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Cães .� poli" i is _80 108 o a fronteira
ESTOCOLMO, 4 (U�;r,.) -��+;',A l\iQ:8ILIZAÇAO TOTAL DA MÃO DE OBRA NOS PAíSES CONQUISTADOS PELA ALEMANHA
DEVE CAUSAR, AO�SE':;iESPÊRA, EVASÃO DE NORUEGUESES EM lVIASSA� ATRAVÉS DA FRONTEIRA SUECA. CEN�
TENAS DE JOVENS NORUEGUESES FORAM ENVIADOS AOS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO. EM CONSEQUÊ�CIA DA IN..

TRANQUILIDADE REINANTE, OS NAZISTAS AUMENTARAM A GUARDA AO LONGO DA FRONTEIRA SUECA, PONDO EM
AÇAO NUMEROSOS CÃES POLICIAIS�

""_"_'�"'_"'_".w.w"",·"·_-."",,,,·..·_"_"'_----'_""""-_·_---"'-,,-'-'''''''''_��'''''_'''

Processado
pIOr deliercão

RIO, 4 (E.) - Deu entrada
na 3a Auditoria da la Região
Militar o processo ínstaurgdo
por crime de deserção, contra
o aspirante a oficial da reserva

Joaquim Luís Alves Lima, con
vocado para servir no Regi
mento dos Dragões da Inde
pendência.

O auditor Georgenor Lima
Torres imediatamente mandou
os autos com vista ao respectí
vo promotor, Paulo Whítaker,

.....,....,.-_..-_-_._.�.,........,..,..,-_._...._._........,._..._-..-_-.�....._-...._..-_..
- ...- ..._-.-.-.-.-.__ r-...........��.....- ......-.,-.p..........;r:;...-...• .-......-..J.

A nadonalizacão das
Companhias de

Seguras
Rio, -1 (c. P.) - Na recente reu

uião do Conselho Técnico de Eco
nômia e Finanças foi aclamado
vice-presidente desse órgão, o con

selheiro Guilherme Guinle, Nessa
mesma reunião, o conselheiro ,11Cl
rio Andrade Ramos leu seu pare
cer sobre o projeto de decreto-lei,
autorizando o governo a efetuar a

nacionalização das companhias de
sequros, Discuiida a maieria, [icoti
-adiada SIT.:l votacão, em uirtude de
ter pedido vista "do processo o con
selheiro Luiz Betim Pais Leme.

XXViii H. 8763

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
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I. Florianópolis QlJin�a.feira, 4 de Março de 1943 i

NO INVERNO próximo

O gabinete polonês fez, ho
je, uma reunião presidida pelo
primeiro ministro, general Sí
korski durante a qual foi ado�
tada a seguinte resolução: "O
govêrno polonês assegura que
nem antes nem durante a guer
ra atual, a nação polonesa con
cordou em cooperar em algu
ma coisa com a Alemanha con
tra a Rússia.

o Circo estava eletrificado !INão alimenta a Polônia sentimentos
RIO,4 (E.) - Um telegrama de São Paulo, narra que no

. hestís n�r� c"m a Bu'ssíebairro de Butantã, onde está instalado o Circo Píratininga, U5l!'J I. !BMi Y
. U � .

ocorreu um fato dolorosíssimo. Rosalina Frazão Sanches, mo- Londres, 4 (U. P.) - O gO-, réta ou indirétamente. É abso-
radora nas proximidades, quando tentava atravessar a cerca de vêrrio extra-territorial polonês A referida declaração diz o lutamente absurdo suspeitar
arame que isola as dependências do circo, morreu eletrocutada. emitiu uma declaração, conde- seguinte: "O govêrno polonês que a Polônia tenha o propósl
É que o proprietário do circo, para evitar os "caronas", man- nando a propaganda que atrí- repudia enérgtcamente a pro- to de fazer suas fronteiras
dára ligar a cerca de arame no distribuidor de energia elétrica. buia à Polônia sentimentos paganda maliciosa que acusa a. orientais no Dnieper ou no Mar;
Daí o desastre, que vitimou a infeliz mulher, que é mãe de qua- poucos amistosos para com a Polônia de abrigar sentimentos Negro ou a intenção de adían-
tro filhos menores. Os artistas do circo, verificada a ocorrência, Rússia. • . hóstis para com a Rússia, di- 'tar suas fronteiras do léste.
desligaram a corrente. Também está desaparecido o dono do _ ..

circo, tendo a polícia aberto inquérito. TAMBEM NA ClilNA
........................08 .

A MODELAR apresentará

e

Em suas relações com a�
sia, a Polônia jámais deixou de
estar disposta em cooperar com
êsse país no prosseguimento da
guerra e na manutenção das
relações amistosas, depois da
vitória" .

Acrescenta a declaração que
a propaganda aludida é preju
dicial à unidade das Nações
Unidas. "O govêrno polonês
acrescenta - considera indis ..
pensável a estreita cooperação
e confiança mútua entre todos
os aliados para obter a vitória
e para a paz permanente, e
condena todos os atos e medi
das tendentes a debilitar a
frente comum das Nações
Unidas" .

Pilotos norte· c rn er ico nos, destacados na China, correm

para seus aviões poro atender a um alarma cíéreo. Es
tes poderosos aparelhos, com pinturas apresentando
uma cubeço de tubarão, tÊm dado conta dos aviões ja
poneses, impedindo que a aviação nipônica continue
seus impiedosos bombardeios contra a indefesa popula
ção civíl da heróica República oriental. (Fóto da Inter·

Americano, para "O Estado").

Um :milhão mil

o presidente da República, que
estava acompanhado do ministro
Aristides Guilhern, palestrou, cor

dialmente, com os prefeitos e enal
teceu o movimento realizado no

Estado do Rio,

qualrocentos
cruzeiros de i:mpostos 1

P. Alegre, 4 (C. P.) - O dr. atingem o imposto de

conSU4'
Uma autoridade da fronteira

Getúlio Vargas, presidente da mo. Ora, como se sabe, cada exigiu o pagamento devido ou
República, deferiu o processo quílo de sal paga uma tributa- o seu depósito até que o govêr...
no qual o general Cordeiro de ção de doze centavos e, sendo no federal decida a respeito.
Farias, interventor federa], importadas 12.000 toneladas, o I Em vista disso os interessa
pleiteava a isenção de direitos, imposto de concurso a ser pago dos, por intermédio dos pode-

•
. taxas aduaneiras, taxa- ao Ins- andará em nada menos de um res competentes, dirigiram-se

Melhorias no forte de Copacabana ��t��oa d�ô�:�, :e:�;o�ti��oma�! :����� e quatrocentos mil cru- :�cfa�:�I!����:rS�br�O�C;!��dO
GU����,4 c��� �.)pres�:a1i��:r�l�� I �:Ja����eSr.dÔ C���l�i�\�'O àd�n��r�� I �i����e����!��:sà��hSa�lq��!��� .-.--p�·;;

...

·-;---�-q
..

.;r;rêi-;;-·-d;
..

��C;:-;;b;;;;r.;êi;-..· ...
altas patentes militares que aqui e demais altas autoridades milita- e fazendas do Estado. Rio, 4 (E.) - Em todo o Estado nalídades do movimento levado a

:servem, inchl�ive todos o� c�).!nan-I
res .l?resentes tiveram o.c�sião de Essa impor.tacão foi feita em cio Hio foi realizada uma coleta I efeito naquela unidade da Federa�

-dantes de unidades do DistrIto de verificar de maneira prática e real ..

� .' ,. d
.

d ti s d
.

Defesa de Costa inauzurou vários uma prova de eficiencia de duas partes iguais, pelo Instituto anrn . e angariar ona IVOS esti- ção, acentuando o seu significado
melhoramentos 'no Fo"'rte cle Copa- baterias cio Forte. Com uma preci- Sul-Riograndense de Carnes e nados à compra de um caça-sub- patriótico.
cabana. Recebido naquela praça são verdadeiramente matemática, Federação das Asosciações Ru- marinos para a Marinha do Brasil.

miIi!al:" por uma guarda de h?n�'a, cada sol�lad? ia desemp.enl_:ando rais do Rio Grande do Sul. Esse vaso de guerra receberá o no-
-o 1111111stro Gaspar Dutra assistiu, suas funções Junto aos canhões. .'.' d "Nit

. '" t d
depois, ao desfile de tropa, inaugu- Das guarnições desses canhões O sal deverá entrar no RIO me e I eroi '. en o a campa-

:rando em seguida a usina gerado- faziam parte UIll filho do ministro .,Grande do Sul pelos portos de nha alcançado, plenamente, os ob
ra do Forte, Ato continuo todas as Osvaldo Aranha e outro do minis- Porto Alegre e Rio Grande e jetivos visados. Para fazer entrega
estações da histórica. praça de tro Macedo Soares, que, assim� de- por Uruguaiana e Quaraí, de ao sr. Getúlio Vargas de uma parte
guerra passaram a funcionar, com sempenbavarn seus deveres milita- ' .' .

�nergia própria, deshgando-se a res impostos pela situação de guer- . on.dedseI a encaminhado aos 10- cio produto dessa subscrição, o sr.

corrente externa. Em dispositivo ra em que nos encontramos. cars e consumo. Amar-al Peixoto esteve no Palácio O chefe do Govêrno passou às
de acionamento geral, toda tropa Agora, segundo ouvimos nos do Catete, fazendo-se acompanhar mãos do ministro da Marinha, em.

se reuniu no histórico Jardim dos A lepra do jogo meios interessados acaba de de vários prefeitos de municípios seguida, o cheque de Cr$ .......•
DeZOIto e a uma ordem do corou_el Rio, 3.- D<: acordo com o decre- surair seria dificuldade que fluminenses e altos funcionários do 2.200.000,00, tendo, também, o al-
Alves Basto?, depois da norneaçao to especial baixado a r-espeito, des- ,

I:>
• '.

dgs respectn�os postos e declara-: de domingo deixaram de funcio- pode ser �SSIll1 resumídg : seu govêrno. mirante Aristides Guilhem palavras
çao das funções eI1? �llarcl�H acele-

t nar,
os salões de jogo dos cassinos Pela leI� �nl VIgor, as isen- Em rápidas palavras o interven- de elogio ao gesto do povo Ilumi-

l"fll!lt.1, toda a
__gll8flUçao fOI ocupar desta capital. ções de direitos e taxas não tor <lo Estado. do Rio expôs as fi- L nense. /

r�/"

as últimos da paraModacriações

Senhoras, Cavalheiros e Crianças
e por preços

SEMSACIONAlMEHTE BAIXOS J
....................................................

