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LONDRES? 3 (Uo Po) '\l;,;"HfftER, OR{JNOU, PELA PRIMEIRA VEZ, A MOBILIZAÇÃO GERAL DE ··CARNE PARA CANHÁO'�
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EM TRÊS PAíSES oo :;AHº§'�:�,;!1�SI1NADA À SUA SEDENTA MAQUINA DE GUERRA. DESPACHOS DE ESTOCOtMO RE ..

PRODUZEM INFORMA Dif.....fRADIO FRANCE'" SEGUNDO A QUAL HEINRICH tORE, COMISSÁRIO ALEMÃO PARA OS
PAíSES BÁLTICOS� ORDENOU o RECRUTAMENTO DE HOMENS NA LETôNIA, ESTôNIA E LITUÂNIA, QUE SERÃO IN�

CORPORADOS A UMA LEGIÃO ESPECIAL, COMANDADA POR OFICIAIS ALEMÃ ESo
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Armas aos f!i'.w�(e��s I

Washington, 3 (U. P.)
.

Anuncia a Missão Militar Fran
cesa que as primeiras armas
modernas das prometidas pelos
Estados Unidos foram entre

��e� às tropas francesas na IIArríca do Norte em 22 de feve
reiro, aniversário do nascimen
to de George Washington.
Trata-se apenas de pequena

parte dos abatsecimentos e ma-
teriais que os franceses recebe
rão.

.,.,..,..-.............-...-......-w-...._-•••••
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40 di�s de prisão
Rio, 3 (A. N.) - o juiz Ero

nídes de Carvalho presidindo a,
audiência de julgamento do
réu Antônio Cavagnoli, denun
ciado no processo n. 2.908, de
Santa Catarina, condenou-o a
tlO dias de prisão. Contra o réu
se articulava a acusação de ter
injuriado os poderes públicos,
não tendo iludido a acusação a

prova que o mesmo fez por
ocasião do sumário de culpa,
realizado perante as autorida
des judiciárias daquele Estado.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

FlQrianópolis - Quu[a·teira, 3 de Março de 1943XXVII!

Fogo no Colégio Cristo ReiCuritiba, 3 (A. N.) - Telegramas chegados da vila de Cruz;
Machado, neste Estado, informam que irrompeu violento ilfoêndi&

I no Colégio Cristo Rei, ali sediado, morrendo carbonizadas ieÍs crian
ças, estando ferida a freira farmacêutica e em estado grave outra

religiosa. Diversas outras receberam sérios ferimentos. A notícia do>
horrivel sinistro causou a mais profunda consternação, tendo segui
do socorros médicos da séde do Município, em União da Vitória.

êôõfiãõl�. Vitória, 3 (A. N.) - O D. E. I. P. dístruíu nota oficial da.
chefia de Polícia, fazendo público que foram baixadas severas

instruções em todas as delegacias da capital e do interior so

bre a enérgica repressão aos jogos de azar, incluindo na cam

panha o denominado "jogo do bicho". Todos os contravento
res, isto é, banqueiros, cambistas, e ponteiros, serão presos e

processados na fórma da lei.
� .

Foi convencer os italianos
Londres, 3 (U. P.) - Os tremendos revéses sofridos recen

temente pelos alemães, na Rússia, e sua repercussão na Itália,
cujas divisões experimentaram enormes perdas, induziram Hi
tler a enviar a Roma o seu colaborador Ribbentrop, para que
obtivesse de Mussolini a reafirmação de solidariedade para com

Nova Iorque, 3 (U. P.) - O pre- o Reich. O sr. Von Ribbentrop esteve durante quatro dias em,
feito desta' cidade, sr. Fiorello La Roma e, além das demoradas conversações com o Duce, visitouGuardia, em discurso pronunciado
na Casa Internacional do Estudao- o rei Victor Manuel e o príncipe herdeiro Humberto. O ímpres-
te fez promessas de assistência 1 sionante séquito militar que acompanhou Ribbentropp foi, pOF
mais ampla a,os. estudantes de todo certo, com a missão de explicar a campanha da Rússia e pro
o mundo, depois da guerra, po it Il ar de tudo o Reich ain�
parte das universidades norte-ame- curar convencer aos I a ianos que, apes ,

ricanas. da póde vencer.

fugindo às garras da Gestapo B2�oi��!e!la �"e��S�o�
Madri, 3 (U. P.) - Centenas ele operários franceses se

e.tingiu .dI�·etamente, o po�
estão refugiando nas montanhas, para escapar ao trabalho

vo brasileiro, em geral, ha

obrigatório em favor ela maquinária bélica nazista, segundo o
dado mostras de purido

revelam despachos chegados da França. Informa-se que os ope-
norosa reação, prestigiando

r�rios industriais franceses, impossibilitados de resistir pela
os poderes públicos da ma

força ao recrutamento, com que já se reuniram milhares de cí- neira mais orópria ao re

vís franceses, que serão transportados para o Reich, ocultam- gime em que vivemos. Em
se em pequenas aldeias isoladas nas montanhas. Dizem os des- particular, a gente cata

pachos que a polícia não se mostra muito empenhada no estor- rinense não tem desmen

ço para a captura elos operários fugitívos.cujo número aumenta tido as suas tradições de

rapidamente. patriotismo e disciplina.
.................................................... Isso, mais uma vez, se

A
II.

d d li t d 42 patenteou, quando, inda
seca vem es e a6os o e há pouco, se realizaram

Montevidéu, 3 (D. P.) - O Uruguai se encontra seria- dois exercícios de defesa
mente afe�ado pela maior seca de sua história, que vem acen- passiva an ti-eéree, um de
tuar consideravelmente a crise econômica. A seca comecou dia e outro de noite, nes

em agosto do ano passado e já causou a perda de um milhão ta capital. A população,
e meio de cabeças dos oito milhões de animais existentes no instruida peja imprensa

• país. regular, por boletins vo

1an tes e pelo microfone,
cumpriu, de modo perfeito,
as regras que lhe haviam
sido incutidas no espirita;
tanto assim que o sr. ceI.
Orozimbo Pereira, que su

pervisionara ambos e.q ue-
1es exercícios, não escon ,.

deu sua plena satisfação.
Nessas coisas, embora de

, não grande complexidade,
é que também se revela o

caráter e o ânimo de toda
uma população .

.....................................................
NO INVERNO próximo

1l MODELAR apresentará
últimas criações da Moda

Senhoras, Cavalheiros e Crianças
as para

e por preços

SENSACIONALMENTE BAIXOS!

BARREIROS FILHO

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

Mensagem de Hitler a Mussolini I PROF.
(Consu I tas de portu
guês, aulas de língua
e letras vernáculos, cor

reção de tr�balhos es-

�����c�r,�it�o�S�)�����1

Londres, 3 (D. P.) - Sabe-se que uma das razões da visita
d.e Ríbbentropp à Itália deve ter sido o desejo de averiguar a
fmalIdade da presença do arcebispo Spellmann no Vaticano.
Este, segundo suspeita geral, foi portador de alguma mensagem
dos dirigentes aliados à Itália, afim de convecê-Ia da conveni
ência de asssinar a paz em separado. Afirma-se que Hitler con
fou a �ibbe:ltropp uma,m�nsagem ,pessoal para Mussolini, cujo
teor nao fOI tornado público, embora se possa presumir a ma
neira como ela encarava a questão da probabilidade de a Itália
realizar a paz em separado. Aparentemente a missão de Ribb
entropp foi coroada de êxito, uma vez que o comunícado oficial
mforma ter Mussolini reiterado a decisão de prosseguir a guer
ra com toda a energia necessária. Ribbentropp já deixou a Itá
lia.

Ampla resistência aos
estudantes

H. 8762

1�$��a9�&e0�9��@.@C�Oo
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i «o Exército russo é o mais perfeito
i instnHuento de destrUição inventado
,I até boje»e
fi>

! Londres, 3 (U.P) - A rádio emissora de Berlim i'":: divulgou as d eclar ações formuladas pelo comentarista mili-
O t ar alemão, general Kurt Dietmar, segundo as quais o

I: "exército russo é o mais perfeito instrumento de destrui-
� .
ID ção inventado até hoje".

.

ie •
.. "As últimas semanas - acrescentou - puseram em :: destaque a grandeza e o poderio do exército russo. Nós,.
S os alemães, nos encontramos sós e sem contar com alia••'

•• O :dos suficientemente fortes para resistir a êsse perigo. s.0. r ev éses sofridos foram sem dúvida necessarios para que.
• •
O com

ê l es r e cebêssernos uma lição". •
• •
....� .
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IQuem perdeu? A
Foi achada uma carteira O PENSAMENTO DO DIA

de Certificado Miliiar, tendo "Tanto é atrazado quem
dentro 6 retratos e 1 carta louva exageradamente, como.
dirigida a Monoal Cami'o quem nega o que não seo
de Lima (Coqueiros) Esses pôde negar. De ambos 0$0,

objetos foram depositados modos, o que se torna eví-.
na gerência do ESTADO. dente é li. incompreensão do,

A'1---- justo valor daquilo que se
l.lga-se, .., �t' .,

, I sUJ er ta a nossa cr i rco .

a C,l<;(1 a C D 1
rua Cone. i. armern o o;es.

Mafra, na 150, d o tod ei de! A ANEDOTA DO DIA
rodo o confôrto, p r e Ee z-í nd o = Uma senhora muita feim.
se familia que saiba con eh.ego .. se a um chouffeur e:.
servar o pré:Ho. Informa p€r;:;unta: '-

çõas, do local das 8 às 11 - ChauHeur, você está li-
e das 14 às 17. F'órc d es sos vre?
horas, na rua. Esteves Ju -

_ N,êio. minha senhora e ,

nior, 93. Casado e com 8 filhos L..

