refugia-
que interessam sobretudo às Branco, a-fim-de dominar o povo' dt:.. dos elementos naz istas nas Amé-

dos espanho· -,snacões livres do Hetnisiério alemão. 1 rrcas Central e do Sul no trabalh,o
Ocidental que são as mais visa- A CONFISS,i\.O DE GOEBBELS

I
d� ..esplOnag.e�n, sabot!1gen_I e de dI- Londres, 23 (U. P.) - Nove

das pelos inimigos da civiliza- Em 1934, o Ministr-e da Prcpa- VIS,a? da� fO.I ças naclOnaIs,_ tudo a destacados membros da Câma-
ção, pelos sicários de Roma, ganda Paul Joseph Goebbels decla- sei VIÇ�, L�, call�a dos al�n�aes., ra dos Comuns dirigiram um
Berlim e Tóquio. As recentes rou francamente que o Nacional A ter cen � parte do Iivr o ainda

Idescobertas das autoridades Socialismo tinha usad o os pr ivilé- penetra mais profundamente .
no te .e?r�ma _

do representante
brasileiras sôbre espiões nipo- gios da democracia a-fim-de esma- tt;abalho da,s orgamzaç�es nazistas brítâníoo em Argel para que
nazi-integralista-{ascistas tor- gar os sistemas democrá,ticos e es- fora do ReIch. Por 111aIs,estranho

I'
interceda junto ao general Gi-.lwm muito oportuna a leitura tabelecer um regime baseado em {ue pO,ss� p,arecer. �s l!�ZIStt,as teI.!- raud em favor dos membrosdos referidos dados. principias diretamerrte contrários à am exeI ce� con 10 e 1 en ICO so·
d b' d"

.

I democracia. Numa conferencia bre. os alelpaes que se acham 110 ex- '. a ex- nga a InternacIOnal
Wa,shi�gton, fev�reiro de 1943 pronunciada naquele ano, Goebbe- ter,lOr e sobre os que se acham no Espanhola" e outros anti-fas-

� (SerVIço espeCIal .
da INTER- pronunciada naquele ano, Goebbels ReV�I:., r

' cistas que ainda se encontram
AMERICANA) � ° LIvro Branco disse' ,

a110S (ISCurSOS de lideres na· d t-do Departamento de Estado, inti- usar 'os métodos democráticos na zJstas. ap!,!recem I�O re�erid� livro. nos. ca�pos e concen raçao
tulado NATIONAL SO,CIALISM" epoca da nossa oposição foi porque ReferenCIas ,ta:11�el11 sa� feItas a da Afr�ca do ��rte.. Soube-se

:;;;;;;;;;;;,;;;;,;;;;,;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;,;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;.1 fornece documentada eVIdencia de isto era necessário dentro de um destacados lrvlOs pubhcados de ademaIS que vanos dIplomatas

I que os n,azistas visam destruir a sistema democrático. Nós, nacio- ten1!Pos em tel�lpos pelos home·ns dos países aliados enviaram ao
PROF. BARREIROS FILHO 'dem?CraCla e todos o� privilégio,s nais-socialistas, já elecl�ramos aber-

crue cercam HItler. representante britânico idên�de lIberdade, com o fIto de reah- tamente que apenas fIzemos uso .

(Consu 1 tas de portu- zar o seu sonho louco de dominar dos meios democráticos para con.
tIca mensagem.

guês, aulas de llngua o mundo.
, quis tal' o poder e que depois da Máquinas de calcular e Mà-

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

e letras vernáculas, cor- 9 exaustIvo c revelador trabalho nossa ascenção ao poder negaria· quinas de escrever Os elementos colhidos pela Fata-

reção de trabalhos es-
fOI preparado ,como consequência mos impiedosamente a todos os Para entrega imediata: tística Militar são absolutall\ent
�e longos e cUldadosos estudos da nossos oponentes a todos os meios MACHADO & CIA. secretos, (> servem sómente a fim

cr.itos) I lIteratura e filosofia alemãs: dos que eles nos pe�mitirem usar du- Rua João Pinto. 5 militares. Negar-se a fornecê-los ou

��������������=
estatutos, leis" ,d�cretos e outros rante a época da nossa oposoição". Florianópolis mentir no mi,nistrá-Ios constitue
dOC1!mentos ofICIaIS alemães; ele ° próprio Hitler já declarou crime rigorosamente punido ,pela.

Os recursos humanos escntos e declarações autorizadas guerra de morte contra as democra- -----.....-_____ leis do País•• (D. E. M.).
de !ideres a,Iemães pt:;rt�ncentes ao cias num discurso que pronunciou ••••••••••••!••••••••••••da Noruega regIme NaCIOnal SOCIalIsta (nazis- no dia 10 de dezembro de 1940. ..

Londres, 23 (U. P.) _ O go- ta); ,e de, r�latór�os e informações Disse ele: • _, •
vêrno extra-territorial norue'· C?n,fIdencIaIs obÍldas no espaço ele "Estamos envolvidos num

eonfli-:. FILHA ! MAE ! AVO ! :.
vanos anos pelos representantes to de dois mundos opostos".guês informa que a imprensa. do Depa.rta�11�nto ele. �stado. E o Fuehrer explicou que os doisda Noruéga, . controlada pelos ,Os pnnCIplO.S polItIcos e econô· mundos eram o mundo nacional-

l1azistas, iniciou campanha em l1;J�OS p�stos em prática no Hemis- socialista e o mundo da democracia

T dfavor da mobilização total dos
feno OCIdental, onde a verdadeira {{ue Hitler reconhecia como "o do- " O as devem usar a edemocracia existe, são desconheci- mini o do povo pelo povo". •Tecursos humanos noruegue- dos pelo povo do Terceiro Reich. "Garanto que um dos dois su- •

ses. Os referidos diários exor- Como o livro frisa, de um modo cumbirá" afirmou. " •tam o povo da Noruéga a pres- �eral" �,i,déia do Nacional Socia· ° LIVRO BRANCO A •ta
. .

d "'lh hs�a � ,dIametralmente oposta aos ° Livro Branco "NACIONAL SO· ..

d
r m�IOr aJu �,aos mI

ares, pr�;lcIplOS da democracia al11erica- CIALISMO" é formado de três sec. • •e nOIuegueses que lutam na na . ções. A primeira é dedicada a com· tlf.\

irente oriental. Um porta-voz. E
NADA DE LIB�l3-DADE pIeta história do �artido Nazista, • (OU REGULADOR VIEIRA� •

d
A A I _

III dez anos, os naZlstas fIzeram como começou a VIVeI', como des· • A MULHER EVITARA DORES •O governo noruegu�s ex;pres-, tao bem o seu h:abalh? na Alema· truiu todos os partidos competido.
'

sou que menos de 'tres mIl vo- nha que a geracao maIS nova está res ou rivais A ideolocria nazista • AI' C # I' U' •
luntários noruegueses foram int,e�rall1en�e ignorante do que 'si- é e'xplicada e�1 todos o� detalhes. • iVla as o Icas termas •lutar na Rússia muitos dos $l1lfIc� a lrberda�e. Os jovens são ° programa nazista é tracado e os • Emprega-se com vantagempa- •quais foram m

'

t A �nst,n�Idos no sentIdo de crer que o métodos de executar o trabalho des- ra combater as irregularidades.
,

01' os. ?resce:r:- lI1dIVI,d�lO deve �er sacrificado em mascarados. Aos olhoi de um ho- • d f •tou que a Imprensa naZIsta eXI- benefIcIO da SOCIedade � ou Esta· mem livre o quadro não é atraen- .. ,as tlnçi)es periódicas das se-
•ge a mobilização de todos os elo. NenhUl?l alemão, moço ou ve· te. .. nhoras. E calmante e reg,ulador

noruegueses que trabalham pa- Ih?, .Qlm� �Izer alg,um� cousa sôbre Na segunda parte do livro estão " dess&R funções. •
Ta os 1·;- d'- .

tais elecIsoes. PrImeIrO tem que citadas todas as leis de cidadania ê FLUXO SEDATINA pela sua �, a emaes p? �I ao perma- prestar lealdade ao Estado, depois nazista e a politica nazista relativa W -d f' á
. 'é .

t V
.llecer em Sl11l, patna. aO,Fuhrer" à dupla nacionalidade, expatriacão � comprova a e lC ela, mUi o re- •

A. �?nt�, l1?at�l'lal no "National e naturalização ele alemães em ou. A ceitada. Deve ser usada com
SOCIaJlsm

.

e tao documentada que tros países. Uma das mais signifl. .. confiança. ..
qU,alquer estudante pó de traçar suas cativas revelações é a tentativa do • ,!'�) FLUXO-SEDATINA encontra-se .,onge,ns, Pelas suas próprias pala- regime nazista na Alemanha de 01'-. ' ({I� 'lMÃE em toda parte. •Vl'as os ,nazistas s�o apresentados ganizar e dirigir os alemães que vi· .. _aA��l!!li&_a......n•••_•• 4I!uaSlil._.A_.ao mUlJUO como barbaros. Glorifi- vem nos outros países. Nos casos V w...._�__ ... 'II!lIl' • U�w� ...

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente ALTINO FLORES

I florlanópolls- Terça-feira, 23 de Fevereiro de 1943 I H. 8755nvm
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I

são de Go ebbcls ao posto de "pl'i-J aos alemães o que chamou de "v,:I'
meiro

h.
omem" da illemanJw, desde

I G.'ade
núa e crúa" sobre a batalha

a derrota do 6° Exército em Esta- de inverno na Rússia, Hitler �

linçrado, diz a rádio ele MOSCOIl � pernuuie-
A rádio de MaSCaI! � captada I c ia na sombra, sob o pretexto de

aqui pela Associaied Press -- diz fadiga, "em vista dos seus excessi
que (! "marcha do "Fuelirer" e o vos labores".
"Hino Nazista" {oram tocados, I Essa irradiação é siçnilicatioo,
duas uezes cada, durante as ceri·11

em visto dos repetidos boatos dI. cer
tnonios do "Sporis Palas!", cm ca da morte de Hitler, correntes nas
Berlim. Enquanto Goebb els ([i:.:i.�l, últimas semanas, � boatos que en-

Aposentadoria conce
dida a um pescador
RIO, 23 (E.) - ° Instituto

dos Marítimos concedeu a pri
meira aposentadoria a um pes
cador. Trata-se de Carlos Mon
tes de Deus Batista, da colônia
de pescadores Z-l, do Rio Gran
de do Sul.

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

Hitlercontram crédito em diplomatas co
mo Joseph Douies, ex-embaixador
americano na Rússia. O {acto de
Hitler não haver falado para o seu
povo, no dia 30 de janeiro, no 10.0
aniversário da subida do Partido
Nazista ao Poder, foi o motivo
principal dêsses I'l!mores. Mas ll'm
parla-voz do Ministério das Infor
mações anunciou, em Londres, que
êsses boatos eram "pura insensa
tez". O ministro da Propaganda leu
uma proclamação, em nome do
"Fuehrer", duratiies as comemora
ções do aniversário. A rádio de
Moscoti diz que o último discurso
de Goebbels foi considerado, na
Suécia, como uma confirmação dIJS
boatos de que toda a campanha de
"mobilização total" do povo ale
mão, anunciada depois da denota
de Bstalinqrado, [oi entregue, in-
teiramente, a Goebbels, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
Diário Vespertino

R'cdação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. posta; 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre o-s 45,00
Trimestre Cr$ 25,00 Ir
Anúncios mediante contráto II
Os originais, mesmo não pu-

I
bJicados, não serão devolvi

dos.

