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Recur OS de defesa para as for�as chilenasW lSHINGTON, 5 (U.�Ji�-,J]< 0.8 "Estados Unidos e o Chile assinaram um contráto com base na lei de
emprestimo e arl'endiJ'mento para serem fornecidos recursos de 'defesa às forças chilenas. No
contráto, a defesa do Chile é descrita como vital para a defesa dos Estados Unidos. Pelos Estados
Unidos assinou o documento o sr. Sumner Welles1 e pelo Chile, o enlbaixador Rodolfo lichles.
��_�_-_-_-_._"�-_-",,,_"..-_-..�-....-_-_�._._-.._-_._-_-.-.-.-.-..-_-_..-� .,._._.._._....-w-••.,............-_-••_-.-_-_-_:............� ...-.r.••-.-...-.-•••-_._-_-_-_..........._-_..-_-_..-_._••••-_- -.-_-...•-_-.-...-.-_-_-_-.-_..-.-..-.......,.

E o advogado
foi censurado
Rio, 3 (A. N.) - o Conselho

Seecional do Distrito Federal da
Ordem dos Advogados, decidiu da
seguinte maneira o processo N.
123: "Vistos e examinados estes
autos de processos disciplinar,
instaurado ex-off'icio, acordam 08

ruembros do Conselho Seccional
L10 Distrito Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil,' aplicar ao

advogado querelado a pena de cen

sura. Tendo sido publicado no

"Jornal do Comércio" um anun

cio sob a epigrafe "Divorcio abso
luto", em que um advogado, cujo
nome e escr-itór-io foram omitidos,
i nd icundo-se apenas uma caixa
postal, se propunha tratar do "Di
vorcio garantido com novo casa

mento no México", o presidente
daquela Secção determinou provi
.lências, no sentido de apurar-se
[11:11 o advogado responsável por
.al anuncio. Identificado o anun

ciante instaurado o processo, de
rendeu-se o querelado com a ale
gação de que o anuncio se enten
di a apenas com os casais estrangei
ros em cujos paises fosse permiti
do o divorcio.

I Os lermos vagos do anuncio, o

cuidado do querelado em ocultar
o seu nome e a séde do escritório
indicando-se apenas a caixa-postal,
denotam que o intuito evidente do
anunciante, não em perfeitamente
licito, conforme foi aduzido na

defesa, antes visava explorar a

rendosa indústria desses divorcios

\ q;;-:r����3���··./to

Navio japonêS posto
no fundo

o
Londres, 5 (A. P.) - O Alrni

rnnlud o da Holanda informa que
.um submarino holandês afundou
um navio armado japonês, de qua
tro mil toneladas, carregado de
suprimentos, em águas controladas
.pelo inimigo, no 'estreito de Ma
laca. I

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
As anedotas e piadas aparen

temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

[adus pela "quinta-coluna".
(1,. 1). N.). XXVI!! Florianópolis

Vemos na fotografia c círna, soldados rripôrdcos feridos
e feitos prisioneiros na região de Gona, na Nova Guiné,

1 e de novos casamentos no estran-
pe as tropas australio-americanas, os quais esperam o
t t h 1 geiro, que não têm nenhuma ef'i-
ranspor e para- um ospital mi itar. Em Gona, os: ]·0_

d I O cácia [uridíca.poneses per eram 5.00 homens, isto ,é, toda a força _

militar que ali haviam concentrado. (Fóto da Inter- Cabelos branf1os' L{lÇÁO
Americana). I MARAVIJJHOSA 1
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O �ini�tério do .Tra_balho, por

[O
Departamento Nacional do Tra

seus técnicos da Divisâo ele Higie- ,balho enviou técnicos às minas
n.e e Segurança do Trabalho, con- .subterrâneas e, ai, com aparelha
Iirrnou, en.l �ete!nbro do ano tran- gem adequada e, logo após as ex
sato, a e�I�tenCla de casos, de do- plosões, não conseguiu veri-ficar
ensa, venfIcn�os em opera nos de a presença do monóxido de carbo
mmas subterrâneas, vulgarmente no imputado como causa da doen
conhecida p<;!r. "samba" e cuja ça.
causa era atr-ibuid a, entre outros No Rio de Janeiro, no Instituto
fautores, ao excesso de calor que, Nacional de Técnoluzia foram f'ei
nos locais de trabalho, a 2.450 me- tas novas experiên�i;s com as

tr�s de profundídade, atinge 45 amostras americanas de nitro-gli
graus centigrados, cerina que foram levadas à com-

. Estudos, posteriormente condu- bustão, constatando-se anhídrido
zidos, começaran? � atribuir tais carbônico, vapor dágua, oxigênio e

slptomas ao monóxido de carbono, peróxido de nitrogênio.
gas que se desprenderia no fundo O Ministério do Trabalho contí
d�s lll!nas, U(pós as explosões de .nua as suas pesquisas até que pos
dinamite e de cartuchos, que, não sa determinar as medidas defini
deflagr-ando, entravam em cornhus- itivas de prevenção, tão necessárias
tao lenta. à saúde {lo trabalhador em profun-De novo, em dezembro último, didades.
••••••••••••••a•••••••••O ...

I NO INVERNO próximo
--��� A MODELAR apresentaráConstrução da "(asa do

Jornallsts'
São Paulo, 5 (A. N.) - A

Associação Paulista de Im
prensa acaba de obter do
interventor Fernando Costa
a verba de um milhão de
cruzeiros destinada à cons

trução da "Casa dos [orna
lista" .

Entre Tanganrog e Roslovo
Moscou, 5 (U. P.) - As colunas russas que avançam para

Tangarog encontraram vigorosa resistência ao aproximarem
se de um grupo de montes que se encontram a meio caminho
entre esta cidade e Rostove. O inimigo concentrou grande quan
tidade de tanques e infantaria, ocupando, além disso, posições
muito bem defendidas. Opina-se que os russos procurarão evi
tar êsses obstáculos, e, caso não o possam fazer, empregarão
várias esquadrilhas de bombardeiros para destruir os emba
samentos de artilharia, casamatas e outros tipos de defesas,
afim de preparar o caminho para um ataque frontal que nes
sas condições não seria muito oneroso.
•••••e e G.o.e�.eo.eG.eee@e.o••••••••e.s�••

Incêndio no «Mercado Modêlo»
Salvador, 5 (A. N.) - A polícia abriu rigoroso inquérito

para apurar a causa do incêndio do "Mercado Modêlo", onde
a maioria dos atingidos pelo sinistro foram os proprietários
de pequenas barracas, situadas no interior do edifício, justa-