Mussolini procura dar razoes,
Nova Iorque, 4 (U. P.) - Mussolini admitiu "sérias" per

das italianas na frente russa e citou que as tropas italianas ti
-veram de enfrentar uma prova extraordinária". A ordem do
dia irradiada pela emissora de Roma, captada e gravada pelo
lnteligente Service, Mussolini afirmou que todas as divisões
mereciam ser citadas e que as unidades italianas "em priva
ções e sofrimentos e marchas intermináveis, haviam posto em

extraordinária prova a sua resistência física e moral. Não são
poucas as perdas que a batalha contra o bolchevismo lhes têm
'imposto. A questão é defender contra o barbarismo de Moscou
.a civilização da Europa, que data de mil anos".

Liga Operária Beneficente
Assembléia Geral

De ordem da diretoria, convoco todos os sócios
desta benemérita Ligo, para. a reunião de assem

bléia geral na próxima quinta·feiro, dia 4, às 20
horas, o-fim-de ser tratado assunto de grande im
portância.

Florianópolis, 1 de _orço de 1943.
Osvaldo Silveira
lo Secretário
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o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

An o Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
)"1ês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

Anúncios mediante contráto I
Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

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

TÓPICOS & COMENTARIOS
PRonLEMAS DA PAZ

I Um submarino britânico afunda um transporte alelnão

THE LONDOH s LA�(ASHIRE IHSURAHeE (o. LTD.

A NOSSA SECÇÃ{)
o PENSAMENTO DO DIA
"A tortura torna todos-

irmãos". Carmen Dolo--
res,

•

A ANEDOTA DO DIA
- Eu sou muito enérgica ...

No dia seguinte ao do meu'
i d

.

I cc.so rnento, ar errer a meu..

I marido que não Eurncsse,
I nem bebesse.
i . - E êle obedeceu?

Não sei, porque desa
pareceu de cosa e nunca
rno ia o vi.

Com.irai na C·' SA MISCE I Caspa 1

LÁNEA é saber economizar' LHOS.!. !
LOÇ.lO MABAVI,,·

-

«Relojoaria
Rua Trajano

Royal»
n' 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

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

aparelhos fotográficos, telefones, etc.

I SE_RV_'I\_O__P_ER_FE_IT_O__E__G_A.R_A_H_T_IDO __

758

Alt.49

TREMEL -

vs62

Vençà a intensidade do calor,
sem quebrar a linha da elegância! J::;f!o�'·,;.\:#

}I'
É grave erro 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·
TARlA BRITO, recentemente aberta, está exe

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

Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior
a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente'

L. ALMEIDA R Art. Bitencourt, 18

Oficina Técníce
«ROYAL»

o PRATO DO DIA
BOLINHOS DE FUBA' DE

MILHOS - Ferva meio litro
de leite cem duas chícaras
de o çuc o r , urna colher de:
chá de erva doce, uma co

lher de chá de sal e 100
O submarino britânico Sturgeon afundou um navio transporte alemão de 10.000 grs. de manieigo.. Junte em

toneladas, carregado de tropa" na costa norte da Dinamarca, a despeito do seauida leite de um côco,
sua escolta aérea e naval.

Itrês
co l heres de côco rala de>

a uma chícara de iubá da

S. B. Caixa dos elnpregados no Comércio ACACI�von�oREIAA I �ilf��;. desmanchado em lei-

Assembléia G�ral

I Depois de bem cozido, jun-
Ccnvido os Senhores sócios desta Caixa a comparece-I ESCRITORIO: rua Deodoro, n' 23 te tres ovos inteiros, coaí-

,

I
.,

d i 7 Atendedas9às12edas2às5rem a sessão de Assemb éia Gera!, que se realIzara, no la

I
nhe-os bem e depois de fria.RESlDENCIA: La Porta Hotel.do corrente (domingo), às 10 horas, em sua séde social, à rua

anartamentc 112 faça bolinhos, achate-os e
Felipe Schmidt (esquina Alvaro de Carvalho), a fim de se pro C. Postal. 110 Fone. 1277 frite em gordura quente.ceder à eleição dos membros da nova Diretoria e Comissão
de Sindicância, que gerirão os destinos desta Sociedade no pe
ríodo de 25-3-1943 a 25-31944.

Florianópolis, 2 de Março de 1943.
-

Antenor Borges, 10 Secretário
4 v-2

Os sucessos da guerra e a excita
ção das notícias militares não per
mitem que se preste muita atenção
a uma série de problemas que são,
entretanto, da maior importância.
Neste terceiro mês de 1943 é possí
vel divisar com muita clareza as

perspectivas da derrota do Eixo.
Todos sabem que a Alemanha não
se renderá facilmente, antes de es

gotar todos os seus recursos e sa
crificar as vidas e bens dos povos
da Europa que dominou. O Reich
ainda possúi uma formidável má
quina de guerra, que só agora ex

perimenta as suas primeiras derro-
tas sérias, na frente oriental. Tam- �====�=======================�bém o Japão tem recursos bastan- .;
tes para dar. muito trabalho a ame
ricanos, ingleses e chineses quando �chegar a hora da grande ofensiva �conjunta no Extremo Oriente. A 1
verdade, entretanto, é que a vitória ;j
do Eixo não é possível, e a derrota d
é uma questão de tempo. Póde vir 1
êste ano, póde vir no ano que vêm. 1

Mas virá, porque a fôrça industrial ,
e militar das Nações Unidas cresce 1em uma tal proporção que os dita- Idores, mesmo reduzindo à mais ex. �
trema servidão os seus homens exi- l,gindo deles os mais pesados sacr i- �
fícíos não conseguirão se salvar. �Mas invadida a Europa, depostos i
e castigados os seus tiranos, derro- Itado o Japão, vitoriosa a democra
cia no mundo inteiro, que devemos
esperar? Acaso na outra guerra
também não tivemos a impressão, P.
depois do Armistício, de que o muno ------:---::-:----:--:----:-_==============do iria viver para sempre feliz e rem encontrados "denominadores
em paz? A guerra 1914-1918 foi con- comuns".
siderada "a última" porque não se A finalidade dessas conversações
concebía que depois de tal catástro- é garantir "um mundo seguro de
fe o mundo ainda pudesse se 'p re- pois da guerra". Tomando a inicia
clpitar em outra. I tiva de colocar desde já em estudo
É evidente que uma das preneu- os problemas políticos e cconômi

pações dos govêrnos dos países de- cos da paz, o govêrno norte-amer i
mocráticos é ir já estudando em I cano se empenha em que o sacri
conjunto os problemas da paz. In- fício de milhões de moços do mun
cidir nos êrros de 1919 que levaram do inteiro não seja, desta vez, em'
a mocidade do mundo a se trucidar vão. Com base na Carta do Atlânti
novamente em 1939 seria um crime co, que se "inspira na segurança dos
É dêsse ponto de vista que adquí- direitos dê todos os povos, as Na
rem a mais alta importância e um ções Unidas saberão .

vencer todos
sentindo realmente transcendental os obstáculos. para que desta vez
as declarações que acabam de ser as nações sacrificadas pela guerra
feitas pelo sr. Sumner Welles. O go- possain ter a garantia de uma paz
vêrno americano - revela o sub-se- duradoura, onde o progresso social
cretário de Estado - pretende en- marche juntamente com Q respeitotrar imediatamente em conversacões aos direitos do homem, ii sua dígní
com .as demais Nações Unidas a-fim- dade e à sua ânsia de bem estar ma
-de se decidirem sôbre os métodos terial e aperfeiçoamento espiritual.mais práticos e eficazes para' o es- (Comentário da Inter-Americana,tudo "dos pontos de vista políticos escrito em Washington - Serviçodivergentes" no campo econômico Especial para O ESTADO, por via
internacional, com o objetivo de se- aérea).

i······�··�··�··�··�·······i: padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores :ii fábricas do país, são encontradas nos balcães da i
: Casa SANTA BOSA :� Diariamente recebemos novidades •
: RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 :.···.-••••

·

••
-

••••••••••
-

•••e••••••••••••

Instalada modernamente e dirigida por técnico espe
cíalízado, conserta e reforma. máquinas de escrever

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

Machado & Cia

. Machado & (ia.
Agências e

Representações
Calx. pottal - 37

Rua Joio Pinto - 5
FlORIANOPOLlS
Sub-as.nt.. no. principal.

munciplo. d.p E.lado.
17P.

ps elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutaDleu*,
secretos, f' servem sómente _

a fius
militares. Negar-se a fornecê-los 011
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pela.
leis do País. (D. E. 1\-1.).
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Malou o desafeto a
golpe de canivete
Rio, 4 (E.) - Reuniu-se em ses

são ordinária, o Tribunal do Juri,
sob a presidência, do juiz José Muda
Ribeiro.
Foi julgado o réu Aquilino Fer

nandes Roma, que, no dia 5 de se

tembro do ano passado, cerca de
19 horas, na estrada Velha da Pa
vuna, matou Américo Barbosa, vul
go "Gato", a golpe de canivete .

