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Foi um fiasco o atague a. Ú!onÕV0S
o embaixador diim

no Vaticano

H. 8765

Chunquím, 6 (R.) - Infor
ma-se que o sr. Sien Chuncang,
primeiro embaixador chinês no,

Vaticano, apresentou suas cre
dênciais ao Papa Pio XII.

Madrid,6 (R.) - Foram des
mentidos os rumores correntes
no exterior, segundo os quais
tropas estrangeiras haviam pe
netrado em território espa
nhól.

Rio,.5 (V. A.) - Com sua habitual rense afirmações como as que se

,
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o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente ALTINO fLORES

I F;orian)polis Sábado, 6 de Março de 1943 ;

Os elementos colhidos pela Esta.
.

tística Militar são abso lutametrã
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los 01ll
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelslil
leis do País. (D. E. M.).

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta·colllna�\
por mais que pareça teu aml
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

•

mento atual, o desenrolar e o des-
fecho da sessão de julgamento, de deu aos documentos que apenas na
há vinte e quatro horas, dos acusa- viam servido como elemento de con

dos de um hediondo crime de corrência entre duas emprêsas ri

traição. vais de navegação aérea. Veja-se a

Tolera-se que advogados condu- solercia com que se disse que os do
zam os seus argumentos com o que cumentos não iriam ser úteis ao
se convencionou chamar habilidade; inimigo, porque a figura do inimigo,
mas em casos gerais, não em todos. não existia ainda quando a. ccor
Não se considerarão,porém, simples rência se verif icou. Veja-se como se
fruto da técnica hábil da tribuna fo-I ofendeu a pessôa que, tendo tido co-

Õ�"-·que·"-drSse·-"o--··g�aí:-'_-V�---�D;�TeíMoscou, 6 (A. P.) - O tenente general alemão Alexander
von Daniel, que comandou a 376a divisão de infantaria alemã
e foi aprisionado em Estaljngrado - segundo informa a rádio
€lllÍssora desta capital - teve ocasião de declarar: - "Quan
do a minha divisão chegou à Rússia, tinha o efetivo de ....

17.000 homens. Nas batalhas de novembro, tivémos grandes
perdas em homens e equipamento. Cêrca de metade de nossa
artilharia teve que ser abandonada durante a retirada. Quando
o cerco se tornou mais apertado, a divisão tinha apenas uns
12.000 homens. Nada sabíamos sôbre a situação geral do
"front". Todos nós, sem exceção, esperavamos auxílios e re

fôrços vindos de fóra. A derrota de Mannsteim, que vinha em
nosso socorro, causou-nos impressão terrível".

nhecimento da traição, pois estive
ra com os documentos surripiados
em punho, soube cumprir o dever de
denunciar a. inf'âmia.
E então chega-se a concluir que

nismo minaz e uma. nuvem de fumo
um dossier secreto roubado não sôbre o que há e não aparece neste

prejudicou a defesa nacional, por- nosso mundo despreocupado em

que favoreceu organizações concor-I que a invasão branca fez �s con

rentes e para isto é que tal dossier quistas mais profundas em latitude",
existia. .. Conclue-se mais: que o jlongitude e altitude ...

'I espião
só é inimigo depois que a na

ção pela qual espiona e aquela con

tra a qual age reconhecem de jure
em situação que exista de fato desde
que existe o pan-germanismo; pOI"
fim, que a denunciadora deveria
ser levada à rua da amargura por
ter elado o grito de alarma.
Não queremos discutir o julga

do, que vai depender da apclação ;
mas temos o direito de verberar o

que no correr do julgamento ficou
tão transparente que esclareceu o

muito do obscuro a pairar no ar.

Póde-se imaginar que a nação es

teja. apática. Ela, porém, compreen
de a solenidade da hora imposta
por uma política estrangeira que
tem adeptos e admiradores, para
compreender também o perigo de se

continuar a brincar assim de que
estamos em guerra.
O que se disse em favor de to

dos os implicados, para inocentá
los - mesmo que não fosse con-

•

e autor-izada franqueza, o "Correio
da Manhã", diz que não agradaram,
ao contrário entristeceram e desilu
diram, dando a impressão de que
não nos achamos à altura do mo-

divulgaram sôbre aspectos de um

caso que será tanto mais sério quan
to menos a sério se procure consi
derar o atual momento nacional.
Veja-se a pouca importância que se

as últimas criações da Moda

Senhoras, Cavalheiros e Crianças
para

Nesta fóto, enviada do Rio pelo nosso correspondente
especial Amorim 'Parga, vêem-se alguns dos traidores iul

gados pelo T'rib urtel Militar, quando ali chegavam, lieven

do, nesse .uiorrien to , coberto o rosto, envergonhados, tal
vez, do crime cometido.

seguido inocentar a todos
uma porta de saída para o

é
colu-

Quando o trem apitou} as mulheres
lançaram-se DOS trilhos

lt{oscou, 6 (R.) - Informa-se de Bucareste que muitas
mulheres, cujos maridos foram convocados para serem envia
dos para a frente oriental, atacaram as fôrças policiais na
principal estação ferroviária da capital romena. Várias delas
se jogaram nos trilhos quando foi dado o sinal de partida do
tre�.

.

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

4 MODELAR apresentará

�....,.�,.,..._...__... .......__..,.IA ... .............-_..-_-_..._-..._..._._........_....-_••• -.-•••-.-_-_._-_-_-.-_-_-_-_-.._-.-.-.-_..-Jt

Srita. Mary Canno:n Japoneses condenados pelo T.S.N.

e por preços

S. Paulo, 5 - À srta. Mar-y Can
non, chefe do Departamento Fe
minino do Ministério do Trabalho
dos Estados Unidos da. América, pro
feriu, ontem, na séde da União Cul
tural Brasil-Estados Unidos, a sua

anunciada palestra sobre o tema
"Participação da mulher norte-ame
ricana na guerra".

O renome da srta. Mary Cannon e
(I interêsse que-a participação femi
nina no esfôrço de guerra das na

ções unidas desperta em todo o
mundo levaram à séde da União
Cultural Brasil-Estados Unidos nu
merosa assistência.
Apresentou a oradora o sr. Rone

Amorim, secretário geral daquela
entidade de intercâmbio cultural
entre o nosso pais e a grande nação
norte...mericana.

..................................................... BARREIROS FILHO

Rio, 6 (C. 1\'1.) - O juiz Pedro Borges presidiu o julgamen
to, do processo n. 2.564, de São Paulo, no qual eram acusados.
vários japoneses, que no município de Bastos haviam organi
zado uma sociedade, com propósitos subversivos e com rami
ficações em outros municípios vizinhos. A denúncia deu o de
lito como classificado no art. 3, inciso 8, do decreto-lei 431.

Findos os debates, o juiz exarou sentença, condenando os

réus Heidako Paira, Yiga Kusabe e Masagira Suginato a oito
anos de prisão e Takeo Nisaiana, Sangira Anbo, Qeitara Amdo ..

e Shinsaku Hayaschí a seis meses.

Advogados que não pagamRio" 6 ("Estado") - A secção do Distrito, Federal da Or
dem dos Advogados, na sua última reumao, de acôrdo com o
regimento interno, suspendeu do exercício, da profissão cerca
de 2.000 advogados, que estavam atrasados no pagamento de
suas anuidades durante 2 anos.

-

(Consu I tas de por tu
guês. aulas de língua

. e letras vernáculas, cor·

reção de trabalhos es

cr.itos)

Moscou, 6 (R.) - Os soldados de Timoshenko estão pros
seguindo na otensíva ao longo das veredas de tratores e panta
nos gelados, arrostando as tormentas de neve. Em algumas
ocasíões, os soldados marcham dentro dágua, pois se rompe a.

crosta de gêlo dos pantanos , Os "tanks" têm que ser condu
zidos através dos caminhos abertos rapidamente pelos trato
res. Essas estradas foram destruidas pelos alemães em retira
da, que disseminaram minas em cada dez jardas, fazendo sal
tar as pontes pelos ares.

I ...
--�--�----��--

Estreiaram mal os «bersaglieri>}

SENSACIONALMENTE BAIXOS!
I PR8F.

Astros processados
Hollywood, 6 (U. P.) - Ho-

A' AI h I ward Hawys, Martha Raye,eman a em· conva escença.,,.., Ralph Bellamy e Binnie Bar-
Berna, 6 (R.) - Goebbels, em seu artigo semanal 'na re- nes, foram processados pelas

vista "Das Reich" ,.declara que a Alemanha está agora conva-
autoridades do imposto, sobre a

Iescendo após um inverno em que se lhe deparou a morte fren- renda de Los Angeles por se

te a frente. acharem atrasados no paga-
"Logo que termine êste período de convalescença estare- mento do mesmo, cujo total,

mos prontos para novos golpes" - escreve o dr. Goebbels; entre os quatro deve?or�s, se

Estabelecendo contraste entre 1943 e 1918, o ministro da I eleva a cerca de 60 mIl do,lares.
Propaganda do "Reich" diz que, naquela época, só se falava I Os órgãos da Estatística Militar
em paz, enquanto agora sómente se fala em guerra. Além dis-I têm apóio legal, quando intimam
SO, acrescenta a situação militar em nada se assemelha à deJ

o produtor e o vendedor a mostr�r
;1.918

' o que possuem em seus estabeleci-
,

. mentos. (D. E. M.).

Norte da Tunísia, 6 (R.) - O comandante do 1° Exército;
general Anderson, visitou o campo de batalha, viajando num

"jeep", vindo do nordéste de Beja. Êle se encontrava alí quan
do os alemães fizeram uma desesperada investida sôbre Beja.
abaixo da rodovia de Mateur. Atacando ao amanhecer, von

Armín desfechou 4 ataques em 4 horas, não conseguindo, po
rém, conquistar um, só palmo de terreno.