I
A direção nã: se responsa
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
o DESTINO DA ITÁLIA

Para a Itália, chegou a hora da
decisão.

Os alemães - que abandonaram
divisões inteiras italianas em El
Alamein e fugiram para a Líbia -

estavam tratando a Itália como uma
nação de escravos. A vitória do Ei
xo, pela qual estavam-se batendo os

exércitos italianos, e que iria ape
nas aumentar mais ainda o jugo na
zista e fascista sôbre um povo que
antes era livre, revela-se agora ser
impossível.
Os exércitos das Nações Unidas

€stão atacando vias-férreas, fábrt
cas e arsenais em território ita
liano.
Tôdas essas fôrças poderiam

apoiar OS patriotas italianos que es
tão dispostos a levar a efeito a li
bertacão de sua pátria - uma Itá
lia que, a qualquer momento, pode
rá sentir o formidável pêso devas
tante da guerra que nazistas e t�
cistas lhe impuseram.
A. A. Berle Jr., assistente do Sub

secretárlo de Estado dos Estados
-Unidos, teve ocasião de descrever
a situação da Itália, falando em uma
reunião do Conselho Italo.america
no do Trabalho.
Acentuou êle que êste era o mo

men!o para a Itália decidir se pre
tendia exhaurir-se de seus últimos
homens e submeter-se à condição de
escrava de um estado nazista deca
dente, ou se preferia reunir-se à
fraternidade da civilização como
ua nação livre e amiga.,
"O POV09 italiano agora, enquanto

prossegue a luta, pôde dac provas
irrecusáveis de se haver dtvorciado
da fi�osofia d,a conquista e da fôrça,reunmdo-se a luta contra a tirania
nazista e fascista", declarou o
orador.

.

Ilugam-se Três C8sa8 à
11 rua Cambo-
riú 8/0; contando cada uma
doia pavimentos, tendo cada
casa 5 quartos, Bala de [antar, sala de visita, garsge,
quintal, galinheiro, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa; Instalações de
radio e telefone embutidas,
etc. Tratar com o proprietário, Dr. Agripa de Castro
Faría, à Rua Vitor Meireles
no 24, Consultório médico
Telefone n° - 1405.

'
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O PRATO DO DIA
ARkOZ ClJM MARISCOS

- Ferva, em:bcstante água
com sol, 1 porção de ma

riscos e, logo que abrirem,
retire-os de dentro das cas�·

cas e deite os num bom
guizodo, feito com rncm+eí
ga, cebola ralada, tomates·

Ajustamentos finais de torpedos em uma fábrica inglesa, antas de ser cal ocu d o a cápsula S·Qm péles: salsa pícc.do; .

dianteira.Os torpedos são empregados com grande eficácia não sómente pe los navios da! Ju�te 4 .chlcaras d� .
agua,

l'v!arinha Real, mas também, como ficou demonstrado em Taranto, pelos aparelhos de!xe-a rerver e o d íc io rre 2:.
da Arma Aérea da esquadra, quando os mesmos desferiram golpes aniquiladores chicrrro s de arroz. Fervo,

contra a esquadra italiana, que se encontrava ancorada naquele porto. lentamente com c:- panela.
(Clichê do BRITISH NEWS SERVICE, para O ESTADO)

. bem coberta. Depo is de seco:"
o arroz, junte 5 ovos cozi
dos e picados e 1 boa colhe!"
de manteiga..

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i SE�AS I
: padrões mcruvilhosos. finíssimo acabamento das melhorss :-- fábricas do país, são encontradas nos balcães da ",_

! Oasa SANTA BOSA !• Diariamente recebemos novidades •

: RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514. :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRESO NO RIO GRANDE O TRAIDOR PACHECO DE ANDRADE
Rio, 22 (E.) - 'Um maiuii-

I tração passada. sie e Gneco es- polícia carioca, sabedora do

I gado
aos espiões nazistas e,

no noticia ter chegado preso a tavam ligados ao agente ale- paradeiro de Pacheco, solici- ainda, condenado pelo Tribu-
esta capital, domingo último, mão Valter Frank Jordan, pa- tou à policia gaúcha a sua cap- nal de Segurança Nacional, Q;=
o traidor Eduardo Pacheco de ra quem agenciavam, entre os, tura. Assim, chegou preso con- 10 anos de prisão, por crime:
Andrade, que estava foragido integralistas, elementos capa- duzido por investigadores qaú- contra a econõmia popular.
em Garibaldi, no Rio Grande zes de fornecer informações chos e já se acha na casa de Pacheco de Andrade parti-·
do Sul, em companhia de ou- ao espião alemão. Quando se detenção, aguardando o julga· cipou da tentativa organizada _

tro traidor, José Gneco Carua- f o r m o u o processo contra mento do processo em curso pelo integralismo para assassi- -

lho, ambos processados pelo Frank e Gneco Carvalho e tan- no Tribunal de Segurança Na- nar o presidente Getúlio Var
Tribunal de Segurança Nacio- tos outros foram desmascara- cional. Em companhia de Pa- gas e sua família, no Palâcio ,

nal. Pacheco de Andrade foi dos pela polícia do coronel Al- checo, em Garibaldi, encontra- Guanabara, em maio de 1938,.
chefe da censura policial do cides Etchegoyen, Pacheco de va-se Demostenes Gonzales, li- e entregar o poder a Plinio Sal-
Distrito Federal na adminis- Andrade conseguiu fugir. A gado.

fabricação de torpedos britânicos A NOSSA SECÇÃ��
O PENSAMENTO DO DIA

"Todos os serrt irnerrtoac-
que dominamos são legíti
mos; todos os que nos do-
minam são criminosos".
J. J Rousseau .

•

A ANEDOTA DO DIA
Na delegacia, durante o,,'

instauração do ir:quérito:�
- De modo que a agres-

são foi à arma branca? ...

l-Sim, Dr., êste hornern..,
me o.grediu com uma gar-··
rafa de leite ...

.

Casa Beirão
1"

Machado & (ia.
MARIBEL

O único que costura com cór
te próprio e se responsabiliza.

sob garantia, pelos
serviços executados. VESTIDOS

Agências e

Representações
Calxl po,tal - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Fábrica de artefatos
de couro

Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

barato), Cintos, Su-pe n-

I sórlos, Malas. fite
, Só na "CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes n° 3

1!=_=Flor=ianÓ:=:li:8.�22I Voltem na próxima semana ...
���a-;: :!�� E verão a retirada alemã na Rússia
dia, em São Jo· Zurique, 22 (Reuters) - Depois de anunciar que o públi-

sé, à rua Padre Cunha, 2. co alemão poderá ver, na próxima semana, o filme sobre
Tratar em Jo,ão Pessôa (Es- "grande parte da retirada alemã na frente meridional russa",
treito), à rua 7 de Se tem O locutor nazista afirmou que o povo alemão terá ensejo de
bro, 398. ver essas operações, cuidadosamente planeuuias, "de acordo
105 6 vs - 5 com todas as regras das batalhas defensivas".

(A T E L 1 E R )
ENXOVAIS, FANTASIAS e outros trabalhos concernentes

ao ramo. Ultimas novidades em Figurinos
Praça 15 de Novembro, 23-A

99 5 v. alt - 3

Sub-Iglntl' no. principII.
muncipio, do E,lado.

17P.

-

'.

Desaparece um herór
«yankee.

Nova Iorque, 20 (U. P.)
Meyer Levin, piloto de bombar
deio, que, com o falecido capi
tão Colin Keley, bombardeou.
Creta e é considerado o autor
do afundamento do couraçado.··
japonês "Haruna", pereceu no.
Pacífico .:
A notícia foi divulgada pelo

pai do piloto, que foi informa-
do da morte do filho pelo De- .

partamento da Guerra.

Enfermeira obstétrica (par
teira diplomada) Atende na
Casa de Saúde S. sebastíêo e-_

das 10 às 12 e das 15 às 11'
horas

& C A�.*A.
Tem em t<stock» os mais recentes artigos

� .....'..' � para crianças. ternos de fina confeçção pa�a, .. homens, calçados, chapéUS, easeanas e 11-
nbos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc. A Fábrica DISTINT4 está cou-

� . leccionando camisas para o verão a preços extremamente baixos.
.

VIsitem as novas e modernas instalações de A CAPITAL, à rua Conselheiro Mafra, 8.

Casa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3 - exigir que os mercadores
de peixe ponham à disposição do
público, em quantidade, o pesca
do que tiveram de reserva nas Câ
maras frigorífieas sob pena de
pagarem o aluguel do espaço ocu-

.

Os estatutos da F. M. F.
pado, tantas vezes quantas forem Rio, 23 (E.) - 05 repre-
as ele que dêlo se ut iliznr em pe- sentantes dos clubes, que
querias porções, avaliadas estas formam a divisão pronssio
segundo a necessidade do mo- na I da Federação Metropoii
menlo; tona de Futebol estiveram,

4 - não permitir que o pesca- reunidos, para estudar e

do volte à câmara frigorífica, uma discutir o ante projeto da
vez que dela seja retirado." reforma dos estatutos da

Como se vê, são bastante enér- entidade. Faltaram à reu

gicas, sem deixarem de ser jus- nião os representantes do
tas, as medidas tomadas para o Conto do Rio, Batafogo e NóPOLIS

baraleamento do peixe, na Capi- Flamengo, o que não impe- Edi.ta.l de citação co?n o pmzo de 20

Acham se retidos, no Depar- tal. diu que os representantes
(lias

O Doutor Osmundo Wanderley da
tamento dos Correios e Telé- Acreclitamos que os fiscais da dos demais clubes traba- Nóbrega, Juiz de Direito da i-vai-a

grafos desta capits 1, ( s seguint s Prefeitura não esmorecerão um lhasse.m o bostan te para ela Comarca de Florianópolis, Estado

telegramas: João Demes, Ma instante sequér, no afã de vigiar concluir o estudo do ante de Santa Catarina, na forma da lei,

noel Joaquim Santos, dr. Rai- a sua observância, pois, do con- projeto.
etc.
FAZ saber aos que o presente edital

mundo Castro Maia, Augusto trário, estariam facilitando a hur- de citação com o prazo de 20 dias vi-

Bressoba. Baton, Eurico Pire!', la e dando guarida aos aproveita- rem ou dele conhecimento tiverem

dr. Manoel Gonçalves Cruz, (lares, já que sómente os pescado- Picolé no Vasco que, nos autos de vistoria em que é