�. mente onde o rogo lavrou mais intenso e que não possuiam se

guro, sendo o prejuizo total. Foram destruidos grandes esto
ques de gêneros de primeira necessidade, tais como feijão,
arroz, farinha e xarque.
.,..-.-...-.-.-.-.-. ...."..-.-.-.-.......
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Timoshenko nUln gOlpe de surpresa
Moscou, 5 (U. P.) - Voltando à frente de batalha, para

assumir a direção das operações contra os alemães, Timoshen
ko atirou nova e fulminante ofensiva contra os invasores da
Rússia, numa larga frente na região norte ocidental do país,
ao mesmo tempo que nas demais frentes de luta prossegue
ininterrupta a batalha, com as mesmas vantagens para as tro

pas russas. No setor norte, os alemães foram apanhados de
surpresa pelo golpe de 'I'imoshenko, que atirou contra êles
consideraveis forças de "tanks".
....................0 .,

A divisão 167 fôra da Holanda
Moscou, 5 (U. P.) - A oeste de Carcove, nossas tropas

prosseguiram em sua ofensiva. O inimigo trouxe à ação novas

reservas e lançou vários contra-ataques sem o menor êxito.
Foi verificado que nos combates travados' nesse setor figurava
a 167a. divisão de infantaria alemã, recentemente transferida
da Holanda. Homens da unidade X quebraram a resistência
dos hitleristas, ganhando terreno e capturaram grande locali
dade povoada. Na batalha travada pela posse dêsse ponto, o

inimigo perdeu entre mortos e feridos cerca de 400 oficiais e

soldados. I•••••••••••••••••••••••••

i FILHA I MÃE ! AVÓ I !• Todas devem usar a e
• •
• •
• •
• •
.. (OU REGULADOR VIEIRA� •
• A MULHER EVITARA DORES •

: Alivia as Cólicas Uterinas :
• Emprega-se com vantagempa- •ra combater as irregularidades• das Iunções periódicas das se- •
• ' .� nhcras. E calmante e regulador •
• AVÓi�'\: dessa!' funções. fi
• 1t� FLUXO-�EDATINA. pela sua •
• ��,\\

comprovada eficácia, é muito re- ..
• ��� cettada. Deve ser usada coro ..

confiança. W

• ."
!� FLUXO-SEDATrNA encontra-se •

• • FfLH ,)/'v\AE em toda parte. •
•••••••••••••••••••••••••
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doença do «samba»

Feridos
';:':"f�

e capturados

criações da Moda para

CôNSUL REGINALD
KAZANJIAN exquísita

as últimas

Senhoras, Cavalheiros e Crian�a$
e �or pre�os

SENSACIONALMEMTE BAIXOS!
..........� .

Condenados a 20 anos de prisãoRio, 5 (A. N.)-Terminou, às primeiras horas da ma.

nhã de ontem, o julgamento dos espaces brasileiros,
que forneceram informaçães militares aos nazistas.
O Supremo Tribunal Militar, enca rregado do jul

gamento, condenou a vinte anos de prisão o espião
'Plauto Carneiro de Mesquita, ex-funcionário do Minis·
tério da Guerra e os seus cúmplices Aulete Albuquer.
que da Silva, Ernesto Molck e Vasconcelos Aborm.

O acusado Caubi da Costa Araujo foi ahSlolvidol
por unQnimidade de votOIi�.

----_........._-_.........._

Conforme vimos notici-
ando, realiza-se ho ie, . ao
meio dia, no Lira Tênis
Clube, o altnôço patroci
nado pelo Inetituto Braeil
EE VV. e oferecid.o pela soo

ciedade florianopolitana ao

sr, cônsul Regineld Kazan
jian, recentemente removi
do para o Ceará.

PROF. BARREIROS FILHO
(Consu 1 tas de portu
guês, aulas de língua
e letras vernáculos, cor

reção de trabalhos es-

cr.itos)

Máquinas de calcular e
quinas de escrever

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

Florianópolis

Má·

Comprai na Cf. SA MISCE
LÁNEA é 'Saber eçonomizar�
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A NOSSA SECÇÃO

o REBOQUE DO CARRO
AIJEll'IÃO IA ordem do dia do sr. Stalin na I

passagem do 25° aniversário da crin-] Como porte do prcgroma, os destr6lers, britânicos poss o rn todo o tempo praticando
ção do Exército Vermelho contém as artes complexas do ataque e defesa rna.rítima moderna. A fotografia representaafirmações da mais alta importân- d i

. -

d d t"
'

- d f'l d bcia Com d t . St r uma ivrao.o e e� rorere s navegan o, em lLO, urante rno rio ras no mar.

fal�u co; a :!ta��� ��e�lioci�:'de :�: (Fóto de BRITISH NEWS 'SERVICE, especial para O ESTADO)
maneira objetiva. Depois de mostra r
as tremendas perdas sofridas pelos LI-vros � veudaif'"alemães, o chefe do govêrno russo 'l.li '-lu
afirma que os exércitos rumenos,
italianos e húngaros foram "com
pletamente derrotados".
Sómente nestes últimos três meses

a terrível máquina de guerra russa

pôs fóra de combate um milhão de
soldados inimigos. Sem dúvida a

mortandade horrível dos parceiros
de Hitler deve ter tido uma funda
repercussão nos países que se colo
caram ao lado da Alemanha. Os go
vêrnos da Itália. da Rumânia e da
Hungria devem sentir muita difi
culdade em convencer seus povos
de. que está certa a política de aju
dar Hitler. Enquanto a mocidade
desses países morre aos montes nos
campos gelados da Rússia que pers
pectiva se oferece a esses povos? A
vitória alemã é uma esperança mor
ta. Mesmo, porém, que a Alemanha
vencesse esses povos já sabem o que
deveriam esperar do govêrno do
Reich: escravidão e saque.

O sr. Stalin nada diz a respeito
da guerra contra a Finlândia. Sabe
se que a situação desse país é sim
plesmente dramática. Quando, pela
segunda vez, a Ftnlâudia se lançou
na guerra contra a Rússia esperava,
sem dúvida, que os alemães derro
tassem, no curso de um verão, o

"colosso dos pés de barro". Essas
esperanças cresceram muito quando
Leningrado e Moscou estiveram a

pique de caír em mãos nazistas.
Mas os russos mostraram' ter pés ...
de aço. Resistiram e, mais do que
isso, revidaram os golpes. Todos os
cálculos do govêrno finlandês esta
vam baseados em uma campanha
rápida. Os homens mobilisados vol
tariam logo, vitoriosos, para o tra
balho dos campos e das fábricas. (I
tempo vai passando, e cada dia que
passa torna a situação mais negra
para os finlandeses. Há tropas ale
mães dentro do país, e soldados ale
mães nunca foram, em qualquer
região e em qualquer época, hóspe
des agradáveis: primam pela vora

cidade, pela arrogância e pela estu
pidez. Os homens válidos estão no
Exército e não há braços. Os pro
dutos essenciais à subsistência co

meçam a escassear, e hoje a popula
ção finlandesa vive, literalmente,
passando fome. Essa fome torna-se
dia a dia mais aguda e não há nen
huma esperança de que a situação
melhore tão cedo.
Os finlandeses dão graças aos

céus por não haverem os russos ten
tado, a sério, com o formidável peso
de sua máquina guerreira, a inva
são do país. É evidente que Stalin
não o faz porque não quer. O chefe
das fôrças russas compreendeu mui
to bem a situação da Finlândia, e

emprega nesse setor as tropas es
tritamente necessárias para colocar
o seu exército sempre em choque. A
Finlândia não póde desmobilizar
11m só homem, e Stalin sabe que isso
signirica a miséria e a exhaustão do
país. Agora já se torna claro que a
Finlândia quer a paz. Seus políticos
começam a queixar-se de que não
I'llbem 'l.U�jll �IS çpndições J'UBS"IJ dI