Ao sul de Medjez-el Bad, perto de Buarada, o inimigo so

freu tal revés, que o combate cessou logo; mas encarniçada.
luta se travou em Sedjanane, no extremo norte. Os "bersaglíe
ri" que tomaram parte nesta batalha, fazendo sua estréia na

'I'unfsia, perderam cerca da metade do seu efetivo, tendo sido'
feitos prtsioneí ros na maior parte.
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i······�·�··�·�·�·······i: padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores :_" fábricas do país, são encontradas nos balcões da ,_,

i Casa -SANTA ROSA 5• Diariamente recebemos novidades • ADVOGADO
• RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 : Dr. Aldo Ávila da Iuz:
• " Horário: 9 às 11 e 17 às 18,
•••••••••••�......................... Escr. Edifício Amelia

I
·

G O d d
CASA MISC:ELANEA. dístrtbuí- Neto, sala 2

Igrela rega rio oxa e ����OSeR��:��I.R�C·R�� v.;;��:: I
Res. :��r����;�l�fo, 181: ;

São Nicoláu b_O.1_2. �_==-__
COMUNICADO

.0 ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.> 13

Tel. 1022-Cx. postal 139
ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
l'vlês c-s
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

,

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contrato

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 & COMENTÁRIOS
A LUTA CONTRA A 5a. COLUNA

Voltamos a referir-nos à desce
berta de cinco carros de assalto em
poder de um nazista, no Rio de Ja
neiro, mais uma evidência do perigo
quinta-colunista, que tantos brasi
leiros mal avisados tendem a subes
timar. Numa guerra total como esta,
o inimigo não se conforma e renun
ciar a uma de suas armas prediletas,
e que tanto efeito tem surtido em
países tão bem ou melhor aparelha
dos que o nosso para a luta contra
a infiltração nazista.
Seria ingenuidade supôr que, uma

vez desmascaradas as suas primei
ras investidas através da quinta co

luna, o nazi-fascismo fôsse abrir
mão dêsse recurso. A luta contra o

quinta-co lunismo e a espionagem é
portanto um processo permanente,
uma luta sem esmorecimentos, no

qual o povo deve prestar, como tem
prestado, o mais decidido apôio e

colaboração às medidas das auto-
ridades.

/

É sem dúvida de absoluta justiça
dar destaque, neste particular, à
ação destemida e incessante do coro
nel Alcides Etchegoyen, Chefe de
Polícia do Distrito Federal. Desde
que assumiu o cargo, êle têm sido
incansável na perseguição aos ini
migos da Pátria, sejam êles súditos
nazi-fascistas ou integralistas trai
dores do Brasil. Sob suas ordens, a

polícia efetuou numerosas diligên
cias coroadas de pleno êxito, e o
povo sentiu-se garantido contra as
manobras do inimigo' solerte. Ho
mem de princípios, o coronel Etche
goyen não perdeu nenhuma ocasião
para afirmar de público, rudemente
c abertamente, o seu ódio .ao nazis
mo e a sua determinação de perse
guir implacávelmente os agentes
dos bandidos do Eixo. Como militar,
afirmou ele certa vez, preferiria es-
tar combatendo na África ,ou onde

I I
quer que fôsse, contra os inimigos COMPANHIA DE SEGUROS «SAGRES»do Brasil; entretanto, aceitava o

posto, pois a um soldado não cabia Sub Agente
escolher. e assim sendo procuraria L. ALMEIDA Rua Art. Bitencourt 18
trabalhar à frente da polícia do
Distrito Federal com o mesmo espi- ����������������������������
rito de dedicação à Pátria que o le
varia a combater nos campos de
batalha.
Um dos maiores testemunhos da

eficiência com que o coronel Etche
goyen dirige a luta contra a quinta
eoluna é o apoio do povo da capital,
que vê na sua ação em obediência
à política do Presidente Getúlio
Vargas uma garantia contra todos
os assaltos dos gangsters a servico
do Eixo. (Comentário da Inter-Ama
ricano em serviço especial por via
aérea para O Estado).

Levamos ao conhecimento de todos os Catolicos Ortodoxos,
em geral, que a PA'SÇOA do corrente ano, em conformidade Icom os Cânones da Santa Madre Igreja, será celebrada no dia
2S de Abril vindouro.

IPor conseguinte, o "Período Quaresmal" começará no pró-
ximo dia 8 de Março, segunda-feira.

Florianópolis, 5 de Março de 1943.
Monsenhor João Chryssakys,

2vsoljHORRIVEL DESASTRE EM LONDRES .
Londres, 5 (U. P.) - A imprensa noticia o desastre que se

veri-Ificou, durante o bombardeio por aviões alemães, na noite de 3 do cor

rente. Quando uma senhora, com uma criança ao cólo, procurava um

subterrâneo que serve de refúgio anti-aéreo, caiu sobre um homem e

êste, por sua vez, tombou sobre dois outros, rolando todos sobre as.

pessoas que desciam os 18 degraus do subterrâneo. Devido ao "black
out", os que procuravam o refúgio não viam o que dentro dele tinha
ccorríde e, assim, muitas ouh:as pessoas se precipitaram sobre as que,
em baixo, já se achavam caídas. Devido a isso, morreram asfixia
das 178 pessoas, ficando 60 outras gravemente feridas.

142

Dr .. Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Sóde São Sebastião. Forma do na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Inde foi assi stente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prátic a de
mais de i anos na Clinlca Cirúrgica do ProL Alipio Correia Neto. Com
estéglo lIe especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) 8 nas clinicas dos Profs. Konletzny. de Hamburgo. e Schmi eden,
de Frankfort. CIrurgia da Tir6ide. est6mago. intestino delgado e gr osso,
figado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. prostata e bex iga.
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.t encontrado diarillmente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Cas a de
Saíde São Sebastião. te I. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernanda
Machado . 9 telL 195. Residencia: Rua Duarte' Schutel n° 2. Tel. 1259Não tenhas dúvida em de

nunciar um "quinta-coluna�,
por mais que pareça teu amj.
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

Camisas, Gravatas, Píjames,

I
Quem sonegar informações à Eso

Meias das melhores pelos menores tatística Militar, trabalha em pról
preços 36 na CASA' MISCELANEA de ,paí� inimigo. .�, nesse caso,

R T· 12
sera Julgado, milttarmente, como

- na raiano, • inimigo do Brasil (D_ E. M.).

no quente,

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

.. ,

<,.�..

É grave êrro Você admitir que ° êalor ex- :!
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da

I cidade �m desalinho, descuid_adan:ent� !mjado.Voce esquece que o verao nao e uurmgo

IdO
decôro ou da elegância."
Especialmente agora, quando a ALFA IA·

TARIA BRITO, recentemente aberta. está exe
cutando, com notavel perfeição, ternos leves.

. cômodos. distintos,

Visite., as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
Trajano 3, no edííícín onde funcionou o Banco do Brasil.

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

para presentes

sem
rua

-

comprenusso,,

a
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(2 :::,!!?a�m��!��vic����lS;V�:�!�� Es- ai
A

�o de' despe'di" atadO:�. potências européias do "E;xo" necessitam da sua fro- I y
.

��t��::n��a�t�l� °A����t1�0�1�e��1��cl�;01�olVi��;�O �o��e�t:of�� oferecllIldo ao sr co&"'\. "sul Regl·nald Kaz!iu)lIlIlancesa, O total da tonelagem disponível para êsse objetivo é jus- '_", '
'

Utamente de 3.000.000, e nenhum navio foi construido no con- ..

tnente desde 1939. Florianópolis demonstrou, ont�m, de estilo. E, senhores, sem modestia os seus agradecimentos. O que foi
Nos melhores anos de produção, a Alemanha podia cons- de maneira cordialíssima e expressi- achei, que facil me seria a tarefa. feito - e acabou 10"0. O sr. Regi-

Não, porque confiasse jactanciosa"
o

truir 500.000 toneladas ao passo que na Itália a capacidade va, a estima, em que era tido, aqui,
- nald Kazanjian quisera, apenas,mente nos meus dotes pessoais, de

máxima de produção anual não ultrapassava de 220.000. Os o sr. Regiuald Kazanjian, cônsul oratória, mas pelo apreço em que pregar uma peça aos que desamam
estaleiros italianos e alemães, entretanto, bem como os dos dos EE. Unidos, que acaba de ser tenho as qualidades que exornam e os oradores de légua-e-meia ... Fo
territórios conquistados ocupam-se presentemente sobretudo removido para a capital cearense, as virtudes que esmaltam, o cara,' ram estas as expressões com que

. da construção de submarinos e de reparações dos navios daní- O almôço de despedidas, que lhe tel��of:t��1�n�1:����tância de aquí êle manifestou os seus agradeci-
ficados, foi oferecido, sob os auspícios do se acharem alinhadas, ombro, a mentes à homenagem que lhe era

A capacidade dos estaleiros continentais, de construção de Instituto Brasil-Estados Unidos, ao ombro, as mais altas autoridades do prestada:
novos navios mercantes é calculada em cerca de 500.000 to- meio-dia, no Lira Tênis Clube, reu- Estado e as mais vigorosas e desta- Snr. Presidente;

cadas expressões do comércio, da Dr. Nerêu Ramos;neladas. O aumento máximo em tonelagem mercante que as niu cerca de 100 comensais, entre indústria, das finanças, da cultura Oficiais;potências do "Eixo" podiam ter registrado nos últimos três êles o sr. dr. Nerêu Ramos, inter, e da sociedade catarinenses, diz al- Meus amigos:
anos seria de 1,500.000 toneladas. ventor federal, e seus secretários tieloquentemente do mérito do

í

lus- Como tenho sentido que Florianó-
Se acrescentarmos a êsses algarismos 3,000.000 de tonela- de govêrio, altas patentes da Mari- tre Cônsul da grande República do polis é um verdadeiro centro de

, Norte e do timbre de sinceridade oradores e que sempre me tenho es-das capturadas aos países ocupados chegamos a um total' de nha, do Exército e da Fôrça Po- I I( aque es que a prestam, o que co- quivad o com unicamente duas pala-4.500.000 toneladas de navios mercantes à disposição do licial, representantes elas finanças, moverá profundamente ao bom e vras "Muitíssimo agr-adecido ",
"Eixo" - e, se há exagero em qualquer dêsses cálculos, o exa- indústria, comércio, figuras das pro- dedicado amigo de Santa Catarina é .. me ag-ora apropriado que me ex

gero é exatamente em favor do inimigo. fissões liberais, médicos, desembar- e do Brasil. presse mais profundamente - tal-