NOSSA SECÇÃ()'

CAMINHO DE TóQUIO
Foi uma luta áspera e longa que

acaba de decidir-se em Guadacanal,
Nela contavam os japoneses com
uma série de vantagens importan
tes, e de tal monta que Tóquio está
vivendo dias semelhantes aos de
Berlim quando se viu que a tremen
da "blitzkrieg" da frente oriental
esbarrava em uma terrível resis
tência russa.
Guadacanal é a pímeira vitória

terrestre norte-americana no Pacífi
co, e sua importância não reside
apenas altas perdas do in irnigo em
homens e material de guerra e na
posse de uma, importante posição.Reside também na experiência for
midável que os soldados norte-ame
ricanos vitoriosos obtiveram sôbre
os meios de luta dos japoneses e 8
maneira de su per-á-los. Não é ape
nas o sentido moral da, vitória, pro
vando a adaptaç ão do soldado ame

ricano a um gênero de luta em que
os japoneses SI> exercitam há muitos
anos, em pantu nais e florestas do
Oriente. É também uma série de en
sinarnentos preciosos que só a pró
prra guerra fornece. Essa Estalin
grado do Pacífico foi tomada de
mapei,ra. bem,du�a e custosa, e a
própria 111lportancla de sua posse é,
talvez, menor que aquilo que ela
anuncia. Todos sabem que o cami
nho pa.ra Tóquio é longo, mas o
que se vê é possível marchar por
êle, e o que se afirma é a certeza

Fde que êle será vencido até o fim a
·

E
.

até a destruição final do l1lilitaris� rmacla speranr8mo nipônico em sua própria casa. �Algumas dezenas de milha.res de A SUA FARMACIAjaponeses foram mortos; mais de R C M f 4 51.100 aviões inimigos, contando ex- ua ons. C1 ra e - FONE 1.6,.2
clusivamente e rigorosamente os Entrega A domicilloque foram constatados, estão des- 10
t ru idos. Se ten ta e do is navios, pelo. ::;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;menos, foram afundados. E Guada- I' -

Icanal está limpa de soldados ní-

PÔXi��:�enda importância das lu- «Relo)-oaria Royal»tas que se desenrolam na África e
na .Europa faz com que o público R Tl11Ul�a:s vezes quase se esqueça do ua rajanoPacifico. De resto os comunicados
oficiais habitualmente são lacônicos
quando se referem áquela região de
luta, refletindo as delongas e dure
zas de uma guerra difícil. A magnífica vitória de Guadacanal, prova
do valor do soldado norte-america
no e de sua superioridade de orga
nização e de armas, vem chamar a
atepção de todos para, o inimigo do
Oriente.
Anuncia-se que as perdas dos

Inorte-americanos - e nêsse particular as autoridades observam o
mais rígido rigor, antes pendendo __,,!!!,!� • I

para o pessimismo que para o otí- 758
mlsn�.9 - foram, nessa batalha, de1 a':lao para cada 10 inimigos de -1
navio contra 3 nipônicos e ele 1 ho
!11�1l.1 para 7 japoneses. As vitórias
1ll1?IaIS do Japão, consequência do
mais traiçot;iro dos golpes, já têm
os seus efeitos superados. Agoraas vantagens passam para, o nosso
]ado._ E se as perdas são nessa pro
porçao, quem conhecer a atividadedas usinas ele guerra e dos estalei
r�s norte-an.leri,can?s, em compara
çao com a indústr-ia nipônica, "in
comparavelmente mais fraca não
pode alimentar qualquer dúvida:
aremos a Tóquio. O caminho é duro
mas lá iremos, e o banditismo milí�
tarista japonês será aniquilado com

pletaruent., e "para sempre. (Cornen
tárío da Inter-Americana escrito
em IV::'8hington, especial para O
ESTADO).

o ESTADO
Diário Vespertino
Redacão e Oficinas à
rua João Pinto n.> 13

T€l. 1022-Cx. postal 139
ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto I
Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

I
A elireção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTÁRIOS

Os motoristas conduzem sua carga sob
pesado bombardeio

Vemos no Clichê um fila de transporte, britânicos com ordem
para "avançar sempre». Quase toda a valiosa carga chegou
intacta ao lagar do seu destino. - (E.N.S para O ESTADO).

THE LONDON ASSURANCE

-.,.-...ç)lQ'g·3"'_"'��

l O PRATO DO DIA

i B!�L����:�Ec��!�Z de-

I manteiga com uma e méict_
chícaras de assucar. Aos,
poucos adicione tces gêmasp

r casca fina de um limão.
l um calice de qualquer be

l bido, trê,; chícaras de fubá:.
de ar roz, meia chícara da
farinha de trigo e por últi
mo as três chícaras batidas,:,

e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Represen tan te)

L. ALMEIDA - Rua Artista Bi ttencourt, 18

Machado & Ci�.
Agências e

Hepresen tocôes
Calx. poslal - :n

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Os abrigosZURIQUE, 2 (R.) Os - escreve o mesmo

proprietários de casas em ponden te. Os novos
Milão receberam ordem de visam assegurar a

apresentar mapas que mos- berta imediata das vítimas
trem a posição dos abrigos sepultadas.
anti-aéreos em todos os ed

í

A frequência dos ataques
fícios de residência até 15 o.éreos está aca]erando a
de março, improrrogavel evacuação voluntária da ci
mente, informa o correspon dade por parte dos cidadãos,
dente em Milão do • 'Neu acrescenta aquele corres
Zuricher Zei.tung,i, que ex ponde.nte.
plica a razão disso, frisando Foram investigados até
o seguinte: agora em Milão 3.000 pedi-"Verificou-se desastrosa didos de compensação por
perda de tempo por ocasião danos. Foram pagas con
do último ataque, porque cessões num total de
os esquadrões não conhe 3.900.000 libras.
ciam a posição dos abrigos"
.......---- ---- -- -- -

anti ..aéreos de Milão

Sub-Igent.. nOI prlnclp.la
muncipio. do E,t.do.

17P.

em neve.

Dei te em forminhas e aSSE!>
em forno quente.

cor-res

planos
desco-

,..,

n' 3

'Venç'à a intensidade do calor,
sem quebrar a linha da elegância! #;:"0

� �
r: grave êrro Você admitir que o calor ex- "

cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em 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.

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

- TREMEL -

Camisas, Gravatas, Píjames
Meias das melhores, pelos menores

preços 216 na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano. 12. BeirãoCasa

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

aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

vs61 Fábrica de artefatos
de couro

Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

barato), Cintos, Suspea-
sóríns, Malas, etc.

Só na "CASA BEIRÃO""
Rua Tiradentes n? 3

I -Florianópolis-
3G ,VS.-27 I'-----_. -

••••••••••••••••••••••••••�••••e•••••

i S E � A S ii: padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores :
ii fábricas do país, são encontradas nos balcões da i
: Oasa SANTA ROSA :• Diariamente recebemos novidades •

: RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514 :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

j

Ao tentar esquivar-se às determi-o
nações dos órgãos de Estatística Mi-
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi>
gos do Brasil, a lei é inflexivel, .
(D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de 1943

REMO
Travessia Campinas. São PLÚl
Campinas, 2 ("Estado")

Partiu ante-ontem, de SOUc32S
neste municpio i o b·rco'·C_::1

Da1- pineiro rr" para err-preende r

!um reide fluvia ' s . Sousas-S
I
Paulo", seguindo pejos rios A
tabaia e Piracicaba rio abaixo
e pelo rio T'ieté, rio acima, até

Não ffif:iis ccrrerão cevelos

\
atingir a sede do Clube Rega-

Zur i que , 2 (R.) .- A rádio tas Ti e tê nesta capital, nu m a

alemã divulgou um decreto su- extensão de 590 quil ôme trr s. II

o que
ussolini

'X<

Só o Fluminense
Rio, 3 (R) - o Fluminse

comunicou à F. M. r que se
reserva o direito de renovar os

"contratos de Espinc I ,i e Vicen
tini,

Londres, 2 (D. P.) - Um exa- igualmente, a essa situarão.
me elos dados e informações apre- Os comandos correspondentes
sentados pelo governo britânico, Inf'orrnararn que os aviões aliados
revelam que a frota ele Mussolini, haviam causado enormes danos nos

que constitue a defesa das poten- importantissimos portos italianos
das elo "Eixo" contra possível in- de Genova, Nápoles e na base na
vasão do continente europeu par- vaI de Spezzia. O p riricipal estalei
tindo da África do Norte, perdeu 1'0 italiano (Sestr

í

Ponente) nas

já mais da metade de seu poder imediações de Genova, e outro me
ofensivo. nor, situado em Nápoles, consti-
Não obstante, certas esferas au- tuern os alvos preferidos das bom

lor iz adas aconselham pruelencia no bas aliadas.
tocante à sub estima do valor ela Nas esferas neutras anunciou-se
marinha de guerra Italiana. Se- q�l� a escassez cle aço cria grandes
�ul1clo as informações oficiais, os I dírículdades à construção italiana
italianos perderam, aproximada- de embarcações. Menos ele cinco
mente, 200 navios de batalha, in-I submarinos por mês foram cons
clusive 18 cruzadores, e 30 des- truídos pelos estaleiros italianos
tl:óieres, acreditando-se que possue I embora _,

só admita geralmente que
ainda 8 couraçados, 18 cruzadores, os alemães rcíorçerarn a frota sub-
21 clestróieres, 56 submarinos e nu- mercível peninsular C0111 suas
morosos navios auxiliares de me- "Jal:las ele Lobos" e com seus espe
nor tonelagem. Embora não se DOS- cíalistas.
sua a respeito dados seguros ê fio, Ademais, os nazistas contam
cledignos, informou-se recentemen- com bases ele submar-inos nas cos
te que parte Idas principais unidades tas balcanicas e não se desconhece
de guerra italiana haviam permane- que conseguiram fazer passar um
ciclo em suas bases. Tem-se a con- número considerável de submarl
vicção de que a referida inativida- nos para o Mediterrâneo através
de é devida à falta de combustivel do estreito de Gibraltar, apesar da
e ele tr ip ulacões adequadas, salien- constante vigilancia das forcas
tarido-se que essa escassez reper- britânicas. .