CAPITAL llifHDAlMENTE REALIZADO:

pr".j;t; '�Í'a TUDO" r-evisto Cr. S·· 2.OOO.OOO.OOcompleta em 94 volumes en I

cadernados, tendo cada vo Séde : RIO DE JAHEIi\O, Rua d') üuvldcr, 1D2 (2' e 3')
lume tres fasciculos. Sucursal em S Paulo, r u a B ião P< ranar.iacaba 24· 6" andar

ra':,(l o�;�s����letaB::il;i3 rt LOPES VIANNA
vo1umee. encadernados. Agente-Gercl em Santa Catarina I"Direito Constitucional" Rua feHpe Schmídt. 2 - Caixa Postal, 112

��n;���o ea �son�!i�:���ri�� i Telegr�mFtORI�NOPOL��"�' 1 1'12

I IIde Borbulho, Carlos

MaXi·1
_.

d E dmiliano, Araujo Castro, Au< Sub-agentes nos principais munkíptes o, sta o

relino Leal, A. de Roure e -.':
outros às diversas Gonsti

I....__.._""""'.......... ..........

32 vs 8 Ituições da República.

dó���' �ot�3�ar à rua' (Deo Soe. Anônin18 Comercial MOELL�lANN
Na séde da Sociedade, à rua João Pinto n° 2, nesta

(apitai, acham ..se à disposição dos senhores acionistas todos
os documentos a que se refere o art. 99 do Decreto-lei n° 2627,

ESCRITOR lO: rua Deodoro. n' 23 de 26 de setembro de 1940.
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5 Florianópolis; t: de março de 1943,
RESIDENCIA: La Porta Hotel, d Experiências realizadas pelo

,

apartamento íl2 Hugo MoeHmann, iretor-gerente. dr. Ray J. Nichols, professor da
C. Postal, 110 Fone. 1277 137 3 vs-2 Universldade de Mississipi, de.

paz. Mas Q problema não é ,f�cil de �..._-",,-.....=-...-_::::::::::�--=::::::::::::::::::::::::::--...-_'
-

...

-

..

-

...-_, I monstraram que o� safPos POS-
resolver. A subserviência aos nazis- -' --- rr·""""........ , orm....

suen1 UU1 instinto tao orte, co-
tas de certos membros do gov êrn o THE Lmme)N & lAHeASHlRE liiSURANCE (O, LTO, 1110 O que conduz as pombas
finlandês, que há tempos comemo- mensageiras das mais longasraram com os japoneses o golpe mi- Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior distâncias ao seu pombal. Oserável de Pearl Harbor, não conse-

a CR. $ 1.200.000.000.00 Sub-Agente'gue fazer com que os norte-ameri- dr. Nichols marcou um certo
canos esqueçam sua velha amizade L. ALMEIDA R At t. Bitencourt, 18 número de sapos de uma área
pelo país nórdico. O sr. Sumner determinada e tronsportou-osWelles declarou ter esperança de

am diferentes direções longe
;:e:u��nl:��:. a�:�!o::�!/ og�e:� 'S. B. ��l"va 'dAS empregados no ftomfirfll·O dos pontos onde os tinha cap-
farão nesse caso os nazistas que. 1Iu. A V V V li turado. Marcou um total de 141
pela voz de Goering, já mostraram Assembléia üerel animais, que abandonou em
o desprezo com que olham esse alia- Convido os Senhores sócios desta Caixa distâncias maiores de 1.600 me-do. Assim os povos atrelados ao cal' Y a comparece-
ro de guerra de Hitler enfrentam a rem à sessão de Assembléia Geral, que se realizará, no dia 7 tros. Setenta e três deles re
mais trágica das situações.Quando o do corrente (domingo), às 10 horas, em sua séde social, à rua gressararn ao sitio de onde pro
carro motor vai no rumo que vai, Felipe Schmidt (esquina Alvaro de Carvalho), a fim de ee pro cediam, e acharam seu camí-
que pensar da sorte dos reboques? 1 d

.

b d D" C 1
'
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Os alemães não são muito cômodos ceder à e eição os mero ros a nova ir e tor ia e 'omissão n 10 em perto 0-& que variavam
como inimigos; mas como amigos' de Sindicãncia , que gerirão os destinos desta Sociedade no pe- entre duas horas e .meiàe vinte
são ainda mais Incômodos. t: o que ríodo de 25-3-1911 a 25-3 1944. c quatrodías.T'arece, pois, de-
os fatos estão mostrando. (Comentá- Florianópolis, 2 de 'Março de 1943. monstrado que os sapos tam-
rio da Inter·Americana escrito em A t BIS ' . bempO'SSllem ol'n,stint'" da or1.Washington _ Serviço especial por "n enor 0fges,

o ecretano \.7

vill aérea para O Esta<lQ). 4 v-3 entação.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

'I'cl. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano
Semestre
Trimestre

C I':;; 80,00
Cr$ 45,00
Cr$ 2;:',00

I i
Anúncios mediante r-ontr.i lo

Os originais, mesmo niin pu

� .
bl icad os, não serão devnl v i-

I dos.

I
A di reção não se respousa-
bil iza pelos conceitos em i I i·

idos nos artigos assin:lclos

I- za._

TÓPICOS & COMEtaARIOS

o ESTADO Sexta feira, 5 de Marco de 1943

Destróier em manobras em alto mar O PENSAMENTO DO DIA

"O preconceito não gosta
de usar luvas de pelica: é
pesado, estende logo o pu
nho nú e rude poro convari

cer com um sôco ...
" Cer

men Dolores.
•

A ANEDOTA DO DIA
O servente, abrindo a

porta do gabinete do chefe:
- Senhor, (lcreio" que lhe

querem falar.
Como "creio"? Que

significa isso?
_:_ É que pergun tom se o

cretino do so b.. �ire·or Está
no gobi.nete ... .

o PHd\'i'O DO DIA
SANDWICHES INGLESES

- Passe pela máquina de
moer um ovo cozido, uma

latinha de enxo vos , uma

colher de sopa de alcapar
rae, um pepino de conserva

e salsa
Misture tudo com uma

colher de molho de moio
n ês s e deite entre camadas
de pão de fôrma.