E não são sómente essas dificuldades em navios mercan- gadorcs, advogados homens-de-le- Não venho fazer o elogio pessoal vez com três ou, até mais palavras"
� e gratuito do senhor cônsul Reginald Após agradecer o sr. Jáu Guedes

tes as únicas que os eixistas têm a enfrentar. As maiores pe r- tras e jornalistas, Kazanjian, pois que isso seria aten- por suas tão bondosas palavras, ao

das ocorreram no Mediterrâneo e é impossivel substituir os na- A atmosfera reinante foi das tal' contra o seu feitio modesto, tão nosso Instituto Brasil-Estados Uni-
víos perdidos enviando unidades da Europa ocidental ou do nor- mais gratas e cordiais, simples e tão bom. dos e a todos os presentes a êste

,

d G'b lt t Esta reunião, por si só simboliza alruô co e o que êle representa, de-te da Europa, visto como o estreito e 1 rra ar represen a um À sobremesa, pediu a palavra o . , ,

I I' dum JUIZO, um JU gamento (a so cre a- sejo primeiramente estender minha
obstáculo intransponível. nosso confrade Jáu Guedes, diretor de da nossa terra, à sua atuação co- apreciação ao dr. Nerêu Ramos, e a

de Cursos do Instituto Brasil-Esta- mo autoridade consular, prornoven- todo o mundo of'i cial , por sua arn

dos Unidos, que, em nome dessa do, acorocoando, incentivando por pla cooperação comigo.
todos os meios e denotada.mente o Estou para deixar Florianópolis,I agremiação cultural, pronunciou as ., •

bi lt I
•

� maior inter câm 10 cu ura e econo- mas levarei comigo muitas e como-

seguintes e calorosas palavrqs: mico entre as duas nações, p ro cu- vidas recordações, muitas mais, re-
"Exmo. sr. Interventor Federal. raudo fortalecer cada vez mais o ceio, do que as que deixo atrás _

Escreva Exmo. sr. Cônsul Kazanjian. Exmas. espírito continental, que prima pela recordacões do dr. Nerêu Ramos e

Autoridades Civis e Militares. identidade dos princípios democrá- da vida" oficial daqui, recordações
Exmos, Representantes do Corpo ticos e pelo amor a Liberdade. de muitas amizades, da vida demo
Consular, Meus Senhores. O honro- Senhores. O senhor Cônsul Regi- crática dos Brasileiros, dos médicos
so mandato que me foi outorgado nald Kazanjian, que aqui chegou co- e jornalistas e de outras profissões,

FOl- um Iíasco o ataque a' Londres pela presidência do Instituto Bra- mo um estrangeiro, mas se tornou dos fazendeiros e cabô clos, dos pes-I. sil-Estados Unidos, que patrocinou um familiar bem compreenderá a cadores e operários, dos enfermos,
esta homenagem, sem dúvida muito tristeza que nos empolga à hora da pobres e infortunados, recordaçõesLondres, 6 (R.) - Toda a meçana o ataque e quantos justa e muito expressiva, autoriza- sua partida. dos círculos econômicos, comerciais,

imprensa mestra-se unânime aviões nazistas tomariam par- me a erguer esta voz, já crestada às S. Excia. bem sabe que a sua atua- industriais e bancários, bem como,
em apresentar os ataques da te nele", intempéries e já calcinada aos em- çâo ficou patenteada de modo tão para coroar todas estas recordações,
.avíação alemã a Londres, como O "Daily Express" afirma bates de uma intensa e atormenta- expressivo que ficará gravada não a admirável e indescritível beleza

d f, to' tilharí t _
da vida intelectual e pública, para só na memória como nos corações da natureza.

um grane e laSCO,

I que
o r ar na ar 1 aria an 1 cordialmente fazer o brinde, que é de todos nós. Santa Catarina tem parte direta

O título do "Daily Express" etérea que defende a região de E nós. os membros da Diretoria nas crescentes e mais estreitas re-

diz: "Enquanto Berlim está Londres "Ioí simplesmente co- do Instituto Brasil-Estados Unidos, lações entre vosso poderoso país,
eIU chamas, Londres foi ligei- lossal", e o "News Chronicle" embora tenhamos a certeza de que conduzido pelo seu grande Pr e-

t d b A Dra. JOSEPHINA em razão da sua ausência não so- sidente, dr. Getúlio Vargas, e os Esramente atac.ada". Observa qlle sus enta que um os seus o -

frerâo solucão de continuidade não tados-Unidos da América do Norte.
O fogo de barragem anti-aérea servadores conseguiu contar SCHWEIDSON \ 1I0S faltarãO' através do seu sucessor Peço-vos que vos unais a mim,
da capital britânica foi mais apenas 4 aviões nazistas voan- o interêsse, a assistência, Q amparo num brinde à passada, à presente e

violento do que nunca. do sobre Londres, durante um I
financeiro e moral com que sem- à futura grandeza de Santa Cata-

avisa aos clientes que es- p re contamos para o intercâmbio rina".
Enquanto isso, o "Daily He- período de mais de meia hora amistoso e cada vez maior entre As últimas palavras dessa oraçãold" f' 'lt' t D 1 f' t d tará ausente até princípios

I
Ta a Irma que o u nua a a- e qua quer arma, o os os americanos e brasileiros, pela difu- foram abafadas por estrondosas
que não causou surpresa a nín- matutinos de Londres salien- de Abril são da lingua, das artes e das con-

.

t d
.• . � palmas.

guem, "pois os rapazes e mo- tam o fracasso dos ataques, que qurs as a crencta a que se propoe
o nosso Instituto não podemos dei- ---------------

ças, que servem nas baterias foi verdadeira brincadeira, 25v·4 xar de consignar o profundo pezar Demissão do comte.
anti-aéreas, já haviam aposta- diante do que a "R. A. F." fez pela partida do amigo dileto que, da frota alemãdo saber as horas em que co- a Berlim. muito levando de nós, também tanto

«Lopes Vieira S. C. dos deixa de si". Estocolmo, 6 (R.), - O co-

Coqueiros» Ao terminar, recebeu vivíssimos mandante da frota alemã em

O "Lopes Vieira S. C, dos aplausos. , águas norueguesas, almirante
I Em seguida, o sr. cônsul Kazan- Boehm, foi demitido - segun-Coqueiros", evará a efeito, nas

jian tirando da pasta um grosso bló- do informa o rádio de Dinapróximas noites dos dias 6 e 8
do corrente (sábado e 2a, fei co de papel, começou a ler ... Seria I marca. Seu sucessor ainda não

a, s' 21 o seu discurso de agradecimentos? I
foi escolhido.ra), com início horas, Era! Muita gente, que receia a ora-
---------------

grandes bailes carnavalescos,
não sendo permitida a entrada

tória derram:da, já e�tava, ficando As anedotas e piadas aparen
de menores de menoe de 18 com O coraçao ,n� mao.,. Alguns temente ingênuas são grandes
anos, puxaram d� relógio para _marcar o armas de desagregação mane-

A Diretoria tempo do discurso. Mas, nao era na- [adas pela "quinta.colun'a"
N0 14t 3 v.2 da! O sr. cônsul pediu ao seu secre- (L. D. N.).

•

_______________ tário, sr. Erasto Macedo, que lêsse

Os canhões atiraram muitas vezes à queima-roupaNo ataque russo contra quiadores penetraram nos su- as posições fortes germânicas.Rzhev a guarnição alemã esca- búrbios do sul da cidade, en- Antes de retirar-se, a guarní
pou por pouco de completa quanto outras unidades atín- ção alemã fez explodir ou in-

,. destruição, Depois da barra- gíam os subúrbios ocidentais, cendiou inúmeros edifícios, que
gem usual de artilharia, o A luta feriu-se então, corpo a ainda estavam intactos. Mui
principal assalto foi desfecha- corpo, nas ruas, durante cêrca tos civís foram encontrados
do de sudeste ao longo de uma de 4 horas. Os canhões de cam- dentro das igrejas minadas,frente de 10 quilômetros, Os panha russos muitas vezes ati- que o inimigo não teve temposoldados da infantaria e es- raram à queima-roupa sobre de fazer explodir.

maior Ologanisação
de vendes de Folhinhas oferece vagas a

REPRESENTANTES E VIAJANTES,

A
na Capital e no Interior, com boas comissões.

diretamente à
Fábrica Progresso, Caixa 3097 - São Paulo

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.

Preços Cr. $2.40-1,20- 1,00
Irnp , até 10 anos

Verlda de
Ferro

CARTAZES DO DIA
lXlDJDaDDorJDaDnaDOODCXXDa���'dX1OOOO 'JibUCiJOCOUCXXX�OOIXJOCIIOf'1�

HOJE SASADO HOJE

CINE ODEON
FONE 1602 -

A's 4 e 7 1/2 horas

I
Firma importante, atacadista de ferro para fins

de construção e mecânlca -- eh 'lP!1B - de São Paulo,
procura representante relacionado e do rumo para
Fl ortanópotls e cir cunvlzlnhanças. Atendem-se so
mente ofertas detalhadas de uessoa com capacida
de produtiva. Oartas para' VENDA DE FERRO" à
Caixa Postal 447 - São Paulo.

3 v - 2

UM DRAMA NO AR Reconstrução da estrada Rio-
Com Lloyd Nolan e Lvn Bary Petropólis (DFB)

HÃO QUERO MORRER HO
DESERTO

Com Johnny Mac Brown �

Fuzzy Knight

Defesa Nacional Desenho

Colorido

A voz do mundo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ponham
Por Clovis Ramalhete - Copy

right da Inter-Americana, especial
para êste jornal).