_Jo�é Piza, Moacir Jienevenuti, res em plena atividade de sua 23 (E) C f requerente o Sr. Arão da Silva, Co-
Rio, •

- on irman mandante do Cuter a motor "Sul Pau-
.Alfredo Foes, Anibal Paes, JOEO profissão devem estar nas han- do o que há dias noticiamos, lista", lhe foi dirigida a petição do
Antônio Oliveira Filho, Costa cas-de-peix e. o cestebolista Picolé as- teôr seguinte: - Exmo. Sr. Dr. Juiz

Reis e dr. Jurandyr Carvalho. A deliberação da Prefeitura sinou contrato com o Vasco de Direito da P Vara da Capital. Diz

dêsle Município oferece-nos opor- d G
Arão da Silva, comandante do cuter

a ama. a motor "Sul Paulista", no processo
tuniclade para revelar, nesta no- * de vistoria requerido nesse Juizo, por
ta, a reclamação feita, há pouco, seu procurador abaixo assinado, que

por um leitor de ° ESTADO, no Baqueou o invencível tendo sido desembarcadas mercadorias
Têm os ratos os mesmos costu- vizinho distrito de João Pessôa D' últim tádi

.

consignadas - "A' ordem", necessá-
mes que o homem em matéria de ornmgo o, no es a 10 rio se faz a citação dos portadores
alimentacão. Necessitam dos mes- (Estreito) , o qual alega que, ali, "Adolfo Konder", realizou-se o desses ccnhecimentcs para virem rece

mos mi';erais e vitaminas e pade- o peixe é muito caro, pois, o pre- anunciado encontro entre as bel' a mercadoria, pelo que respeitosa
cem das mesmas enfermidades. É ço é estipulado... pelo próprio equipes do "Esquina do Peca mente requer a V. Excia. na impossi-
nos ratos que se experimentam os "tcsta-de-Ierr o". d F C." e do "Bocaiúva bilidade ela citação Por mandado, que

mesmos soros, drogas e venen os. Fi· NO'
, . o," d

se digne mandar publicar edital, com

zeram-se mais ensaios, até ho- aQ_ e, portanto, moportuna a F. C. , vencen o o primeiro o prazo de 20 dias (Artigo 178, nv IV

je, com o rato branco, de olhos r o- sugestão" que fazêmos, de ser ado- pela apertada contagem de 3 a, do C. ];l. C. C.) citando os portadores
sados C'mus norvégicus albinus"),llacla, pela Prefeitura do vizinho 2 tentos de Abraham e AI- elos conhecimentos - A' ordem - 3

que com as famosas cobaias. E, se o I

Município medida iclêntica co- f' d (2)
virem recebei' as respectivas marca-

homem houver de nutrir-se algum I hé
re o • dor ias, depositando previamente a quo-

dia com pílulas de alimentos sin- mo, iam em , que esta se estenda O quadro vencedor estava ta de 10 % e mais despesas, a que es-

téticos, essas pílulas deverão satisfá- a todos os Prefeitos de Municípi- assim organizado: Sílvio, Osní e tão obrigadas as mercadorias no pa-
zer primeiro aos ratos. Durante os cujos distritos fiquem próxi- Mário (Rui)' Alberto Jair e gamento ela avaria grossa, sob pena

três anos, o bio-químico 'William mos das praias. H
. (A' t ). A

" de, findo o prazo, ficarem ditas mer-

Cumming Rose e seus colaboradores _
ennque r ur, maun (Hen- cadorias depositadas até serem opor-Ê com medidas enerrricas e sen- ) A t (Ab h ) AIda Universidade de 1I1ionois entre-

� nque, r ur
: ra arn ,

- tunamente vendidas, e o produto da

garam-se à tarefa de alimentar com satas que se póde concorrer para fredo, Duduca e Abraham (A- venda, retirado aquela contríbu ícão

comida artificial um certo número, O barateamento da vida. maurí). ela avaria, dep?sitado, nos precisos
de ratos brancos. Dos ingredientes I _ termos elos ar-tigos 619 e 784 do CÓ-

contidos nos alimentos naturais, só- I C O N V I T E digo Comercial e 785 do mesmo Códi-

mente as proteinas fornecem o ui- go e 765 elo Código de Processo Civil

trogênio necessário para a elabora-]

t
Henrique Ferrari Ir. e filhos convidam

e Comercial. T. em que, P. deferimen-

ção dos tecidos. Os químicos frag-l A _
to. (Sôbre estampilhas estaduais no

.melltaram
as proteínas, reduzindo-as

seus parentes e pessoas de suas relaçoes. para as valor de três cruzeiros inclusive a

a mais de 20 compostos mais sim- sis,ti�em à :nisso '!_ue mandarão rezar 4a-feira

I
respectiva t�xa .ele �aúde Pública �s-

pIes, chamados amino·ácidos. O dr. proxlma, dla 24, as 7 horas, no altar de N. Se- tadual) Flona:lOPolIs, 18 de Feverel:'o
Rose preparou e purificou todos os nhora de Lourd d C t d 1 M t l't

de 1943. (Assmaelo Oswaldo Bulcao

amiuo-ácidos conhecidos e alimen- . _",
es, a a e ra e rapo 1 ano,

I
Viana. Em a dita petição foi proferi-

tou COIU CAles ratos 'd I'
em ln tençao a alma de sua querida espôsa e do o seguinte despacho' J Como re-

recem-nascI os, -

MANTE FIGU
. .

dando-lhes ainda hidratos de car-
mae EIRA FERRARI pela passagem do quer. Fpolis, 18-2-1943. (Assinado) O.

bono, gordura, sais e vitaminas.Mas segundo aniversário do seu falecimento Nóbrega. E, para que chegue ao co-

alO"o falta
. . - Desde

.

á confe
.

t d nhecimento de todos mandou expedir
b va, porque os ammaIs nao 1 , ssam-se gratos a o os os que o presente edital que será afixado no

cresciam, degeneravam e morriam. comparecerem a êsse ato de fé cristã. lugar do costume e rmblicado na for-
Então, o bio-químico logrou isolar N0. 113outro componente das proteinas: 1 v. - ma da lei. Dado e passado nesta ci-

o ácido alfa-amiuo-beta-hidro-butí-
dade ele Florianópolis, aos vinte dias

rico. Quando acrescentou êsse pro-
do mês de Fevereiro do ano de míl

As autoridades responsáveis pel- A Estatl"stl'ca Ml'l"ar dest-nada Iloveeentos e q t t· E H
duto à alimentação dos ratos, co-

...., I:!II uaren a e res. u,. y-

"I
fiel execução das Estatísticas Mili· facilitar a preparação rápida, e tão [tino Lniz Gonzaga, Escrivão, o s'ubs-

meçararn e es a crescer e prospe- tares podem exigir, sempre que hon- d d N
_.

d
'

(S
raro Assim, os cI·entl·st.as de IIII'nOJ's

as a açao, eXIge que to os os crevl. elos a final). (Assinado) Os-
- ver dúvida quanto à veracidade d. perfeita quanto pos· 1 d 1 W d I d N 'b

descobriram o elemento indispensa" _

.

f .
Slve, o apare- mune o an er ey a o rega, Juiz

I qualquer In ormação, que cada in· Ihamento materIal das fôrças arma- de Direito da P Vara.
ve para a alimentação sintética dos formante prove o que declarou. A brasileiros lhe prestem cooperação. Está conforme
ratos e, presumivelmente, do ho· má-fé constitue crime contra a se· Subtrair-lhe apôio é trabalhar con-l O Escrivão.
mem. gurança nacional. CD. E. M.). tra o Brasil em guerra. (D. E. lU.), Hygino Lniz Gonzaga

�(ontraria,.am a deci·'
são ao Tribunal

de Riam
Berna, 22 (Reuters) - A

rádio de F.'jma informou que
o tribunal francês de Riom
decidiu libertar sob palavra o
ex-ministro do Ar, Guy de la
Chambre, e o antigo contro
lador do Ministério da Guer
ra, Jacomet. Contudo, o go
vêrno ordenou que ambos
continuassem detidos na pri
são de Bourrasol.

Boaiei!l"o� �o cartaz
Maceió, 22 (E.) - A cam

panha contra os boateiros, en
cetada pela secretaria do In
terior' inaugurou, na la. De
legacia de Polícia, a "galeria
dos boateiros", que está em

exposição pública, sendo mui
to visitada.

Caspa 1
LHORA!

!U.RAV1·

'"Ecos e Noticias
A Cai:lf,a Beneficente dos

Cobos a. soldados dd F.P.E.
empossou a 16 do corrente,
sua nova Diretoria, assim
oo ns t itu id a : Presidente, Jo
aquim Afonso Emerenciano;
vice dito, José Adolfo de
Sousa; secr e tário geral,
Waldir Wenhausen; su b-ae
cretário, Alvaro Lemos: te
soureiro. Poncino João Mar
tins; sub-tesoureiro, Alvaro

. Lemos. Conselho Fiscal : José
Picolo Iunior, Agenor Lopes
da Silva e Alvaro Ramos
Sordá.

LEI A ISTO
ALIMENTOS SINTÉTICOS

Equiparados a mercedorles (andlott vai tentar PEDIU TRANSFERÊNCIA
Rio, 23 ("Estado") A BUENOS AIRES! 23 (R.) Rio, 23 (E.) - O ex-arquei-

imprensa tem noticiado que ,- O nadador argentino Pedro 1'0 Pintado pediu transferência

alguns clubes estavam d is- Can dioti lançou se hoje ao rio, do Madureira para o Bonsu

postos Cl. trocar seus joga- na cidade do Rosário, em nova cesso.

dores por outros, por conve- tentativa de alcar.ça r esta ca- Como já noticiamos, Pinta-

niência financeira e técnico. pita!. do será o preparador da turma

Assim é que j á se falou na leopoldinense na temporada
troca de Pirica por Pedro EXPERUIENTANDO ZARZUR que :.e aproxima.
Am.orim e dêsse "crack" por S. Paulo, 23 (E.) Nos f'.I".I"._·_�·_"a"""""·.·'-""_".� ·'"

Geni'nho. Pirica. rebelou-se meios esportivos desta capital Quantias enviadas
contra a idéia de sua. saída considera-se como certo o in- pela «FraleYnidade
do BotaIogo e Pedro Amo gresso de Zarzur no S. Paulo do fole»
rim, num gesto de maior F. C. I L d 23 (D) O MI'-
f ..:lo I A id I on res, .cC.-

ronqueza, cseo arou que crescenta-se que o referi o nístr
-, .] . I .

d 'b tíd
10 da Produção Aeronáutí-

nao e mercC:...lOrlO para es- joga 01' sera su .l?e � o a um, ca, "sir" Stafford Crípps, en-
tal' sendo ohj eto de tro;os penado de experrencia. 1 viou à "Fraternidade do Fole",
ou negociações de careter

N r
_ '}..,

.

I do Rio de Janeiro, o seguinte
comercial. COI .TINUARA NO BQTAFOGU telegrama: "Meus sinceros a-

RIO,
.