Casa Beirão

(O DIREITO", obra com

pleta, encadernado, em 119
volumes com os respectivos
Indices, tombam encader
nados.
"éODIGO CIVIL" comen

todo por Ferreira 'Coêlho,
em 26 volumes encaderno
dos ,
"Jurisprudencia do Supremo I
Tribunal Federal" em 23
vo 1umes encadernados com

o Indice até 10 volumes.
"Leçis1ação Federal" de

J J Janeiro de 1937 até o

8eguint�s riscos:

Fábrica de artefatos
de couro

P8E<talJ de couro para
co legls is (xrrtgu forte e

barato), Cintos, Suspen-
sórtos, Malas, etc.

Só na '(CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes n° 3

I
- Floriunópo.Iis-

3'1 VS.-29 I1_.

I A-I T rês-c-a-s-Il-s à
ugam - se rua Cam bo-

riú S/li; contando cada uma

dois pa- imentos, tendo cada
casa 5 quartos, sala de jan
tu, sula de visita, garage,
quintal, g�d:Dheiro, 3 insta
lações sanltârles, tanque de
lavar roupa, íustalaçõe s de
radio e telefone embutidas,
etc. Tratar com o proprie
tárío, Dr. Agrf pa de Castro

I Faria, à Rua Vitor Meireles
n- 24, Consultório médico,

i Telefone n° - 1405.

152

INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI'
DENTES PESSOAIS TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIQ, RODOVIARIO, POSTAL - ACI·

DENTES DE AUTOMOVEIS - RES-
PONSABILIDADE ciVIL

v-40
,.. -

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ADVOGADO
Di. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 1l e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sàla 2.

IRes. Av. Rio Branco, 181

,

Florianópolis,

LE I A
OS SAPOS ORIENTA1\1-SE
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PELO ENSINO
Os párias do ma

gistério
Rio, 4 (ESTADO) - Sob o títu

lo em epígrafe o brilhante matuti
no "Diário de Notícias" publicou
o seguinte: "Muito se tem falado,
nos últimos tempos, do problema
da educacão no Brasil. Muitos pro
gramas

.

grandiosos se anunciam,
visando ampliar e aperfeiçoar o

aparelho educativo em todos os
seus graus e ramos, Campanhas pa
tr ióticas repercutem na imprensa
e utilizam todos os meios de pro
paganda, difundindo o propósito
de exterminar o analfabetismo no

país. As cifras referentes à cria
ção de escolas primarias, já veri
ficada ou em projeto, deslumbram
os otimistas, e justificam bonitos
títulos de benemerencia para os
idealistas das cruzadas educativas,
Quer-nos pa-recer, entretanto,

que, no- assunto como em tan tos
outros, a feerie das girândolas
congratulatorias e consagrativas,
brilha um rpouco em falso sobre o

C3.m.pO melancólico das realidades.
Justamente no que se refere ao en
sino primário, noticias como a que
nos inspirou este comentaria, Ia
zem-nos cair frequentemente do
espaço fulgurante das esperanças
e ilusões, no duro chão da desola
dora verdade, E nos reintegram
na conviccão de que algo- de fun
damental

.

tem falhado na execu
cão dos nobres projetos de disse
minação do ensino, Um exemplo:
a situação deploravel em que se
tem deixado, por toda parte, o,

professores, pr incipalmente os pro
fessores primarios, chumbados il
condição de parias do funcionalis
mo,
Não em qualquer pequenino (

paupérrimo Estado, cujo orçamen
to anual não passe de algumas de
zenas de milhões de cruzeiros, mas
no rico adiantado e próspero Rio
Grande' do Sul - revela ainda
agora um telegrama de Porto Ale
gre - os venciments dos professo
res primarias, na maioria dos I11U

nlcepios, var iarn de 70 a 150 cru-
zeros, Como se vê, uma unidade ':_==::":_::'__�"=��'=,"::.="'_="'::'A::.=�==_::_::_"="-'::"-:._�_�=��==�����1�0�6 ..:l:.:5:,:v:,:a:;l.:t"'::5,.. da Federação, onde 11lUitOS são os

-

����e:�;,�f�::1!��:o :�J��1�� Possibilidade de uma ação alemã contra a Espanhamínimo fixado na lei, igual ou i n- ,Washing,t�n: 4 (U, P,) - �si alemães em outras oportuní- rejeitados pelas auto:idades es- petentes duvid�� que à Espà'"ferior mesmo ao mínimo que a lei círculos OfICIaIS, estudam, CUl- dac1es. panholas, serao

envlado�
para nha possa resístír a uma preestabelece para a remuneração do dadosamente, as versões pro- Assinala-se que o general diversos pontos da Áfri a ocí- são de Hitler e Mussolini, casotrabalho dos menores. Aos profí s-

sionais da mais nobre das classes. cedentes da Suiça sôbre a pos- Eisenhower, desde o início de dental, para eliminar ificul- o Eixo resolva que o povo es ..

aquela a que incumbe, pelo ex er- sibí lidade de uma ação alemã sua campanha na Arrlca.contou dades. i panhól também entre na
cicio das faculdades da inteligcn- contra aEspanha, Segundo es- com a perspectiva de um

_

ata- Não obstante, círculocl com-I guerra,cia, da cultura e do altruísmo, o tí t d
. J

trabalho básico da formaciío inte- sas no ICIas, rens carrega 0<) que pelo flanco, atraves do
lectual e moral das gerações, paga de tropas atravessam, dia e Marrocos espanhól. Ê indubítá- 1I '_:m.i!I·II�lIiliiAW_.- •
a maioria dos municípios de um noite, o território francês em

I' vel, portanto, que êle tenha to-
dos três mais ricos e progressistas direção à Espanha, enquanto mado suas precauções. IEstados brasileiros, salari os que :J outros rumores indicam o esta- Na África, o comando norte-lei reconheceu insuficiente para a I•

manutenção do mais humilde tra- belecimento de uma zona rt,:- -americano atuou, até agora,
balhndor, para o custeio das neces- servada pelas autoridades d» de modo a evitar qualquer in
sídarles mínimas, das criaturas de Vichí, perto da fronteira es- conveniente que pudesse criar
vida mais modesta e menos onera- panhola. dificuldades nas relações comda, pelas obrigações da vida em
sociedade, Recordam-se, a propósito, as o regime do general Franco,

O apêlo que, contra esses sala- inúmeras versões alarmistas, Vários milhares de republí-,
rios de fome, dirigiram os profes- algumas falsas e outras verfdí- canos espanhóis, refugiados na _

SOI'es de São Gabriel, ao prefeito cas, propaladas pelos próprios África setentrion,al visto seremdesse município sul-riograndense.
põe em evsdencíá a dramática rea
lidade da "falacia" de todos os
generosos propósitos e de todas as
ressoantes campanhas em favor da
extensão a todos os brasileiros dos
beneficios da instrução, Criem-se,
no papel ou de fato, milhões de es
colas; nada se terá feito de coricre
to enquanto persistir a condiçãode miseria, a contirigencia do S'3-
Jario de fome para o rnagisterio".
o derrotismo e o pessímísmo

slo armas da "quinta-coluna"
(L. D. N.).