Se os políticos, sobretudo os di
plomatas, tivessem bôas relações de
amizade com os homens de estudo,
·espccialmente, com os professores
de biologia" haveriam de obter al
guns esclarecimentos sôbre o que
.andarn fazendo, na História, os ale
mães,
Na verdade aturde o entendimen

to humano constatar que, depois da
Bastilha e de Napoleão, anda ainda
todo um povo a admitir um homem
como vindo para guiá-lo; para en

tretê-lo com dircursos ; cortar-lhe a

aba da camisa por econômia, ou a,

cabeça por castigo; separar marido
de mulher; encurralar homens como

gado; distinguir, na nacional idade,
�1I11 povo eleito e uma raça vil a per
seguir; e culminar a enorme misti
ficação ordenando uma sangueira
universal!
Porque, quanto mais se medita, no

assunto, mais solidamente se firma
aquela sentença que, de tão sábia,
já devia ter se tornado popular, e

que reza assim: "O único homem
que se admite seja nazista com de
leite, é Adolfo Hitler. Os demais lião
têm juizo".
Na verdade uma tal alucinação

coletiva, empolgando uma enorme

nação de espirito alegre, de gênio
inventivo e dada ao trabalho, não
póde ser explicada unicamente em

suas causas políticas. V'ale aqui
lembrar o aforismo de Claude Ber
nard: "O micróbio é nada, o campo
ii tudo", e em que se diz, portanto,
que o mal hitlerista [ámaís se pro
cessaria nos Estados Unidos ou na

Inglaterra. Os seus sintomas de es

cravisação civica, falta de freios
morais, subversão da finalidade so

cial do Estado, e ideação do mal
por méta de todo pensamento e

ação precisariam de outro tipo de
nação, para firmarem-se.
Na indagação das causas e condi

ções da implantação do nazismo
não se devem esquecer os traços
fundamentais da psicologia da na

ção alemã. E ai precisamente é que
° biólogo teria algo a fazer, na mesa
da paz.
Vêrnse agora à lembrança duas

linhas sem importancia de um livro
devorado por minha !feração, nos
bancos universitários. Não cuidava
de política nem de direito, mas con

tinha uma das revelações do sécu
lo. É aquele em que Gregório Mara
nõn narra o drama da luta, e da evo

lução do sexo. E lá acidentalmente,
êle adverte que, para distinguir as

raças do ponto de vista hiotípológí
co, seria necessário preliminarmen
te estabelecer o índice de frequência,
mais alto, dos biotipos, em cada
grupo racial. E aí está tudo!

O povo alemão não tem tudo, da
queles chamados ciclotimicos? f�
virado para fóra; instável entre a

alegria e a tristeza; de reações tar
das; adaptando-se à realidade ex
terna seja qual for, em vez de pro
curar conformá-la com seu íntimo;
escravo do ambiente, doméstico 011

político; de compreensão e pensa
mento lerdos; reunindo enfim todos
os traços que o sitúa entre êsse
grupo.
E aí está uma, observação, perdi

da em duas linhas de um grande
mestr.e do século, e com força para
trazer talvez uma orientação nova
à política internacional e à história
do mundo!
Daí deve-se concluir, nesta Idade

dos Hormônios, que a paz da Euro
pa e do mundo depende muito de
uma compreensão da psicologia ale
mã, no intúito de reconquistá-la ao

Beira0
Fábríc« de �Htef'!tos

de c(Juro
Pastas de CI,U·[O par a
cf1legi"is (H!jgO forte' e

barato), Cintos, Suspen
sór+os, 1\11-113". eH'

Só [w ·'C ..\SA BEIRÃO"
Rua Ttrad e ntes n? 3

! -Fl'iflI:lOÓpulit:-convivi o
.

educado das I�ações, , ,1 na política e constituição interna

Ilhe
o dil, guerra, f. Sucesslvan:cnle, as flgu.ras 111StO-! dos alemães, devemos incluir êsses Bem sei, bem sei meu Deus,

qUCl1
3" v>'.-20

rrcas CIu,e. vem seon�o. eI�lta.s: �elos I elementos, pa:a chegarmos a um rc- os xe n hm es p ol it i cos são r-aalistas, -�---_.........._..",,-......_-'

tentos "pai a seus, gums ILeSSldl1lCOS, sultado estável. e ciência, para eles, limita-se a Fi- O�... .., �

nada lIzeram. ale�l1_ de explora> �J1II O povo alemão é passivo, sem nanças. Gcografiu e História. Os

])0-1
ullil10 negocIofo�ach_o� de IIltU1Ç.10, as tendências imuginaçâo, dado à disciplina irnpos- brcs biologistas não passam de Ia- Pr,f rn o t i vo rt e vts g empSlcol,oglcas do PO\'O, E foram hem ta por fatos empolgantes, e de com- zcdorr-s de SÔI-OS e injeções, e ser- tr a ns pa c SfI ,e um 'i Pen -, ãosucedidos, . -

1 I P" 11' , ,

1 I I ''<' I d
.

prcensao en a, 015 srrvam- ie en .. vem no 111<lX11ll0 para cornp e.31'Cl1l J'1 ln"tn ti a, cun díver sos
Pois para realizar empresa cm. iüo o prato da paz, com os tempê- o corpo de assistência ,-e socorro" uóspe de s. fi,,·tar à 'I'r eves

sentido contrário a deles, agora que' ros com que Hitler, Guilherme, que marcha ao lado elos exércitos, F-Il Hacticlif', 2
estamos nas vésperas de i ngcrirmos Bismarck ou Fredrico ofereceram- no caminho das tr-incheiras. 136 6 v-3
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NOS S A MARINHA EM
,.

. 'Os [laçranies fotográficos aci=
GUERRA. - Rio. -- (Do COT- do, No patrulhamento dos nos- A Marinha do Brasil está ma foram colhidos a bordo de
respotuienie Especial Amorim I sos mares, na vigilância das I em querral E seus soldados lu- uma unidade brasileira, âu
Parqa, por via aérea) - Como nossas costas, na perseguição tam, estão em ação e procu- rante um serviço de patrulha
seus irmãos em terra e no ar, aos traiçoeiros submarinos do ram a oportunidade de oiruiar menta, nele vendo-se, em ple
os marinheiros do Brasil rea- "eixo", a marujada brasileira nossos irmãos, covardemente na atividade, junto a peças
lizam, presentemente, com pa- tem sido incansável, decidida, assassinados em nossos mares; moderníssimas de combate, o

triotismo, dedicação e amor à âestemerosa, audaz e digna de cooperando, ao mesmo tempo, valente, entusiástico, inuenci
causa Aliada todas as tarefas todas as. nossas glórias passa- para assegurar a navegabilida- vel e glorioso marinheiro do
que a guerra lhes tem reserva- das. de tranquila dos nossos mares. Brasil.

I
._----

<iABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pelo Faculdade de MediCina de

Porto Alegre
Clinica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às 11 e das 14 as 18 horas

Rua Vjtof M�irele�f 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

n. . h�
bO:mpanul8
Funddda em 1870 .. Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de ) 911

Capital Realizado Cr $ 9.oo0.ú00,00
Reservas, mais de c $ 59,000.000,0(')
Responsabilidades assumidas, c $ 4.748.338.249,78
Receita • $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro • $ 91.862.598,37
Sinistros pagos • $ 7.426.313,52
RPM til" raiz. íorédios e terrenos) $ 23.742,657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

« Allanca Baía»

4 •

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Aaente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, n' 39

Caíxa Postal D. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. «ALIANÇA.

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAÍ,
BLU:\1ENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

-(-(R-e-l--o-j-o-a-ri-a--R-o-;a-l-»�I
Rua Trciono n' 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

- TREl\'IEL
Aparelhada para concertar Registradoras, Numera

tiaras, vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser,
aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

vs63758

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lEi
o ESTJlDO-,Sàbado, 6 de Marco de 1943

M

o ........�ll $08�o40$produção, que cada vez aumenta vertidos, armados e camuflados, Irlanda, a África, a América do Sul,
mais. Ainda não os temos, mas ca- tendo para manejar as suas armas os suprimentos fabricados pelo
da vez mais numerosos saem dos es- ar tilheiros treinados pela Marinha grande arsenal da democracia" que
taleiros os Navios da Liberdade; e, em Little Creek, Virgínia. são os Estados Unidos. A vida dos

Assim dêste grande porto de No- homens nessas regiões depende dos
va Iorque, bem como de outros em aviões, dos canhões, os tanques que
ambos os litorais do nosso país, em' saem daqui para os longínquos carn

comboios sob proteção naval e aé- pos de batalha. Chegarão a tempo f
rea, partem para a Inglaterra, a I Se alguma dúvida havia a êsse res

Austrália, a Rússia, a Islândia, a peito, parece que já se dissipou.

Nova Iorque, fevereiro - Por Er- I de cidades do leste e do oeste, de
.nest Poole - Copyright da Inter- pequenas localidades que começam a

Americana, para "O Estado") prosperar. Todos os seus produtos
Todos os meses, cada vez mais in- aqui vêm ter velozmente. Para onde
tensamente, saem deste porto jovens vão êles? Os comunicados do Exér
de Tio Sam e munições de guerra cito nos falam de Rússia, Inglaterra,
para, as diversas frentes de comba- África do Norte, Golfo Pérsico,
te das Nações Unidas. Vendo sem- Austrália.
pre caminhões do Exército, barcas, Ainda não temos os navios neces
"chatas e lanchas velozes da Mar i- sários para transportar toda essa

.nha, eu fui por águas que enxamea-
vam de navios de guerra e carguei- ETOS até diques rigorosamente vigia- mpre5ados, e que tanto durante o dia quan-
to à noite se movimentam numa fe.'
.hr il atividade de guerra.
Ali chegam em fardos, caixas e Bancoengr-adados diversos, os produtos de

.guerra dêste pais. Centenas de r ô

los de arame farpado para a Rússia,
-centenas de grandes pneus de ca

minhão, caixas de metralhadoras
"'Tommy". Numa caixa lê-se uma

.inscr-içâo jocosa, encimada pelo de
senho de Hitler: "Aqui vai um pou
co mais de inferno para você".
Em barcaças e no cais há longas

fileiras de tanques e aviões de ca

ça e de bombardeio; caminhões,
ambulâncias, metralhadoras, ca

nhões anti-aéreos e outras armas de
muitos tipos e tamanhos, desde pe
querias automáticas até gigantes de
quarenta pés de comprimento. Pas-

. a) DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO
se� .por l1<:v�os cLl!a carg� pesada os

IJaz ia enti ar 111UlS na agua, e em

cujas cobertas se viam tanques (

aviões, dentro de enormes engrada
dos de madeira. Passei por transpor
tes apinhados de soldados a cami-
nho de remotas frentes de combate.