"

culiu largamente nos exercícios de
tiro.
Atribue-se ao "íuehrer" alemão

[1 remessa de todo o combustível
italiano para as forças de Rom
mel, na Afri ca do Norte. Os inten
sos ataques cios aviões aliados cori
tra as principais forças índustr iais
e navais italianas são atribuidos,

*

Virá ao Brasil
Rio, 3 (�.) - Fomos infor

mados de que o São Paulo F.C.
pretende promover a vinda ao
nosso país do «Nacional a, carn
peão uruguaio, para disputar
-duas par tidas no estádio de
Pacaembú.

•

No tricolor bandeirante
.S, Paulo, 3 (E.)-O "player"

.sampaulino Piolim acaba de
firmar novo contrato com o
seu clube, prendendo se ao mes
mo por mais dois anos

Pela essinatura desse novo

contrato, Piolim recebeu a irn
portancia de 20,000 cruzeiros. Obrigatório o ensino da lingua

portuguesa no Chile IRio, 3 (E.) - o Itamarati

Irecebeu uma informação da Em
baixada do Brasil no Chile.
anunciando que o "'governo da
quele pais, em decreto recente
mente firmado, resolveu tornar
a lingua portuguesa de ensino I

obrigatório nas escolas eXisten-11tes em todo o país.

C<

ATLHISMO
Prisão de Atletas

Estocolmo, 2 (R.� - Vinte
e cinco atletas portugueses de

.8. B. CalIa dos empregadOS no Comércio
Assembléia Geral

Ccnvido 03 Senhores sócios desta Caix� a comparece-
rem à sessão de Assembléia Geral, que se realizará, no dia 7
do corrente (domingo), às 10 horas, em sua séde social, à rua

Felipe Schnidt (esquina Alvaro de Carvalho), a fim-de se pro
ceder à eleição dos membros da nova Diretoria e Comissão
de Sindicância, que gerirão os destino s desta Sociedade no pe
ríodo de 25-3-1943 a 25-3 1944.

Florianópolis, 2 de Março de 1943.
An tenor Borges, 10 Secretário

4 v-12

I
CASA Dt MORADIA IAluga-se uma, â�rua Bocaiuva ln

' 220, com 5 quartos, 3 salas, '
banheiro com água fria e quen
te. garage, etc Tratar no Largo
Fagundes, n, 10.
12 10 vs alt.-7

Inúmeros prisioneiros alemães, bem como grande quantidade de
material bélico, foram capturados pelas tropas britânicas no

decorrer dos recentes combates travados na área do deserto oci

dental, no norte africano. A fotografia mostra os primeiros
prisioneiros feitos pelos ingleses, devidameute guardados por

alguns homens das forças imperiaís. (Clichê do
BRITISH NEWS SERVICE, para O ESTADO)

Crédito Mútuo Predial
Prop�ietários: J. Moreira & o;

S de Fevereiro
Foi entregue aos prestamistas BUda e Ivaldo Brasil,

residentes em Florf anó potís, possuidoras
da caderneta n. t2.751, contem olaoas no sorteio de 4
de fevereiro de 19:13, com o premio maior, em merca

dorias, no valor de Ors. $6.250,OU.
4 de Marco

Maís um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 18 de Fevereiro (õa.teíra),

com prêmios no valor de

ce, $6.250,00
Não vacile, Adquira já a sua caderneta na séde da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n" 13.

nm ����� ...

Consultas médicas grátis
Contribuição mensal alienas Cr. $2,00

il#iiiIW"W-W 'C�l&. Mu azs&!I!iIélIl1. &&iE '57?"??""

GABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às II e das 1ft às 18 horas

Rua Vitor Meirele! s . 18·
(Em frente ao Grupo Escolar (IDtas Velho»)

,�\)�O VIReI:>.J � OA �<;A.r{�WnZEL INDUSTRIALJOINVllLE

Lavando-se com o sabão

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZElj INDU8TRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

tempo e dinheiro•

eoorscmrza-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO
-------------------------------------------------

D ARAUJO-oLHos, OUVIDOS
__r_.__�__.---- NARIZ, GARGANTA
E'specialista; assistente do Professor Sarison

do Rio de Janeiro.-

C I Pela manhã, das 10 as 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às ti

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Práttca no RIo de Janeiro

Consult"'s Pela manhã: às terças. quintas e sahndos.' das 10 ás 12
lO horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pruro n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho. 2::3.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ���������o �:��de Medicina da Universidade do Brasil}
Ix-faterao do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do De'Partamento de Saúda

CLINICA ·MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n, 38 - TeJ. 1426
Residenci8: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - TeI. 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANnrOLlS.

Para combater no inverno I S a "Doenol1 CONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFO�OS,CALCIO

ETC
rüNICO no CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Og Péfidos Depauperado.,
bqotados, Anêmicoi, Mã ••
QO� c,ilim Magro), Criançal
nquíticu, receberão • toni-
ficação !?rrl do orglni.mo

com o

S8 ngue n DI
Lic. D.N.S.P, rr 199, da 1921

eM

'I'r op o s dos Es tod o s Unid)s ex ar it cm cachorros de
trenós pera as operações militares na neva. Uma vez,- __"""""� ,""""' _

oco s tu rno do s aos ruidos das batalhas, êsses cães são .

enviados às zonas de co rnb a t e e são o t irn o s auxiliares
dos soldados norte-americanas. (Fóto da Inter-Aro erica

na, para (,O Estado).

L E I A -I STO,
I GUADACA�AL i.

I Até que os japoneses a invadis
I sem, poucas razões haveria para

. 1 que um homem branco visitasse a
ilha de Guaclacanal. E poucos o fize
ram. A temperatura média ali é de'

I 25 a 30 grás centigrados e a humi
dade é terrível, pois chove cerca:
de 500 m ilimetros por ano. Não há'
estradas na i lha, salvo na parte
setentrional, onde se encontra a.
base aérea de Henderson. Os indí
genas ocupam-se apenas com o.

preparo do copra e a criação de:
algum gado. A mór parte de Gua
dacanal é coberta por espessas sel
vas e [armada por elevadas serra
nias. Nas matas vivem ratos do ta
manho de coelhos e pombas de com
prida cauda. Abundam orquídeas
ele um amarelo intenso. Os nativos
são de estatura meã e de pele as
saz escura, e têm cabelos bastos e

eriçados, como gaforinhas. De
monstram um respeito algo dpen�
tio pelos tios maternos. Falam-se

I
na ilha LIns vinte dialetos melane-

•__.... - -= sios, o que não deixa de surpreen-.
32 vs - 7 der, se se considera que Guada

_________________________ canal mede sómente 130 quilôme-
tros de comprimento por 40 de
largura.

Dr. AU(jUSTO DE PAULA DJ�eiO�a�i����S��:lFlonanopolis
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ou ro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de SenhOP1S.

Fisioterapia: Díetermía, infra-vermelho e Ulrru-Vloleta.
CONSULTAS: Dlaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

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

Ora. Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob,)
-------------------------

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Le6nidas Ferreira e ex-estagiário dOli
Serviços do dr. Gabriel.de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chef� do ServIço de Oftalmologia do Departamento
de Saúde e Hospital de Caridade

Cllnica médico·cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cons. Rua Felipe Schmidt, 8, �one 'I259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Residencia: Conselbeiro Mafra, 77-t<'L(1RIAN<')POLlS.
lrt�Til'U'I'U n� OIAtiNUS'rlW

CLINICO
Dr. Ojalma Ma:llmsnn
Formado pela Unrversítade de

Genebra (Sulca)
Com prãttea nos hospltaís europeu!

I Clínica médica em geral, pedtatrla.
, doenças do slstema nervoso, apare-

I
lho genltO-u.rlnarIO do homen

_
e da mulher

Assistente Técnico
Dr, Paulo Tavares

Curso de R'tlHologla Cltnlca com (I
dr. Manoel d\1 Aoreu OampauartoSilo Paulo). Especializado em RI
clene e Saúde Públíca, pela Unlvee
.'dade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnlca

Metabolismo basal
f on Jagern Duodenat
Q, blnete de fisioteraoia

Laboratório de mlcroscopra e
análise clínica

Roa Fernando Maohado,'
Telefone 1.195

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15. às

I
1'1 horns.

UESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 151.

'-------�....-----_....-----

I Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

CONSULTORia:

I Rua Felipe Schmidt-Edlfi
cio Amélia Neto--Fone 1692
g á-s 12 e 14 ás 17 noras.

'RESiDENCIA'
A v. Hercillo LÜz. '186

- Phone: 1392 -

.

PI ()PTANnpol.'�

I j
DR. AGRIPA DE FARIA

I
Rua Vilar Meire!!!s n' 26

Telefonú n' 1405
. GLINÍCA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo-

Il11éstias
Nervosas -:- Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5 j

horas em diante
..----------...------

14

l .....!9��..211 1""9 o�·,·.·.o.... na •• tu._..;r_o!(�._ ..

---"---------_ .. _---". _- -

ADVOGADO
Dr. Aldo Ã'vila da luz

Horério: 9 às 11 e 17 às 18
Escr , Edifício Amelia

Neto, sala 2.

IRes. Av. Rio Branco, 181
Florianópolis.