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. po.te' - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÚPOllS
Sult-Ig.nt.. no. prlrlclp.l,
muncfpio. do. Ellado,

l1P: .

CASA DI: MORADIA

e ABagnrl�COoldae d�ere,'SdaítnOtaPCOaPtUaJral!na I V�I�, 4�!�ví�CO?�hO���gr���ê c!?o�!,���o-r

'

mando em consideração o pedido do cônsul geral da Grã-Bre-

Assemble" I·a Beral Ordt·nárl·a I tanha nesta capital, resolveu conceder autorização para os srs.

I Daniel Ivor Evans, Domingos Guilherme Costa, Luciano Pinto
O C Ih d Ad inist

-

d B d C êdit P ; Brito Pereira. Edward John Clarck, Robert James Mc Donnelonse o e rmms raçao o anco e re I o opu, .

lar A' J d S t C tari d ô d t 23 d oe Robert Paterson Weeler para que possam mgressar, a bordoe grrco a e an a a arma, e ac r o sisti o a� ·A e. de navios de guerra e mercantes britânicos, afim de prestar as-seus Estatutos, convida seus acionistas para aSSIS Irem a ssem-! dblê G I O di , '1' êd 'R T
. . sistêncía médica, religiosa e social aos Jllarinheiros as citadasela era r mana, a rea rzer-ae em sua se e, a ua raJa-1 idad "

16 ' 17 h d di t ê f' d um a es •

no nr. I as oras o la 18 do corren e m s , a im e

tra tar-se do seguinte,
a) leitura e aprovação do relatório e parecer do Conselho

Fiscal.
b) eleição do Conselho Fiscal e seus Suplentes _ para o

exercício de 1943.

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

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons, Mofra 4 e 5 - FONE 1.6,.2

Entrega a domicilio
Florianópolis, 3 de Março de 1943.

O Conselho de Administração.
1 vs 1138

DO DIACARTAZES
�iiõJ"EX<X>OUOO

,,=x.

Ta:·feira·""''''---Hõli� I'XJDOOOOD00UItQQ0Q cr.Jxc.oaOl:k.tt'ItICJrXlcr:rx:IO(X)C�IX'ClQQI,)QOOOOdI('JOlCJ�CIOOC;('WJOO OOCJCX)(.I()(),",,"(J�

� ICINE ODEON I _"'+0._
- FONE 1602 -

A�s s e 7 1/2 horas Este cinema acha.se
A verdade núa e crõa .
Com Bob Rope e Paulette I fechado para refór·

Goddard

OLEO DE RICINO "CONGO"

OLEO DE NOZES "PINTOR" PARA �TINTAS

E VERNIZES

OLBO DE LINHAÇA "OOG"

Em lo tas de 17 quilos e tambores de 190 quilos
Complemento Nacional (D F.B.)

A cidade do Salvador mas. Produ tos do:

_ .....'.----- Indústria de Oleos, Tinfas e
Vernizes Ltda.

.

Preços c-. B,OO 2,00- 1,20
Livre de Censura

THE LONDON ASSURANCE
e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representan te)

Fábrica: TIJUCAS Escrt: Florianópo lis
r, Tiradentes 14·sob

C. Postal 22
L. ALMEIDA - Rua Artist a Bittencourt ,18

I Compan�ia
Fundljda em 1870 - Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19H

Capital Realizado Cr $ 9.000.000 ,00
Reservas, mais de . c $ 59.000.000,0(:)
Responsabilidades assumidas, «$ 4.748.338.249,78
Receita • $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426,313,52
8rns de raiz, (prédios e terrenos) • $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr,

Francisco deSá e Anísio Massorra

GABINETE DEHTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina dê

Porto Alegre
Clinica Dentária de Crianças e Adultos

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

Rua Vitor Meireles, 18
(Em frente ao Grupo Escolar eDias 'Velh.o:t)

Res.·de'"DC·la Aluga-se ou vende-se confortável resi
dência , com linda vista para omar. Tratar

com o sr, Eduardo dos Santos, à praça 15 de novembro, 27,
5 v. alt - 2 A Alemanha vai mobilizar os

habitantes dos países ocupadosLondres, 4 (U. P.) - Os zados, além dos conscritos reu
chefes nazistas pensam mobílí- nidos por LavaI. A contribuí
zar os habitantes dos países ção da Polônia é mais duvido
ocupados, tanto para a luta co- sa, devido à falta de gente tíst
mo para o trabalho obrígató- camente apta,
rio, Esta é a interpretação que: Os jornais matutinos não pu
os observadores competentes blicam editoriais sôbre o as
dão à mensagem de Adolfo Hí- sunto, - porém a opinião está
tler lida, há pouco, na reunião claramente indicada em "man
-do Partido Nazistá, em Muních. chettes" como a do "Daily

Destacam também que esta Mail", que diz: " As nações
mensagem não esclarece o pa- vencidas deverão lutar - pelo
radeiro do "Fuehrer". Não há Reich". O "Daily Telegraph"
informações autênticas sôbre diz: "Os Estados vencidos se
suas atividades desde o ano rão obrigados a combater". O
passado e durante todo êste ano "Daily Herald", por sua vez,
não se apresentou ainda em pú- declara: "Hitler revelou que
blico. pensa obrigar a todos os povos
Considera-se qué a frase "os ocupados a lutar pela Alema

países responsáveis pela guer- nha contra os altados",
ra" constitue uma alusão díré-
ta à França e Polônia. Salien- Cabelos bran�o8 1 L{lÇAQ
ta-se que a Alemanha retem MARAVILHOSA 1

.

milhares de prisioneiros fran
ceses que poderão ser mobili-

--

« Aliança �a Baia.

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

clpais cidades da América, Europa e Àfrlca,
. Acrents em FlorianópolisCAMPOS LOBO 11 elA. - Rua Felipe Schmidt, n' 39

Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083
Eod. 'I'elegr. «ALIANÇA.

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAí,BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Aluga-se uma, àrua Bocaiuva
n' 220, com 5 quartos, 3 salas,
banheiro com água fria e quen

Ite, garage, etc. Tratar no Largo
Fagundes, n. lo.
21� 10 vs alt.-a _.... �� . ...III!II!II__....._..

I

Não tenhas dúvida em de·
nunclar um "qnlnta.coluna�,
por mais que pareça teu aml.

