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Rio, (V. A,) ---i�1Pestacaçla-:I";;';:�}:" cimentos ou a grande massa de I

colocar os servidores dessas
mente, em sua plij'lneh"â.:-' págt:!:c '-qüIéas. O vespertino começa empregados que possue a refe- da com as que concedem 011-' instituições em 'óituaçã,o prtví
na, "O Globo" ,- sob os títulos reportando-se ao crédito de um rida instituição, pois, para

I'
tras instituições de previdên- 'Ilegiada

em relação à grande
"Maiores benefícios e gratifi- milhão e cem mil cruzeiros, au- atingir aquela importância, cia social, pagas em dezembro, massa dos servidores públicos
cações menores!" "Enquanto torizado há pouco, como infor- corresponclênte à metade do to- de um mês ou mais de venci- que nenhuma gratificação per
os contribuintes recebem até mamos, pelo Conselho Nacio- tal dos vencimentos seriam ne-I mentos, havendo mesmo as que cebem, está inteiramente em

pensões de cinco cruzeiros II nal do Trabalho, para o Insti- cessárics nada menos de dois ileneficiam com dezenas de mi- desacôrdo com os benefícios
mensais, as instituições de pre- tuto dos Comerciários distri- mil e duzentos funcionários Illhares de cruzeiros seus direto- que essas instituições, com pe
vidência gastam milhões emjouir como gratificação entre com o salário de mil cruzeiros res, a título de lucros pelos quenas excepções, concedem.
boas restas para os seus funcio- os seus funcionários. Depois, mensais, A gratificação conce- mesmos auferidos, " Êsse re- aos seus segurados, benefícios
nários", - faz oportunos co- alinha êstes comentários: "Ês- dida agora aos funcionários do gime de gratificações, acentua que, em uma delas, 'baixam, a
.mentários sôbre a liberdade se crédito de um milhão de cru- Instituto dos Comerciários é, ., O Globo", adotado por lnsti- irrisórias pensões mensais 'de
das referidas entidades autar- zeíros revela os elevados ven- entretanto, modesta, compara- tuíções paraestatais, além de cinco cruzeiros .

......G.o..�•••ee.oe.e..O�e60e@�eeG o.e•••eo•••••�oa •••••e••00.08'o.se8�.o®��o@@.c@�e�9�0.0��035•••0••••••0••�•••••e8e••••"••
Direitos autorais das músicas Mais azuis para

carnevelesces ficarem ... brancos

; Rio, (V. A.) o ministro feri em minha palestra pelo 'I com
a nossa independência, franca colacoração com os Es-, to de soberania e Ituiepetuién

Leão Veloso, secretário geral rádio, que tudo que por aí se prolongou-se durante o impé- tados Unidos, A nossa atitude,' cia. Não houve nenhuma con
do Itamarati; falou há pouco diz é pura invencionice. Não I rio e a República, acentuou-se está de que o Presidente Getú- cessão territorial ou qualquer.
71,0 rádio sobre a política in- existem entre o Brasil e os Es- durante a guerra passada, aiir- lia, na sua hora suprema, faz espécie capaz de nos constran-
iernacional do Brasil. Agom," taâos Unidos outros motivos de mau-se no conflito presente e t

�

d 'pesso 1 ger ou humilhar. O que existe
atendendo a âiâ d "O

'" -,

tinuará
-

'd � ques ao e assumtr a -

t B 'l EE UU E'um pe t o 'e cooperaçao que nao sejam. pu- con l/LUa? a depois a paz as- te i t
'

b üiâ
en re o rasi e os . .