23 \EJ
-- O Botafogo agradecimentos pela vossa últí

comulllco� a. Ii. M. F. que se re- ma contribuição de 3.150 libras
serva o dIreI�o d� renovar o esterlinas. A "Fraternidade"
contrato do dIa,�teuo Lucas. ! está representando esplêndido

I papel para
nos dar a suprema-

. BATATAI�, cia aérea de que necessitamos
RIO, 23 (E.) - FOI registado para a vitória final".

na F. �. F. o novo co�trato de Esta quantia completa agora
Batatais com o Flummense. o total de 1.500 esterlinas en-

,.oI"••_.......oI"..,.••••_.........._._._.._._._••�....,. viadas à R. A. F. pela "Frater-
nidade do Fole" do Rio de Ja-JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA

VARA DA COMARCA DE FLORIA- neiro.
------------------------------

São as seguintes as determinações
constantes' Lia aludida Portaria,
que tomou o número 18: "1 - se

ja posto, gratuitamente, á disposi
ção da Federação das Colônias
dos Pescadores, pelo menos uma

das bancas destinadas á venda do
pescado, a-fim-de que nela os pes
cadores que exibirem o respecti
vo cartão de identidade, iastitui
do de acordo com o modelo í

n-;

cluso, exponham à venda o pro
duto de sua pescaria;

2 - não permitir que o pesca
do, de qualquer espécie, eh egado
pela manhã; seja recolhido ao fri
gorifico antes elas 10 horas, a me

nos que ltaja abundância cio mes

mo;

IMPOSTO SINDICAL
São as seguintes as entidades

sindicais com âmbito nacional
autorizadas a proceder à arre

cadação do imposto sindical de
vido por comerciantes e indus
triais:
Sindicato Nacional de Em

prêsas Aeroviárias;
Sindicato Nacional do Cornêr

cio' Atacadista de Pedras Pre
ciosas;
Sindicato Nacional das Em

presas Editoras de Livros e Pu
blicações Culturais:
Sindicato Nacional d03 Es

tabelecimentos do .t.nsino Se
cundário e Primário;
Sindicato Nacional da Indús

tria de Extração de Carvão:
Sindicato Nacional das Em·

presas de Navagação Marítima.

CASA Dl:. MORADIA
Aluga-se uma, à:rua Bocaiuva

n 22, com 5 quartos, 3 salas,
banheiro com água fria e quen
te, garage, etc Tratar no Largo
Fagundes, n , lO.
112 10 vs alt-1

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os Iníml

gos do Brasil, a lei é inflexiveL
(D. E. M.).

Pablo CasaIs
Londres, 23 (Reuters) - Se

gundo anunciaram as autorida
des espanholas, Pablo CasaIs, o
famoso violoncelista de fama
universal não se encontra pre
so conforme anteriormente
anunciado, pois ao que acredi
tam CasaIs está atualmente
residindo na Suiça. Essa infor

mação foi obtida por intermé
dio do encarregado de Negócios
da Embaixada da Espanha,
nesta capital, visconde de Mam
blas, que recebeu comunicação
do seu govêrno nesse sentido •

Wellingtol1, Nova Zelândia,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO-Teres.feira, 23 de Fevereiro de 1943

:���:����;�!���: I !!III-c-r-e-'P-�-O-��-i?-t;-'r-i�-'�-U-�e-�IIIlI�-�-�-i�-�-&l!I!Ir-�-��·.'I-i-a-1vremente,osalimento3nãosãodigeridos I Foi' entregue a08 '1' este m s as nua- e Ivaldo Brasil,e apodrecem, Os gases incham o estôrna- r

go, Sobrevém a prisão de ventre, Você

I
re�i 1I-'0Ie8 em Flor í

mó ; o i", possuidoras
sente-se abatido e como que envenenado. da caderneta n. 1�.751, cuntem nlaoas no sorteio de �
Tudo é amargo e a vida é um martírio. I de fevereiro de 19 �3, com o orernío maior, em merca-
Unu simples evacuação não tocará a I dortas • no valor de Crs. $6.2!10,Otlnão conseguir-am enviar para causa, Neste caso, as Pílulas Cartel' são

a Tunísia forças suficientes pa- extraordinariamenreeficazes.Fazemcor- I 4 (je Marco-ra a realização da operações rer esse litro debilisevocêsente-sedis- I Mais um Io rtnldüvel sortelo rt-tt.liz�rá 11 Crédlto Mú-de grande envergadura. Além posto para tudo. São suaves e, contudo, tuo Predial, no dia 18 de Fevereiro (õa.Ielra),disso, os bombardeios efetua-I especi,dmenteindicadasparafazerabilis 'com prêmios no valor fie
dos pela aviação aliada causa- correr livremente, Peça as Pílulas Carter.
ram danos tão importantes às Nãoaceiteoutroproduto.Preço,cr $3,00.

I Cr, $6.250,00bases e aos depósitos inimigos, Nilo vacile. Adquira já a sua caderneta na séde da
que Arnim seria rapidamente

I Crédito Mútuo Predial à rua Vlscondecolocado diante da impossíbílí- Um pintor americano I ri P 0nrn Preto n° 13.dade de assegurar o reabaste- f�!a !!!õ"'bre ... SlIIa""I-1 ---------------------

cimento das suas tropas. Ora,
ui .".,., • ..,.. � iS

_Ia Co n s u.t a s rnéorcas g+áus
em razão da severidade dos ata- 'iVashington, Fevereiro I Contribuição mensal ananas Cr. $2.00
ques aliados no mar, não seria A viagem dos consagrados ar-! !!i5lI�lSiIIiiliill :IiIIII .-

possivel trazer êsses abasteci- tistas George Biddle e Heléne 1\ ����'<iJ1S,�'=--r.��";i;i""l$',��iEM��q�B_�a_aa!_1Itmentos da Itália. Os primeiros Sardeau ao Brasil foi sem dú-
'

êxitos alcançados pelos ale- vida um acontecimento mar-j (iA B hJ ET!: DE""_.T Â_ D fOmães, devem ser, portanto, con- cante, como realização do pan- : � � i.W ri" lU
siderados apenas como um epi- i -americanísmo no terreno cul-]
sódio lamentavel".

'

turaI. Depois de uma perma-IDe maneira alguma, êsses nência de oito meses no gran
êxitos poderiam compensar os de país sul-americano, em

I!
Cirurgião Dentista pela Faculdade de- Medicina de

Porto Alegredesastres sofridos pelas forças missão oficial, o casal de artís-
Clinica Dsntérta de Criancas e Adultosnazistas na Europa, Ademais é

\
tas acha-se atualmente hospe- Hcrsric: Das 8 às 11 e das 14

.

às IS horasnotavel o fato de que os planos dado na residência do sr. F'ran-j

Mgermânicos no Ocidente foram cis Biddle, procurador geral Rua Vitor �irelesf 18
sempre subordinados aos de- dos Estados-Unidos e irmão do
senvolvdmentos da campanha sr. George Biddle. ,

da Rússia. Ora, durante os últí- Há cerca de um ano, Biddle! iIiI·III+Ii!F__M_'�[i911iii�E,��pw$f#,,*��__IIM*_
mos tempos, os alemães tive- e sua esposa, a escultora Helé-I � _

ram que retirar da frente russa ne Sardeau, foram convidados .

aviões de caça que foram en- pelo ministro da Educação do

REV ISTASviados apressadamente para a

j
Brasil a irem ao Rio de Janei-

'

Tunísia. Compreende-se que a ro a-fim-de decorar a Bíblíote
revisão dos planos germânicos ca Nacional, daquela cidade, de Novembro, 2l.
deveria comportar pelo menos com dois quadros murais e baí-: 109
uma estabilização parcial da xos relevos. Em maio de 1942
situação militar na Rússia an- partiram para o Brasil, com

tes que fosse possível abrir me- credenciais do Comité Inter
lhores perspectivas em outros -Americano de Relações Artís
teatros de guerra. ticas e Intelectuais, e termina-

1_....;;;;.;.,;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;
ram seu trabalho em dezemb ro
último.

_ Cn��-anl�l'a • AII'aoc, 8' ri,a'. 8 qU%�O�I����I, l�r�I� ������oco��
UI!I •

...
T " aia» amigos. Quando se despediu

dos brasileiros, foi homenagea-
F d.d 1870 S'" d BAiA do com um banquete ao qualun r.

U li em ' ... e e:, compareceu grande número de
INCENDIOS E TRANSPORTES I intelectuais e artistas, tendo

por essa ocasião pronunciado
um discurso em português, com
o que demonstrou os seus dotes
de linguista consumado. IEntrevistado ao chegar a eS-1ta capital, o si'. Biddle declarou
estar convencido de que a arte
tem um grande papel a desem
penhar para vencer a guerra e
marcar os efeitos desta sôbre
os indivíduos. "Em tempos
como o nosso, acrescentou, a

arte deve existir em função da
liberdade" .

I Disse ainda o sr. Biddle que
os

" afrescos" de sua autoria, I
na Biblioteca do Rio de Janeí-:
ro, assim como os baixos re- !
levas de autoria de sua esposa,l

I SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITA.Tl-\Í, tiveram um duplo significado'lBLUMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

I
"O seu motivo de inspiração"

- explicou - "é a defesa do I

���������������������������� hemisfério, e a mensagem é a I
D Edg d P- t d S de que acreditamos que pode- ir_ ar ln o e ouza mos construir u.m ,1I:undo nos-l
..... 'd'

. ,-

d CdS úd S- S .:

'180
neste hemisfér-io, mesmo',·,e ICO - clrurglao ii au e a e ao ehastíão, Formado na ..,,:

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi assistente que a Europa se SUICIde . !
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica re!Jida pelo Prof. EdmundO Vas- A sra. Sardeau declarou que
con.celos. Ex - assisten�e. do �r�f. Benedito M(lnle!l�gro. C0!D prálica da enquanto ela e seu marido tra-Imais .de i anos. na CltDIca Clru�gica do .Pr0f. Alipi!l CorreIa Neto, Com balharam no Brasil tiveramestágiO de especlalizaçao no HOSPital Charlte de Berlim (Serviço do Pro'. -

"

i
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konjelzny. de Hamburgo a Schmieden toda a cooperaçao possível, sob
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgádo e grosso: todos os aspectos. "Pudemos
f1gado e vias biliares. seios, útero. ovários. rins, nrestata e bexiga. 'realizar nossas ídéiàs inteira
�érnias, hídroc�18,. varicocele 8 varizes. CirUf!!ia dos �ssos.e articulações. mente à vontade sem qualquerIlr encontrado diariamente das 9 hs. da manha ao meia dia, na Casa de . -" ..

'
.

Saúde São Sebastião, te I. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, ii Rua Fernanda restrição ,aflrmou a conheci-
Mà'thado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259 da escultora.