ünára nos seguintes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI
DENTES PESSOAIS .- TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL - ACI-

DENTES DE' AUTOlvl0VEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

(APITAL IHTEGRAtMENTE REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00Séde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Posta), 112
Telegramas - «Visr n a s - Fone., 1102

- FLORIANOPOLlS -
Sub-agentes nos principais municípios do Estado

SALVOU-LHE A VIDA

Quem diria que os bons dese
jos, beijos e carinhos envíadoa
em mensagem escrita por uma
desconhecida podem salvar a
vida de um aviador? Pois foi o
que aconteceu nesta guerra 61
acha-se relatado por Dickey
Meyer no seu livro "Needed-«
Women in Aviation". Certo pi
loto de um bombardeiro teve de
realizar um longo vôo e passar
por uma zona onde o fogo auti-.
aéreo inimigo era intenso. Urna
das asas do aparelho foi avaria
da gravemente. Durante o vôo
de regresso, o metal da asa co

meçou a ceder a desgarrar-se.
O descolamento ia aumentando
e a inquietação do piloto cres

cia, pois não tardaria que o
avíão caisse. Inesperadamente"
porém, o rasgão parou. Apenas
chegado a bom porto, o piloto
foi ver o que havia ocorrido. El
verificou, então, que o lugar
preciso em que se tinha inter
rompido a ruptura do metal es.
tava cuidadosamente cosido-..
como para tormar uma peque
na bolsa. Essa costura provi
dencial impediu que o bombar
deiro ficasse sem uma asa. Des
cosidos os pontos, o aviador ai
encontrou um papelzinho em

que lia o seguinte: � "Ao pi
loto deste avião, todos os meus

buris desejos, carinhos e bei
jos". - Assinava "Sheila".

Oficina Técnica
«ROYAL)}

Instetada modernamente e dirigida por técnico espe
cializado, conserta e reforma máquinas de escrever

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

Machado & eia
P Alt.48

MARIBEL
lA T E L I E R )

o único que costura com cór,
te próprio e se responsabiliza

sob garantia, pelos
serviços executados. VESTIDOS

ENXOVAIS, FAN'l'ASIAS e outros trabalhos concernentes
ao ramo. Ultimas novidades em Figurinos

Praça 15 de Novembro, 23-A
99 S v. oIt - 5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sensacionais revelações sôbre o desembarque na Atrical
(POli �'ar8Itall Andrews1 copyrigbt da Inter-Americana).

Entre os fátos mais destaca-i mente um pouco de café,

en-,
No quarto dia, um dos porta- das. Bolhas de óleo e destroços

-dos da narrativa feita pelo aI-I quanto os oficiais do Serviço aviões estava manobrando parai começaram a aflorar à superfí
mirante R. E. Ingersoll, cO-I de Informações os interroga- lançar alguns p-40, quando 4 cie. Alguns minutos depois, ou
-mandante-chefe da esquadra

I
vam, reabasteciam-se e par- torpedos passaram quasi ris- tro submarino nazista foi ata-

0, no Atlântico, sôbre o brilhante tiam novamente. cando sua prôa Três aviões- cado As manchas de óleo de-
desembarque aliado na África * torpedeiros atacaram um

sUb-I
nunciaram também sua des-

do Norte, se incluem 013 seguín- NINGUEIU QUERIA CEDER O marino nazista. Várias bombas truição.
tes, que encerram revelações LOGAR de profundidade foram lança-
ve rdadeiramente notáveis. Os Tod os se mostravam ans iosos :;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;:;:::;::-;,;,;,;,;,;.;;;;;�
canhões do grande encouraça- por participar da luta. Chega-Ido francês " Jean Bart " foram ram a oferecer 230 dólares a

silenciados pelos bombardeiros um metralhador pelo seu logar
de mergulho americanos, e não durante um vôo. Ele recusou

pelas baterias da frota anglo- se. Pouco depois, quando voa

americana. Não se perdeu nem va em direção a seu objetivo,
um único návio da maior con- foi morto por um estilhaço de
.centração naval que já cruzou granada.
os mares. Um piloto mergulhou com

Um total de 126 aviões rran- tanto entusiasmo para atacar
eeses foram destruidos, 26 dos um aeródromo francês, que
quais em combates aéreos e os voltou com vários ramos de eu

demais no solo, em três dias de calipto enganchados nas asas

combates. Um porta - aviões do seu aparelho.
americano conseguiu por pou- No dia seguinte, os avioes

co desviar-se de 4 torpedos ar- americanos entraram em ação
remessados por dois submari- novamente, protegendo os sol
nos, que provavelmente foram dados que desembarcavam, pro
afundados pelos aviões ameri- curando silenciar as baterias de
canos. costa. As baterias francesas es-

tavam bem instaladas. Os qua-
Operações cuídadosameute si impactos de nada adianta-

ensaiadas vamo E, porisso, foram lança-
Todas as operações executa- dos os bombardeiros mais pesa

das cronometrícamente em Ca- dos contra essas posições. Os'
sablanca foram cuidadosamente aviões franceses etiveram mui
ensaiadas contra uma ilha ame- to ativos no segundo dia. Mui
ricana, muito tempo antes do tos deles foram abatidos ou

Idesembarque aliado. destruidos em Rabat, Cazes e
Não se perdeu nenhum avião Marrakech. Perdidos em meio

.amerícano durante as opera- a intensa neblina, alguns avi- : • 1

ções, ões americanos foram terçados
A. frota combinada anglo- a descer no aeródromo de Safi.

.americana rumou para leste O aeródromo acabava de ser
. sob o mais completo silêncio, capturado pelas tropas amerí
os aparelhos de rádio emudeci- canas.
dos, e, dentro em pouco, forma- Unidades de infantaria e tan
va-se uma extensa fila de na- ques franceses foram descober
vios numa distância incalculá- tos quando convergiam sôbre
vel, Port Lyautey. Os caças ameri-
Na verdade, foi essa a maior canos logo se lançaram contra

.concentração de navios mer- essas colunas. Numerosos veí
'cantes e de guerra que jámais culos franceses foram destrui
cruzou os oceanos. Uma' enor- dos.
me massa de navios se exten- No terceiro dia, os encoura
diam através de 25 milhas. Os çados dirigiram seus canhões
aviões aliados sobrevoavam in- pesados contra as baterias de
cessantemente o grande com- Casablanca, enquanto que os

boio, sempre alertas ao primei- bombardeiros e caças aliados
1'0 sinal de inimigo à vista. bombardeavam e metralhavam
A travessa foi feita sem íncí- as posições costeiras.

dentes. Não se registrou ne- "Alguns submarinos que 10-
nhum ataque inimigo, a despeí- graram fugir de Casablanca fo
to do imenso valor do comboio, ram avistados navegando à im
e, a 7 de novembro, o comboio perfieie, provavelmente com
se dividiu, seguindo cada grupo destino a Dacar. Aviões de re
de navios um destino diferente. conhecimento aliados divisa-
Na manhã seguinte, os avi- ram um periscópio 15 milhas a t

ões levantaram vôo e bombar- r léste de um de nossos porta
dearam Casablanca. Os caças I aviões. Outro periscópio foi
entraram também em ação. O avistado mais além. Parecia
fogo das baterias anti-aéreas I que submarinos germânicos se
era intenso, porém, ineficaz; aprestavam para entrar em ati
posteriormente, as defesas íni- vidade.
migas melhoraram um pouco e SILENCIADO O "JEAN
alguns aviões regressaram com BART"
algumas marcas de balas. O encouraçado "Jean Bart" J.Numerosos aviões franceses foi atacado na tarde do tercei
foram destruidos no solo e no 1'0 dia de operações por ·9 bom
ar. Os pilotos que regressavam bardeíros de mergulho, que ar

prestavam informações sôbre remessaram contra êle bombas
o progresso das operações de de 500 quilos. Embora houves
desembarque: em Sati, disse- se sido atingido várias vezes, o
ram os pilotos americanos, as "Jean Bart " continuava ati-
barcaças de desembarque se rando. Os bombardeiros de
assemelhavam a "navios da mergulho silenciaram suas ba
Liberdade lançando-se sôbre as terias.
praias africanas". A ordem de cessar fogo foi

O tráfego no conyés dos por- recebida na manhã de 11 de
ta-aviões era intenso. Algumas novembro e vários bombardei
vezes os pilotos não tinham 1'OS destinados a missões espe
tempo nem de descer de seus eiais regressaram completa
aparelhos. Bebiam apressada- mente carregados.

.Visite, sem compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
. à rua Trajano 3, no edifício onde funcionou o Banco do Brasil.
Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes Il--�------------------------------------------------._----------�------------------------------------

COi!1pannia «Aliança da". Haia»
Fundad8 em 1870 - Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19H

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas. mais de •

c $ 59000.00o,oe
Responsabilidades assumidas, • l!l 4.748.338.249,78
Receita .. $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro • $ 91.862.598,37
Sinistros pagos • $ 7.426.313.52

IRp"� de raiz. (orér1lns e terrenos) '$ 23.742.657,44"
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

IIFrancisco deSá e Anísio Massorra

I

o CATIVO DO,
AMAZONAS

Um conto que gela o sangue nas
veias! Perdido na selva amazô
nica, o sábio fica prisioneiro de
um velho analfabeto que, em pa
ga de o ter salvo, lhe pede leia
histórias em voz alta. .. Nanava
número de SELEÇÕES. E mais:
O sexo transformado em
arma de opressão. Como
Hitler está forçando meninas es

colhidas a entrar em "campos de
reprodução", para ali conceberem
filhos de soldados nazís ... Pág. 29.
Pós de talce para curar a

angina de peito. Como res

restituir à vida normal vítimas da
angina de peito, polvilhando o co

ração destas com talco ... Pág. 3S.
O cadaver que recusou fi
caI' enterrado. História hor
ripilante da triste sorte de dois
homens, colhidos pelo inverno no

alto de uma montanha - com a

morte por única companhia. Para
provar os seus nervos. .. Pág. 59.
Por que razão as co nsu

mições nos põem doentes.
Como os médicos corrigem agora
os choques emotivos, que tantas
vezes causam úlceras no estômago,
alta pressão arterial, e muitas
outras afecções orgânicas ... Pág.fi,
Não deixe d .. ler estes e outros

artigos notáveis no número de
JANEIRO de SELEÇÕES
Acaba de sair

Apenas Cr.$2,OO
Agências e S:d�'dgêncla� em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
..�oent� em Florianópolis

CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmidt, rr 39
Caixa 1:'0 I'> tal n, 19 - Telefone 1.083

End. Telegr. «ALIANÇA»

J.W.T

sUB-AGENCIAS EYl LAGUNA, TUBARÃO. lTAJl\.Í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Moléstias dos rins e coração'O 'T'ONICARDIUM tônico das rins e do coração limpa a

bexiga, os rtns, as nefrite., areias, cólicas renais: aumenta as
urinas. Tira as Inchaçõea dos pés e rosto, hídropaías, lalta de
sr, palpitações, dôres do eoração, asma, bronquite asmáttce,
artêrto-escteeose.