Disse o acusado que Américo Bar
bosa era homem temível, e que, dias
antes do fato e por perversidade,
queimára, com ferro em brasa, o

braço de seu irmão Jorge Fernandes
Roma, de menor idade. Encontran
do-se casualmente com América
Barbosa, foi por êle agredido. Para
defender-se, Aquilino fez uso de seu

canivete vibrando UIll golpe em seu

contendor, com o fito de afastá-lo
para poder fugir, o que fez, só sa

bendo de sua morte no dia ímedia
lo, quando incontinenti, se apresen
lou à autoridade policial.
Falou o dr. Venceslau Barcelos,

advogado de defesa. Após fazer con

siderações sôbre a personalidade da
vítima, demonstrando tratar-se de
um delinquente perigoso, com 10
entradas na Polícia, o dr. Venceslau
Barcelos sustentou a tese da legíti
ma defesa, pleiteando a absolvição
de seu constituinte.
Findos os debates, o Conselho de

Sentença, reunido na Sala Especial,
resolveu, por 4 votos contra 3,
absolver o réu pela justificativa da
perturbação dos sentidos.

....... =Cl·

Roubando no peio
RIO, 4 (E.) - Pela riscalíza

cão da Coordenação Econômí
�a foram apanhados, em fla�
grante, explorando no peso a

um de seus fregueses, os pro
prietários do Armazem Petró
polis. Um empregado do esta
belecimento tentou subornar,
o fiscal, pela importância de
duzentos cruzeiros, sendo por
isso preso, juntamente com os

seus gananciosos patrões.

'Recordista s�lameri ..
cana de salto em

altura

Reiolvendo o proble
ma da falta de alcool
P. Alegre, 4 (C. P.) - O go

vêrno do Estado, diante da fal
ta de combustíveis líquidos, re
solveu pronlover a instalação
de uma ou mais distilarias pro
dutoras de álcool' e carburan
tes.
Afim de fazer os respectivos

estudos, foi contratado o en

tSenheiro Simon Rieber, da S.
F. P. F. Novo Hipódromo A. dos Antigos Estabelecimen-

Rio, 4 (R) - A Federação 1 PORTO ALEGRE, 4. (E )-1 tos Skoda, .que acaba de chegar
Paulista de Futeból comuruccu Na Prefeitura Mun icí poI, a esta capital.
oficialmente a constituição de já estão concluidos os tra Já s. s. teve ocasião de confe
sua nova Diretoria e r eteirou balhos que vinham sendo renciar com o general Cordeiro
o pedido de licença do S. Pau- feitos p ela Secção compe- de Farias para combinar medi
lo F. C., para promover a vin- tente para as

. desapropria- das sôbre os studos a serem fei
de, ao Brasi', do Nacional, de ções da área necessária à tos aquí e n� inte.rior. ..,
Montevidéu. construção do Hipodromo, O engenheiro Rieber VISItara

no Cristal. os principais municípios do Es-

insiste:na presenca Assim dentro de breves I tado produtores de cana de

do Brasil dias inicÍ(ll'ó a Munícipa I açúcar, mandióca e outros pro-

l N ) A Fe lidade essas desapropria· dutos de que se póde extrair ál-R O, 4 (A. .
-

1deração Atlética do Chile ções. Uma vez concluida c_o_o_. _

insistiu, em ofício, na pre- essa tarefa, começarão os Cabelos braneos t L,ÇAO
sença do Brasil no Campeo- trabalhe. de demolição dos MARAVILHOSA 1
nato Sul Americano. A di- prédi9-S existentes "1.'1.0 área
retoria da C. B. D. notifi- em í"eferência, concretizan- Otimocorá, mais uma vez, a en do se, dessa forma, UEna ve

tidade da presença dos atle- lha aspiração dos ama� tes

tas do Brasil na competição I do turfe e� nossa capItal:
Sul-Americana. a construçao do novo Pra

do.
....................................................

'"nr�·

1 • r
Il � I li ,

:IIID_S�CClIl'J �_!SIII.IS A'"

Rio, 4 (E.) - A Confedera
ção Sulamericana de Atletismo
dirigiu se à C.B.D. pedindo que
.se pronuncie sobre o novo «re

cord» continental estabelecido
pela atleta Noemi Simcneto , do
Ginásia y Esgrima, de La P'a
ta, que marcou lm56 em salto
!em altura a 26 setembro último.

o técnico Vieira
Rio, 4 (E.) - o Fluminense

dirigiu se, por intermédio da
.Feder ação Metropolitana de
Futeból, ao Conselho Nacional
dos Desportos, solicitando per
missão par a reformar o contra
to do técnico Ondino Vieira.
Pretende o grêmio das três

córes renovar o atual compro
misso com o conhecido treina,
dor uruguaio por mais um ano.

segundo declara na comunica-

CARNAVAL DAQUELE JEITO•••
Menos chopp, menos músicas,

menos fantasias
RIO, (E.) - A reportagem. acredito sinceramente no Car

de "O Globo", num passeio pe- naval da semana que vêm, nem
las ruas bairros e casas da cída- acho que deveria haver Carna
de onde, nos anos anteriores, vaI. -As restrições impostas pela'
por esta época, já se obtinha guerra, a situação anormal, a

uma média do entusiasmo ca- tensão nervosa que domina a

rioca pelo Carnaval, demonstra gente, tudo isso é suficiente

que êste ano a alegria está ver- para impedir manifestações de
dadeiramente racionada. Lojas alegria. De qualquer fórma,
quase despidas de fantasias e 1.500 litros de chopp e 1.800
sem nenhum interesse para o garrafas de cerveja ficarão
aluguel de portas e outros 10- aquí".
cais, outróra disputados por
pessôas do comércio e "bisca- A reportagem faz também
teiros" , que costumavam expôr notar que as fábricas de grava
à venda artigos carnavalescos, ção de discos e editores lança
como serpentinas, confetti, etc. ram menos músicas do Carna
Também a venda de bebidas de- val. E exemplifica: Columbia
clinou, segundo êste depoímen- gravou apenas 14 discos; RCA
to de um proprietário de bar: Vitor, metade.

- "No ano passado, fiz um Também os concursos rarea-

pedido de três mil litros de ram, pois o DIP e a Prefeitura,
chopp e três mil e seiscentas que ofereciam prêmios, nenhu
garrafas de cerveja. Êste ano ma iniciativa tomaram êste
pedi menos da metade. Não ano.

A inaugura<ão dos
·='efietores no campo

do River
negócioPor motivo de viagem,

tranapas SR,se uma Pensão,
já instalada, com diversos
hóspedes. Tratar à Traves
sa Racticlif, 2
136

Rio, 4 (E) - Hoje, o River
inaugurará as instalações no

turnas de sua praça de espor
tes, efetuando um ioga entre os

quadres de amadores do Amé
rico e do S. Cristóvão, sob a

direção do juiz Guilherme Go
mes.

A F.M F. concedeu a licença
para a realização da peleja.

6 V 11A Estatística Mmiar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

'('1\1 .:tI -u) ·'II.uao.3 ma [!S1l.lH o U.1l

As autorídades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
'ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

zuranca nacional. (D. E. M.).

Soco Anônima Comercial MOELLMANN
Na séde da Sociedade, à rua João Pinto n° 2, nesta

Capital, acham-se à disposição dos senhores adonistas todos
os documentos a que se refere o art.

' 99 do Decreto-lei n° 2621,
de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, l' de março de 1943.
Hugo Moellmann, diretor-gerente.

Bianchi cobicado
Belo Horizante, 4 CE) - ln

forma-se nos círculos esportivos
.desta capital que Bianchi, cen

to m é Jio do São Cristôvão , es

taria em negociações para in
gressar nas fileiras d i siderúr
gica ou do Atlético.
Não nos to: possível obter

confirmação dessa notícia.

A pior noite. íemeís vista
por qllalquer capitalLondres, 4 (U. P.) - Em tumultuoso prólogo da invasão

da Europa, aviões monstros de bombardeio da RAF, co:rz,o j�
se noticiou atacaram na noite de 1° a cidade de Berlim: Foz
a pior noi'te de ataque aéreo até agora sofrida por .qualquer
capital. A ofensiva diurna e noturna por parte dos a�zc:..es am�
ricanos e britânicos tve culminância com a âestruiçiio terri
Del que sofreu Berlim, em consecutivo ataque ao continente,
ataque que Harold Baljour qualificou como "preparativo de
invasão pelas forças unidas da Europa dominada por Hitler".
A aiirmaçiio do membro do gabinete foi feita em discurso,
inaugurando o "Vings for Victory" na Grã-Bretanha, isto é,
a campanha de econômias de guerra em favor da vitória das
Nacões Unidas. "O dia chegará em que não haverá hora do
dia' nem da noite para o Eixo descançar dos ataques aéreos
aliados, disse Baljour, tanto na Europa, como na África e Ex
tremo Oriente".

O bombardeio, de proporções terríveis, foi executado du
rante trinta e um minutos justos, contrastando com os feitos
pela Luituxiiie. Em Berlim, incêndios lavraram, ateados por
dezenas de milhares de bombas atiradas pelos bombardeiros
britânicos.

Segundo o noticiario do rádio alemão teria havido 81
mortos e 125 feridos. Embora em Berlim se declarasse que "os
incendios foram rapidamente controlados", sabe-se que o in-

Na (. B. D. [erno que se estabeleceu em Berlim foi maior do que outro
Rio, 4 (R.; - Foram enca- qualquer até agora ateado na Itália, França ocupada e na pró

minhados à C.B.D., os pedidos pria Alemanha.
de transferência de' Plácido, do Berlim é considerada como uma das cidades que dispõem
América FC., e de Fogueira, do de melhor reação anti-aérea. No entanto, os aviadores da RAF
Canto do Rio F. C., para o declararam que o togo anti-aéreo não foi intensamente con-

lpiranga de São Paulo. centrado.