A situação na Tunísia
Londres, 22 _ (Do comentaris

ta militar da Reuters) - O ata
que desfechado pelo general
Arnim eoatra as forças norte
americanas parece constituir
uma tentativa de impedir a

junção do 10 e do 80 exércitos
britânicos. Com efeito, é bem
possível que o Estado Maior
ínímígo tenha admitido que
essa junção fosse o fim princi
pal visado pelo general Alexan
der. Alem disso, Arnim conse

guirá, talvez, alargar o estreito
corredor que permite as comu

nicações entre 'I'unís e Gabes.
Por outro lado, não resta a

menor dúvida de que os ale
mães procurarão defender as
suas atuais posições da Tuní
sia até o último momento. Se
os aliados controlassem o es
treito da Sicília poderiam rea
lizar rapidamente os seus de
sÍgnios eventuais no Medíter
raneo oriental e embaraçar
gravemente os movimentos do
Eixo. Os alemães não esquece
ram que a perda de Túnis e de
Bizerta complicaria considera
velmente a defesa da Sardenha
e da Sicília. Pode-se dizer tam
bém que os italianos acreditam
que a batalha da Tunísia ecja
a primeira fase da luta pela' de
fesa do seu território. Portan
to, não será de admirar o fato
de que os alemães, que pos
suem ainda forças importan
tes no continente africano, de
sejem aproveitar suas vanta
gens.
Até agora não se tem bastan

te informações para avaliar
exatamente a importância do
ataque inimigo. Salienta-se
simplesmente que os prepara
tivos de von Arnim surpreen
deram os aliados, o que não im
pede que Churchill e Giraud

considerem que dentro em bre
ve os alemães não terão outra
solução senão fugir ou serem

aniquilados.
Entretanto, certos círculos

receiam que o ataque germâni
co seja bastante violento para
transtornar os planos aliados.
Acredita-se que os nazistas

Dados relativos ao ano de 1 9� 1
Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de c $ 59000.000,00
Responsabilidades assumidas; c IB 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Rp"!I rJp raiz. (prédios e terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Or.

Francisco deSá e Anísio Massorra

Agências e sub-agêncías em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguáí. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
A�qent� em FlorianópolisCAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmidt, n' 39

Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083
Eod. Telegr. «ALIANÇA,

sem compromisso. as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
à. rua Trajano 31 no edííícío onde funcionou o Banco do Brasil,

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes
Visite�I

DE
ALVARO RAMOS

(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

Entregues a domicílio. Fa
çam seus pedidos na agên
cia Progresso, à Praça 15"

5 vs -

Z

I

Vença a intensidade do calor,
sem quebrar a linha da elegância!

, I
E grave érro Você admitir que o ca-lor ex-

cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da.
cidade cm desalinho. descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decôro ou da elegância,

Especialmente agora. quando a ALFAiA
TARIA BRITO. recentemente aberta, está exe

cutando. com notavel perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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{)OA�a!���r� A Espanha dá um golpe �'eiIista"�própria o controle do

Depar-,tamento Telegráfico francês Argel e Casablanca a Londres

I
ger protestou, no que foi

daquela cidade, que admi- e Washington. acompanhada pelos britâni-
nistra o unico cato que une A legação francesa em Tân- cos e norte-americanos.

RIO, por avião - (Copy
.riqtit da Inter-americana, espe
cial para este jornal) - Ve
nha cá, marqueza de Santos.
Bôa noite. Como está a senho
ra? Sente-se. Quer tomar algu
ma coisa? Felizmente, depois

. das chuvas, o calor melhorou.
. .Não lhe pergunto notícias do
seu "filho". - Nem pretendo
saber, por seu intermédio, no
ticias do outro mundo. É uma
curiosidade que eu não conser
vo. A única. Aprendi-a com Je-
sús. Não me lembro de quem
contou que, na hora da res

-surreição de Lázaro, quando
êle saiu, pálido e piscando os

olhos, do túmulo, Jesús lhe im
pôs:

Tu estiveste na eternidade.
Eala. Que foi que viste?

(Muita gente tinha se aglo-
;merado perto, como sempre,
em oC,asíões análogas.) Lázaro,
com a voz sem certeza de ser
voz de novo, respondeu:

- Senhor, eu não vi nada.
E Jesús pediu depressa:
- Então cala a bôca.
O mesmo lhe pediria eu se,

-quaruio a chamei para conver
'sal', jôsse para ouvir. Lçnoro
como era antes. Agora é assim.
Val1ws conversar - significa:
vou falar. Fala-se muito, dona
Domitüa. Fala-se de mais.
Apesar do racionamento da
palavra, nunca as bôcas anda
ram tão abertas. Até as bocas
dos teleçramas, que são caris
simas. Ainda há dias os jor
nais trouxeram um, de Was
hington' com todo este come
ço: "O presidente Roosevelt
enviou ao comandante-chefe
das Forças Armadas da U. R.
S. S., a seguinte mensagem de

F
•

Econgratulações ... "Numa épo- armaCI8 speranr.aca de economias, para quê ta- çuerra-mãe. "A mãe é uma Criancas semitas �
'manho disperdicio? Só se o no- construção irredutível". Inior- chegam â Palestina A SUA FARMACIAme do comandante é nome me-se com Piraruiello. Ponha Rua Cons- Mofra 4 e 5 -- FONE 1.6�2
jeio... Pois, minha querida as asa.s. Volte ao "assento eié- Jerusalém, 22 (Reuters) -- •

E d Iamiga, estamos cheios de es- reo". Diga a D. Pedro que, se Numerosas crianças e adultos, ntrega a omici [o
perança de que o fim da quer- em Lisboa há o cemitério dos que fugiram da Polônia, diri- ---------------

ra surja mais cedo. Os alemães Prazeres, o Rio tem agora a gindo-se para a Rússia, chega- CASA MISCELANEA.

distribui.,
Prestígía o Govêrno e es

iá iniciaram o estado de elegia Ilha das Flores, para fins pa- ram a Palestina, após terem dora dos Rádios R, C. A. Victor. classes armadas, - ou serás
cívica. Os pistons de Wagner recidos. Grande abraço a São I permanecido durante muito Vávulas e Díscos. - Rua Traja, um "quinta· colunista". (L.
batem solas como os martelos Francisco de Assis. Felicidades. tempo em Teheran. I no, 12. D. N.).
de Hans Sachs... As lágrimas !ii =�mieEiüi:"im=!i=ii!!!:lieU;ft;p.!!=i�mlfil••••""".cD.,.,."'." 8§B=aaliiiFdi!rJ••lililiiiIlBi!iI=ãirolam pelas caras à imagem e ii="'__

.�...._:3J••e'_DS•••=eB._.=aH_ . ,ti.,.... • """. • -�=semeitumça das tropas do.. �m
Fh ==a

Z
�ue Ter pelas estepes. Pela �m _

. primeira vez, depois de tantos !5§i lianos, há uma coisa livre na ,::: I:.• =Alemanha: o pranto ... O chei- E ..
1'0 de morte parte de Berlim, ! ==entra pelas cidades que se en- li!! -

treçaram a Berlim. Se existis- li� N' Ise qualquer dessas, de nome • •Formal, talvez resistisse um • •pouco. Vichí não resistiu nada. IE cadáver, e do mâu, Basta • •
olhar a diplomacia de lá. De- • •
sinietou por completo. Não se • T •encontra mais nem embaixa- • •d01' nem ministro nem secre- • •târio nem consul nem nin- Hguém que se atreva a represen- • •
tar o governo daquelas águas. • •
Vichi, no abandono, não pode- • •Tá se comunicar com o çeneral • •Franco para lhe pedir que a • •Espanha se encarregue dos 1seus negócios tal qual fez com ., •
os companheiros anteriores. • •
Negócios de defunto são inven-" 9 ..
târios, o general Franco se • •aborreceu com o inventário da • .'"hispanidad", não méte mais • 4 •a mão em combtica. Depois,
para se comunicar é preciso ii iiespírito foi o que sempre faltou II 2a Vichi. Vichi confundiu gás.!!!i 1_com espírito, e está aí o que r �n� li:

- e=lhe aconteceu ... Creia, marque-, fJ!lJ, O Ràdio da grande alcance.- faixa ampliada em aparelho de baIXO preço. ...
ZO, a guerra termina. Leve o mi SONORiDADE-BEi.EZA-DURABILIDAUE iiboato para o céu. A guerra dos U:; VENDAS A LONGO PRAZO ...-Distribuidores: JOiO GOMES " eia. iiataques. A querra do nazismo !iG CASA R D O·LAR R TNAJANO-6 IIcom armas mstuets. A das ar- !!!I _ Jt 1 · . ..

mas invisíveis, - das idéias mi .n .. FLORIU1ÓPOM� II
falsas, durará bastante. E' a illiiliiBi!Ii••Il.iiiil1g.f).$•••••••oe.�••�imiiim�ln!laI!Dri!lillul•• �

Londres, 22 (United) - As
autoridades espanholas de
Tânger assumiram por conta
As autoridades responsáveis pela A Estatística Militar, destinada Ia

fiel execução das Estatísticas Mili· facilitar a preparação rápida. e tão
lares podem exigir, sempre que hon das da Nação, exige que todos os
ver dúvida quanto à veracidade de perfeita quanto possivel, do apare
qualquer informação, que cada in, Ihamento material das fôrças arma
formante prove o que declarou. A- brasileiros lhe prestem cooperação.
má-fé constitue crime contra a se- Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

gurança nacional. (D. E. M.). tra o Brasil em &,uerra, (D. E. M.).

SABADO, dia 27 grande
soirée à fantasia-Ensaio Geral
para o Carnaval de 1943 - con

centração dos foliões do Lira.
CARNAVAL DE 1943 -Março
Dois retumbantes baile l à fan
tasra+-Sábado, dia 6, e Segunda
feira, dia 8.

Moléstias dos rins e coraçãoO TONICARDlUM tônico dos rins e do eoração llmpa 6
bexiga, os rins, as nefrite., areias, cólicas renais: aumenta as
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hídropsías, IlHa de
ar, palpitações, dôres do coração, asme, bronqulte asmática,
artêrlo-esclerose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemía, palidez, magreza, fastio, tlôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovârlos, evita
8S hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enter
mldades das senhoras de qualquer idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra hídropeías, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das velas e artérias, bronquite esmâtíca,

lesões, cansaço, urinas escassas e dôres no coração, pontadas
nos rins e Inchações.