A munição não é carregada dos
cais, mas de chatas, para os navios
que estão ancorados ao largo de
Manhattan. Lá adiante vê-se uma

ilha-arsenal, com muros semelhantes
aos de uma prisão, e dela também

.

parlem barcaças para navios de
guerra ancorados perto. Tendo co
mo guia um jovem sinaleiro, abordo
um dêsses, que está sendo "carrega
do para combate". Em seu "deck"
vêm-se grandes pilhas de caixas de
balas para f'uzis e metralhadoras. Alugam-se Três casas à
Numa delas há êste recado: "Vocês rua Cam bo
de Berlim - ainda há muito mais ríú sjn; contando cada uma
coisas aqui de onde saíram estas 1" dois pavimentos, tendo cada
Em engradados abertos estão ]011- casa 5 quartos, sala de [an

gos projéteis negros para. canhões I tar, sala de visita, garage,
pesados de vários tipos, e numerosas quintal, galinheiro, 3 insta
bombas pintadas de amarelo para rações sanitárias, tanque de
os aviões. Num lote que cobre todo lavar roupa, instalações de
o tôpo de uma grande coberta vêm- radio e telefone- em butldaa,
.se longas fileiras de monstros ama- etc. Tratar com o proprie-
.relos, que pesam uma tonelada ca- tário, Dr. Agripa de Castro
da um. Faria, à Rua Vitor Meireles
E de onde vêm êles, êsses abaste- n- 24, Consultório médico. Quandocimentos? Por todo o ponto, nas cai- Telefone n° - 1405.

xas e nos fardos, lêm-se os nomes 52

desde que começou a guerra, a, Ma
rinha, o Exército e a Comissão Ma
rítima requisitaram todas as embar
cações mercantes particulares em

condições de navegar no mar, Cen
tenas de cargueiros já foram con-

«(Líder» Construtora Ltda.
---------,------

Cruzeiro do Sul 5 ../A. Em organização
Resultado Oficial do Sorteio do dia 27 de Fevereiro

Serie A
de 1943

Serie B
40707 Uma construção de
50707 Um terreno de
60707 Um terreno de
70707 - Um terreno de

5.° 80707 -- Um terreno de
10 Premias - Os títulos com o final n."- 0707 (Milhares)

Premio Titulo1.0
2.°
3,° "

4.° "

" "100
"120

1000
10000

"

" "

" " "

Total dos premios dis

Diretor Presidente

n." c-. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
c-. $ 5.000,00 Cr. $ 10.00,00
Cr. $ 3.000,00 c-.s 5.000,00,
Cr. $ 1:500,00 Cr. s 5.000.00 Ic-. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
c-. $ 5.000,00 c-, $ 7.000,00 I

c-. $lOOOO,OO c-. $ 20000,00
Cr. $12,000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cf. $ 50,000,00 c-. $100.000,00
Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

"

" " " 707 (Centenas)
" " " 40707 (Invertido
" " " 07 (Dezena)
" " " 7 (Finai)

tribuidos em cada série Rs.

Dr. F. da Gama Cerqueira
Fiscal do Gov êr no

o próximo sorteio seria realizado filO dia 31 de Mar(o de 1943

Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado) Livros à venda
FlorianópolisUm prêmio de Cr$ 30.000,00 para

A Inspetoria da Emprêsa "Líder" Construtora Ltda., a cargo do sr.

José Fatuch, nesta cidade, tem o grato prazer de levar ao conhecimento dos seus dignos as

sociados e ao público em geral, que foi contemplado com o prêmio de c-s 30.000,00, a apó
lice do número 40707 da Série A, pertencente ao Clube Beneficente dos Dez (componentes da
Fôrça Policial do Estado). Esta Inspetoria se congratula com os felizardos

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).
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;Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

lanco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano 0.0 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertítleado
n. 1, em 20 de Setembro de 19b8.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
,

Códipos usados: MASCOTTE la. 8 2a. edição
FLORIANOPOLIS

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
'Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
'llepresentante da Caixa Economica Federal para a venda

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

Paga todos os coupons das apólices Federais 8 dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :
c/c à dlsposíção (retirada livre) 2%
C/C .Ltmítada 5%
C/C Aviso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuracão para receber vencimentos em
�as as Repartlcõea Federais, Estaduais e Municipais. -01

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

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaceutico NILO LAUS

Hoje e amãnhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

PerFumaril5.--A,tigos de borrachd.
Garante-se a exata observância no receituáric médico

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

FONE 1.642

os' tanques entraram em a�ão
Moscou, 5 (D. P.) - No curso de uma batalha de dois

dias travada ao sudoeste de Voroshilovgrad, foram mortos

200 'alemães, enquanto em outros setores os russos rechaça
ram poderoso contra-ataque, infligindo muitas baixas ao ini

migo. A ponta de lança dêste contra-ataque era formada por
fileiras de tanques, que investiram depois de violentos ataques
'lançados pelos aviões de bombardeio de mergulho nazistas. O
bombardeio aéreo foi tão intenso e preciso, que não se podia
imaginar que alguma coisa pudesse resistir. Contudo, quando
os tanques entraram em ação, os russos, que estavam alertas
em seus redutos bem protegidos, deram início a um fogo anti

tanque tão nutrido, que as máquinas inimigas que encabeça
vam o assalto foram literaímente destruidas, enquanto as que
lhes seguiam fugiram precipitadamente. -

-c,

Soe. Anônima Comercial MOELLMANN
Na séde da Sociedade, à rua João Pinto nC'l 2, nesta

(apitai, acham-se à disposição dos senhores adonlstes todos
os documentos a que se refere o art. 99 do Decreto-lei n° 2627,
de 26 de setembro de 1940. _

Florianópolis, 1· de março de 1943.
Hugo Moellmann, diretor-gerente.

137 3 vs-3

lHE LONDON & LAHCASHIRE INSURANCE (o. LID.
Sêde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR, $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente.'
L. ALMEIDA R Art. Bitencourt, 18

5
m��

"Finalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violenta"

UIII nlloso atestado sôbre os 8'81tOI
do Xarope Toss

Não hã melhor comprovação da eH
eãcía de um medicamento, do que as
próprias opiniões dos que já o usaram.
E assrm como a declaração acima. do
sr, C. C, M,. do Rio, são inúmeros 08
atestados sôbre a ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das tosses,
gripes, resfriados, bronquites e coquelu
che, pois o Xarope Toss é composto de
elementos de ação conjunta sobre as
vias respíratorias,

O Xarope 1'OS5 não contém narcótícos,
nem tem contra-indicação. Póde ser usa
do com segurança por adultos e crianças.
Com seus elementos perfeitamente do

sados e escrupulosamente manipulados.
o Xarope Toss atua sôbre a flora micro
biana, 'por sua ação antisséptíca. Elimina
RS toxinas, com seus efeitos nos Intestí
no� e nos rins, Regula fi circulação san
gurnea, pela branda ação tônica sóbre
o coração. Age sóbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e Ior
talece as mucosas da traquéia e do.
brônquios. Seu sabor é agradável,
Combala suas tosses, gripes e resfria

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
um vi?ro e defenda sua saúde, logo aoa
primeiros sintomas destas afecções das
VIas resp.i'Y'àtorias com B. ação sccurs
deste ruedicamento eficaz. Vidro: [,$;)(18.

<'O DIREITO" I obra com

pleta, encadernada, em 119
vo 1umes com os respectivos
Indices, t.o rrrbern encader
nados.
((i]ODIGO CIVIL" comen

tado por Ferreira Coêlho,
em 26 volumes encaderna
dos.
'(Jurisprudencia do Supremo
Tribunal Federal" em 23
vo 1umes encadernados com

o Indice até lo volumes.
('Legislação Federal" de
Janeiro de 1937 até o

presente.
"EU SEI TUDO" revista

completa em 94 volumes en

cadernados, tendo cada vo

lume tres fascículos.
'(1 Ilustração Brasilei

ro", obra completa em 33
volumee encadernados.
"Direito Constitucional"

contendo a Constituição do
Império e os comerreozrcs
de Barbalho, Carlos Maxi
miliano, Araujo Castro, Au
relino Leal, A. de Roure e

outros às diversas Consti·
tuições da República.
Ver e tratar à rua' 'Deo

dóro" n° 23.

REfRESCANTE - DIGESTIVO
ANTI-ÁCIDO - SABOROSO

IIUtm
ACACIO MOREIRA

ADVOGADO
ESCRITORiO: lua Deodoro. n' 23-
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Porta Hotel.

apartamento 112
C. Postal. 110 Fone. 1277

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Frequentemente a alimentação não contem a

taxa de cálcio necessório à formação dos
ossos, nem proporciona energias pega au

xiliar o desenvolvimento. A EMULSAO DE
SCOTT é tônico alimento sem rival pois feito
do mais puro óleo de fígado de bacalhau,
constitui o mais eficiente reconstituinte

OR
----------�------------a----=--------�·�=-�l

D· UJO ...�L;': �?���, G�U.!:D.�i: Ire .