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

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flOres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários; evita
8S hemorragtas, antes e depois do parto; contra todas 8S enler
mldades das senhoras de qualquer idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra hídropslae, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das veias e artérias, bronquite asmática;

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

A08 fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, une faz engordar, aumenta o

vigor dOIl müsculcs e dos nervos. Fortalece o sangue nas pee
S08S anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentea
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas !racRe,
língua suja. Para a neurastenia, o desãnímo e a dispepsia, a
convalescença � eapída,

Hifitis - Reumatismo

J

Representamte Gera! no Brasil :
FERNANDO CHINAGUA

Rua do Rosá'rio, 55-A - 2.° andnr - Rio

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, slflUtI,
ecsemas, tumores, darthros, espínhas, ffatulas, purgações Ierl-
das, canoros, eserófulas, reumatismo. I

Único depuratlvo que llmpe o corpo, tonifica e engorda.
Deposltariatl: todas as drogaria. de Slo Paulo e Rio.

A(ACIO MORteIRA
ADVOGADO

ESCRITORIO: rua Deodoro, o' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Porta Hotai.

apartamento 112
C. Postal, 110 Fone. 1277

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em sua tollette 1ntlma somente o MBIGYPAN, de

grande poder hígleníco. contra moléstias eontegtosee
suspeltas, Irrltacõea corrimentos, molée

tiaa utero-vegtnals, metrltes e toda sorte de doenças
locais e grande ereservetlvo. Drogaria Pacheco, RIo.

As' autoridades responsáveis pel�
fiel execução das Estatísticas Mili.
tares podem exigir, sempre que bop·
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in�
tormante prove o que declarou. AI
má-fé constitue crime contra a se

Iturança nacional. (D. E. M.).
---

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamenteos ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo,

I minam fi energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente 0& ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e vo!t&
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
cessario é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapída mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e faci! ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesma, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Mendaeo A:a!:,:��
CASA MISCELANEA. distribui

dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulu e Díscos. - Rua Traia
no, 12.

Os elementos colhidos' pela Esta�
tística Militar são absolutameur'
secretos, f' servem sómente a fiM
militares. Negar-se a fornecê-los o.
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido peI.
leis do País_ (D. E. M.).

As anedotas e pIadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane
jadas pela "quinta-coluna".
(L n, N.).

RepresentantesA maior FABRICA DE FOLHINHAS de São Paulo,
deseja nomear representantes em todas as cidades deste e de
mais' Estados do Brasil.

Otimas comissões. Caixa Postal 41i46 - São Paulo .
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O I DÊIU ARlUAS AO POVO rrA-

01 lns rut
....

or e cering
LIANOET'ERElíIOS",

, '(JowJe N lcola Píorenaí
',' I

TaEdc;���:��e cio c, E, c, pa-

e connlll·ec'''t1°a de colT·r d�S roi'la's aet7re'as d"u u�,I�r"asi;\lI""If,J
i hovaloTqti,;,-Ainàijeren-

,. �
I

ça cio povo itoliano por essa

guerra, muitas vezes é inter-

São Paulo, 3 (A, N,) - Prosse- ladas vejo indivíduo conhecido por pretaaa CG7no ccuaraia e como

I' Iábri ". , "n 1 t" I I
'

I f"
,.

ti I •

oauor da gW3TTa, Isso é 'Um er-
guine o em suas investigações ern u a rica .iunxers ,. e as a ivn ue es res c re es uOS exércitos e iopcs, na :\Iullel' de

í

al, e (iUe exer-cia SU,):i •

. " I I I ro. Os italianos não siio couar-
torno das atividades da espiona- desenvolvidas por esse agente, c ie-

I
guerra italo-abex im. Sómente com a: atividades naquelas Iocalldad es.

gern nazista em São Paulo, a Super- ga-se a conclusões surpreendentes I' ocupação da Etiopia, foi que re- I Como estafetas que Irunsportav.un âes, eles apenas não estão de
.

dê I S P' I't' f
' .,

1
-

I' 'AI h E 1936 'V I acordo com, uma luta inteira-
.inte n encia e e egurança o 1 ica com re .ere ncra as re açocs (e a1111- gressou a 1'1. eman a, -m ,e- 'as referidas informações se eucoo-

e Social veio a eolher em suas ma- ! zade entre a Itália e a AlemaI�ha,1 h�!' ,f�i posto à disposição do llli-Ilravam diversos aviadores "infil .. mente contraria aos seus prin
lhas um indivíduo, cujas atividades Dessa forma, sabe-se que este úl í i- m sterio da Gucrr a de Portugal CO-I tratlos" nas t ríuulacõcs da "Pu- cipios e ideais, C01TW poderia
aobr e os traçados das rotas aéreas mo pais se colocarn em oposição mo in,strutol',da avi.aç. à_O, dê,'s.s,e pais, I' n a

í

r ". Enlretanto, \Vcber d e ix o u TlWS admitir que o espirito iia-

f
.

1 1 lt t f ' ,. I l'
.

1 tiano se coniuçasse corri a
110 Brasil oram ju gac as a amcn e rancu aos uesrgruos la ascrsuio, !:ll� vlrt.ur,e na ,:C!UISlÇ'UO fel:a pelo I' de trabalhar p�r� ��iels em Vll't,ll' v

• -

perigosas, Trata-se de Ludwig We- oposição' que se manlinha desde 1 espectívo governo de d iversos I de ele uma proibição do "atache" mentuiuiaiie germânica? Não

ber, que, ultimamente, exercia as anos antes da ascensão de Hitler ao aviões "Junkers", Em Portugal per-IBohnv, que, ao ser inteirado da sua há nenhum fundamento que
funções de técnico da "Vasp ", Nas- poder, Baseados em dados co ncrc- mancccu até 1939, quando veio pu- nova ligação, ° admoestou e n e rgt- possa sustentar essa aiiança
ceu êle na Alemanha, formando-se tos, encontramos, cm 1932, o se- ra ° Brasil. 'Veber, que era ligado

Icamelile,
efetuada entre Hitler e M1.íSSO

em engenharia, Foi aviador da fá- vêrno da Alemanha vivamente in- ao "ataché" naval alemão, Bohny, Corno já foi notificado a polícia lini, absolutamente extrantui
brica alemã ele aviões "Junkers ". teressado em atrapalhar os planos foi procurado por Niels Chr istte.r- de São Paulo, pelo delegado Elpi- ao desejo popular, Os italianos
tendo vindo para o Brasil em 111ea· da Itália na Ab issini a, tanto que, sen como o único homem capaz ,í:;

[dia Rcali, apreendeu em poder c!,� têm sido ocriçados a lutar o..pe
dos de 1939, Veterano da grande cntre as medidas que adotou para ,c"Ol1Segnir illformaçõ.es urgentes so- Niols ° tex

í

o original d.e todas as nas po: que o "tluce" iirmou:
, , . -

'1' 7,[17' contraio rom ° "[úhrer",guerra, conseguiu brevetar-se em efetivar suas intenções está a uesrg- nre a rota elos navr os que l rn ns- mensagens secretas enviadas par»
• - �

1913, Como aviador instruiu as pri nação do próprio Ludwig Weber portavam material ele guerr-a p.ira I a Alemanha e as procedentes d êsse porém isso não lhes dá força
mei ras turmas de pilotos e foi ins para servir junto à aviação (10 �>- a África, Weber crn quem prime i-] país para a organização no BrasiJ, e entusiasmo. A Itália sempre
trutor do atual ministro cio Ar da

I
gus. Ali se manteve na função cle ramente entregava ao "ataché

' i desde o início, em maio ele 1941, foi uma nação ele artistas, sá
Alemanha, Herman Goering. Depois ligação entre o quartel general cio Bohny as i nf'or-m açfies referentes :\ i até sua extinção, em 23 de janeiro bios, cientistas, pintores e bons
da guerra de 1918, empregou-se na imperador Sclassié e os comaridan- s ituacão pm Aruba e Curaçúo, pres- 'ele 1942, , : vivedores, A Ale1TLanha, sempre

foi �lm país de po'vo obediente,

CART o, ft ���'�'�[O' �� ��I�:lll, �r:� �S'::. �11f�' �il.i�S'à �t1V!;h��O�rlr sem personalidade e material.

.