131 3 vs-1

-ção em apreço.
Espera-se que o Conselho Na

cional de Desportos atenderá o

pedido em virtude de Ondino
Vieira ser um profissional di
plomado pela Escola Nacional
de Educação Física.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociedade Cooperativa de Responsabilidades ILimitada
Banco de Crédito Popular te Agrícola

de Santa Catarina
Rua Trajano n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtltlcadc
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códhms usados: MASCOTTE la. e la. edição

FLORIANOPOLJS
E�l'lPRESTA ESPECIALMENTE A AGR!CLTLTOHES
Emprestimos - Descontos -- Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos '.H.! Munlcípios (lo Estado
Representante da Caixa Eeonorniea Federai para fi vends

da€l Apólices do Estado de Pemambuco. com sorteio
sem estrul, em Maio e Novembro.

Paga todos os ceuncns das apólices F'ederais e dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para admluístração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelos

melhores taxas :
CíC à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C Aviso Prévio R%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procurs eão para receber vencimentos em
«iss 88 Reparticões Federais. Estaduais A Munící pais. -01
--..'-.10... � _

DISCUReo
ALVARO MOREuRA

(Copyright da Inter ..Americana
para O ESTADO)

Rio, Por avião _ Será o discur
so um mal hereditário, como a tu
herculose e mitras enfermidades
menos poéticas? Que ele é conta
gioso, eu sei. Nem há nada que
pegue tanto. Um orado>!', numa rua,
propaga oratória por toda a vizi
nhança. Mas, hereditário, será?
Talvez seja. Conheço Diogo Vila
F'ilhoe que fala multo. E conheci
Diogo Vila. Era tal qual o filho.
Diogo Vila! Ainda o vejo, Iiaixi
nho, magrinho, a cumprimentar, a

rir, mandando beijos nas pontas
dos dedos ou cocando o ar com a
mão esquerda cn:; plena festa. Ain
da escuto a voz e a eloquência da
quele homem, em sessões, .bailes,casamentos, banquetes, bahsados,
entêrros nesses e noutros momen
tos propícios, Aparecia. Pedia a

palavra. Tinha uma especialidade:
o "discurso circular". Estava-se,
por exemplo, num jantar de ani
versário. À sobremesa, Diogo se
levantava. Passava o. guardanapo
pelos bigodes. Tossia. Lá se iâ :

"Eu quero brindar dona Prescilia
na, que festeja, hoje, a data em

que nasceu. Dona Presciliana, ex
tremosa avó, mãe, -sogra e mais
que tudo esposa, companheira mo
delar do nosso amigo, peregrino
de virtudes, que pode ser resumi
do num nome único: Pedroso, E
por me referir a virtudes, permi
tam-me que brinde também dona
Sinhá, filha do casal que Deus não
esquece, e ao qual já deu, com o
prezado AIfredinho, a graça queru
binica das netas encantadoras, que
eu iguaJmente brindo, como o pai:
Mimosa e Jujú, Etc., etc., etc. Brin
dava todos os presentes, alguns au

sentes, e rematava: "Agora, beba
mos em sHêncio, pelos falecidos".
Vila morreu de repente e de con
gestão cerebral. E, fato excl.us'ivo
na sua bi-ografia, _ morreu . sem
falar. A família, aflita, sacudio-o,
chamou"o, Em vão. Vieram médi
cos. Os médicos ficaram, por ins
tantes, na incerteza: estaria morto?

não estaria morto? Um deles, para
sair ela dúvida, aproximou a boca
de uma das orelhas cio possivel
cadaver, gritou : "Tem a palavra!"
O corpo não se mexeu. O mesmo

grito foi repetido três vezes: "Tem
a palavra!" O corpo não se mexeu.
Então, não houve mais discussão.
Diogo Vila morera de verdade.
Ignoro se o pai de Hitler falava.

Porém me lembro dos discursos ele
Hitler, pelo menos dos que fora·rn
filmados. Parecia que o coitado
estava nas "últimas", da viela ou
da razão propriamente dila. Os
braços escancarados e torcidos.. O
nariz aos pulos. A cara, de afoga
do, no dia seguinte. O olho de um

lado, sem função. O do outro lado
procurando o i nfinito e não con

seguindo descobr-ir onde era.

Cícero, terrivel responsável, dis
tinguiu entre os oradores: os si 111-
ples, os temperados, os sublimes,
os curáveis, os em observação. os
casos perdidos.
Hitler pertencia aos casos per

didos. Perdeu-se. Goebbels é o su
bstituto. Imaginava-se que ele era
da propaganda. É do arquivo. Ex
pôs os papeis desde antes do incên
dio do Rei chstag. No fim, reuniu os
derradeiros alemães vivos, e fez o

pasesio do palhaço, com um jôgo
de cena abaixo de qualquer críti
ca:
"Acreditais no vosso fuehrer e

em nós?
,,_ Sim ...

"-Quereis que a guerra contí
núe?
,,_ Si••••
,,_ Suportareis maiores priva-

ções?
.'. maiores priv,ações? ..

,,_ Sim ...

H_ Hoje tem marmelada?
,,_ Tem, sim senhor ...
,,_ Hoje tem goiabada?
H_ Tem, sim senhor'. ,

H_ O palhaço, o que ê'
H_ É ladrão ele l11ulhê ••• ii .la

drão de l11ulhé ...

As autoridades responsáveis pel.fiel execução das Estatísticas MilI.
tares podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in.
formante prove o q,ue declarou. Amá-fé constitue crime contra a se
�uranta nacional. (D. E. M.).

A Estatística MiIl':ar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos 08
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fÔrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
TI\! .:[ -U) ·u.uan.lJ Ula (!SU.1g o UoI}

GABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
�irurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto AlegreClínica Dentária de Crianças e AdultosHorário: Das 8 às II e das 1ft às 18 horas

Rua Vitor Meireje�; 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

I Londres, 3 (:8.) - Discurso
I que o ministro da Produção Ae
ronáutica, Sir Staffon1 Cripps,
proferiu na Federação Traba
lhista Britânica de Londres:
"As mulheres devem estar pre
paradas para aceitar suas r8S
nonsabi lidades como cidadãs.
Elas ainda não estão suficien
temente interessadas nos pro
blemas políticos do país. Sua
atenção talvez se tenha volta
do em preferência para a luta
pela igualdade. Hoje, quando
as mulheres têm pleno conheci
mento de sua posição, deviam
concentrar toda a sua atenção
nos meios pelos quais podere
mos construir nossa sociedade, I
afim de dar empregos a todos,
de acôrdo conl sua capacidade
-- homens e mulheres. O pro
blema teórico do sexo já foi
resolvido. Temos de enfrentar,
ele agora por diante, o proble
ma prático. Não há, na constru
ção de motores e de maquinis
mos aeronáuticos, trabalho que
não possa ser feito pelas mu

lheres" .

Lembrou que "em 1941 e em
1942 a percentagem de mulhe
res empregadas na produção
aeronáutica havia sido duplica-

. Trade Unions". dente, a Índia dará igualdade-da e que na última guerra mm- .
"Em nenhuma parte do' às mulheres, amanclpando-aa,tas pessôas reconheceram que

blmundo a verdadeira igualdade Dessarte, a chave dos pro e-as mulheres podiam trabalhar �

1fóra dos lares. Frisou que "f'o- entre homens e mulheres é tão mas econômicos a serem re�o
-

ram mais radicais as modifica- perfeita como na Rússia. �ou- :ridos na Grã-Bretanha e
_

a

ções na presente guerra, relati- v�, na �h�na, geral emancIpa: II�ual�ade dos sexos. Tanto sao

vamonte ao trabalho feminino, i çao f�mmma e q:ler<?" notaI! cidadãos ,�s homens com as
.

1 rt teítas pelas também que uma vez indepen- mulheres .e.speCla mell e as "c J L - •

Tento
-

sao
corno

cidadãos os homens
mulheresas

Ainda recentemente, 5'. I."i a Rainhe Elizabeth es

teve de visita ao Clube Feminino
t,

King George li? Queen
EJizabeth, em Londres. Na fotografia acima vê-se a so

berana inglesa oaleet ren do cozn varias eniermeiras, Por
ocasião dessa visita, a Rainha manifestou se encantada.
com as instaiaçães do Clube, elogiando a dedicação da
mulher britânica na presente guerra.

(Foto do British News Service, para' 'O Estado").

Ilugam se Três casas à 1111 -
rua Carnbo-

riú S/D; contando cada uma jdois pavimentos, tendo cada Icasa 5- quartos. sela de [an- i
tsr, sfila de visita, gtlrage, �
quintal, galiDheiro, 3 insta- �
lações sanitárist'l, tanque de I
ltlvar roupa; instalações de �radio e telefone embutidas, ietc. Tratar com o proprie-, �
tário, Dr. Agripa de Castro !

Faria, à Rua Vitor Meireles

IIn° 24, Consultório médico,
Telelone n° - 1405.
52 v-i9

CASA Alu�a-s�I�---------a casa al-----------------------------------------------
Mafra, nO 150, ::t�d�onds�! Farmacia Esperanfl!atodo o confôrto, preferindo- �
se família que saiba con A SUA FARMACIAservar o prédio. Informa- Rua Cona. Mafra 4 e 5 .- FOME t.Bltl
ções, do local. das 8 às 11

E d Ie das 14 às 17. Fóra dessas I ntre.ga 8 Omiei ia
horas, na rua Esteves Ju-!

�i;r��:i!itracãO alemã!R e p r e s e n t'a n t e sRabat, 3 (R.) -- A adminis-' '.
tracão italiana da Grécia será A maior FABRICA DE FOLHINHAS de São Paulo,.em" breve substitui.cla por uma

dés-:ja nomear representantes em todas as cidades deste e de-
administração inteira�nente mais Estados do Brasil.alemã -- anunciou a emlssora, Otimas comissões. Caixa Postal, 4646 _ São Paulo.
local. ,

Concurso pala novas cédulas
de cruzeiros

RIO, .4 (E) _ S,_ b a pres'«
dência do sr S:iUS:l Cesta,
ministro da Fazenda, reuniu-se, I
em sessão secreta, a Junta Ad- I
ministrativa da Caixa de Amor
tização, que, com o diretor da
Casa da Moeda e os técnicos
da Escola de Belas Artes, cons

tituem a Comissão JUlgadora
do Concurso recentemente aber
to para apresentação de dese
nhos destinados às novas cé
dulas de Cruzeiros
Examinando os desenhos a

Ipresentados, e de acôrdo com

o par e c-r unânime dos técni
cos, foi deliberada a abertura
de novo concurso por não terem
tais trabalhos satisfeito as exi
gências discriminadas no edital
de concorrência.