Í'il'l,:-(!L, \JArh.�,;:.i\i: ; ,1 •. i
E speciausta, assistente do Prote s s cr San s on 1,1de Rio de Janeiro,
r I Pela manhã. (II'S 10 a- ! 2
\..0 n,u hu: A' tarde, das 3 8" f: I

Dr. MADEIRA NEVES --'-médico especidbtõ e rr

DOENÇAS DC)S OtJNi(�)S
Curso de Anerteícoamento e Longa F'rátic?I no ft'o '110 .]Rn,·a"o

( It Pela msnhâ' às terças .. quintas e sab.!.El?ti. ,i11S UJ és 12onsu BiS horas: à tarde. díaríamente. das 1:1 iH; 13 noras
Consultório: Rua Joãu P10111 u. t, :os' iJr;-a!o -- i OH": ! ih

Residôncia: RUIl PreRi'�\'ntp Couunh«. 2:�

dos ditadores
S. Paulo - (Por Jaime Soares - Exclusividade do C. E. C.

para "O 1<Jstado").
A história nos mostra como acabaram todos ditadores. Cé

sal' foi assassinado. Luiz XIV, para ser enterrado, foi preciso
fazê-lo durante a noite, às escondidas, para o povo não lhe
estraçalhar o cadáver. Napoleão acabou com a invasão da
França pelas tropas estrangeiras. Napoleão III sucumbiu com

as tropas alemãs era Paris.
Dizia Newton que o que êle sabia era a água que tinha

DI. AUCiUSTO DE PAULA lJJ�al:;�'[ll��a��S;J�l�1 nUIDa concha na mão e o que êle não sabia era a água de to-
F!urialluj1oUs dos os oceanos do mundo. Um ditador tem cérebro humano

Resldênela e Consultório: Rua Visconde de Ouro l'rew .5J como qualquer e, portanto, o que êle sabe é a água de uma

(próximo ao Teatro), concha e o que êle não sabe é a água de todos os oceanos. De-
Cirurgia geral e Doenças de Senh0r<11i. mais, em torno ele um ditador se reunerrí todos os aduladores

Fisioterapia: Diatermia, Iníra-vermelho e U!!n�-Violeta. que lhe sabem conquistar a lisonja por meio de lisonjas. Daí
CONSULTAS: Dtartamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas o fracasso matemático de todos êsses homens que idiotamente

Fone 1.644 pretendem enfeixar no seu cérebro todos os conhecimentos
..-.-----�-.---Q--- .;; .. .

'1
suficientes para resolver GS mais complexos problemas.Ciuuca medli(O·CBrurg�ca e$�����!�Z��da d'ê Os ditadores podem tudo, mas não ))Üdem penetrar em n�-OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e Gi�rl�G�NrA uhum cérebro para dêle extirpar as idéias. E, entao, a conspi-

D· �AVA S � 1'1 r;;; ') c) r.
-

ração das concíêncías é fatal, porque de cérebro a cérebro e de
r..J ..' L,,,,,,,, \."" s.. ,�.. V {:-\ bôca a bôca elas murmuram e se expressam acarretando a fata-

Ex-Interne do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e t;x-eSlilni�í'10 :io� lidade da quéda dos governos totalitários. Todas as bibliotécas
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gemes (5. Paulo) do mundo hoje são insuprimíveis e a história é a mais tre-Chefe cio Serviço de Oftalmolf}!Jia do DSl1aricHI1ElHO monda lição como é o mais temeroso libélo contra o totalita- O. Pálido.. Depaupe"dol,de Sdúde e Hospital de Caridade r ismo. A liberdade é como o sol, que as nuvens por um mo- E'Clotlldol, Anêmicos, Mã ••Ccns. Rua Felipe Scbmidt, �, Ft>;ie 1259 men to escondem, mas, que, súbito, as rompe e se manifesta que criam M,grol, (d,nçalConsultas: das 15.30 às 18 horas -

O 1 'd .c I 'f b -

t niRestdencia: Conselbetr. MiifrH. 77-i-'l_ORIAN()POUS. no esplendor formidável da sua Irradiação. so po e sorrer, UqUIICIII, rcce erae I o -

como a liberdade, eclipses, mas acaba por surgir, intenso, jor-,' ficaçíio geral do o,glnhmo
Hii'il'!nnO Ot jJiAfiNiJ�T!t:U rando luz sobre a terra inteira. com o

O idiotismo e imbecilidade dos ditadores consiste no con-:

S Ivencimento, que possuem, de que são os orientadores mentais :1; a n fi ri e n oelas populações. Ou que são ou que pódem ser. Êsse julgal11�n- QI li LI
to é ridículo para qualquer indivíduo que pense com raCIO

cínio. Aliás, isso ocorre em povos que não têm passado polí
tico e, portanto, sem experiência. Nunca poderíamos as�istir
a tais tentativas numa Inglaterra por exemplo. Os estadistas
britânicos têm a perfeita visão e conhecimento da realidade
humana. São objetivistas. Não usam artifícios e não criam
fantasias para se perpetuar no poder. São práticos e suma

mente psicólogos. Êsses programas de ditaduras s� podem �er i Rio, 5 (C. P.) - Informam de
aruultetados 1)01' aventureiros de países desprevenidos de hIS- Recife através de U111 telegrama da

.

d
'

Aaencia Nacional, que o generaltória, passado e personalidade. Hitler é exemplo fnzante essa N�wton Cavalcanti reuniu no seu
verdade. Mussolini é outra. E, quando nasceram a Alemanha aabinete no edifício do Quartel
e a Itália? Que experiência política essas nações possuem General, os jornalistas pernarubu-

patrimonial' a personalidade do seu povo? I canos, palestrando por· espaço depara quasi uma hora .

......- = ""N'_I O general explí cou que há vá-
}\SSURANCE I rios clias fez um a'pelo aos fazen

I deiros pernambucanos, no sentido·
'de fomentarem a produção de gê-
! neros alimentícios. Agora, o gene
I ral Newton declarou iniciada a ba-
1 talha da rprodução do Nordeste.
I Apelou diretamente para os usi-

I neiros, senhores dos engenhos e:
..... ......__........"..,__...... ·.,..,. -.- i propriedades de terras, no sentidO'
;;����-����� iiiiiiiiii� iiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiii� ;:le ainda mais a ba,talha da produ-

cl"io. intensificando a producão de
ârtigos cujo consumo aUl11cntou_
,Dizendo esperar que seu apejo se

�a prontamente atendido, afirma
que a batalha da produção virá in
tegrar o nordestino de corpo e al
ma na formacão dos grandes cen

tros de prodllcão para abasteci
lllen lo das tropas nacionais e das;
)laCÕCS aliadas.

I Salientou, por fim, que os Esta
;c1os 'Cnicios são um grande amigo>
: do Bl·asiJ. Hó pouco tempo, ali es
i leve, constatando a grande popu
! lal'iclade do pres!dente Vargas en

IlI'e () povo amencano.

Dr. MARIO WENDHAUSEN -- ���:11����o �:�
de Medicina da Universirlad(! do Bra1;H)

Ex-Interno do Serviço de Clínica Médica do Pretessor üsvelde Oliveira
médico do Deuartamento de SaMe

idioíisRno

CLINiCfo� MÉD1C/\
Moléstias internas de uduttos P l'rí"'1(;'1".

Consultório: Roa Felipe Schrnldt n. 38 -- Te!, : 4:!(i
Resldencie: Rua Visconde dI" Ouro Prt"to n , 'lo Tpi.1523

Berarío -Das 15 às 18 horas - Fr.ORí,t..'-.':'i'OUS.

I o.. Af1tônio Moniz Ide Afegão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica a Cirurgia do
turex. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. as.

Diariamente das 15 às

Propdetários: J. Moreira & Cia.
S de Fevereiro

Foi entregue aos ;>rest3m�s'as HUda e Ivaldo Brasil,
residentes em FlorÍinópo!i 'I, p3ssuidoras .

da caderneta D. 12.751, cr)otempladf1s no sorteio de �
de fevereiro de 1943, com o pramio maior, em merca

dorills. no valor de Crs. $6.250.00.---,----���----------------------------

1'1 i!>.!Ulfl\lll.rUl:U

Dr. Dhirna I'v1reilmann
Formado pela Unj'ver�lla;j(' de

Genebra {Hu!oa!
Com pratlca nOB h',i'pltaiB eurooeu
Oltníca médícs <>ill geral, ;;(;di�Úrf&
doenças do sistemg nervoso, a pli re

lho geníto-urtnar!o ,io homen
6 da muíner

Assistente Técnico
Dr. Pau!o Tavares

Cur!1O de Rsdlologla Clínlca com (J
dr. Manuel de Aurou Cl'lmpanBr!o

ln
h oras.

I
São Paulo). Espee.alizado em Hi·

HESIDÊNCIA: . I�!(:me e Saúde PtibUCR. pela Unlver
aídade do Rio de Janeiro.Almirante Alvim, 36 Gabinete de Haia XT'el efone n. 751. Electrocard jogra tia climca

1-
......-......- -_......,.; Me:ab()I!lHn�l basal II

�'on :lagern n�lOàenal

Dr. Roml"S."o. o bheie de n�lOteiaDia
..... • LabonltOilü de rnicíoscop:a t-

I
ilr.a!ise clínIca

HIW F.en�U!!.10 Muú!:u:do,'
TelefÜf!c L 11:15

'"I nDTll Nppn,!ç;

I

THE LONDON
e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

(Represen tan te)CLlNICA -MEDICA
Molestlas internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Eàifi
cio Amélia Neto--fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA·
Av. Herclllo Luz, 186

- Phone: 1392 -

L. ALMEIDA - Rua Artista Bittencourt,18

Crédito Mútuo Predial
�---;���

DR. AGRIPA DE PARlA IRua Vilar Meireles n' 26
Telefone n· 1405 ,ICLINICA MEDICA

Homens e Senhoras -_ Mo.1!éstias Nervosas -

MOléstias,'Mentais
Consultas diárias das 5 Ihoras em diante·-

.. 1 ••
14

Alü{}Cl-se
a. caso. à
rua Co ns.

Mafra, ri? 150. do t.odc de
todo o c o nFô r to , preferindo
se fc rn i l io que sai b o c o rt

:

se rvor o prédio. lntonna
cões do local. das 8 às 11
� dds 14 às 17. Fôro dessas.
horas, na rua Esteves Ju
nior, 93.

c s

\

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

-"'����

"'I San g u enol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TO�HCOS:
ARSENIATO, V f�NADA
TO. FOSFO�OS,(ALClO

ETC,
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Llc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

f

4 de Marco
Mais um formidável sorteio rpl\lizará a Crérlito Mú

tuo Predial, DO dia 18 lie Fevereiro (5a.feira),
com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00
Não va.cile, Adq uira já a sua caderneta na séde da

I Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
�f> Ouro Preto nO 13.