�1< '" 1\i��Jj��\�. � , Q �� lU,\1 ,,�.,], i!!1,;t.r; li', � �t �lHl;? �� .Não ,6, 1Joss_ivel_ a1_.Jroximc:ç.ão.� �� �J?),'� ��!. � �.�� ��;\: �,tJ1 l�ii� �i�E�,ª����. �.. '
Altas; acne aCS;1-ecessarzo sa-

� ���-ooo��axn:xxlO�O::'na:�:)am7.lOr_ZOV·'·""'�Y'"O� Londres, 3 (R.) - O depósi- Ell1 razão das facilidades de v7,;en{'ar e8'<:(I. ';nCvr'lnr"af",bz·v7-idn.deHOJE 4a"fe��a E-U�Mt: "" �_." fJ vi • ,-

==0000""""""'" """"","'''''''''''''''''�XXlOCOOOC''C'XX'''CJ:X''''XlO)O""""",-== 0'''=-=0 �-==n> to naval germânico de Rennes, comunicações com as bases teuto-italiana, vistõ que isso
........o- I que foi recentemente atacado subm.arlnas da costa do Atlân- salta à vista de qualquer obser-

CINE ODEON Eite diil��'\la a�tfBa.§elpelos "mosquitos" do comand01tiCO,
o antigo depósito naval de varZoT, O que desejo destacar é

_ FOtiE 1602 - I de bombardeio, constitue um Hermes foi gra:i.1demente desen ..

que os italianos nos morne'J.1tos
���51l@�o ��f.tJi rei6r" I elen::ento de grande importân-I volvido, TOl'nou-se o maior e:e c1.!,lminantes da vida nacional,

A's 7 1/2 horas eia no desenvolvimento da

ar-,
toda a região, Nos hangares de eles enfrentam corajosa e bra-

I ri!H:i�" Ima sub:llal'ina inimiga,. . Ren�e�.que colHem uma á:-ea de vamente a situacão, Pelas de-

Nur gu'i�º� de eSfitilndal1ll 5a.mfe�fa O� G;CN
0s pIlotos que partrcIparam 2 qUllometros de comprnnen- mocracias e conira as clitadu·

pUUi" ti uu.. li do referido rêic1e afirmaram ter to e de 500 metros de largura, taS eles seriam capazes de se

Com Katherine Hepbürn e Gary visto bombas explodirem sôbre encontram-se também todas as equiparar a todos os mais he-
Grant A ver�a�p �1ãla e crua o oJ?jeti,v,o, que se encontra fó- !)eças e o �laterial neces�ário Toicos povos do mundo, Nesses

Defesa Nacional (Desenho)
li. IMiU Jk '!. Li.

1
ra a2� clüade de Rennes, Essa a construçao de submarmos, últimos bombardeios efei:llados

Fme Airplam News (jom) I Com Bob Hopc e Paulette I c����e ,é tam:ném centro ferro� as�i�l co�:? motores "Dies,el" e �ontra ciclades italia_nas pelos
Preços: Cf. $2,00 e 1,20 I Goddard 1 V"".IlO Imporla.,nte, para �nde I OUeI os. aI LIgOS de necess�dade zngleses, as pop'Ulaçoes acla-

Livre de Censura I I �ol�vergelll,as lmhas de Lorrent, I essenCIal par� a construçao de
I
marmn ent1ls'ÍasticaJnente os

oamt-Lazalre, Brest, etc, guerra do ReIch, i aviões britânicos e a Inglater-

Tambem irigt"del-ras de v�dYo I
A 1d b 'I Cl 'ra,pedinclopazebradandope-

"" li.. :. '� aI eia montan ;.,osa r e lu�rmessa ,Za adesã?, ri Grã Bretanha, Es-

L 3
- ! ses patrzotas naturalmente fo-ondres, (R.) - Foi inaugurada a exposição de novos ti- '

d 'd 'b' d 'd
" C' 3 (R) N 1

' , .

I
i ram massacrados, Mas apenas

:Po.s e VIro eXI m o VI TOS nos quaIS se pode pregar um prego aIro, ,- o su da TUlllsIa onde se VIl1 la proces- �

Z '" DA' _

ou ta-o resI'stent q d t'l' d '1' d 1 1 'II t b 'd d sao a C;clns. "em. armas ao po
e ue po em ser 1.1 I Iza os como Jane as, a prova. san o uma campan la e e guerrI la nas mon an _as, as unl a es 't Z'

..

+
de balas, em tanques e aviões, Estão expostas também frigidei- motorizadas e de infantaria tomaram a aldeia montanhosa de vo Zta,-twr:-°r e veremos 'tO, ª.1.land�Od 'd b
,_, " con' rz 'UZTa vaTa a mona a

ras e VI ro, em como teCIdos e cordoes do mesmo matenal, Chermessa, no alto da passagem da Tatume, IZ'b d '(J
Á

d , .. t d d.j+
destI'n do Ih 1 't

'

ICT' "CI ' t" d tIl 1, er aav e a e1 I o a as "�a-
a s ao emprego em apare os e e rICOS, :la, por exem- lermessa enconlxa-se entre Tes C81nlOS e mon an las,' 'i ,

pIo, entre outras coisas, uma tela de vidro em cuja composição que são absolutamente descobertos", disse um oficial de infan-

'I'
r: uras,

-entrou grande quantidade de farinha de trigo, I taria da fôrça conquistadora, As casas dos nativos são construi-
--------------

A t -d d
..

1 A E -t-t' t- --l\;:-I'-'--d--'·-- I das nos flancos das montanhas, Todos o arabes que alí moram t.. OS.... das au OrI a es responsavelS pe a S a IS lCll, j�l har, estmada a ' . , , " lIvr � ven
..

fiel execução das Estatísticas Mili. facilitar a preparação rápida, e tão v1,,:em uma eXIstencIa de homens da caverna, num fantastIco jl. � U illi
�.

'ares podem exigir, sempre que hOD. das da Nação, exige que todos 08 paIS, "O DIREITO" obra com-

ver dúvid� quanto à veracidade dt perfeita quanto possivel, do apare- pleta encadern�do em 119
.nualquer lnformaça-o, que cada l·n· [hamento mat.cr;aI a'as fo'rças armaeo &n!��:;:IC=;:;i==�=!S!::_===IRGm��G;:m====��=�_=��i�=�:==;==:mIlll��1 l' '.
''':I, & mi ii9ifíC1Ui'SSDIIt._Jifl.II••U=II;m ......- ' ••!I iíiR= III.;-II!I!!IICH•• i!8�.9G"ftl!.gll.511••!I!1I == l1li="' t
formante prove o que declarou. A brasileiros lhe prestem cooperação.•�= - - .._.m...... a. . � m _..

&:;: vo umas com os respec lVOS

má-fé constitue crime contra a se- Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- !�!a m: Indices, tombem encader-
�urança nacional. (D. E. M.). ·tw 'a .(1) ·g,I.l�n1f m� I!S1lJ:H o 11.11 ii T ENH A ;. ZO �ii� nados,

;iI J ��! "GODICO CIVIL" comen-
"II.. ..a�"

iili iêU todo por Ferreira Coêlho,

i�il i;�! em 26 volumes encaderna-
:::. TEM SíFILIS OU REU. ·�i dos
Eüi ��I: "Jurisprudencia do Supremo
�-s� illl T""1'"

ii!1 :m Tribunal .r eaeral em 23

�Ii; MATISMO DA MESMA Iftilvolumes encadernados com

;;;i i"iü I o Indice até lO volumes.
• Poro suavizar e rejuve- 19� •••

'[
"L

.

I
-

F dI" d
nescer a pele, há um pro- !!!! ORIGEM? USE O PO- I!! l0 J��:i��aode r9��o até �
duto perfeito, o SABÃO IA" ••�.

���I =�5! nresente.
RUSSO. Aveludo o pele, ;�!i PULAR PREPARADO I�;', 'EU SEI TUDO" revista
combate espinhos, cravos e •••" ••••

1 '1
manchas SABÃO RUSSO !5iE ,.. !!l!! comp eta em 94 vo umes en-

1m mi codernados, tendo cada vo-
sólido ou líquido, iD1 I ::::I .. ".,� I .1 I 1� mi lume tres fasciculos.

---------------�---------------� iii: -1II1II) ,..�:-.:: �, 5551 ,:'1 Ilustraçao Brasilei-

I'-------------�---'--_
........

_I
EiSa --- __-- ---_ :5i ra , obra completa em 33

COMPANHIA DE SEGUROS (c'SAGRES» iii! A SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO Ei�� volumee encadernados,

,', Sub Agente I ii O Figado, O Baço. o Coração, o E'ltômago. OR iii "Dire�to CConst�tu�i�nadl"iii Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres ii cont;�do a onshtUlçao. o

L. ALMEIDA -=- Rua Art. Bitencourt 18 �=:= nos Ossos, R.eumatismo, Cegueira, Queda do Ca- II Impeno e os comentartos
=2 belo, Anemia, Abôrtoo e faz os indivíduos idiotas. :a. de Barbalho, Carlos Maxi-

O l-f I·f· N !H Inofensivo ao organismo. Agradavef !::! miliano, Araujo Castro, Au-
, S a emaes Dr Ilcam � oruefia iH. como um Iicôr e!; relino �eal, A. de Roure e.
l 'II 9 Iii! O ELIXIR 914 està aprovado pelo D,N.S,P, como reii outros às diversas Consti·
Estocolmo, 3 (R.) - Os a1e- sérvios, são empregados nas llit auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo mI tuições da República.

mãe� continuam a fortificar a obras de fortificacão, li: da mesma origem' im Ver e tratar à rua "Deo'
c(l.Itn rta }\loruega, especialmen- Êsse jornal informa ainda ::ii FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS ii!; d6ro" n° 23,
te IH'; llOrtt:! ,onde a linha costei:- que os alemães continuam a re- ===: S(lbre o preparado ELIXIR A compolólçllo e o sllbor a- ::'lIl

Ta é uma longa cadeia de obras tirar aviões da Noruega, Hii .914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c914. re- i��� .Bor�aa nazista fe-
H!i que o tenho empregad0, em comendam-no como arma de »:.i{ ctnadode defesa - informa o jornal Supõe-se que essas unidades �.. os casos de indicação aprú- Facl! manejo para o público Ml

suéco "Svenska Dagbladet". são enviadas à Itália e ao nor- êll prladB (8Uill" em varias ce no combate á !jjfHl�, qiwllda- �!i! Zurique, 3 (R) - A emisso-
Nas regiões em torno de Nar- te da África. :::: fuas manifestaçõel') 08 reRul- de. que frequentf'mente u- I� ra de Berlim anunciou que um:

viqu3, Harstad e Tromsoe, foi Até os canhões de grosso ca- :!:: tados têm sido satls�atorlos, p.roveito no Ambulatorio da e!!! dos mais conhecidos diários
d 1

_

"1 M' l'b !í5! pola são rapidos e durl\vsi-8, -Mii.ternldade de Santa Maria. ��;;€vacua a a popu açao CIVI. 1- Ire, de um grande aeródromo '.E. •••• alemães, o "Berliner Zeitung
lhares de trabalhadores norue- das vizinhanças de Trondheim, ii!! Dr. Washington Yal'reira Pires. Dr. Silvestre Passy. �:�i am Mitag", suspendeu a sua

gueses e estrangeiros, inclusive foram retirados,
'

ii ;�;! publicaçã�o, como parte da con-
., •

d
III••ml'!D} :.•• IIIM=�••OaUIBO"ãDllIIlI ••lila.lI!:IlI. V-llII82mllml'1!1lQlr HII�••D�.�;lit= CH· �1 ••1II. ;<!!;.a

prISIoneIros e guerra russos i i=H��im;ii!�mi!uiiH!m=is=!m=!!i!8;�!!Ettlie!íi==liil�==!iBU=��: . centração industrial.