Moléstias dos r ins e ooracão
o 'fONICARDIUM tônico dos rins e cIo coração límpa a

bexiga, 08 rlns,8s nefrItel, areia .. , cóttcas r�n8!8, nump.�t!l 1\8
urinas. 'rira 8S Inchações dOI! pés e rosto, hldrop8!IlS, falta de
ar, palpitações, dôres do eoração, asma, bronquite asmátlca,
arte!'lo-esolerose.

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

perdida pela anemIa, palidez. magreza, fa<;t!o, flôres braneas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovaríoa, evita
8.S 'bemorregtas, antes e depois do l?arto: contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

Le8ÕeS do coracão A asma
Use 11 CACTUSGENOL eepecittco

contra hldropslae, pés Inchados, fulta de ar. palpttações, abstl
meato das velas e artértas, bronquue asmática,

lesões, cansaço, urinas eS;CR8@8.lÕI e dôres no coração, pontadas
n08 rins e Inchações.

AO!?! fracos B convalesoontee
Devem usar o STEJ-..OLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dOI! "'ósculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes-
808a anêmlcas Evita fi tuberculose, cicatrl7./!. 08 pulmões dOMtea
com pontadas , tosee, dores no pt'fto e ": I!'

.
costas, peruaa ir,ac81i,

língua suja. Para a neurustenla, o de-ãutm. e 8. díspepsla, a

eonvetescençs é raplde.
�ífili8 - Reumatiemo

SPiROCHE'l'INA é usada nIls'mnléstlas do Bnng�e, [lUlI! e,
eczemas, tumores. darthroa, esptuhas, Ilstulas, purgaeoes feri
das, c"nC?OB. escrótulas, reurneusmo.

Üníco rlepurativfI que lírnna o eorpo, tO[l!ff('8 e engorda.
Oeposltarlas: todas as (trogarlas de Silo Paulo e �Io,

----_l�-

AS SENH()RAS DEVEl\I USA.R
Em sua toilt'tte iatima somente o MEIGYPAN, de

grande poder higlenico. contra ttlolés'j615 cc ntagiostls
8lJSpeitas. ,rrltaQõ�1 corrtmento8, molés

tlse mero-vaginais, metrftes e todo �o�te de doenças
lacals e gran";.> preservptlvo. DrogarIa Pacheco, Rio.

,
.'

"
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INDICADOR' MEDICO Numa Ilha Escossese o INSTINTO
SEXUAL como

Arma de Guerra

�----------------------------------------........

Especialtsta, assistente do Professor
do Rio de daneir o.

(. . �t Peja manhã. das 1 O &.� ! 2
..,.."i:;,H'liu'U � �: A' tarde,' dl1� 3 Àf; f

Sanson Corno Hitler está escolhendo me

ninas das nações vencidas e for
çando-as a entrar em "campos de
repr oduçã o", para conceberem
filhos de soldados n azí s. No novo

número de SELEÇÕES. E mais:

Ocativo do Atnlt!%CrUliS. Qual
foi o martírio da leitura q ue sofreu.
às mãos de seu próprio salvador,
um explorador perdido nas selvas
tenebrosasdoAmazonas ... Pág. 22.
PÓS de tc!tO PC;i"(l! eurctr =:1

angin� de peito. Como se

sest i tuern à vida normal muitas
vítimas da angina de peito, pol
vithando o coração destas com

talco ... Pág. 35.

O (udavel" que reeuaou fi
::;�r enterrado. História hor
r ioilant e da triste sorte de dois
h�mens, colhidos pelo inverno 11.0
alto de urna montanha ... Pág. 59.

Por que I"ta5o (IS consumi
ções nos põem doentes.
Como os médicos corrigem agora
os choques emotivos, que tantas
vezes causam úlceras no estôma
go, alta pressão arterial e muitas
outras afecções orgânicas ... Pág.6.
Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no número de
JANEIRO de SEUÇÕES
Acaba de sair

Apenas Cr.$2,00 '�
J.W.T.

I
I

, I
i1Or. t.,�ADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

,ronsultss Pela mdnhã: às terças. quintas e sahndos, das 10 ás 12" horas: à tarde, diariamente. das 15 às 18 horas
Consultórlo: Rua João Pinto n. 7, sobrudo - Fono: 1467-

.

Residência: Rua Presidente Coutinho. 2::\.

[Dr. MARIO WENDHAUSEN -- ������a�o �:��de Medicina da Universidade do Brasil)
íiBx-interoo do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo gliveira

médico do Departamento de Saúde

clINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426
Residencil:l: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523

Herarío - Das 15 às 18 horas - FLORJANOPOLlS.

Mu it.o s d c s ilhas das costas d n Escossia estão
fortemente cn-rn a-do s contra uma possivel invasêLo. Esta
fotografia mostra canhões de calibre 12 em exercícios
numa das fortific:lções (Fóto B. N. S. para «O Estodo»).

-MI: iRa se M

Crédito Mútuo Predial . I

PropiÍetários: J. Moreira & (ia.
S de Fevereiro

Foi entregue aos ;>re'lü'm S'a8 Hild- e Ivaldo Brasil,
re si.íentes em Florímó solí s p assurdoras

da caderneta n. 12.751, c-intem eludas no sorteio de �
de fevereiro de 1943,' com o premio maior, em merca

dorts s no valor de Crs. $6.250.00.

Dr. AÜ(jUSTO DE PAULA Dá�etoéa�����S��:iFlonanopobsResidência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro)..

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermía, infra-vermelho e Ultra-Violeta.

'CONSULTAS: Diarlamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas
Fone 1.644

Represenlonle Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGl.lA

Rua do Rosário, 55-A 2.° and'Jr - Ri84 de Marco
Mais um formidável sorteio realtza rá a Crédito Mú

tuo Predial. DO dia 18 de Fevereiro (õa.Ieíra),
com prêmios no valor de

Cr, $6.250,00Não vaetle, Adquí ea já li sua caderneta na séde da

I Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
r!p Ouro Preto n° 13.

________________________________� ...a..

AC� O I Co nsu.tas m ádrcas grátisL tR A Contribuição mensal anenas c-. $2.00
lEx-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos ...-��-����������������������!.-
1Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Hio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Sdude e Hospital de Caridade '

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

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

Resídencla: Oonselheír.. Mafra. 77-FLOR1AN<')POLIS.

Mulheres alemãs n.a
aviacão

Londres, 3 (U. P.) - Con
firma-se a atuação de mulheres
alemãs na "Luftwaffe" com a

notícia radiotelefônica de que
uma aviadora nazista foi con
decorao ll- com a "Cruz de Fer-
1'0". Am �J�-se que o chance
ler Hitler condecorou também
a condessa Melita Schenk von

Stalinberg (apelidada de se
nhorita Melita Schiller) com a.

Cruz de segunda classe, em re

conhecimento de seus serviços
como capitão de um grupo aé
reo. É as.sim a quarta mulher
que se distinguiu nesta guerra.

Devido a um {(poso de ar»
LISBOA, 4 CU. P.) -- A

Pan American Arways in
formou que o acidente em

que foi destruido o "Yankee
Clipper", no qual pereceram.
24 passageiros e tripulantes,
foi devido a um "poço de
ar".
Apenas três sobreviventes

se encontram fóra de peri
go, continuando as pesquisas
para o encontro de 20 de
saparecidos.

Dra. Josephina
MEDICA

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

Rua F, Schmídt, :i9 Iseh.l

S(hweidson

Dr. SAVAS
í

Nova força aérea aliada
Q. G. Aliado .no Norte da África, 3 (U. P.) - A Royal Air

Force em comunicado especial explica que foi criada nova fôr
ça aérea aliada no noroeste da África, chetiada pelo major ge
neral Carl Spaatz e acrescenta que os melhores cérebros das
Nações Unidas se reuniram. Diz mais adiante o comunicado
que sómente 320 quilômetros separam os aeródromos das fôr
ças aéreas aliadas, que continuam estreitando suas pinças sô
bre as últimas fôrças do Eixo no continente africano., Dr. Antônio Moniz IllJ:iTI11UTU (lrl�lfóAfj"OSTIVOI de Aragão Dr. Djalma MoeUmann

ME'DICO
Formado pela UnIversIdade de

! Genebra (Suíça)
Cirur�ia e Ortopedia. I

Com pré.tlca n08 hoapltaís europeus
Clínica e Cirurrria do ' Clínica médica em geral, pediatria,!ii , doençes do sistema nervoso, apare-torax. Partos e doenças i lho genlto-urínarlo do bomem

de senhoras. e da mulher

CONSULTORIO: Assistente Técnico
Dr. Paulo TavaresRua Trajano. 3�. Curso de Radtoíogta Clfnlca com oDiariamente das 15 às dr. Manoel de Aoreu Campanarlo

;1,'. 1{�"L:Y.. IDhÊI)NrT3.C�I;A.· I
São paUsIO): Especializado em RI-

{',.... lliene e ande Pública, pela UnIver.