_ i",,�-�-:------:--:---------------

I Consultas médicas grátiS !As autoridades responsáveis pele A Estatística Mm':ar, destinada a

Ilfiel execução das Estatísticas Mili· facilitar a preparação rápida, e tão Contribuição mensa.I anenas Cf. $2,00tares podem exigir, sempre que hop· das da Nação, exige que todos os
ver dúvida quanto à veracidade eh perfeita quanto possivel, do apare· R -dA. Aluga-se ou vende·se confortável

resi�'I'1q I
•

f -

d· Ih t t' I d iA eSI enCl8 T Sub-lsent.1 no. princ:ipllhua quer In ormaçao, que ca a ln' arnen o ma ena as 'orças arma· dência, com linda vista para o mar. rataformante prove o que declarou. A brasileiros lhe prestem cooperação.
com o sr, Eduardo dos Santos, à praça 15 de novembro, 27. muncípioe do Estldo.má-fé constitue crime contra a se- Subtrair-lhe apôio é trabalhar con-

5 v, alt 17P.'turança nacional. (D. E. M.), TI\! 'a ·u) ·\1.uan.3 wa I!Sll.1H o e.ll __...... _

..

fomentando a pro
dução nordestina

Machado & Cia.
Agências e

Representações
Calxe postal - 37

RUI J040 Pinto -� 5

FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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§ M! V7
o ESTADO-Sábado, fi de Marco de 1943 7

Lira Tênis Clube
fi e segunda-feira, 8.

-Mesas a venda na Relojoaria Horitz: Cf. $ 30,00.
$ 50,00.----

Dois grandes bailes - Hoje,

----Ingresso para sócios: talão aealses;

Faz pena ver a Ritinha sempre sem companhia ...
Também, só responde "Não posso!" Vive mal
humorada... não conhece o regime ENO I ...

É

de março.

o REGIME

A «RftF» e o ano da decisão IA Grã Bretanha inicia o ano de poder de fogo, um "plafond"
de 1943 - o ano da decisão elevado e excelente facilidade
com uma balança maior de su- de manobra.
perioridade técnica no ar do Nessa base, os aeroplanos
que em qualquer época ante- britânicos não - sómente são
ríor. Três aeroplanos de cons- os melhores existentes em to
trução britânica - o "Spirfi- das as categorias importantes,
re", o "Lancaster" e o "Beau-I como ainda, no concernente
figter" foram e há muito re- aos tipos menos vitais, tal co

conhecidos como supremos nas mo os de transportes de tro
suas categorias de caça, bom- pas, não são os alemães, mas

bardeiro pesado e caça notur- os norte-americanos, os mais
no, respectivamente - inci- eficientes, ao passo que os Es
dentemente três tipos de aero- tados Unidos possuem o bom
planos de guerra de ímportan- bardeiro diurno mais podere
eia decisiva. l samente armado - a fortale-
Há ainda dois outros apare-I za voadora.

lhos ingleses, o "Typhoon", CO-I Ao demais, o novo' avião
mo anti bombardeiro, e o 1 transporte britânico "A v r o

"Mosquito", bombardeio leve I York", embora ainda não seja
de grande velocidade, que de- : fornecido em grande numero,
monstraram uma superíorída- i d.emonstrará a mesma.super io
de marcada sobre o .outro me- ndade na sua categona, como
lhor aeroplano dessa espécie,! o demonstrou o "Avro Lancas
.o "Mustang" manufaturado ter" entre os bombardeiros, 10-
nos Estados Unidos para a Grã go que comece a ser usado em

Bretanha e que é agora o me- grande quantidade. E o caça
lhor aeroplano de reconheci- norte-americano "Corsair" la
mento. go virá ocupar o seu lugar en-
A verificação dos gráus de tre os "Spifire" e "Hurricane"

eficiência pode ser efetuada da marinha, que são presente
com considerável precisão. A mente os mais eficientes na
"Eficiência de combate" pode sua classe.
ser reconhecida como a soma A Alemanha, dessa maneira,
da percentagem de eficiência enfrentará um ano de guerra

_

ou deficiência das varias qua- decisivo, completamente, em
lidades que constituem Q poder atrazo na esfera da guerra aé
combatente. rea, comparativamente à Grã

Os caças japoneses "Mitsu- Bretanha. Essa superioridade,
bishi", por exemplo, dispõem que a RAF construiu e mante
uma grande capacidade de su- ve ao longo de três anos de
bida, mas são deficientes em guerra ofensiva, será um dos
blindagem, velocidade e poder fautores decisivos para assegu
de fogo. O novo "Spifire 9" - rar o êxito rápido da ofensiva
de outro lado, combina a gran- das nações unidas, que já foi
de velocidade com um gran- começada.

Quantas moléstias provêm de
intoxicação interna? E é pre
ciso, de qvondo em quando,
limpar os intestinos, desobsrruir
o organismo ... o que se conse

guirá com O uso contínuo de

um laxante suave como o "501
de Fructo" ENa. O regime ENO
- ENO tomado ao deitar e ao
levantar - dá bom humor, bôa
disposição, evitandoa prisão de
ventre e suas consequências •

70 ANOS DE FAMA MUNDIAL

USAL DE FRUCTAII

-

• Para suavizar e rejuve- _

nescer a pele, há um pro- �
_ il

duto perfeito, o 5ABAO J
RUSSO. Aveluda o pele, �combate espinhas. cravos e �

manchas SABÃO RUSSO
sólido ou líquido .. .sa,

s. B. Caixa dos empregados no ComérciO'
Assembléia (jeral

Ccnvido os Senhores sócios desta Caixa a comparece
rem à sessão de Assembléia Geral, que se realizará, no dia 7
do corrente (domingo), às 10 horas, em sua sêde social, à rua

Felipe Schmidt (esquina Alvaro de Carvalho), a fim-de se pro
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 25-3·1944. .

Florianópolis, 2 de Março de 1943.
Antenor Borges, r-: Secretário

4 v-�

LA�}L� AJU�!D? ISindicato dos Em�regado� no Comércio
Ultimamente têm sido em- de Florianópolis .

pregados novos btumes e astal- Assembléia (jeral Extraordinária
tos na pa�imentaçã? das ruas. Convidam-se 08 associados para a reunião de As-
Um quimico americano, por sembléla Geral Extraordinária que terá lugar em sua sé
exemplo, descobriu, que o ca- de, à rua Oonselheí-o Mafra n° 35 - eebradoàs=- 17 horas

O•• fé dá uma excelente matéria do dia 8 do corrente, a-um-de se proceder à eleição dospera nos segumtes riscos: plástica, Que póde servir tanto três aeaocíados que comporão a lista trípllce a ser apre-INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI- para fabricar dentaduras, co- sentada ao exmo. sr. dr. Presidente do Egrégio Conse-
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO, mo para pavimentar as ruas. lho Regíonals do Trabalho da 4a Região (Estados do Rio
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL - ACI- A descoberta é, sem dúvida, no- Grande do Sul e Sat. Catarina) para escolha dos vogais e

DENTES DE AUTOMOVEIS RES- tável. Mas há coisa melhor, ou suplentes da Junta de Conciliação e Julgamento de
PONSABILIDADE CIVIL pelo menos mais estranha: na Florianópolis, no perIodo de 1943 a 1945.

índia, ao que se sabe, empre- Não havendo número legal pI.I'a funcionar a as-CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO: gam o açúcar nas construções sembléia em primeira convocação, tar-se-â nova convoca-

C S 2 000 000 00 r das rodovias. O açúcar é místu- ção para uma hora após, isto é, para as 18 horas.

r rado com o alcatrão e asfalto, Florianópolis, 6 do março de 1943
.•

.

IJ ., para formar uma mistura que
-

A Diretoria
Séde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')

I se torna insolúvel na água.Num 139 3 V8-2
trecho de alguns metros, em ,,-

Sucursal em S. Paulo, rua Baião Paranapiacaba 24-60 andar uma cidade daquele país, em

N LOPES VIANNA
.

ruas assim asfaltadas, não se
• fizeram sentir os efeito do trá-Agente-Geral em Santa Catarina fego muito intenso, nem tãoRua Felipe Schmidt. 2 z: Caixa Posta), 172 pouco das fortes chuvaradas e

I
Telegramas - «Vianna. - Fone., 11')2 do calor excessivo.

- FLORIANOPOLIS -
Sub-agentes nos principais municípios do Estado DONDE VEl\'I O DINHEIRO

I A origem da moeda remonta
------------------------_-! aos princípios do século VIlA.
______________________.::3:.:;2�v.:.s_-:.;9:... C. E., segundo conta C. d'Agos-

tinho, antes dela já os metais
preciosos se prestavam para
as trocas: Davam-se assim as

jóias, o ouro e a prata, apenas
fundidos, como pagamento pe
lo que se adquiria. Entretanto,
êsses metais, afora os conver
tidos em jóias, conservam-se
em lingótes, ou seja, em peque
nas barras. E como tinham o
valor pelo tempo de sua produ
ção, pelo trabalho de minerá
lo (" valor ponderável " ) etc. ,

eram recebidos em pagamento,
nessa proporção, contra os

objetos por que êles se tro-
J

o QUE

Oficina Técnica
((ROYAL»

Instalada modernamente e dirigida por técnico espe
cíalízudo, 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
p Alt.sl cavam.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BAilES mulheres russasIVida Social I115;$3 =m
Londres, 6 (R.) - As mulheres russas auxiliam os pilo- .

tos norte-americanos a voar para a Rússia, ao que revelou o

marechal de aeronáutica "sir" Artur Longmare, em um almô
ço realizado nesta capital, durante o qual descreveu recente
viagem feita ao local em que os pilotos americanos, que vão
para a Rússia, cncoutram dificuldades para orientar-se. Disse o
o marechal Longmare: "Os pilotos americanos ficaram muito
admirados, quando recentemente encontraram muitas mulhe
res esperando em determinada base seus colégas norte-ameri-
canos para �ssa difícil tarefa" .

I._

PõrulõlOra�_isras;;

Em Floriélliópo!is
O simpático e concorridíssimo "Clu

be da Co l ino " apresentará, nos dias 6 e

8, dois grandes bailes co rn ovc Ieeco s , no
seu orn p Io salõo, convenientemente p r e
parado para acolher gra:;'1.de número de
foliões.

Há grande especta tiva ern tôrno
dos eiernen toa que integram os blócos que
vão animar o "Lira Tênis Clube".

Anlversãl'lo81 IDecorre hoje o natal' cio do
nosso distinto patrício sr.