I
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o ESTADO-Quarla ..feira, 3 de Marco ce 1943

Lira Tênis Clube Dois grandes bailes - sábado, 5 e segunda ...feira, 8.
Mesas à venda na Relojoaria Hori1z: Cf. $ 30,00.

$ 50,00.----

com a

PÂNICO NO COMANDO ALEMÃO
.

N
Exclusividade do C. E. C. parafA,RMACIA ESPERA ÇA O gsrI1eD�� percebe nitidamente

do Farmaceutico NILO LAUS Ino
ambiente que envolve a chefia

H militar da Alemanha é rzrn periei-
oje e amanh.ã será a sua preferida lo descontrole das medidas empre-

D H oadas para a defensiva dos ataques
rogas necioneis e estrangeira!l.-- omeopatias. I que eslão sendo violentamente des-

P f A d b h [echados contra todo o território
er umarias.-- rtigos e orrac d.

I
ocupado pelo "eixo". A g,rande sa-

G t t b
-.

't
..

éd' bedoria estrategica do comandoaran e-se a axa a o servaneia no recei uann mico britânico tem ocasionado o com-

PREÇOS MÓDICOS I piela desmoronamento da unidade
..

v de vistas dos germanicos, cuja 01'-

R. Cone. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado), I qanizaçiio militar está inteiramen-

FONE 1.642 te desarticulada. E essa ainda não
, é a razão do pânico que domina o

.....-------------------------- ! espíríto de Hitler e seus cotnpa

!nheiros de aueniuro, Eles não con-
i seguem adoinbar e .preuer as in-
1 vestidas preparo rias pelos aliados.

D Edg d P.. t d S I Não sabem de que lado se iniciará
r, ar ln o e ouza : a 'grande invasão . .1\�ã? sabem com

'que recursos materiais contam os
Médico - cir!l�gião da Çasa .

de Saúde §ão Sebastião. �orm�do na britânicos. Não sabem, enfim, os
Faculdade de MediCina da Ilnívarsídade de Sao Paulo. onde fOI assistente pormenores da ofensiva a ser bre
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas- tremente desencadeada. E ao znes
eoncelcs. Ex· assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de mo tempo que todos os detalhes do
mais .de 'I anos

. n� Cl!nica Cirú�gica do .Prnf. Alííl�O Co!rei� Neto. Com programa inglês é iqnorado pe
estágIO de especlallzaçao no HOSPital Chante de Berlim (servíce do Prof. los alemães, os ataques se sucedem
Sauerbruch) 8 nas clinicas dos Profs. Konjelzny. de Hamburgo. e Schmieden. ininterruptamente de todos 'os io
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgada e grosso. dos. Da Europa oriental da Euro
ligado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins, prostata e bexiga. pa ocidental, do sul e do norte eu
hérnias. hídrecele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações. ropetts, vem diariamente as bom
� �ncont!ado diar��mente das 9 hs, da �anhã ao meio ,dia. na Casa de bas destruidoroe Q&le agonisam a

Sayde Sao Sebastlao. teI. 1.153 Das 15 as 18 da tarde. a Rua Fernaod o estrutura nazista. Os trabalhos de
Machado . 9 tell. 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. TeI. 1259 destruicão dos aviões britânicos

que não descansam as' indústrias,
os centros [errooiários, os depósi
tos de víveres, as reservas de ma
térias .primas da Alemanha,

'

tem
sido aterrorisadores.
Calcula-se através de estatísticas

de aceitaoel veracidade que a gl1'erLega- ra se prolongará por 6 anos ainda,
se todas as reservas materiais da
Alemanha loarassem permanecer
intactas. Hitler armazenou tudo o
que era necessário para uma guer
ra de 10 a 15 anos. Esses cálculos
perderam o seu valor, ao se consi
derar que os bombardeios briiâni
cos tem alvejado exatamente êsses
locais de depósitos com os quais
Hitler contava para a vitória.
Um dos principais objetivos so

bre que os aviões inqleses insistem
em destruir são os primeiros cen
tros [errouiários do país. cuja falta cau'sa um completo desmorona
menta das vias de comunicaçõesalemães. Esse fato é vital para' os
aliados, pois, a Alemanha sem con
tal' com rapidez nos transportes,
não póde acompanhar a vertigino
sa multiplicidade dos ataques des
feridos pelos ingleses'. Disso tudo
se conclúe que Hitler se acha em
situação bem desesperadora, muito
embóra ainda ofereça resistência
por algum tempo. Mas, como pode
rá sustentar as derrotas e o pânico
do exército, o qual será seguido
imediatamente pela depressão ner
vosa do povo da Europa inteira?

----Ingresso para sócios: talão de março. Ingressos avulsos: Cf.
---------------------------

A única esperança é a
Estocolmo, 2 (U. P,) -- Um perando .assím, separar a Rús- ofensiva dos russos

deter-se-állitando para benefícios e satís- cht" opina que a pouca exteri
observador neutro, recem-che- pia de seus aliados, isso tudo antes que as tropas eslavas al- fação da Grã-Bretanha e dos são de suas linhas fará os rus-

gado de Berlim, declara que as com a idéia de fazer a paz com cancem. os limites ocidentais da Estados Unidos. sos compreender que não se
autoridades alemãs lhe disse- quem a aceite. As autoridades Ucrânia ou os territórios ao D ", ,�, 'poderão internar em nossos co-
.ram que a única esperança da alemãs teriam exposto seu pla- oriente do Reich. Se no verão : �rtaHLo, 110::;,sa ��Op�ga�da missariados. Apesar de todas as
Alemanha está em fazer a paz no nesta fórma: "Duas cam- proximo procurarmos recupe- cOl�tll�u�mente lecf1 ar� a s- manifestações nazistas sôbre o
com a Rússia, sendo que os di- panhas de verão e duas de in-: r'ar os territórios perdidos, só- t�l_ml c�aa� .as d�C ard�es ��1i I bolchevismo, o povo germânico
rigentes de Berlim assim esta- verno demonstraram a Impossi- mente conseguiremos dominá- tH)O��;..evISL�� e urc 1 indubitavelmente r e c e b e r i a
vam propensos para o que de- bilidade de uma vitória total los até o inverno; quer dizer:

nos u trmos anos. I.com satisfação a paz com a
senvolvem um jogo duplo, es- alemã ou moscovita. A atual nós e os russos vamo-nos debi- Por seu turno, a "Wehrma- Rússia.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agricol,a
de Santa (atarina
Rua Irelano n.O 16 - Séde próprIa
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n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
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FLORIANOPOLIS
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Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Eeonomíca Federal para 8 venda

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

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

Mantem carteira. especial para administração de prédios,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
.

C/C à dlsposíção (retirada livre) 2%
C IC Limitada 5%
cíc A 'fiso Prévio • 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em
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lHE LONDON & LANCASHIRE IHSURAHCE Co. LTO.
Sêde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente'
L. ALMEIDA R Ar t. Bitencourt, 18

J. Eugênio Müller Filho e Oscar José Müller
ADVOGADOS

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

em geral. Proceasos em todos os Mlnísteríos.
li78ção de jazidas, e guas mínerets e quedas

dágua , Naturalizações.

:

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

inimigo do Brasil (D. E. M.).
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Rio, (Do Correspondente Especial Amorim Parga, per via aérea)
Conforme noticiaram as agências telegráficas acaba de falecer nos EE. UU.
a cantora brasileira Elsie Huoston, soprano que alí se encontrava há dez
�nos, prestando valiosos serviços ao Brasil, na dilusão da sua música. O
rato ocorreu em circunstâncias que não foram devidamente esciarecidas
a.creditando-se, de um lado, na morte natural ela grande artista, e admi:
t;nclo-se: por outro, a possibilidade de suicídio moti vado por dificuldades
flllallCeu·Rs. De qualquer tõrrna, o Brasil perde uma "estréla" da sua cons
telação aitística. Aí está para os nossos leitores, na gravura acima Elsie
Huoston, fotografada por oiJllsi1io de recente concerto realizado no "Hall
das Américas", e quando era cumprimentada pelo (li'. Léo S. Rowe diretor
geral da União-Pan-Americana, patrocinadora dêsse concerto.

'

"'êóNSuL-�REGíNÃ[D�···"Dé·smâió·u·""ã"-5enh-ôrã
KAZANJI'N Chíang-Kai-Shek1� Nova Iorque, 3 (U. P.) - Mada-

Encerra-se amanhã, às 12
me Chiang-Kaí-Shek teve uma ver

ti�em quando, no gabinete do pre-
_ hore«, a inscrição das pes feito La Guardia, cumprimentava

De 300 a 400 submarinos soas que deseiarem tributar as autoridades municipais. Parte
ao prezado sr, cônsul Regi- da recepção oficial foi, em conse-

WASHINGTON (R ) nald Keearvjien a nrova da quência, cancelada. Estava ela pa-
, 3 .