,

Globo" p r 1 t' d tes+si '7 o' • ',i men e ln eira responsa 11 a- b', a a que esc arecesse ramen. e morais, ecorren es sim, como 1Wh 'tum comin 01noS-.d' d 1917
'

d um no re, sincero e generoso
se havia verdade no propalado de suas afinidades e objetivos so político ou secreto iorçou a e, e a mesma,' e, ,e, e entendimento entre aliados.
boato da cessão definitiva de .comuns nesta çuerra. A políti- 'orientação de nossa política toda a nossa uiâa internacio- Em síntese, desfazendo dúvi
'nossas bases aos Estados Uni- ca entre o Brasil e os Estados em relação à América em ge- nal. Não [izemos nem jamais das, intrigas e malicias, reaiir
'dos, aquele ilustre diplomata Unidos é tradicional, como ba- ral, nentium. compromisso de fomos solicitados. a fazer con- mo que o Brasil não negociou
fez estas incisivas, declarações: se de nossas diretrizes de soli- qualquer natureza que seja cessões inconfessaveis, irrecon- e jamais negociará a sua sobe
"Posso assegurar, como já re- dariedade continental. Nasceu' orientou a nossa politica de ciliaveis com o nosso seniimen- rania" .
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Falsas razoes para um falo real DESCANSO '�MERECIDO A A�����!�on��:to: R��:f:r a

Nova Iorque, 8 - Notícias procedentes da Holanda, Londres, 8 (U. P.) - O prí-
via Londres, dizem que de duzentos a trezentos mil habitantes meiro ministro polonês exilado,
foram removidos das costas para o interior, o mesmo dando-se general Sikorski, declarou du-
na Bélgica, onde houve movimento em massa no mesmo sentido, rante uma reunião inter-alia-
para libertar a costa. Êsse movimento de populações civis está da quea Polônia rechaçou sem
'sendo justificado pelos "nazistas" como "medida humanitária vacilar todas tentativas de Hí-
de proteção às populações civís". Entretanto, é muito diferente tler, tendentes a levá-la a uma
a explicação dada pelo contra-almirante Richard Gadow no jor- expedição contra a Rússia. Si-
nal "Deutsche Zeitung in den Neiderlanden", afirmando que korski declarou que tais tenta-
"não compete aos alemães a proteção dessas vidas, pois só de- tivas foram repelidas, por es-

sejam fortificar suas defesas e garantir, ao máximo possível, a '''! ' tar em contradição com os

segurança dos territórios ocupados, diante das ameaças de inva-
", ,

acordos assinados pela Polônia;
_ ir'

eao ou de desembarque por parte do inimigo, como também para ' e, principalmente, por serem
-deixar os cívís afastados de eventuais invasores, aos quais pode- contrários ao seu espírito e à
.rão ser especialmente úteis, para favorecer-lhes posições ou mi- sua conciência.' �

.nistrarem informações"

Rio, 8 - A Sociedade Brasí
'leira de Autores Teatrais por
'seus representantes nos Esta
'dos, está tomando enérgicas
providências no sentido de se"
.rem cobrados direitos autorais
das músicas executadas duran
te os bailes carnavalescos, tan
to da representação da SABAT,
como da União Brasileira de
Compositores. XXVIII

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

I Florianópolis - SEglJf1c'a·�eir8, 8 de Março de 1943 H. 8766

'o Brasil denão

Pilotos dos Estados Unidos descansom, depois de árdua
batalha, em um ponto das selvas da Nova GuinÓ. Os
aviadores de Tio Sam se divertem ouvindo d+scos e [o
gando cartas, ,'mas estão sempre prontos a, inter
romper sua diversão para voltar à luta, na qual têm

cortado as asas da ambição japonesa no Pacífico
Meridional. (Fóto do INTER-AMERICANA,

especial para O ESTADO)

concordar

San Sebastian, 8 (United)
Nova expedição de voluntários
da Divisão Azul,- integrada por
1.300 soldados espanhóis, atra
vessou a fronteira da França,
destinando-se à frente russa.

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

mifitares

I PROF. , BARREIROS FILHO
(Consultas de portu
guês, aulas de língua

'

e letras vernáculas. coro·
reção de trabalhos es-

cr.itos) I
Espetáculo... sem sê·lo

Rio, 8 (V. A.) - Cerca das 4-
horas da manhã, quando esta
va a terminar o baile dos artis
tas do Teatro João Caetano,
houve um conflito, em uma das
frizas daquela casa de diver
sões, entre dois artistas. Os
protagonistas foram Hí lda An
tônia da Silva e Ornélia Bar
ros Rodrigues, que, depois de
larga libação, se empenharam
em. luta corporal, por motivos
fúteis. Hilda, em consequência
de uma garrafada, saíu ferida
tendo sido presa em flagrante
a agressora.