Almirante Alvim. 36 sldade do RIo de Janeiro.
Gabinete de Raio XTelefone n. 751. Electrocardiografia cllmca

�------------ Metabolismo basal

I:. �. on .íagem Duodenal
�I D R � O blnete de f1sioteraoia

. r. emiglo Laboratóuo de microscopia e
análise ... clínica

K'!8 rer"'1.ndo Machado,'
Telefone 1.195

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

-�����--------------------------...----------�
THE LONDON ASSURANCE

e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

L. ALMEIDA Rua Artista Bittencourtj g
'-........_.._------

Poderiam arrazar TóquiO
Chunquim, 3 (Reuters) - o "China Times", num artigo

de fundo, sugere que a China deveria ser usada pelos Estados ADVOGADO
Unidos como base terrestre e aérea destinada a golpar o cora- Dr. Aldo Ávila da Luz
ção do império japonês. "Os Estados Unidos têm bombardei- Horário: 9 às 12 e 17 às 18
ros de longo raio de ação que podem converter em escombros Escr. Edificio Amelia
Tóquio e outras cidades e regressar às suas bases chinesas sem Neto, sala 2.

I
dificuldades. Essa tarefa poderia ser realizada se os Estados Res. Av. Rio Branco, 181
Unidos mobilizassem a mesma quantidade de fôrça aérea que

I Florianópolis.na batalha de Guadacanal".
CLlNICA -MEDICA
'10lestias internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Fellpe Schmidt-Edifl-
cio Amélia Neto-vf'one 1592 .
Q_·ás 12 e 14 ás 17 horas.,

RESIDENCIA'
A v. Herclllo Luz, 186

- Phone: 1392 -

r.J "PT A NOPOI I�
Altura para candida
tos ao· oficialato

Rio 3 - Solucionando uma., .

consulta formulada pelo major
médico Carlos Pereira Lima,
quanto à aplicação do aviso
1.169, de 7-12-1939, declarou o

ministro da Guerra, em aviso,
que o limite de altura para os

candidatos ao oficialato, de que
trata o aviso 1.169, se enten
dem exclusivamente para o

serviço militar da ativa e que
o limite mínimo de altura para
os candidatos ao oficialato das
reservas das armas e serviços é
de um metro e cincoenta e cin
co centímetros (1 m,55).

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

� "'-'"., .�

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meirsles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante5
1 14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A respo tNova Iorque, 3 (U. P.) _ Em foi contrabalançado eficazmen-I ra causar estragos nas mesmas
vista do esgotamento dos re- te por Londres e Nova Iorque, fontes competentes de Londres, I O período preliminar, contu- à plena luz do dia.
cursos dos países ocupados, Hi-I quiçá, em maior gráu elo que as incursões efetuadas por es-I elo, chegou agora a seu fim, e Duvidamos de que a Alema
tler, e, com êle, a Alemanha I realmente se supõe. quaelrilhas norte-americanas I dentro em breve o comando aé- nha suporte a refrega durante
não poderão prosseguir indefi-I Em esféras autorizadas alia- de cerca de uns 100 aparelhos

I
reo estadunidense espera envi-I

muito tempo e resista a seme

nidamente sua luta titânica' das se destaca, ainda que não são mais que simples ata- ar formações de 1.000 aviões lhantes incursões e semelhan-
contra as Nações Unidas. I a guerra aérea contra, a Ale- ques preparatórios. . contra as cidades inimigas, pa- tes castigos.
Cumpre destacar a falsidade i manha ainda não alcançou seu -====

,,_-- - -----,--------- --

, !!UIIlllI__ AS FAL'rAS DE VITAJlIINAS DeSil.propriada a Companhiados relatos que pintam a Euro- i ponto culminante. Bem graves

�I no POVO ALEIUÃOpa como a "fortaleza" da Ale-' têm sido os danos provocados, n I Japonesa de Pesca
manha. O. referido c.onti!lent�, I porém essas destruiçõ�s atingi- � a n U u e n o CURITIBA, 4 (A, N.) o

-
-. I -

- I Numa revista a m e r i c a n a
em condições norrna.is, nao po- rao em breve proporçoes enor- interventor Manuel Ribas,
de abastecer-se a si mesmo, e, mes e em frequência. I C E'MI" Scietifical Digest" foi publl- por decreto de ontem, de-
consequentemente, muito me- A aviação anglo-norte-ame-I O N T cado um longo e muito curioso clarou de utilidade púhli-

d estudo a respeito da situaçãonos em tempo e guerra. ricana coordenou seus ataques I OITO ELEMENTOS TONICOS: co, para fins de desapro-
A b alimntar nos diversos países dao ra que os submarinos em tórrna perfeita. Os apare- priação, a Companhia Jo

alemães não lograram realizar, lhos de bombardeio britânicos, ARSEI'-�IATO, VANADA- Europa. O autor do ilustrado
ponesa de Pesca, Ltda.,

em seus ataques às linhas de carregados com bombas capa- TO, FOSF O �05, CALCIO trabalho, ao mencionar a Ale- afim de que o ç ovê rno do
. -

1
. - . ETC manha conclue que a deticiên-comumcaçoes a ia.�as, foi co.n-I zes de des.truir .quartelroesIn-' Estado possa COOP( rar no

d 1
-

1 cia nutritiva do povo acarreta-suma a pe os avioes e navios teiros,castIgam mexorave men- TON'ICO DO CENEBRO desenvo vi rn e n t o da indús-
de guerra anglo-norte-arneríca- te as cidades alemãs, durante TONICO DOS MUSCULOS

rã mais cedo ou mais tarde, trio da l' e se c no Estado
nos contra a Alemanha e países as noites, enquanto as "forta- uma acentuada depressão 01'-

satélites. Embóra os submersf- lezas voadoras" estaduniclen- O. P�lidos, D�pauperlldo., gânica e consequentemente
veis alemàes tenham causado ses fazem ° mesmo durante as E.gotadol, Anêmico" Mã.. moral na população, motivando
grandes prejuizos ao poderio horas do dia. QU2 criem Magrol, Criança I isso, ou um abatimento que o

ítí li d
A

1 1 t 'b prestará doente, ou uma revel-

m_an Imo a la o, esse perigo De confOrm�(����::�: ��_I�.�� I uquHicu, rece eríio a tenl-
�=__

_ ficilÇ60 91:r&1 do orglniamo ta interna contra a perigosa

'I
situação. Comprando' tal condi-com o

n cão alimentar com a da Ingla-

� t'" n O U 9 n O I terra, o estudioso autor, salíen-..

ti Desconhecido na praia será
li � _

' ta a técnica científica empre-
gada na distribuição dos ali- preso
mentos que, embora raciona- João Pe sso s , 4 (A.N.) - Foi
dos, contêm ricas parcelas de distribuido pos jornais um nota

----

vitaminas. A escassez de ,:it�-; do Chefe de Po�ícia, apeI�ndo
� Prom3tor demitido minas que se nota na nutnçao I para a cooperaçao dos habitan-

JOAO Pr:.SSOA, 4 (A. N.) I do povo alemão causará resul- i tes das zonas litorâneas, no
- Diante d as graves acusa tados desastrosos não sómente l sentido de que seja detido qual
ções formul:d�s contra .0 para a geração presente mas I quer indivíduo desconhecido ou

p;o.motor p.u�hco do rnu ru- para a vindoura �u vindo�ras.1 dificilmente .identificavel, �n:onClpLO de Pr-í n.caso Isabel, no Ao passo que o metodo aplícado
' trado na faixa de 15 quilôrne

tocan te à, falta de correção pelos ingleses é inteiramente I tros daquela mesma Zona
no cumpnmento do seu de- diverso. Há na nutrição das PO-jver, o interventor federal pulações britânicas, uma tartu-l Carnaval de lázaros

I assinou decreto demitindo-o ;a de vitaminas que proporcio-' Recife,.3 (A,�)" -

,?� Iáza-
I daquele cargo. nará fôrça no presente no fu-I ro� re�ol�ldos a Co orna de

I
--

. turo, aumentando, portanto, as I Mirueira fundaram uma so-
Morre �m ilder russo energias .Tfsicas e morais do ciedade carnavalesca cem o

Londres, 3 CU. P.) _ Uma grande povo, o que concorrerá nome de, �< Farrapos da Folia».
emissão da rádio de Moscou muito para a vitória dessa tendo i dirigido uma carta ao

anunciou o falecimento do sr. guerra. (C. E. C. _ Exclusivo "Rádio Clube" solicitando a

Agente-Geral em Santa Catarina Yuidas Akumbabayev, vice pre- de O ESTADO). SUa contribuição para as des-

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Postal. 112 sidente do Soviete Supremo da pesa!l com o seu carnaval.

I
Telegramas - «Vianna ,

- Fone., 11')2 U. R. S. S. e presidente do 80-
_ , • Elevou o imposto

- FLORIANOPOLlS - viete Supremo da República Na? tenhas dúvida em d�- Vitória, 3 (A. N.) - O ínterven-

Sub-agentes nos principais municípios do Estado I
Uzbeca. o falecido foi descrito nuneiar um "quiuta-coluna-', tor assinou um decreto, elevando.
como "um dos mais eminentes por mais que pareça teu amlol para q:uarenta e um e quarenta.