A 08 fracos e convalescentes

I
Mesas à venda na Relojoaria

Moritz. Cr $30,00.
Ingressos avulsos,

tantes: Cr, �50,OO
para vru-

L _ x

Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o
vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas. Evita li tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas frllcllll,
língua suja. Para a neurastenia, o desânímo e 8 dispepsia, a

convalescença é rapída,
Sífitis ... Reumatismo

I
I
I

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, SUIlIB,
eczemas, tumores, darthros, espinhas, fístulas; purgações ler1-
das, cancros, eserõíulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo. tonittca e engorda.
Depositarias: todas as drogaríaa de Silo Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVE�I USAR
Em sua tollctte intima somente o MEIGYPAN, de

grande poder hígleulco. contra molésríaa ecntegtosaa
suspeltas, il'fltaçõea corrimentos, molés

tiso utero-vegtnals, metrítes e ioda sorte de doenças
locais e grande pre5ernt!'(o. DrOl?Brlll Pacheco, Rio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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próximo degelo1 ��"l()'OOOOOi:XJOQ���....:t:XXXJX)OOO'.lCOOOCODocxx:x:x:JOO� OOOCXXXXJOIOOOIXIDII

Estocolmo, 22 (Reuters) - contra OreI constitue o mais tocolmo a impressão de que os HOJE 3,� .. feifa HOJE
"Hitler está alimentando as importante desenvolvimento da russos estão aguardando a qué- :xJOCOOOO ,�,H"�""""""" ocococoacccoccco L<..'O<.L<Xlooo_""r""===Ooco:xx>OO�

maiores esperanças para o pró- frente russa no momento. A da de OreI, antes de lançarem CI N E --"O-DE C) N 1 l'\L,fi P VR TI' "Lximo degelo da primavera na quéda de Orel faria perigar a uma nova ofensiva na frente _ _ H-""'\.
Rússia" - escreve o corres- posição alemã em Briansque e central. Segundo as últimas in-I - FONE 1602 -- - FaNE 1581 -

póndente em Berlim da agên- desguarneceria o flanco direi- formações chegadas aquí, os.
cia telegráfica escandinava, to germânico em Vyazma e soldados russos estão num� Iuma agência nazista. Os ale- Rzhev, cujos salientes prote- frente macica, a ocidente de Formosa b 'lndl�damães desejam evitar a qualquer gem atualmente. Além disso, Carcóve, teI{do alcançado cer-(.

-

'

ii· U
preço uma Dunquerque na pe- significaria que a ferrovia vital to ponto, situado, apenas, a 38 r (Tecnicolúr)
nínsula de Taman, ao norte do de Moscou que corre através de milhas no oriente de Poltava, Com Gene T'ier ney e Pa rdo lg hCáucaso, ao lado de Rostovo, Orel e Cursque para Carcóve cidade esta que se encontra, SC:Jtt, Com Marjor ie Rambeau, Ronald
oposta ao estreito de Kerch. A poderia ser usada novamente, agora na zona de imediato pe- Comr-Iernento Nacional (D F.B.) Reagan e Jane Wyman �

crescente ameaça dos russos I Está tomando vulto em Es- rigo. PIuto luníer (Desenho) Exposição de alímentacae
Preços Cr , ssoo -2,00- 1,20 Preços: Cr. $2,40 e 1,20

Irnp. até 10 anos Livre de Censura

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

:Hiller confia no

---.....___

m +ma

CA T DO DlZES

A's 7 1/2 horas

Quando uma mulher
é valente

A's 5 e 7 1/2 horas

-I Oficina: Técnica: [[Já está em

(IROYALI) II gO����:�d�C ����f�����ª i Eric Allen john-r en. presidente

II....
Instalada modernamente e dirigida. por técnico e ane- li C' dI � da Asso ciação omercial oscíalizudo, conserta e reforma máquinas de e ser e ver f

e de contabilidade com absoluta garanti s t Estado s Unir100,

e modicidade de preços �
Rue. João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658 .11
__.....l\_/l_a_c_h_a_d....(.....�_)....&_._C_'_1.....2_.t _,�I

�
N .R. Haviarnos relhido ,

� ns
por via aérea, do Rio de Ja

IaU ' neiro , do Correspondente Espe-

I c a1 Amori Parga, o clichê que
acima estarnr arnos, o qual fixa

I flagrante da chegada do sr,

Jol:-,nstel1, em avião da Pans ir,
àquela cidade.

ra essa capital das mulher�s Ana O seu desembarque, no Rio,
El T A H

.

foi muito concorrido, notando
sner, ere,sa ss�n armes, qu.e I se, entre os presentes, além de

se acham ai, em liberdade, pOIS representantes das autoridades,
não houve pedido de prisão. Em I

o presidente da Associação Co-
Pôrto Alegre também se encon-I �ercial do Bra�il. O il,ust.re v�- 1

...

0
...

6--------
......------------

. I sítante trouxe incumbência 11-
tra. o past�r Augusto �ennque i gadas ao incremento das rela
Heine, presidente da Igreja Lute- I ções comerciais do Brasil com O CONSULADO GERAL DA POLÔNIA El\f CURITIBA
rana do Brasil, igualmente figura lOS Es tados Unidos', sendo por, , ,

Id· I d bê d Avisa a todos os Poloneses residentes no Estado do Parana e em
centra o movimento contra a ta or, tam em, e uma rnen-

C' .

sagem dos comerciantes norte- Santa atarma que.
,

.

1 I O ALISTAMENTO DE VOLUNTARIOS POLONESES para o Exer-amerIcanos aos seus co egas , _ , _

b '1'
, cito polonês está aberto aos cidadãos poloneses ate a Idade de 38 anos

rasl eIras, ,

completos, tanto solteiros como casados,
As famílias dos voluntários casados enquanto os mesmos servirem.

no exército, receberão pensões conforme a seguinte escala:

p Alt.44

IMPOSTO SI N DI
(dee. lei 2.377 de 8-7-40 e GHêiaçõ�s

A ORGANIZA.ÇÃO COMERCIAL CATAFnNENSE, esta

belecid� à r�a João Pinto n- 18, está ha�iíit8da a r.restar

in-Iformaçoes sôbre O pagamento e o recolhimento do IMPOSTO
SINDICAL, bem como o preenchimento das resperivas gUias'1O prazo para o recolhimento do IMPOSTO SINDICAL a que
estão obrigados todos empregadores, profissionais liberais (mé
dicos, advogados e etc.) e empregados, expira em 28 do cor
rente mês.
98 17vs-

Iniciado o julgamento
traidores de Cruz aUa

Santa Maria, (R. G. S.) 22
(E,) - Reune-se hoje o Conselho
Especial de Justiça, presidido pe
lo major Nabor Ribeiro, que jul
gará os implicados na trama na

zista abortada em Cruz Alta, con
forme foi amplamente divulgado.
Será qualificado, nesse dia, o te
nente convocado Artur Stillner,
sargento Schwartz, Iracemo Mar
ques Viana, cabo Kurtsbauaer, eficiência da preparação militar
soldado Teodoro Kohn e Augusto do Brasil. O número de acusados

R dd E
.

di 'd é de 28, achando-se todos presoso . stes m IVI uos, que res�, -

d
.

d I
. .

f d aqui, com exceçao os que resi-
pon em pe o cnme m amante e d

'

I
.

r • • em nessa capital, como aCima
lesa-patna, aparecem como pnn- .

I A b. . .

I 'f
. assma amos. o que se sa e, o

capais responsaveis pe a tare a cn- t t A t Still
. ,

t. . enen e r .ur I ,ner Ja con ra-
mmosa, Juntamente com o pastor j t .

d d d D, I ou os servicos o a voga o a-
protestante Germano Jose Beck, .

I K
. 'd f

A

d Pô AIAlbi H BI d' Z "f I me neger, o oro e orto e-
mo ass e on ma el ert, . "

Albino Hass aparece como alicia- I
gre, para sua defesa. O início do

dor de traidores, atraindo-os à sua
I
sumário da culpa dos traidores

casa, para a infame missão de está polarisando todas as aten
vender a sua própria pátria. Foi ções, sendo aguardado com vivo
expedida precatória citatória pa- interêsse.

J. Eugênio Müller Filho e Oscar José Müller
ADVOGADOS

�------------------------------------------�------

I
OLEO DE RICINO "CONGO" IOLEO DE NOZES "PINTOR" PARA TINTAS

E VERNIZES

OLEO DE LINHAÇA "DOG"

Em lotas de 17 quilos e tambores =de 190 quilos

15valt-2

• Produtos da:

Indústria de Oleos, Tintas e
Vernizes Lida.

Fáorica: TIJUCAS Escrt: Florianópo lis
r. Tiradentes 14-sob

C. Postal 22

Cr$

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

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

por dia
I. A esposa sem filhos ,,_,.. ,." .. . ', .. ,. 10,00

A esposa com um filho , .. __ .. , .... ".,. _ "_,, _ 14,60Homenagem a um A esposa com dois filhos ... """." _., _",. _, 18,20h�rõi brasileiro Por cada filho seguinte, até 15 anos de idade" 2,60
Rio, 22 (E.) - O interven- II. No caso da morte do voluntário será paga à viuva e aos filhos

tor Rui Carneiro comunicou ao menores de 15 anos, a seguinte pensão:
ministro Salgado Filho que deu ors
o nome de "Tenente França" mensalmente
ao povoado baíano Traição, em A viuva .",."". .,., .. ",. " .. ,.",., _ , , . , , . 780,00
homenagem àquele oficial, que e a cada filho, menor d� 15 anos ,.' _ , , __ , , , , , , 390,00
pilotava o, avião abatido, a, ti- A apresentação de voluntários residentes no interior pode ser feita
ros, ll� ?a�a de Maranguápe, I por escrito e os residentes em Curitiba podem fazê-lo pessoalmente no

pelos llllllllgOS do BrasIl. Consulado Geral da Polônia em Curitiba, à rua André de Barros n. 534,.
entre 9 e 12 horas da manhã e entre 3 e 5 da tarde, todos os dias úteis,

Outras quaisquer informações nesta questão podem ser obtidas no>

Consulado Geral da Polônia psssoalmente ou por carta,
Jósef Gieburowski

Consul Geral da Polônia

Fõro
RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO.

em geral. Processos em todos os Ministerios.
Ilvação de jazidas. águas minerais e quédas

dágua. Naturalizações,

V da casa n°
en e-se 58, da rua

Lega- Anita Gariba1di. Tratar à
ruo Brusque, ri" 32
92 6 vs - 6,

Lavando-se CODl o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
ClA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILljE (Marce rcgíst.)

ec'onomiza-se ternjao e dinheiro

\
.
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em.baixador brasileiro visita uma
base aérea ínqleso

Londres, 22 (Reuters ) - O
sr. Moniz Aragão, embaixador tempo na área do Q. G., mos- participa do servico ativo, no

brasileiro na Grã-Bretanha, vi- trando-se muito interessado em Comando Costeiro; desde o iní
sitou recentemente uma unida- tudo o que dizia respeito à 01"- cio da guerra e o embaixador
de do Comando Costeiro, no ganização das operações e ao Moniz de Aragão mostrou-se
sudoéste da Inglaterra. Acom- serviço de informações. Mais interessado em ouvir a narratí
panhado pelos adidos militares tarde, s. excia. visitou alguns va das proezas executadas por
e de um oficial do Ministério do quadrimotores "Sunderland" ,I aqueles pilotos. Na manhã se

Ar, o embaixador Aragão par- que participam destacadamen-I guinte, o embaixador brasilei
tiu de Londres em avião, sendo te da luta contra os submarinos 1'0 excursionou pelas principais
recebido, naquela base aérea, I do Eixo tendo voado num dês-l ruas de uma cidade próxima,
pelo seu comandante. O embai- ses aparelhos. A esquadrilhai que havia sofrido um dos maio
xador brasileiro passou longo que se encontra naquela base res reides inimigos.