Máquinas de calcular e
quinas de escrever

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

Florianópolis

Má-
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Hollywood e o esforço de guerra dos Estados Unidos A NOSSA SECÇÃO

.:

Um grupo dos mais destacados artistas de cinema rodeia o secretário do Tesouro
dos Estados Unidos, s r , Henry Morgenthau, durante uma grande reunião celebrada i
em Washington para promover a venda .:le boriu s de guerra. Com essa finalid�de
patriótica, os artistas, desinteressadamente, visitaram 11I.ais de trezentas cidá.des
norte·americanas, arrecadando vu 1 tosa soma em benefício da noção. (Cliché da

Inter- Americano, para "O Estado").

Os observadores militares desta
capital hesitam em dar razão aos
jornais ingleses que consideram os
terríveis bombardeios efetuados
nestas últimas horas como prepara
tivos para uma invasão da Europa.
Sem dúvida serãó preparativos, mas
provavelmente não se trata de pos-
sibilitar uma invasão imediata. ••••••••• .,••••••••••••••••_•• .,•••••••
vi!l:sCi�e�:r oi�:st:a P:é��O: a�f!� :! S E � A S:.. «Lopes Vieira S.-americana foram as cidades e por. ..
tos onde os alemães constróem c Coqueiros»
reparam navios de guerra e sub- O "Lopes Vieira S. C, dos.marinos. O peso maior da ofensiva
caíu sôbr e Colônia, li capital da Re- ,. • Coqueiros", levará a efeito, nas

nânia, Em maio do ano passado as: padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores • próximas noites dos dias 6 e s:

}.:�:!ttr��sas�e t!::'��:ntedes::st���l�: � fábricas do país, sã-o -en'contradas nos balcões da """"
do corrente (sábado e 2a-fei·

por um "raid" de mil bornbardeí- ." SANTA BOSA
fi ra), com iní.cio às 21 horas;

l'OS ingleses. Soube-se, entretanto, • asa . .

. .. grandes balles. carnavalescos,
que muitas fábr-icas haviam sido A •

não sendo permitida a entrada
reconstruidas. Além de uma grande V

I
de menores de menos de IS'

usina de motores Diesel haviam os • Diariamente recebemos novidaoes • anos
.alemães construido ou reconstruido A .ar.

�:�:s� fábricas de peças de subma- ; RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514 ;; : N0 141
A Diret�ri:_3

po�C;'r:::i'� �: :�gr\�%bt:;�:i:Oos� ••••• t!t..••••••.••••••••�•••••••••••�•••••• CASA a Aclausgaa-s�".quando o de maio de '1942, fôra de ........_

f���{��:'�i�Ifi.:t�t}l:�jtJ�; Perdas sofndas pela armada bntaDlca �d!r�, c::li���, i;!�:r�:;{�mais proveitosa. Isso porque os Londres, 6 (R.) - As perdas seguida, .declarou que essas cendo o preço que a Inglater- se família que saiba cori-
atuais aviões de bombardeio levam totais das forças navais bri- perdas eram terríveis e gran- ra está pagando pelo desenvol- serva r o prédio. Informa.
uma carga de bombas muito maior tâ

.

t g rra foram des. No entanto, estava satis- vimento da guerra naval e a ções, do local. das 8 a's 11""
que os antigos. Cada aparelho des- nIcas nes a ue • li

�arregou nada menos de 8.000 qui- mencionadas na Camara dos feito por que essas cifras tives- tremenda contribuição que está e das 14 às 17. Fóra dessas.;
JolS de bombas, num total dê 4 mi- Lordes, e compreendem 5 cou- sem sido publicadas, pois, as- oferecendo à causa da liberda-j horas, na rua Esteves Ju-
Ihôes de quilos. A tonelagem gas- raçados, 7 porta-aviões, 25 cru- sim, o público ficaria conhe- de. nior, 93.
ta no. o,;,tro grande :'raid" foi ape- zadores, 14 navios mercantesnas Iigeiraments maIOr, e é preciso
levar em conta que desta vez os ata- armados em cruzadores, 94
cantes tinham üm conhecimento destróieres, 14 corvetas, 44 sub
ainda mais perfeito' da topografia marinos, 1 monitor, 8 chaluda cidade industrial. Assim pude- pas, 22 caça-minas, 156 "traram destruir com mais precisão o

q�e lhes interessavam destruir. Está wlers", 14 navios pesqueiros, 1
fó_ra d� dúvida que neste momento lança-minas, 3 hiates, 5 canho
n!l0 existe uma só fábrica de cets. neiras e 3 cuteres.
ma em estado de funcionar. E is- Apresentando essas cifras60 representa alguma cOIsa de ter- . . .