Fer'lnando Pacheco d'Avila, digno
chefe do tráfego da Diretoria
Regional dos Correios e

Telé-I,grafos.
•

Faz anos hoje a exma. sra. d.
Tabita Campos Gonçalves, es

posa do sr. João Gonçalves,
ativo representante comercial.

*

o "Clube 15 de Outubro" vc i o Ee
recer, nos dias 6, "1 e 8, o n irno d o s bailes de carnaval
aos seus numerusos sócios e o d rn i r o doras.

Argel, 6 (R.) - O corres-] mente demitido o prefeito de
pendente do "Canadian Broad- 'Iorã, que também se opusera
casting System Corporation", i ao desembarque aliado.
sr. Charles Collingwood, anun-. .•�...........___...,_..��<

dou que está sendo procedi.do FRACOS •
o expurgo de certos funcioná- AN�MICOSrios na Africa do Norte Fran
cesa.

O chefe de polícia de casa-Iblanca foi substituído, segundo
declarou Collingwood, que o

qualificou de adversário da
República Francesa e da causa
aliada.
Também foi substituído o

nos general Robert Boisseaux, co-
. mandante da divisão francesaNos Coqueiros I de Orã. Êsse general chefiou,

, Em as noites de 6 e 8 do corrante naquela cidade, a resistência
o "Lopes Vieira S. C." dos Coqueiros, vai ao 'desembarque aliado, mas
que prometem alcançar grande êxito. continuará no comando das

*
li<
* forças francesas de Grã.

--------------------------- Há alguns dias, foi igual-
O «eixo» dansando ao som das

músicas russa e- inglesaLondres, 6 (R.) - O regres- frente oriental, são as melho
so à Itália das divisões italia- res que a Itália possue. "Embo
nas procedentes da Rússia não ra êsses soldados não tenham
deve ser considerado como pro- demonstrado qualidades ex
va de divergência entre Hitler traordinárias de guerreiros -

e Mussolini, diz Vernon Bar-: acrescenta o referido jornal -

tist, em artigo publicado no têm pelo menos a vantagem de
"News Chronicle", acrescen- saber o que é um campo de ba
tando: "O "eixo" está-se pre- talha. Apesar de todas as De
parando para a defesa da Itá- cessidades dos seus exércitos, o
lia e os italianos naturalmente próprio Hitler póde compreenmostrarão maior energia na der agora que a Itália precisadefesa de seu solo natal. Uma rá dêsses homens para deten
vez que as divisões italianas dê-la. No entanto, é muito
regressaram à Itália, serão in- agradável para nós ver o "eixo"
tensificadas duas tendências: dansando ao som da música
uma é a da resistência em fa- dos russos e da nossa".
zér novos sacrifícios pela Ale-
manha, e a outra diz respeito
ao desejo de saír da guerra".
O "Daily Telegraph", em edi

torial, declara que a retirada
dos italianos da frente russa
"constitue uma contribuição
pela qual os alemães podem es
tar bem gratos. r :"
Também o "M a n c h e s t e r

Guardian" salienta que as tro
pas, italianas que voltaram da

* *

'\'ambém o "Desterro R. S, Clu·
be", da rua Demétrio Ribeiro, efetua
rá concorridos bailes nos dias 6, '7, 8
e 9.

Festeja hoje seu natalício a

exrna. sra. d. Cecília Belo Wan
derley, esposa do sr. advogado
dr. Wanderley Junior.

•

Fazem anos hoje':
sras. Noêmia A. Alves e Do

natila Marques Nunes;
sritas. Hulda Mancelos e Ma-

ria de Lurdes Mendes;
sr. Honorato Soares;
o jovem José Lúcio Bruno;
meninos Ronald Capela e Irã

Manfredo Nunes.

EstreitoHo
o benquisto "Clube 6 de Janei

ro", do Estreito, vai oferecer dois ani
modos .bailes carnavalescos nos dias 6
e 8.

TOMEM

Yinlro CreasGtai
"SILVLlRA."

G,ond. TónicoNas Capoeiras
Estão convidados todos os sócios e

pessoas simpáticas ao "Clube Recreativo
12 de Setembro", para os grandes bailes
de carnaval, que o mesmo realizará
dias 6 e 8.

;--';;;n;;;a ���co-CirÚrgiCa do IJ)R. SAULO RAMOS :,
Especialista em moléstias de ;senhoras - Partos. '

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: (lII'1tõmago vesfcula, útero. ovár!08,
apêndic'e, tumores, etc. - CIRURGIA

.

'PLASTICA DO PERtNEO - Hél'nlas,

Ihldrocele, varlcocele. Tratamento sem "

dOI' e operação de Hemorroides e vari-
.

zes _ Fracturas: aparefhos de gêsso,
Opera nos Hspltais d�

�lorlanópou..I'.·.Praça Pereira e onveira, 10 - .

Fone, 1009 ..

Horãrlo: Das 14 às 16 horas. dIar1a- ,';
mente. .;

-

MILTON C. CARVALHO e

LILIA C CARVALHO
participam o nascimento de

sua primogenita
ELIZABETH.

Fpolis., 6 / 3 /43.
realizar bailes

3vs-l143
Comandante Rend

Rio, 5 (A. N.) - Está
sendo aquí esperado bre
vemente o capitão de mar
e guerra Charles Joseph
Rend, novo adido naval
dos Estados Unidos, junto
ao govêrno do Brasil.
O comandante Rend é

um grande amigo do nos
so país, onde .,serviu, de
1939 a 1941, corno mem·

bro da Missão Naval
Americana, junto à nos
sa Marinha de Guerra.

Comprar na Cf SA MISCE
LÀNEA é saber economizar' MARAVI..LOÇÃOCaspa 1

LHOSA!
NotíciasEcos e

A Sociedade de Medicina e

Cirurgia de S. Paulo comemo

rará, no dia 7, o seu 480 ani
versário de fundação.

•

Estará arpanhá de plantão a

Farmácia da Fé, à rua Trajano.
•

Tendo em vista a enorme

procura de matrículas em seus

cursos de língua e literatura
inglesas, a Sociedade Brasi
leira de Cultura Inglesa, de S.
Paulo, resolveu abrir três novas

classes, duas das quais para
principiantes e uma para alunos
com algumas noções elementa
res da lingu s.

CURSO DE
HUMANIDADESCOMUNIDADE

DO FOLEMá-Máquinas de calcular e
quinas de escrever

Para enlrega Imediata:
MACHADO & CIA.
Rua João Pinto. 5

Florian6polls

São avisados os membros da,
Comunidade do Fble (RAF & IFAB) que o uscore» de feve·
reiro é de 302 (Cr $ 15,10)·

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

decreto-lei federal nO 4.244, de 9 de Abril de 1942.
-

COMISSÃO MUNICIPAL DE PREçoS
RESOLUÇÃO N. 4

A Comissão Municipal de Preços desta
-Capital, no uso de suas atribuições �
tendo em vista diversas dúvidas surgidas
quanto ao modo de interpretar a Tabela
de Preços que baixou com a Resolução L d 6 (R

A

N, 3, de 28 de janeiro último, que fixou on res, euters) - Lady Mac Robert, cujos tres fi-
os preços máximos por que devam ser lhos morreram em ação na RAF, pÔS sua casa senhorial devendidos os gêneros de primeira neces-
sidade, � Alestrian House, na Escóssia, à disposição da Royal Air Force.RESOLVE: A

-

d Lad M R
'

com o objetivo de dissipar essas dúvidas mansao e Y ac obert sera utilizada como casa de re-
e evitar interpretações errôneas, estabele- pOUSO para as tripulações, e, segundo se espera, será inaugu-cer as seguintes normas que deverão ser

Irigorosamente observadas: rada no próximo mês.
la - nas vendas feitas, pelo produtor

��!;:���Itj�:�:!;:�f;;� Os alemães ignoram o que se passa além-fronteiras������rJ; v�rae;!st�, �nf�l�gi�n��rá a°ta��= Londres, 6 (R.) - O ex-cor- mo depois das rudes experiên- em cada 10 que se dirigem pa- pécie de alimentos sem cartões
dista; respondente,em Berlim, do jor- cias pelas quais está passando ra a Grã-Bretanha". de racionamento e por preços3a - nas vendas feitas a consumido-
res, pelo comerci�nte varejista, qualquer nal sueco "Social-Demokra- O povo germânico. O alemão Fazendo ressaltar pequenos razoáveis. Êles acreditam que
i�� O�eJf�x;ctts°,�Ç:Otab°.;l,a P;�i�s v�!j;�a�� ten", Erick Lindquist, é, pro- está hoje completamente ím- pormenores da vida diária dos os ingleses estão às portas da
sem que ISSO Impeça a venda de gêne- vavelmente, O único jornalista possibilitado de obter informa- dois países, acrescenta: "Pode- fome. Quem tiver visto a Inros feita, diretamente ao consumidor
pelos comerciantes atacadistas ou mes: neutro que visitou BerIím c ções exatas sôbre o que se pas- se ver a direrênça entre os dois glaterra e a Alemanha nesta
mo pelo produtor, desde que observados Londres tI' d f teí d

' -

t
'

dú 'das sôbresejam os, respectivos preços e quantída- nes a guerra. sa a em as ron .eiras o . parses ao entrar-se num res- guerra nao era UVI
des prevrstas na tabela. Escrevendo no "Evening"Reich". Em toda a Alemanha, taurante ou num bar em Lon- quem sairá vitorioso. Os a�-Prefeitura Municipal de Flori"pópolis, St " L' d f4 de março de 1943,

I
ar, mdquist diz: "Não o povo está crente de que os dres. Os alemães ficariam

sur-I
mães não serão derrota os a-

RO�����d�'i::ra acredito que esteja próximo submarinos do almirante Doe- presos se soubessem que se pó- cilmente, mas a sua derrota é
(1682) um colapso moral alemão,mes- nitz estão afundando 1 navio de comprar aquí qualquer es-: inevitável" .

Perdeu três filhos na RAF 15 de Março de 1943. Os in-Matrícula aberta de 10 a

teressados deverão comparecer à Se'cretaria do Curso. à

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

de ambos os sexos, maiores de 18 anos.
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