INDICADOR MEDICO O
-------------------------------------------------

Dr. ARAUJO· OLHOS, OUVIDOS
..

....

NARIZ GARGANTA�--------------._--------- ,

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

r I. Peja manhã, das 10 às t 2
,,0 ",u ta S: A' tarde das 3 àR 6

Dr. MADEiRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anerteíçoamento e Longa Prátíca no Rio de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sebndos, das 10 ás 12
horas: II tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Píntu D. 7, sobrado - Feno: 1467
Resídênota: RUR Presidente Coutinho. 28.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����:a��o �:��de Medicina da Universidade do Brasil)
II-Interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúda

CLiNIC,A. MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crla nças.

Consultório: Rua Felipe Scbrnidt n. 38 - Tel. 1426
Resídeucí-: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 Tel. 1523

Rorario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜCiUSTO DE PAULA DJ�etoéa��a��S��:1
.. FlorlanopobsRestdêncía e Consultórío: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Dlartamentes às 11.30 e das 15 às 18 heras

Fone 1.644
-------------------------------------------------�

Dra. Josephina
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças,
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1,. às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (seb.)

Schweidson

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-Ü!terno do Serviç!l do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel. de Andrade (810) e. dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do ServIço de Oftalmolo�Jla do Departamento
de Saúde e Hospital de Caridade

Clínica médico-cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

CODS. Rua Felipe Schmidt. 8, Fone 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Residencia: Conselheiro Mafra. 77-FLOR1ANÚPOLIS.
jfj:iTITUfO D! DIAtiNUSTIVO

VLIIICO
Dr. Ojalma Moellm,nn
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Sulca)Com prática nos hospítaís euroneus
Clínlea médica em geral, pediatrIa,doenças do sistema nervoso, apare-lho genito-urlnarlo do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia ClínIca com o
dr. Manool de Abreu Uampanarfo

J I
Silo Paulo). Especializado em HI
!llene e Saúde Pública, pela UnIver.Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Ralo X
Electrocardiografia clinica

=---------,---� Metabolismo basal

Is ondagem Duodenal
..

.Dr. Ram,·g."o Ge blnete de fisloteraoia
� Laboratório de microscopia e

análise cllnlca
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

,Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partas e doenças

rie senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas,

HESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 151.

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

,

- Phone: 1392 -

FI ()PlANOPOI I"!

DR. AGRIPA DE FARIARua Vitor Meireles n' 26
Telefone n' 1405

CLINICA MEDICA
Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

I Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante-

..----------------..----------------
14

ICiJJuura de .Iéus
foragidos

Vacaria, 22 (Rio Grande do

Su1) (E.) - Foram captu- <

rados pela Delegacia de �o-I I
lícia dêste murucipio os reus �condenados pela Justiça Públí- a
ca, que a muito se encontravam .�
foragidos: Pedro Pereira, con- 1
denado a 3 anos e 8 meses; Jai- �
1'0 de Azambuja Vilanova, 2 t
anos e seis meses; Jofre ES-jpíndola, condenado a 2 anos

e seis meses; Libório Marcí
liano, a 7 anos e 5 meses. O
atual delegado de Polícia, vem-
se empenhando vivamente na

captura de outros que ainda se

encontram foragidos neste mu-

Comércio

CONDECORADO Ul\'I HERóI
DE ESTALINGRADO

Moscou, 22 (Reuters) - A
emissora de Moscou anunciou
que ° presidente Kalinin con- Quem sonegar informações à Es- nunciar um "qulnta-coluna�,
decorou o marechal Vasilevs- tatística Militar, trabalha em pró) por mais que pareça teu amJ.de país inimigo. E, nesse caso,
ky com a ordem de Suvorov, será julgado, militarmente, como go; não mer�ce tua estima um

de primeira classe. O marechal inimigo do Brasil (D. E. M.). traidor da Patrfa. (L. D. N.).
foi um dos chefes responsáveis S

.

dde· d R sab·l·d dpela direção geral da ofensiva' ceie a e ooperat�va e espOD I I a ea
de Estalingrado. . Limitada

Banco de Crédito Popular e .4grlcol.
de Santa Catarina
Rua TraJano n.O 16 - Sêde própria

Registrado no Mínístérlo da Agricultura pelo Oertíttcsdo
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdipos usados: 'MASCOTTE ta. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
'

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os ceunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

ADVOGADO

I
Mantem carteira especial para administração de prédios.

Dr. Aldo Ávila da Luz

,.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :Horário: 9 às 1� e 17 às 18 C/C à disposição (retirada livre) 2%
Escr. Edifício Amelia C/C Limitada 5%

,
Neto, sala 2.

I
C/C AViso Prévio 6%

IRes.
Av. Rio Branco, 181 C/C Prazo Fixo 7%Florianópolis. Aceita procurscão para receber vencimentos em'

�_...................._....... 1as as Repartlções Federais, Estaduais e Munlclpaís. ·01

nícípío.

IRRITA(ÃQ.RET� L
COMICHÃO OU HfMORRAGI�1
S,fNTOMAS DE

H�MORROID[I '

if&t�Si tem irritação retal ou hemorra
gias, cuidado I São o prenuncio de
gr s ve doença que, não tratado em

terpc, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cir urge a. A Fornada Man Zan lhe
dar

á

alivio imediato das dôres, gra
ças 2 uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witl

«Helcioorícr ' Royal»

NOVOS SELOS SERÃO POS
TOS E!I CIRCULAÇÃO

Rio,22 (E.)-A Casa da Moe
da, dentro de poucos dias, en

tregará ao DCT dois milhões
de selos de 40 centavos, sendo
um milhão comemorativo ao 4°
Centenário da Descoberta do
Rio Amazonas e os restantes
comemorativos ao nascimento
de Ubaldino Amaral. Logo de
pois, serão lançados mais 300
mil sêlos de cinco cruzeiros,
que correspondem à' contribui
ção do Brasil para construção
do faról de Colombo.

Rua Trajano n' 3
Anexa - Oficina mecânica sob

-a direção de

TREMEL

vs-55

Aparelhada para concertar Registradoras, Numera
doras. vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser,

aparelhos fotográficos. telefones. etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

758

clandestino de gasolinaS. Paulo, 22 (E.) - O dele-
gado Américo de Figueiredo, do por José Maria Bom de ter
chefe da Secção de Ordem Eco- exigido mil cruzeiros para que
nômica da Superintendência de êle, Nelson, pudesse desviar
Segurança Política e Social, re- em favor do próprio Bom uma

cebeu do delegado de Guiara o quota de gasolina para ser ne

inquérito instaurado em torno gociada com outro revendedor.
do desvio e venda clandestina Por adquirir gasolina clandes
de gasolina destinada ao con- tinamente, foram igualmente
sumo da cidade. No processo, indiciados José AUgusto Ra
figuram, inicialmente, como mos, José João de Sousa, Car
indiciados, os agentes vende- los Nogueira de Figueiredo,
dores José Maria Marques Bom, Olimpio Vale, Idalo Vale, José
proprietário do posto de dístrí- Antônio de Sousa, José Leal da
buíção Texaco, situado à ave- Fonseca e Sebastião Viana.
nída Onze, n. 53; Daniel San- Contrariamente a uma publica
chez, responsavel pelo posto ção feita quando do início do
"Standard", situado à mesma inquérito, o sr. Maurício Leite
via, n. 43, e Ismael Albuquer- de Morais, não figura no róI
que Pereira. Todos deixaram dos culpados.
de fazer a declaração do esto- O delegado Américo de Fi
que de essência, desviando-a gueiredo, examinando os autos,
para outros fins, que não o do foi de parecer que a gasolina
consumo da cidade por meio de de procedência clandestina a
racionamento. Por venda clan- preendida pelo delegado de
destina foi indiciado Eduardo Guaira, num total de 3.031 li
Antônio de Oliveira, proprietá-, tros,

fosse entregue ao prefei
rio do posto situado em Bar- to local, para o conveniente
retos. Também foi indiciado, destino. O inquérito será reme

Nelson Frujueli, inspetor da I tido para o Tribunal de Segu
"The Texas Company", acusa- rança Nacional.
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S'I'KF..1:N ZWEIG

1.8\i!i)eQGGHie.��9
••�o8�®"e.*.etl••oDS�lJ

•.
�es•••eo"•••••0)&:'.U LTIMA H O RA Quando a literatura. ro�ântica !

O ([1110 §
.

�.

t iabandonava os velhos figurmos e' �. {( I�I" Ue a� III ng 011» •

O 21:·
..
r

r..

do �x!iirlfl"ltfi lTo.rmfin�o ;,��a�:i������ r�s��s'vtd;Ud�!�e�i�r� :
'

rumO ii' Ulil li I Itl anl�ersarlo li s. iD li U' ii If) unnn "presentava ao mundo a biografia : :b I de "Disraeli" trabalho que mereceu lS9
•MOSCOU, 23 (R.) - O s r , Stalin rece. eu mel':5cg m:_s I da crítica os'maiores elogios e dos I •do Presidente Roosevelt e do general ChIang-Km.?h7k I

anti-semitas os maiores insultos, a Weeb irigton, 23 (R) - Ontem, na Casa Branca, :por motivo da passagem do 250 anjvers�rio do Exerclto '::�)i:>l'aeli" �eio revoluci�nar, ,se� I: o preso Roosevelt discursou a propósito do" I?Ía de :Ve.rmelho. O sr. Stalin declarou que o Exer

I n,uvIda,
a fo�ma, de nanar a histó- � Geor ée Weeh ington'", tendo sido o seu dIscurso.. .

d d I na. Era a prrmcira pedra, Num eu- fJ ""

•Cito Russo resiste a to o o peso auto ,.

'I 1. escritor francês I) irradiado para todo o país, especialmente para os ..
.

d . +' saio ce enre, um .•
íd D t d'f.

na Europa. em VIsta a o.userrcro , o re ago preconizava a monografia como a G banquetes efetuados pelo Per ti o eznocra ra em 1 �_ •ra, de uma segunda frente. histó�ia do futuro. O sucesso d_e : rentes cidades da União. "Esta nação", disse o p tess- :•
l\Iaurois, antes o quase desconheci- ç; dente, "cuia existência tanto deve a Weeliington, luta •.do dos "Silêncios do coronel �ram- : ho ie pela liberdade dela e de outros povos".. ACl'es':b le "; incentivou outros escr itores. ..

..Ludwig, com "Napoleão", conquis- : centou que as angústias e penúrias que êle reve de •tou a imorredoura glória. Ambos: airoritar são uma lição para os dias de hoje, A Un ião, :judeus, como um terceiro, Stefau .. terminou o presidente, lutará até a vitória final". ..Zweig, conquistaram público com • :monografias, estudos romanceados: IC''lI1i. � " •das grandes vidas, dos homens e. J ,.R,I� .'Y ,[c, :mulheres dignos de ser notados", •
•Stefan Zweig, de todos êles, era: �.�:.