_____.... I construtores da RtÍssia moder- go: não merece tua estima um �enLesl'lnes por cento a taxa. de
�-_.... I " tr "d d P 't' (L D N) )lIl1posto sobre vendas e consigna-
..,,, vs - 7 I na . J aI or 1\ a rIR. • • •• I çõ es, entrando o decreto em vigor-

no próximo dia lG.

b

ue. D.N.S.P. n: 199, da 1921

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

-

ACI-
DENTES DE AUTOMOVEIS RES-

PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00Séde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S Paulo, rua Baião Paranapiacaba 24-6° andar

N. LOPES VIANNA

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

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

Faleceu o chefe da
policia secreta

México, 3 (A. P.) - Faleceu, de
a íaqu e cardíaco, o general Leopol
do Trovi n o Gana, chefe da Poli-,
c ia secreta mexicana.
---------------------------

l E I A ISTO

I
I

o '"ll'IOSQUITO"

I
J
I

I

I
I
I

j
Entre as máquinas aéreas

usadas na guerra atual, 0_

"Mosquito é um dos modelos
mais elogiados e recentes in-,
corporados às Reais Fôrças Aé
reas britânicas. Embóra esses;

aparelhos de bombardeio e re

conhecimento, de motores ge
meos, já tenham participado de
diversas operações, só ultima
mente se deram a conhecer al
guns dos seus detalhes e cara

cterísticas. É o primeiro apare
lho concebido pela Repartição
de Desenhos de Havilland, da
tando ele 1918. Tem dois moto
res Rolls-Royce e sua constru
ção, de madeira, é muito sim
ples. Possue uma envergadura,
de 16,466 metros, uma extensão
de 12,38 metros e uma altura.
de 4,63 metros. O trem de pouse)
e a roda da cauda são escamo

táveis. A hélice é hídromátíca,
ele três palhetas. O armamento
ofensivo consiste em quatro ca-,

nhões de 20 mm. e quatro me

tralhadoras de calibre 303�
Conduz bombas cobertas, é;
muito veloz e acredita-se que,
sua autonomia de vôo excedo
de 1.600 quilômetros,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dois grandes bailes - sábado, 5 e segunda-feira, 8.
Mesas ii venda na Relojoaria Moritz: era $ 30,00.

avulsos: Cr. $ 50,00.----
Lira Têni Clube

para sócios: talão de março. Ingressos
NEGOCIOS

mo, no Rio, houve acaso raciona
mento de diversões? Por certo que
não, Surge a cada instante um novo

cinema, cujas sessões avançam pelo
dia a dentro com as salas sempre
superlotadas de espectadores. Os
campos de futeból regorgitam de
af'icionados do socer, e quando, na

Europa, ia mais acesa a luta; quan
do os nossos pacíficos barcos mer

cantes eram traiçoeiramente agredi
dos, desenvolvia-se, placidamente, o

campeonato de futeból, com vertia- L-
...

ddeiros "records" de bilheteria,.. Ivros ii ven a
Por que só o carnaval há de ser "0 DIREITO", obra com-

diferente.? pleta, encadernada, em 119
Alegar-ão, possivelmente, os abs- vo I umas com os respectivostêmios, que, no carnaval, a quinta- Indices, tombem encader,

coluna encontra campo propicio às nados.
suas maquinações tenebrosas contra "�ODIGO CIVIL" cornen
a nossa Pátria. tado por Ferreira Coêlho,Acho inócuo o argumento. Os em 26 volumes encad.erna
quinta-colunistas não precisam do dos
carnaval para executar seus

Planos/" 'Jurisprudencia do 'Supremoodiosos. Eles agem à luz meridiana, Tribunal Federal" em 23
sem máscaras, ou melhor, com as vo lumes encadernados com
suas próprias máscaras... o Indice atê lo volumes.
Eu sempre achei, aliás, muita se- "Legislação Federal" de

melhança entre o carnaval e o na- J', Janeiro de 1937 atê o
zismo, principalmente o nazi-fascis-, presente.
mo, o execrado integr-alismo. Desde • 'EU SEI TUDO" revista
a ideologia exótica até a burlesca completa em 94 volumes en
gesticulação, os nazistas não passam cadernados, tendo cada vo
de autênticos palhaços. lume tres fasciculos.
E o reinado de Hitler será tam- "I Ilustração Brasilei

bém efêmero como o de Momo ... ra", obra completa em 33
(Do Rio de Janeiro, por via aérea). volumee encadernados.

"Direito Constitucional"
contendo a Constituição do
Impêrio e os comentaritos
de Barbalho, Carlos

MaXi-,miliano, Araujo Castro, Au
relino Leal, À. de Roure e

outros às diversas Consti ----------------------1-----.
tuições da República. Camisas, Gravatas, Pijame.,

I
Quem sonegar informações à Es--

Ver e tratar à rua "D�eo Meias das melhores, pelos menorea tatísti�a }\f!lit.ar, trabalha em pró)
e os &6 na CASA MISCELANEA. de ,pais rmmrgo,

• 'F-, nesse caso,d6rci" nO. 23. pr ç
. ' sera julgado, militarmente, C;OIllO

_ Rua Trlllano, 12.
,' iuimigo do Brasil (D. E. M.).

Algumas bombas: alemãs, de certo, ccuso rn. estragos; mas, sendo o lam âs, é 'na
tural pensar que o estrago sejam cbjetiyos não.militares._Esta lê uma rua de uma
cidade inglesa, depois de um "êxito" alelnão; e os logistas e cidadãos não parecem
muito preocupados e continuam nos seus negócios. (Fóto de British News Service).

De José tara
«(op�r���t da hder·Americana

para O ESTADO)
Muito se têm discutido, ultima- tiveram, todavia, grande importân

mente, sóhrc se deve, ou não, ha- cia. ::\<1 Húxs ia , igue lmcnte, os tea ..

'

ver carnaval. As opiniões estão di- tros e CinCll12,S .!ltl() são bastante nu

vididas. Há os que n:�o admitem, merosos para con ter a e.valanch« de
terminantemente, que, enquanto lá pessôns (iL1E' buscam divertir-se, en

fóra, sob o clarim de :\lr.rte, os ca- quanto, em Estalingrado, as tropas
nhões troam os ares e a metralha de Timoshenko escrevem com o

crepita, ceifando "idas e mais vidas; .,

sangue ariano" a, mais cmocionan
quando ainda temos nas faces os te página desta guerra. E aqui mes
sulcos das lágrimas derramadas pe
Ios nossos irmãos que jazem �1O Iun
do dos mares, vitimas da volúpia
sanguinária elos piratas do Eixo,
nós, aqui, sob as fanfarras de Mo
mo, nos entreguemos, de corpo 'e
alma, à folis.; e há os que acham is
so ludo perfeitamente natural e hu
mano. E, para justificar seu ponto
de vista, invocam argumentos pon
deráveis.
Formei, a principio, ao lado dos

primeiros. Li, até, o tremendo libe
lo do sr. Assiz Cliateaubriand, con

ira Momo, e louvei-lhe o propósito.
Hoje, porém, estou com os foliões.

Não que eu seja um deles. Pelo con

trário. No meio de uma multidão de
carnavalescos, ouvindo os seus ala
ridos, sinto-me como que sózinho,
isolado, qual um náufrago atirado
a uma praia, deserta, ou como uma
criatura de juizo que, de repente,
caisse no pátio de um manicômio;
ou talvez como um louco entre pes
sôas sensatas ...
Um dos argumentos dos adeptos

da "fuzarca" é que, na, Europa, na

própria Europa ocupada, não ces
saram as diversões. Em Paris, a Ci
dade Luz, ora mergulhada nas mais
densas trevas, cóntinuam em pleno
funcionamento os cinemas, as "fo
lies", exatamente como nos saudo
sos tempos de Mistinguette, cujas
pernas, se não tiveram a, importân
cia histórica do nariz de Cleópatra,

Dr_ Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São SebasUão. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmondo Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alipio Correia Neto. Com
estágio de especialização DO Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas'dos Profs. Konielzny, de Hamburgo, e SChmieden,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estimago. intestino delgado e grosso,
figado e vias biliares, seios, útero, ovários. rins, prostata e bexiga.
hérnias, hidrocelt, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia, na Casa de
Saqde São Sebastião. leI. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, à Rua Fernand o
Machado • g tell. '195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

Casa Bei'rão'

I COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES»

I
Fábrica de artefatos

de couroSub Agente

I Pastes de couro paraL. ALMEIDA - Rua Art. Bitencourt 18 colegiais (artigo forte e

:.J.-E-u-g-ê-n-i-o-M�u
...

·-ll-e-r-F'!!!""'il--h-o-e-�O�s-c-a-r-='Jo-s-e....' _.M�ü"!"ll
..e-r l' bar:��í;s?i����s, S:t�en-

A D V O G ADOS ' Só na "CASA BEIRÃO"
RUA DO ROSARIO. 116, '_ RIO DE JANEIRO. Rua Tiradentes n° 3

Fõro em geral. Processos em todos os Ministerios. Lega_I_-FlorisnóPoliS-Ilzacão de jazidas, águas minerais e quédas 30 vil.-28dágua. Naturalizações.

COMO DE COSI'UME

I-Co-rnp-an�-ia-c-Alia-nç-a-�a-Ba-ia•
Fundad8 em 1870 - Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 1911

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de ,,$ 59 000.000,00
Responsabilidades assumidas, • $ 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
Rf'M d .. raiz. Inrédíos f terrenos) c $ 23.742,657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

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

cipais cidades da América, Europa e África,
Aqente em FlorianópolisCAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Scbmidt, n' 39

Caixa Posta) D. 19 - Telefone 1.083
Eod. Telegr. «ALIANÇA»

sUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. lTAJaÍ,BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será I sua preFerida

Drogas nacionai, e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachd.

Garante-se a exata observância' no receituário médico

,PREÇOS MODICaS
R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado),

FONE'1.642

Visite, sem compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL1
à rua Trajano 3, no edíííeío onde funcionou o Banco do Brasil.

Movidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para. presentes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



i trêGrande derrota J"aponesa I
Londres, 4 (United Press) ticas. ra explicar a retirada das tro-··

. - O rearesso à Itália de 10 Na órdem do dia, anuncian- pas italianas:Washington, 4 (R.') - O Japão acaba de soíre: a

ml.al�r divisões
b

que combatiam na do a retirada das divisões íta- a) O temor de Mussolini dederrota aero-naval, depo is que começou a contra-otensiva a la a
f. t Y' causou grande lianas da frente oriental, Mus- uma invasão eminente aliada' .

d AI d B k 22
.

o de rrente russa
,

ta It Ii
no Pacífico, Per eu e e, no mar e isrnarck, navios, sen 'J

surprêsa maximé se se levar solini disse: "Haveis combati- ao largo aa cos a 1 a iana ;dez de guerra e doze transportes, q�e foram afundados ou es-
em couta ue isso ocorre ime- do até o limite máximo contra b) Que as divisões italianastão a afundar se. �ntr_e chamas, de?OIS que foram descobertos
diata.merrte depois da visita a fôrças inimigas superiores e foram muito maltratadas na.

e atacados pela aVI.açao n?rte-amencana. . . Roma do ministro alemão von haveis consagrado a bandeira ofensiva russa;
?a esquadr ilha aerea que protegia o comboio, foram

Ribbentropp, de quem se as- de vossas divisões com o vosso c) As tropas italianas quepost<;>s fora de combate 55
.
aparelhos, havendo os americanos

segura que pediu a Mussolini sangue". lutam na Rússia s,ão .ago:a con-perdido apenas 1 bombardelr? � 3 caças. mais tropas italianas para en- Nos círculos políticos e mílí- sideradas como úteis somente.Calcula-se que 15 mil Japoneses tenham morrido afo-
cher os claros abertos no exér- tares destacapitalse cOl�sideral p�r� prestar serviços de guar-gados.