- O ceI. Knox disse calcular '" lestrando com funcionários da
que os alemães têm de 300 a 400 submarinos disponíveis sua estima pelo muito que Prefeitura e homens cle negócios
para operações no Atlântico. fez em prol da amizade entre ameri�anos e chineses, quando

_
o seu país e o Brasil. Essa d esm a iou, sendo necessário dar-lhe

O· t
r

b· d homenagem, como vimos no-
um sedativo. Mais tarde, a esposa

IS ur lOS num camno e con(lentra�a"'o do generalíssimo chinês visitou
p li li ticiando, revestirá a fôrma Chinatown, o bairro chinês ele

WELLING"'{'ON, 3 (R.) - Num campo de con- de almôço, que se vai rea- Naya Iorque, onde foi cumprimen
centração de prisioneiros japoneses,:na Nova Zelândia, lizar, depois-de-amanhã, ao (iada por milhares ele compatrio-
ocorreu um levante, em que os presos, armados de pe meic-die, no Lira Tênis Clu t_.a_s_. _

dras, ferramentas, etc., atacaram os guardas os quais be Cabelo8 brancos J LOÇÃO
tiveram de faJ!:er uso de suas armas, matand� 48 e Ee- A lista de adesões está à MARA'VTLHOSA 1
rindo a 63 deles. disposição dos in teressados

__
na redação de ''O Estado" e

conta já com deeeru s de
subscritores.

UL liMA HORA I
O jejum de 21 dias acabou IPuna, 3 (R.) - Acabou hoje o jejum a que, em sinal

Ide protesto por sua prisão, se havia submetido o Mahatrna
Gandhi, que conta 75 anos de idade. Devido ao seu estado
de saude periclitante, fôra dada licença aos seus dois

í

ilhcs Da·j
ra permanecerem a seu lado Os seus amigos não tiver�m
permisssão para assistir à prece em ação de graças pelo feliz
término do jejum de 21 dias. Desta tarde em diante, voltará
o Mahatma a ser isolado, na qualidade de pr isiorieiro pc l ticr-,

o ataque a Berlim
Londres. 3 (R.) - No ataque noturno a Berlim, ontem

noticiado, empregaram-se os maiores bombardeiros da RAF. Foi
êste o 580 castigo sofrido por Berlim desde o começo da guer
ra. Usaram-se nele bombas de 2 e 4 toneladas, e milhares de
bombas incendiárias. O ataque durou 31 minutos, e calcula-se
que foi 100 por cento mais violento que qualquer ataque ale
mão a Londres.

A rádio de Berlim disse que o Reich tomará represá
lias , fazendo bombardear Nova Iorque, Boston e Washington.

Disperso o comboio
Melburne, 3 (R.) - o comboio japonês que navegava

entre Nova Bretanha e Lae foi dispersado por uma esquadrilha
de aviões americanos. Um vapor de 10 mil toneladas e outros
receberam impactos diretos. Alguns toram vistos afundar se en

voltas em chamas. O ataque prossegue.

"Destruiremos!" I cruzador inglês "Penelope",
Washington, 3 (R.) - O depois de ter saido dele ou

cal, Knox, secretário da Ma- tro cruzador britânico e um

rinha, declarou categorica- destróier polonês.
mente: «Destruiremos total- Na' 'rade" de Gibraltar
mente a frota japonesa an- ancoraram 18 vapores de um
tes mesmo de a guerra aca- comboio aliado, que chegE>u
bada·. protegido pelos couraçados

•

ingleses "Nelson" e '�Rodney"
de Demiansk e outras belonaves.A queda

Zurique,.3 (R.) - A rádio
de Berlim reconhece que os

alemães perderam para os
russos a cidade de Demi
ansk.

Ao norte de Tunes-
Argel, 3 (R.) - Todos os

ataques do general alemão
Von Arnin, ao norte da
Tunísia, têm sido �echaça
dos. Nesse setor e durante
3 dias de luta, os alemães
perderam 24 tanques e 500
soldados prisioneiros.

•

O sr. Sumner Welles e o

Uruguai
Wasl)ington. 3 (R.)-A pro

pósito da posse do novo pre
lIident� do Uruguai, o sub
secretário sr. Sumner Welles
disse que nenhum povo
mais que o uruguaio con

tribuiu para a defesa do
ideal democrático do hemía,
féria.

Máquinas de calcular e Má·
quinas de escrever

Para entrega imediata:
MACHADO & CIA.
Rua João Pinto. 5

Florianópolis
• -

Em Gibraltar
La .Línea, 3 (R.) - No .. di

que da Gibraltar entrou o

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Liga Operária Beneficente
Assembléia Geral

De ordem da diretoria, convoco todos os sócios
de;;.ta benemérita Liga, para a reunião de assem
bleIa ger�l na próxima quinta·feira, dia 4, às 20
horas, n-Eirn-de ser tratado assunto de grande im
portância.

Florianópolis, 1 de nlarço de 1943.
Osvaldo Silveira
10 Secretário

130 3v-2

avisa aos clientes que es

tará ausente até princípios
de Abril

lIlJW ;;ç. i1P'I

anrversárton :

Decorre hoje o natalício da:
exma , sr a , à. Az.ulcé ia Soares
de Oliveira Guerra.

•

Faz anos hoje o nosso lobo-
rioso e est ims dc conterrâneo;
sr. Mário Moura.

�

Fazem anos hoje:
Sr as. Jovina Gandr a Crespo

e COlina Fuccini Speck;
sr as. Dorotéia Carpes de Sou··

sa e Olimpia Silveira dos San-
tos;
srita. Otília Coelho Pinto;
srita. Cristima Moura, Ilsa

Moritz e Rita Bessa da Costa;
sr s. Alvaro Teodoro da Silva ;

Wilson Abraham;
srs. Oscar Floriano dos San-

tos e Pedre Olegario Pereira;
menina Lenita G. Calado;
menino Joãs- José Schaeífer�

menino Wirson Cardoso.
•

Habllftações:
Estão-se habil.tando para ca=

sar o sr , Plínio Jorge e srita.
Maria de Lurdes Miranda, fi
lha do sr. José da Costa Mi-
randa.

'"

Visitas:
Com prazer registamos a vi'

site que nos fez o sr. Acarf,
,

"I II

Silva, gerente do Banco oco s-

com o fim de nos agradecer a

notícia publicada à cerca da.
inauguração da nova séde da,
sucursal daquele conceituado>
estélbelecimento do crédito.

•

ViaJantes,
O sr , dr. Aderbal Ramos d�

Silva, diretor presidente da fir
ma Carlos Hoepcke S'.A., re

gressou, há pouco, de sua via-
gem à Capital Federal.

.110

Segue hoje para o Rio, por
via aérea, a gentil arita. Naziras
Mansur, aplaudida soprano ca-

A Dra. JOSEP"IMA
SCHWEIDSOHFESTIVAL DE ARTE

Amanhã, às 20 horas, o nosso

Teatro "Álvaro de Carvalho" reuni
rá o que de mais seleto existe na so

ciedade local, atrai do por magnífi
co festival artístico, em benefício
da Legião Brasileira de Assistência.
Trata-se dum concêrto de violino

e piano, por dois notáveis valores
da música: a pianista senhorita
Wanda Helena Zaguini e o violinista
sr. Edino Krieger.

O programa está organizado de
modo a proporcionar ao auditório
uma hora da mais fina e delicada
música.

O público ele nossa terra tem nes
sa. finalidade beneficente do festi
vaI de amanhã, uma razão a mais
para ir escutar e aplaudir a dois
grandes musicistas.

Clínica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAMOS
Iilspeclalblta em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

ea.,
tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hldrocele, varlcocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroldes e vario
zes -- Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspltais de Florlanópolil!. i
Praça Pereli'a e Oliveira, 10 -

I
iFone. 1009 IHorârlo: Das 14 às 16 horas, díarta

mente.
W!C)i'!W6!.".._...._.._".

tarinense.

25v-l Para Curitiba, onde vai fixar
residência, partiu ontem o ioverre,
Iosmar Luz Silva, que foi au

xiliar da redação do "Estado'>.
*

PELO ENSINO
Clubes:
A 6, 7, 8 e 9 do corrente, o

"Desterro R. S. Clube'> reali
zará bailes carnavalescos, para
os quais recebemos amável con-
vite.

•

(ursos clássicos
ginasiais

Vitória, 3 (A. N.) - Os jor
nais noticiam em grande des
taque a autorização do govêr
no federal no sentido de poder
o Ginásio Oficial instalar os
cursos clássicos e cientifico.' É
êsse o primeiro colégio de um
Estado que entra a funcionar
de acôrdo com a última refor
ma do ensino secundário.

O Clube R. 7 de Setembro."
do distrito de Santo Antônio s

efetuará animado' bail e carna

valesco no próximo sábado.
Enfermos:

Enfermou, ante ontem à noi-
te, subitamente, achando-se re

colhido a quarto reservado da
Casa de Saúde S. Sebastião. o

nosso ilustre conterrâneo sr. dr;
Fúlvio Aducci,

É MAIS QJJE UM
NOME, E UM
SIMBOLOIResidência

Aluga-se ou vende-se confor
tável residência, com linda vis
ta' para o mar. Tratar com o

sr. Eduardo dos Santos, à praça

_/15 de novembro, 27.
5 v. aIt • 1

Vestiram uniformes
britânicos

Estocolmo, 3 (U. P.) - Três
noruegueses vestindo unifor
mes britânicos, dinaritaram, à
noite, fazendo-a ir pelos ares,
a estação de energia elétrica
Norge, em Rikun, conseguindo
fugir após praticar a façanha.

Não tenhas dúvida em de ..
�unciar um "quinta.coluna��9
por mais que pareça teu aml ..

go; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).I Prestigia o Govêrno e as
classes armadas, - 011 serás

��N.;:QUfnta ::,��,��_�!!!!:'. ,J.!;
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