LOÇÃO MA.BA,jl· go; não merece tua estima 'Um
<r'"._"'--- tr..l�or �, �.�:rlg. _(lo Jl. �.l� �
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N. da R. - David Scott A experiencía já mostrou a

apresenta, hoje, sua entre .nter-depencencía do proble
vista sobre os problemas de ma que pode conduzir á guer
após-guerra, expondo os pos- ra. Afim de obter-se a seguran
tos de vista da Noruéga. ça para os países, ísoladamen
Londres, 4 (De David Scott, te, algum sistema coletivista

Correspondente Especial da oode ser dos mais nromíssores.
Reuters) À..s Nações Unidas, natural-

O sr. Johan Nygaardsvold, nente, íormariam o nuc180 de
um dos lideres dos governos cal sistema.
exilados em Londres, cujos Os princípios da Carta de
pontos de vista desejava ínves- '\.tlantico, do rn2SJ110 moela que
tigar a respeito do mundo de �odos os demais princípios
após guerra, salientou a neces- devem ser aplicados segunde
sidade de uma política de re- 1S suas possíbilídades praticas.
construção coordenada. -:;omo as condições na Europa
Segundo o seu ponto de vis- /aríam substancialmente, pa

ta, cada país deve ser inicial- rece muito difícil que (;:3 mes

mente responsável pela sua 'TIOS possam aplicar-se em to
própria reconstrução, mas de- Ias as partes, da mesma ma

legados de cada nação podem neíra".
participar das discussões em Observou o sr. Nyggardsvold
torno do programa geral. �lue o atual governo norue
"A Noruega - disse o sr. I guês é legal e deixou o país em

Nyggardsvold cooperará \ 1940, tendo o Parlamento refe
não sómente com os seus alia- rendado a sua posição. A Cons
dos da Europa e países neu- títuíção, que tem estado err

tros, mas também com os Es- vigor desde 1814, não seria ma
tados Unidos e o Canadá, por- dificada ou sómente seria mo

que a posição geografica da dificada com aprovação parla
Noruega torna essa coope, ra-,

me n t a r, segundo processe
ção desejável. por motivos eco- constitucional.
nômicos e estratégicos.

o após g rra

ruas iamüias, para as fainas
zotidianas, também sofreu os '

efeitos da guerra. jSegundo urna rcente investi- igação feita nos estabelecimen-
tos comerciais, verificou-se que

i

muitos deles estão completa- i
mente desprovidos de desper- j
ituiores ae pouco preço, que 1,funcionam, por meio da eletri
cidade ou dos aparelhos de jfuncionamento manual. Em �
iertos estabelecimentos, ainda
::e encontravam pequeninos
itocks, mas que vão sendo es

lotados, rapidamente.
A fabricação de relogios de � -.........,.....-....,..A_lt.,..'..,,_50ioâos os tipos ficou suspensa, Camisas, Gravatas. Pilames Quem sonegar ii\f�rmaçÕes à j.�8'

a 10. de julho último, tendo a Meias das melhores, pelos menores I tatístj�a I"!li t.ar, trabalha

e,m,
pró)

meti 'da co b' .J.' de pais Inimigo. E, nesse caso,." l mo o ']eLZVO a con preços sõ n� CASA MISl.ELANEA será julgado, mltitarmente, comeseruaçiio de materiais conside- - Rua Trajano. 12. inimhro do Brasi] (D. E. M.).rados a

criticas", particular-
mente o latão e o aço, reserua
Los para as indústrias belicas
Paralelamente, à medido

que era acelerada e aumenta
do O programa da protiucõc
belica da nação, e milhões" di
operários iam sendo encami
nhados para ela, também au
mentou "acentuadamente" a

procura de despertadores, pro
cura que sofreu enorme au

mento, em vista dos novos ho
rários a ser observados, por
individuas que fazem parte de
certas turmas, que estavam
habituados a uma diferente ro
tina.

Os fabricantes de relogios fi-/nos, com movimentos monta
dos em pedras, tiveram per
missão para produzir qUantí-!âaâes limitadas. Um reláçio
exato é importante acessorio
para o homem que exerce sua

atividade, nos serviços arma
dos. Assim pois, uma vez que
muitos homens que nunca, an
teriormente, se preocuparam
com o uso de relógios, agora-es
tão utilizando-se deles, a pro
cura tem subido, em

propor-Icão, resaltando em uma impor-
tação, grandemente aumenta- __---------....--------- _
da, de relógios suíços. 758 vs63

Entre os quatro maiores do
mundo

Rio I 5 (A.N.) - No próximo
dia 29 do corrente mês, por
ocasião dos testejos comemora

tivos do aniversário da Central
lo Brasil, será inaugurado o

grande relógio instalado na tos
re do novo edifício da Estação
Pedro II, o qual é consideradc
pelos técnicos, como um dos
qU3t�O maiores reógios do
mundo.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrl(ol·.
de Santa Catarina

I

RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edilície onde funcionou o Banco do Brasil"

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes

,
-' li

f v"�::;'kf�=:�:d�-�alor,���;��f(���'%i __

I sem quebrar a linha da elegância I· ;''#.!� .�.
É grave érro Você admitir que o calor �lt.�1!t

cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da ;,�cidade em desalinho, descuidadamente trajada.
Você esquece que o verão não é inimigo

do dccôro ou da elegância.
Especialmente agora. quando a ALFAIA·

T/\R1A BRITO, recentemente aberta, está exe

cutando, com notavel perfeição. ternos leves.
cômodos, disti ntos.

fIIIP.,.fIiIIF

Visite.I jJ

comprenusso,sem as

OtllDO negócioPor motivo de viagem
.ranspus sa se uma Pensão
já instalada, com diversos
nóspedes. Tratar à Ti eves
sa Ractlclü, 2
136 6 v-'l

Com ra. na l P. SA MISÇE
LA,'.tf\ ';' ��t)er cconum lar

Os despertadores sofrem as

consequências da guerra
Washington, -. março de

1943 - (Sertnço especial da
lNTER-Al'VIERICANA) O
despertador, que, pela manhã,
acorda o homem de trabalho e

Rua Tralano n.O 16 - Séde próprIa
Registrado no MioiBtério da Agricultura pelo Certtttcado

n, i em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Côdi�!)s usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emorestimos --- Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Munlcíptos do Estado
t\epresentante da Caixa Economica Federal para a v enda

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

Paga todos 08 ceunans das apólices Federais e .dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada. 5%
CIC A "iso Prévio 6%
CIC Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em
108 a8 Reparticões Fedf'ra's. EEtadusis e Municipais. -01

Oficina Técnica
«ROYAL»

Instalada modernamente e dlrlgtd» per técnico espe
clalízado, conserta e reforma máquinas de escrever

e de coutablüdade com Absoluta garantia
e modicidade de preços

Ruo. Juão Pinto, 5 - sr-brado Telefone. 1658

Macl13Clc) & Cia

novas instalações

FARMACtA ESPERANÇAdo Formnce utíco NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

DrogdS ne cicnais e estrang�iras.--Homeopatias.
Perfuma,ias.--Artigos de borracha.

Garanle-se a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642
-

«Relojoaria Royal»
Rua Trajano rr 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção I de

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

aparelhes fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E (jARAHTlDO

da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Vlnbe

CASA a A:�::-s:
rua Cons.

Mafra, nO ISO, dotada de
todo o confôrto, preferindo·
se família que saiba con

servar o prédio. Informa·
ções, do local, das 8 às 11
e das 14 às 17. Fóra dessas
horas, na rua Esteves Ju
nior, 93!

I COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

Amortização de Fevereiro
No sorteio realizado em 21 de
fevereiro .ta 19lJ3 toram aortea
das '1. .. Si guintes oombtn ÇÕ3

·1
J
V
U
O
S
U B V
VM

M
Z
Z
Z
L R
Wy

·T
R
S
E

z
Albrecht Larsen - Rio do

Sul, Cr$ 11 600,00.
Hans Schreiber - Massa
randuba, Cr$ 5.400,00.
Os portadores de títulos em
rígôr contemplados silo con
vidados a receber o reemo
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gerers:
Sociedade Comercial
LlVONIUS LTDA.I.» . BLUMENAU .

iião tnterrompam '.o (i8!!!�
meato regular das mensalida

des dos seus títulos.

Em caso de Interrupção, re
nabllltem Imediatamente os
seus títulos. E' suficIente pa
gar UMA MENSALIDADE para
revigorar o mesmo e evitar a

perda do .díreíto sôbra o soro
!elo e salvar 8S suas

economias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comissão de Estudos dos Ser
viços Púp!icos Estaduais

o sr. Interventor Federal,
por decreto ieí na 748, de
2 do mês em curso, criou a

Comissão de Estudos dos
Serviços Públicos Estaduais,
a qual se comporá de três
membros, Escolhidos pelo
govêrno de;:"! tre fv nci.onários
que tenham conhecimen
tos especializados de c drrri
nistracão.
'1'or;;:o.se desrieccsscir-lo en

carecer o valor dosao ino
vação nos servicos p úb lícos
estaduais, que -já haviam
passado por fundamenta}
reforma ern meiados do ane

findo.
A CESPE há de conciliar

,
os interesses da Adminis
tração com os dos Euneto
nários, dentro das riorm o s

do decre to-Ieí acima o lu dí
do.

Iavisa aos clientes que

eS'1tará ausente até princípios
de Abril

A Dra. JOSEPHIHA
Aniversário do govêrno do

presidente Roosevelt

Voando milhares
-

de quHômetl10s
Rio, 5 (A.N.) - Tod rs os aviões adquiridos nos Esta

dos Unidos para o FAB são conduzidos, daquele paí-s para o

nosso, em vôo, com equipagens compostas de oficiais, sub-oficiais
e sargentos da FAB, inclusive os pequenos aparelhos de instru i i??????:
ção, destinados à Escola de Aeronáutico. O percurso é longo e

efetuado sobre regiões sujeitai a bruscas mudanças atmosféricas
De como se têm desempenhado das SUêS missões , dizem

no bem os relatórios dos comandantes das equipagens, enviados
após o regresso ao Ministro da Aeronáutica Esses relatórios
ressaltam fi disciplina dos tripulantes, o espírito de camarada

gem e a incansabilidade dos que vão buccar os nossos aviões.

Bombas americanas sobre Roterdão
Londres, 5 (R.) - Bombardeiros norte americanos bom

bardearam eficazmente objetivos de importância na cidade ho
landesa de Roterdão.

Transcorre nesta data o ani
versário do nosso distinto pa
trício sr. dr. Wanderley Junior,
talentoso advogado.

SCHWEIDSOH

25v-3

lo invés de
• • •

momlces, CIVismoRio, (Pelo correio) - A União
�acional dos Estudantes, diante da
csoluçâo dos grandes clubes car

.avalescos de não fazerem carna
.al externo, acaba de anunciar
ua decisão de substituir o t rarl i
'ional desfile dos préstitos na

er çu-ícn-a de carnaval, por um

-ortejo cívico, composto de alego
;:1S em homenagem às nações uni
as e a seus grandes chefes na lu
'1 COlll.1'3 o nipo-nazi-fascismo. Na,
.é d e dessa entidade universitária '

ei na iutensa atividade. Várias co-
I issõ es, juntamente com cenógra-
'JS e empregados especializados,
stud am e executam todos os tru-
'ialhos.
Patrocinando a iniciativa, o pre-

ci to Hen rique Dodsworth e o mi
istro Sousa Costa auxiliarão a

onslrução dos carros, devendo
.inda, os universitários contar com
, cooperação da policia murucr

'ai, que integrarão o cortejo com
lari ns, bandas ele música e cava
,'iras. O cenógrafo Jaime Silva já •
n ici ou a confeição elos seguintes
-arros :

10 - Nações unidas, - com
-ustos de Roosevelt, Churchill e

',hiang-Kai-Shek, cercando a figu
:l do presidente Getúlio Varzas:
:lo. carro - Homenagem às'" fo;'.

'as armadas. Uma cena de cornba
e em que os alemães estão sendo
lestroçados pelas forcas hrusi leí
'as de terra mar e ar:
3°. carro - Momenagem ao pre

siderite Justo. Uma figura repre
sentando a República do Brasil,
espargindo flores sobre o busto do
<{enera) J Justo.

4°. carro - Esforço de guerra.
Uma alegoria sobre os recursos
'conomicos do Brasil.
5°. carro - Bônus de Guerra. A

propaganda em pról das obr-iga
ções de Guerra, Figuras simboli
zando qua,tro tipos carateristicos
.r • P"�oiJ =mnrestando �PI1 anoi�
a eSSa campanha.

(lo. carro - Homenao'em s' J• o ,c·
\(Ião Brasileira de Assistência e à
Cruz. Vermelha Brasileira.

Chegaram a Natal
Washington, 5 (R.) - Ttlegrama de Natal, Brasil, no

ticiam que chegaram a êsse porto 34 tripulantes do navio es

panhol «Monte Iguald e , torpedeado em fevereiro último por
sobmarino do "eixo". Estão desaparecidos. ainda, 2 tripulantes.

Washington, 5 (U P.) -

O sr, Franklin Deiano Roo
sevelt comemora, h o ie, o

100 aniversário de seu gc.
v êrrio,

POI' és,se motivo, pela
manl;ã, loram realizadas
em todo o país solenidades
de caráter religioso,

o CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

SURDEZ
UM REMÉDIO QUE ELIMINA O
CATARRO NASAL E ALIVIA O
A':I.'URDliHENTO CATARRAL

São poucas as pessoas que d50
importância e tratam a afecção ca
tarrul. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro. Sr
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, desiruindo o olfato, o paladar e.

paulatinamen te, minar a sande ge·
ral.