�c�it�o�a�le�I;ll�ã�o�p�e�la�s�f�ô�r�ç�a�s�s�o;V�i�é�-�c;0;n1;0;;p;r;o;v;a;v�e;1;s;t;r;e;s;I;'a;z�o_e_s�p_a_-_;n;lç�a;o�.�::::::::::::::::==O total da tonelagem afundado é de 9G mil. _

O gral. Mac Ar thur declarou que essa batalha ficará CôNSUL REGINALD
I Itão

me:�;!�!i;i(;;iin;i:i��� a ���.r!� 4 bilhões m:::'�;�������n::' CJ:� C U R S O O E tde dólares do orçamente naval, o cel, Knox declarou que, em be, se realizará, sob os aus-I H U �� ft N IDA O E Sjunho de 1944, o pessoal da Armada se elevará a 2.250.00:'> ho pícios do Instituto Brasil. .

mens. Prevê-se que os Estados Unidos terão uma esquadra suo Estados Unidos. desta capi-
...

ficiente para dominar todos 0S mares, Em dezembro de 1942, a tal, o elrnôço em homena-
Marinha "yankee" contava 3.205 unidades; ao fim do corrente gem ao sr. cônsul norte-a-

lO tnericsno Regiiield Kazan-ano terá 4. O.
jien, que se retira para o seu

novo posto na capital cea

rense.

A homenagem, embora mo

desta, exprimiré a estima
geral que e.s, soube grangear,
em nosso meio, empenhan·
do se, com todas as véras do
seu coração, no maior estreio
tamento da amizade entre a

pátria de Lincoln e a pátria
de Rói.
A inscrição, na lista de

Iadesões existente na redação I�����������������;;�;;;;�������do ESTADO, encerra-se ho ie -

F O L H A G E N S

Iàs 12 horas,
Um leitor de O ESTADO so-A Comissão promotora avi- licita providências no sentidosa que na cóta estipulada se

de ser cortada a folhagem dasacha incluida a despesa dos plantas do terreno situado nalíquidos. Avenida Trompowsky, esqui
na da rua Bocaiúva, em cujo
prédio, já demolido, funcionou,
durante algum tempo, o con
sulado alemão. Diz êsse nosso
leitor que a folhagem já passou
por cima do muro do aludido
terreno, constituindo, par isso,
séria ameaça às pessoas que,
à noite, transitam pela calça
da, havendo, mesmo, quase va
zado os olhos de um transeun
te desprevenido...
Cremos que, prontamente,

será atendida a reclamação.

ULTIMA HORA

-

Fôrca parà os criminosos
Washington, 4 (R,) - Aviões aliados semearam milha

res de boletins sobre a Europa ocupada, advertindo os nazi
fascistas de que serão enforcados todos aqueles que ficar pro
vado hajam torturado ou assassinado habitantes das regiões
dominadas durante a guerra.

-

Timosbenko reune torvasMoscou, 4 (R.) Noticia-se que o marechal Timoshenko
está reunindo 1 milhão e meio de homens ao sul de Leningra
do afim de os lançar, em massa, até as praias do Báltico, a

brindo um corredor que isole a Finlândia, a qual será obrigada
.� pedir paz.

-

A reeleição do prese Roosevelt
Washington, 4 (R.) - Os líderes do Partido Democrá

tico discutiram a possibilidade da reeleição do presidente Roo
sevelt, que assim cumpriria um 4° período presidencial conse

cutivo.
-

Reunião do ministério espanbolMADRÍ, 4 (R,) - O ministério espanhol, sob a

presidência do graI. Franco, esteve reunido nestas úl
timas 24 horas, por duas vezes, havendo sido tratados
assuntos de transcendental importância.

Londres bombafdeada!LONDRES. 4 (R.) - Formações de bombardeiros
I'la:l:istas sobrevoaram esta cidade, pela 28 noite conse
cutiva despejando bombas explosivas e incendiárias, que
no.. 'sua maioria eaíram fóra da zona central da cidade.

Hamburgo foi atacada
.Lon.ire., 4 (R.) - Urgente - Poderosas formaçõesdaRAFotacaram durante a:noite a cidade.de Hamburgo.

-

Anuncia-se a recaptura de Bzbev
MOSCOU, 4 (R. � - Foi noticiado que os exércitos

soviéticos reconquistaram a importante Cidade de Rzhev, si
tuada a 200 quilômetros a oeste de Moscou.

--

o réi Jorge VI vai trabalhar em
fábricas brilânicas

LONDRES, 4 (R.) - Anuncia-se que S. M. o rei
Jorge VI tomará assento, duas vezes por semana, num
banco de operário das fábricas que preparam instru
mentos de grande precisão para a Real Fôrça Aérea. ,

Morre velho ator
Lisboa, 4 (R.) - Faleceu on

tem o velho ator lusitano An
tônio Pinheiro, que, afastado
há vários anos da ribalta, exer

cia o cargo de professor de Ar
te Dramática. Antônio Pinheiro
estivera várias vezes no Brasil
e trabalhara nas companhias de
José Antônio do Vale, Lucinda
Simões, Furtado Coelho e Is-

mênia dos Santos. Contando
episódios da vida teatral, es
crevêra êle dois livros: «Ossos
do ofício» e "Coisas da vida".

Até (rian�as!
ZqRIQUE, 4 (R.) Na

Alsácia, os alemães conde
naram à morte 5 pessoas,2 meninos, que auxiliaram
vários prisioneiros franceses

Uaspa ,
LHOSA!

LOÇÃO MAR A.VI.

a escapar para Q

trio.
sua

v is ra

•

Cardeal Spellman
VA"t'ICANO, 4 (R.) - Des

pediu se ontem de S .s. o

Papa, por ter de regressar
hoje ao seu país, o cardeal
Spellman, arcebispo de Nova
Iorque.

Parabens de Stalin
LONDRES, 4 (R.) - O sr.

Churchill recebeu do sr.
Stalin um telegrama de fe
licitações. por motivo do
recente bombardeio a Ber
lim.

Afundados
LONDRES, 4 (R.) Du-

rante o mês de fevereiró, o

"eixo" perdeu no Mediter·
râneo 30 navios de abaste,
cimentos e 2 submarinos.

*

A sra. Roosevelt
Wahington, 4 (R.) - A es

pôsa do preso .Roosevelt matr i
culou-se num Curso de Lingu
as desta capital; afim de apren
der o espanhól.

Curso ginasial, completo. em um ano, de acôrdo com o

decreto-lei federal n,O 4.244, de 9 de Abril de 1942.

Matrícula aberta de 1" a 15 de Março de 1943. Os in-

teressados deverão comparecer à Secretaria do Curso, à

rua Trajano, 36, das 18 às 20 horas. Aceitam-se alunos

de ambos os sexos, maiores de 18 anos.

PROF. BARREIROS FILHO

pá-

Podem circular na Espanha
jornais portugueses

(Consu 1 tos de portu
guês, aulas de língua
e letras vernáculos. cor

reção de trabalhos es-

cr.itos)

Lisboa, 4 (U. P.) - O govêr
no espanhol retirou a medida.
que proibia a venda de jornais ..

portugueses na Espanha. As-
sim, os jornais de Portugal po
derão ser apregoados novamen
te em Madrí e outras eídades.,
Os jornais daquí darão edições-

I
especiais sôbre a Espanha sem'

I
o comunicado russo -e qualquer
noticiário a respeito de assun-
tos políticos espanhóis que te-·
nham sido proibidos na im-

I
prensa

R�;ldê�ciaAluga-se ou vende-se eoafor
-------------- tável residência, com linda vis-

25v-2 ta para o mar. Tratar com 0.>

P--e-r-c-o-r-r-e--o--O-r-,-a-s-i-I �� ��u;���m�:o.S��:os�.àa:�Ç:.:

A Dra. JOSEPHIHA
SCHWEIDSOH

avisa aos clientes que es
tará ausente até princípios

de Abril

Acha-se nesta capital, vindo
desde o nordeste brasileiro, o sr.

Júlio Correia de Aguiar, que
percorre o país no simples de se
j·o de lhe conhecer todos os

Estados. Registamos a visita·
que ontem nos fez e desejamos-
lhe feliz viagem.

.

Clínica médico-clrirgica do I;�!;cla�I!Y�m�é�!s°! J
senhoras - Partos. '

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

_I
tõmago, vesícula, útero, ovários.
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA -'

PLASTICA DO PERtNEO - Héralae, ,

hidrocele, yarlcocele., Tratamento sem '

dor e operação de Hemorroides e van- ,
zes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspltais de Florianópoll5.
Praça Perefta e Oliveira, 10 -

I'Fone, 1009 '. '

HorArlo: Das 14 às 16 horas, dJarfaJ..

'.':mente. .'FRACOS.
AN�M1COS

TOMEM

finho Crelslta"
"SILVEIRA"

Ao tentar esquivar-se às determi,.
nações dos órgãos de Estatística Mi.· ,

litar, uma pessoa revela o que é:,

I inimigo do Brasil. E para os inimi..
zos do Brasil" a lei é inflexivel..
(D. E. M.).Grande Tónico
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