( ) d da Re- :o mais pOI3U]ar. Desde o apareci- • Washington, 23 R - O v ice-presi en te
•mento da "Vizão do Profeta", es.: pública, sr. WaIlace, discursou também a proPósito:tudo calcado em temas semitas, até. do "Dia de Washington", dizendo, a certa altura. que .>suas "Memórias", trabalho original: "podemos pôr fóra de cornbe te os nossos inimigos no •e sincero, denotou sempre Stef'au • "e
•.• 2° round desta guerra"; porém, para' isso, é necessa·Zweig ser um esteta, preocupado. •com a forma, o estilo, "Maria An- • rio que conjuguemos todas as nossas forças espiritu- :�tonieta", trabalho em que, austríaco, : ais e materiais". ...procurou revolucionar a história. ::reha�ilitando li; rainha .da França, :.. _ ..austnaca também, constitue a obra·
_

�:;�aF��c���,a���� h:roa�erndo� �f;; A Hungrl·a e a F1'tnlaAndl·ade uma mulher" e outros bastariam, "cada um, para consagrá-lo.

,..' '.'... -�._- .. - cJa�t�:nte�;::ig� :���e�:�c!���s t:� querem a paz .B povos, veio fixar residêncía no
, " "a remen Brasil, em Petrópolis, Estado do ESTOCOLMu, 23 (R) ::- Tanto deixando �,mpress,I01�ar �om.a no-�Rio. A guerra, porém, o torturava. /la Hungria com na Finlândia, o va, ordem . � Finlândia Sel!lpl:eSemita, sentia fundo na carne os "povo está abertamente falando da [risou. que esta fazendo sua proprus:acicates com que a "Gestapo" na possibilidade de lima paz em sepa- aneiro", 'Europa ocupada rasgava a carne rado - segundo informações rece- O mesmo jornal, após divulgardos judeus; austríaco, pesava-lhe bidas aqui, informações da imprensa húngara,u'alma a opressão nazista sobre a A propósito, o jornal "Suenska comenta:

,.boêmia e famosa Áustria; esteta Morgenbladet" declara: "O povo "Não �erá del�IaSlado ,dlzer, que"sentia-se cansado, envelhecido, an� finlandês está comentando Qb�rta- ,a Hunaria lambem deseje;., sair da'
te à força bárbara que ameacava a mente a paz em separado, nao se ALiança com .a Alemanha.
civilização. E no dia de hoje, �o ano .................- ...-.-.-.-••- ...- .............-.�-.-.-::;......-.-.---......_-_._.""_....._._-_.........._••••-_-;:_....-;__....._._.....?e 19,12, ingerindo um tóxico, c.on- Perseeutcões na Rulna.rlaJuntamente com sua esposa Ehsa- ,�.)O �beth , morreu serenamente, corno se Istambul, 23 (Reuters) - Todos os homens, mulheres ehouvesse. adormecido sôbre os l.ou- crianças da minoria turca residente na Bulgária, a 140 kms. dai,ros colhidos em sua longa jor- fronteira turca, foram enviados para a Dobrudja, como medi-.nada".

IOSMAR LUZ SILVA da de precaução - anunciam telegramas vindos da Bulgária.
Os evacuados não foram favorecidos com nenhum meio

Comprar na C/t. SA MISCE de transporte, e até as crianças tiveram de marchar a pé _-

LANEA é saber economizar' acrescentam essas informações.
Embora algumas pessoas já tenham abandonado a zona.

em apreço, não se possuem notícias de que tenham cheg�do .à.•Dobrudja. As informações acrescentam que as casas, ammau;,
e outros pertences da minoria turca foram requisitados pelas,
autoridades búlgaras. A população turca recebeu um recibo,
mediante o qual se promete que uma importância equivalente"
lhe será entregue na Dobrudja.
�......._._._._......--_..- ...._..._....._..-_._....._............_......._._..._..._._._._._._.............""_....._-.._... ,

Orne"l do dia de STALIN

Abandonando

'"

MOSCOU, 23 (R.) - Urgente O
"premier" $talin, em sua última ordem do dia, declara
que começou a expulsão em massa dos invasores, e que,desde o princípio da guerra, a Alelnanha perdeu nos

campos de batalha da Rússia 9 milhões de homens,dos quais, pelo menos, 4 milhões rnorrer-arn . Sua importante ordem do dia refere que os alemães perderam. oH ,

nos últimos meses, 5.000 tanques, 4.000 aviões e 7.000
canhões.

Dnieper-PetrowskiLondres, 23 (R.) - Urgente - A radio de Moscounoticiou esta manhã qUE.! as tropas alemãs estãoevacuando Dnieper-Petrowski, de onde centenas de trens
partem, có'rregados de tropa3, para a retaguarda. O a
vanço das forças Eoviéticas, acrescenta aquela emis.
sora, prossegue impetuosamente.

f'/ªtwe��
,

aereoAtaqueLondres, 23 (R.) - Grande formação de bombardeirosda RAF atacou dia 21 à noite o grande porto alemão de Bre
men, tendo sido êste um dos ataques mais concentrados desta
guerra. A última vez que Bremen í ôra atacada foi em.20 de
outubro de 1942.

Este foi o centesimo segundo ataque a Bremen, depoisque começou a guerra, nele não se perdendo nenhum avião.

O ESTADO DE SAÚDE DO DIRIGENTE INDú
Bombain, 23 (R.) - Os médicos assistentes do MahatmaGhandi emitiram novo boletim, do qual se extrái o seguinte:"O sr. Ghandi entrou em crise, ontem.seu pulso se tornou

quase imperceptível. Embora tenha recuperado os sentidos,seu coração se apresenta bastante fraco".

em

MADAME CHIANG-KAI-CHEK PASSOU POR NATAL
Washington, 23 (R.) - Partiu em avião especial, em viagem de regresso, havendo passado por Natal a esposa do gene-ralíssimo chinês Chiang-Kai-Chek.

' VIDA SOCIAL
Hum semi-círculo de açoMoscou, 23 (R.) - Desde Cursque ao Mar Negro, asforças nacionais estão impelindo os 'nazi·fascistas paraoeste, numa frente poderosa, semelhante a um semicírculo de aço.

Acumulando tropas nos Pirineus
Zurique, 23 (R.) Informações chegadas dosul da França dizem que nas cercanias dos Pirineus,em frente à fronteira espanhola, os alemães estão a'cumulando tropas, que ali chegam em trens sucessivoshá 3 dias.

Fazem anos hoje:
A galante menina EH.Eugénia,

dileta tilha do nosso prezado
conterrâneo sr. Mario Lira, fun
cionário da Prefeitura Municipa';

a srita. Marta Boabaid;
a srita. Odete Ramalho;
a menina Denilda Pereira;
a srita. Maria das Dores Ou

riques, filha do sr. Patrocínio
Ouriques, co proprietário do
Café "Bo� Dia";
o nosso prezado e ilustrado

conterrâneo sr. dr. Odilon Gal
lotti, residente na Capital Fe
deral;

a exma. sra. prola. Cecília
Simões, esposa do sr. Joaquim
Simões;

a srita. Olga Duarte Silva;
o sr. Gilberto Miranda.

.- A

'E !JfJm' pllrll VOCE,�
NUNCA é cêdo demais para

usar Kolynos. As crianças,
especialmente, precisam da pro
tecção superior que só Kolynos
lhes pode dar.
Porque Kolynos não só con

serva o brilho dos seus dentes
e a saúde de suas delicadas
gengivas, mas tambem pro
tege-as contra muitas infec
ções perigosas que tém origem
na bocca.
E facil habituar as crianças

ao uso de Kolynos, porque ellas
adoram seu agradavel e refres
cante sabôr.

Luta corpo a corpo Explodiu hoje uma :hombaCairo, 23 (R.) - No setor na estação ferroviária desde Sbiba, na Tuní�ia, os ale- ta cidade, causando estra
mães atacaram ós norte-ameri- gos.
canos, com extrema violência;
porém, foram contidos e os
americanos restabeleceram suas
linhas.

Terremoto no México
MÉXICO, 23 (R.) - Esta

capital e os distritos vizinhos fo
ram abalados por um sismoBombas sobre Palermo que durou 5 minutos e 44 se- VfaJanteu

Encontra-se c;ntre nós, hos·Cairo, 23 (R.) - Bombardei- gundos, havendo desabado vá- pedado no Hotel La Porta, oros aliados com base na Africa rios edifícios, causando dezenas sr. Eric Haegler; delegado noatacaram o porto siciliano de de feridos,
Brasil do "Comité" Interna.Palermo, onde rebentaram im- "'-.---...-._.-------------...-.-.--_..._._._. -J
cional da Cruz Vermelha, deportantes incêndios.

I---�---�-------I Genébra (Suiça).Um navio mercante do "eixo" Clínica médico-cirúrgica do I
_foi afundado no Mediterrâneo. DR. SAULO RAMOS •

t.Especialista em moléstias de NasClmen OS.
senhoras - Partos. Pelo advento de seu filhoV,·olentas a/o-es ALTA CIRURGIA ARDOMINAL:

eI','
,

f
.) tômago, vesícula, útero, ovários, LUIz-Angelo esta em estas oMoscou, 23 (R) - Violen tas apêndice, tumores, etc. - CmURGIA lar do sr dr Luiz Campelli-

t-'
,

d 1 PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias, .,

_'açoes es ao Ja esenro ando·se hldrocele, varlcocele. Tratamento sem abalizado clínico no Tubarao.em torno de Varoshilovgrado. As dor e operaçãc 41e Hemorroldes e vari.

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso. ACACIO 1YI0R�IRftforças alemãs abriram uma bre· Opera no. Hepltais de FlorlanópoUs. IN lI"'l!! l!Iii "cha nas linhas russas, mas cer- Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I ADVOGADOFone, 1009cadas imediatamente, forarp a- Horãrlo: Das 14 às 16 horas, d1ar!a.niquiladas. mente. ESCRITORIO: rua Deodoro. n' 23
��������_����..�..�� Atende das 9 às 12 e das 2 às 5-

RESIDENCIA: La Poria Hotel.
apartamento 112

C. Postal, 110 Fone. 1277
Explode uma bomba

Nova Delhi (India), 23 LOÇA01I

Argentina persistirá
sua neutralidade

Buenos Aires, 23 (U. P.) - O presi'dente Castillo declarou à.,
imprensa que a "Argentina c.ontinuará mantendo a sua política de"
neutralidade em face da atual situação mundial". Em seguida, re�

ferindo-se ao seu sucessor na chefia do govêrno, afirmou que o mes

mo terá de lhe garantir que continuará a sua obra e não acabará,
com a neutralidade da Argentina.
......,.""._-_-...-_-_-...._-.-_..-_-.-_-_..- ...._-_...._._-_-_-.-...._-",._._---_...._._-_._._..._-_._._-_.� .

Ações dos guerrilheiros
etn LeningradoMoscou, 23 (Reuters) - A rádio desta capital anunciou que"

os guerrilheiros que operam na frente de Leningrado mataram !

40.600 soldados e cinco generais alemães, no ano de 1942.

A

Cabelos brancos'
,MARAVILHOSA r
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