Se V. S. padece de catarro, não S('
descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com
as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque SUl'

ação se exerce diretamente sobre o
sangue e sobre. as membranas mu
cosas.
A volta da respiração facil, da

agudeza de ouvido, o restabeleci
menta do olfato e do paladar e Je
vantar-se, pela manhã, C01l1 novas
energias e a garganta livre de ca
larro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. 1'01"
nc sua vida mais aprazivel, mai,
alegre. Para seu próprio hem -

se sofre de catarro - comece, hoje,
o tratamento com Parmint.

fRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinho erelsatadl
"SILVEIRA"

Franco linda não descançou
Madrí, 5 (R.) O gral, Franco convocou as Côrtes

para uma reunião no próximo dia 16. ���---�_ .. -

I Vida Social Ij ,

c& iMPi!':2FJI: ��bl

Grand. T6nice

PROF. ROCiER BASTIDE
E' esperado amanhã, nes

ta capital, o eminente so

francês prof. Roger
afim de realizOl

conferência, amanhô
, no Instituto de E

conforme convite
fôra feito pelo res

diretor, prof. João
_ •• J. __ " e_a·

Interventor

Esmolensco isolada no norte
Moscou, 5 (R) - Urgente - O comunicado soviético

da meia noite informa que os exércitos russos isolaram a parte
norte da cidade de Esmolensco,

!l.niversál'ioH:
Festeja hoje seu natalício ii

exma. sra, d. Drlma T3U:oi�
de Andrade, esposa do nosso

estimado conterrâneo sr , N e rêu
Andrade, funcionário do (. Ban
rnêrcio».

ção do sr.
Federal.

dr.

Pene trando em Orei 1
Moscou, 5 (R.) - Urgente - Admite-se que as torças

soviétic as estão atacando as defesas da cidade de Ore'. Porém,
os alemães ainda não iniciaram a retirada nesse setor.

NADA DISSE ",

I 70 l\UL BOMBAS
Nova Iorque, 5 (U. P.) - Até Washington, 5 (U. P.) O sr.

êste momento, a rádio de Tóquio I PaLlerson, sub-secretário da guer
nada noticiou à cerca da

destrui-Ira,
declarou que no mês de Ieve

ção de 22 navios e 55 aviões [apo- reiro p, p. foram produzidas
neses no Mar de Bismarck. 70.000 bombas aéreas de 1.000 li-

'1·
bras �ada uma.

AVANÇO SOBRE OREL '

Zurique, 5 (U. P.) - A rúdio I PEnDEU 627 NAVIOS
de Berli-m reconheceu que os fllS-, Londres, 5 (D. P.) - Oficial
sos abriram nova brecha nas de-' mente foi anunciado que, desde o

Iesas .. .de Orel, e que por ela os começo da guerra, a Itália perdeu,
russos fizeram outro avanço. no Mediterrâneo, 527 navios, me-

tidos a pique pela aviação aliada.

•

Assinala esta data a passa
gem do aniversário do sr. A 1-
cindo Fanaya, diligente cheí e
da agência da The Texas Com
pany e vice-presidente do Ro
tary Clube (distrito desta ca

pital),
Cavalheiro de tino trato, soube

lazer muitas amizades, que ho
je lhe testemunharão sinceras
provas de estima,

�

Faz anos hoje o sr, farn.co
José Augusto de Farias, pr c
prietário da Farmácia Santo
Agostinho.

Aproveitando o transcurso
dessa data, sua gentil filha
srita. Nice, oferecerá uma fes:
ta íntima às suas colegas de
turma ginasiana, em comemora
ção à sua formatura, e às suas
outros amiguinhas, como prova
de ardente amizade.

Na 23 feira, o Instituto
Hist. e Geogr. oferecerá um

almôgo ao Hustre rensador
gaulês {', à noite, fará
uma sessão em honra sua,

« Lopes Vieira S. C. dos
Coqueiros»

o "Lopes Vieira S. C dos
Coq

.

" I
'

, l!elrOS , evará a efeito. nas
proxlmas noites dos dias 6 e 8
do cortente (sábado e 2"-fei.
ra), com início às 2 t horas
g�andes bailes carnavalescos:nao sendo permitida a entrada
de menores de menos de 18

TRÊS EXECUÇõES
Zurique, 5 (U. P.) - A rádio

de Berlim noticiou que 3 pessoas
Iorarn executadas naquela capital,
por terem praticado o saque du
rante o bombardeio da RAF, '"

Osmar Silva
e Senhora participam

a parentes e conheci
dos o nascimento de sua

filhinha G U 10M A R.
ocorrido a 2 de março

de 1943. anos.

O 96°. ATAQUE
Londres, 5 (U. P.) - O recen

te bombardeio de Hamburgo pela
RAF foi o 96° .. até agora sofrido
por êsse porto alemão.

A Diretoria
S-v·l

As ilhas japonesas tremerão ! o

Muitas serão as felicitações
que, pelo seu aniversário, rece
berá hoje o maestro l'-';ê<>"�AlCruz, funcioJ16.;.- -

N oi. escuro

Estadual. •

_f'azem anos boje:
Sra. Alice Aurora da Silva'
.menina Suelí Maynoldi Tau:lOIs;
menino Lucidoro Fernandes.
Nasciment�s:

Em festas se acha o lar do
nosso estimado contenâneo sr

Osm.ar Silva, comerciário, pel�
naSCImento de sua filhinha Guio
mar.
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Ballímore, 5 (Reuters) - "O:,

II'f1S
brancas terem flutuado em

jUPo.l:eses serão ��pnlsos d� se11S B,erlim, Roma e Tóquio, desmobili
hast iões no Pacifico e obrigados zussemos nossos exérci los e con

Il l',ender-se incondicíol1almcuÍC'. fiússemos nossa vida e nosso fu
As ilhas nipônicas tremerão sr;b as luro a farra.pos de papél, deixan
tremendas explosõ'es das bombas do-no embalar por sonhos _ utó:ni
lançadas pelos nossos aviões" - coso Prevejoc . .é'''.llHi grande�"-forc�:5
declarou o sr.' Ralph Barel, sub-se-: ll!'/ilàflas permaneçam em pé Ode
",.,,_':.i.,' num dIscurso pronunciado guerra, como '"'llard'la-

t·
.

I d "O
. '" . s e como

nes a CH a e. contmente euro- glllas, por período I11l1ito
.

,.

I'd
maIS

pell sera ll1VU'C J' o em grande esca- lon ao do qlle SeI'" 111e e d t'" "" s s, uran e
la, talvez em um ponto, talvez em o doloroso perl'od . ,

•
• A

o que se segluradlvel sos pontos, I:,:as todos esses ao renascimento da liberdade no
segmentos -da açao se entrosarão mundo".
no gigantesco esforço total para a Fi.nalmente o sr Ba d I t'
vilóI'Ía". .'

. <,r. aever lU

. "
. ,

aos amencanos contra a Idéia deRefellnclo-se ao penado de apos se transformar em ferro velho a

�llel':a, o sr. Ba'rd acrescentolI l1laior parte da esquadra alllericaSel'lamos na verdade demasiacl'J na deI)OI's de c n .' I• A •
• , • o seglllc a [j viló-

1llgcnnOsI se clepQ!$ elo uª lJanolJi- ria sobrç AlI for9fl!l Íl!illlif:i<1S,
_
O derrotismo e o pessimJsmo

SitO armas da "quJnta.cohma".
(1;1 .D, �•.>.
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