'

rivel para a Marinha alemã que lorde Bruntísfíeld, secretário
precisa cada vez de um número' parlamentar do Almirantado,
maior de submarinos. disse que elas poderiam ser
,.,
Os bombar�eios dest�s �ltimas apreciadas sob _ diferentes as-12 horas castigaram nao somente

- '.
Colônia como vários pontos da cos- pectos, se fosse possível fazer-
t� da França, da Holanda, da nsr, se confronto com as perdas do
�IC� �, da Alemanha ocidental. No "eixo", particularmente em
raid de Brest �s Fortalezas Voa- submarinos.doras norte-amencanas mostraram

mais uma vez, em grande estilo o Relembrou as palavras do 1°
seu tremendo efeito destruidor. Não lorde do Almirantado, sir Ale
somente puderam despejar todas as xander pronunciadas no dia 3bombas no alvo p f'dI' ,

re rxa o C?ntll VO - dizendo que não obstante essastaram sem perda de um so alIare-
'

. A •

lho. :rtste fato e a circunstânda de perdas a esquadra britâníca
que, dos 500 aviões de bombardeio era atualmente muito mais
qU!! arrazaram Colônia, sómente dez forte que antes da guerra.deixaram de voltar 11.

• In�laterra, Lorde Strabolgi falando em a) DR. FRANCI·SCO MUNHOZ FILHOm�stra ,que a defesa anb-aerea ale. '

m,a .esta se tornando cada vez mais ._••••••- ......_•••_-_••-_-......_-....._..._._._.... Diretor Presidente
debll - ao mesmo tempo que au- que parece, o verdadeiro objetivo
menta� as terriveis ameaças do dessa violentíssima ofensiva: desfanfarrao sr. Goering... Durante mantelar as fábricas e estaleiros de92 hor�s aparelhos norte.america- onde saem os submarinos alemães.
nos e ingleses cuzaram incessante. Assim a luta anti-submarina no mar
mente o Canal levando o fogo e se combina com a luta sôbre o pró.a destruição aos portos e fábricas prio território inimigo. Limpa-se o
da Alemanha e países ocupados. A caminho para as esquadras aliadasRádio de Berlim queixa-se de que que se dispõem a cruzar os mares
os Aliados estão fazendo "uma cam- para desembarcar na Europa os
panha de terror". Esse terror não se exércitos da Vitória.
dirige, porém, às populações civis, (Comentário da Inter-Americana
mas aos chefes militares do Reich esce ito em Washington - Serviç�que vêm altamente prejudicada � Especial para O ESTADO, por via
Sua f'ró ta submarina. E aí está, ao aerea).

.'.(

O PENSAMENTO DO DIA
«A criatura humana, final

mente, é criatura, com sangue,
com nervos: não r óde conservar

se indif'e r en te a picadas contí-
nuas, mesmo que venham de-

I mosquitos que se supõem leões»
CARMEN DOLORES.

A AI',EDOTA DO DIA
- Mas a senhora dá licença

à sua empregada para passear
todas as tardes?

- E' claro I Faço-o por e

conomia. Quanto menos tempo'
eia está em case, menos prejui
zo me dá.

O PRATO DO DIA
ACELGA EM FORMINHAS>

- Cozinhe acelga sem água,
apenas com uma pitada de. sal.
Pique-a muito tina, junte u

ma chícara de molho branco,
queijo raladc, pedaços de pre
sunto e quatro ovos inteiros.
Deite em forminhas untadas

e polvilhadas e leve ao forno.

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.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

T�l. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

3 V - Z_

C. dos

Empresa "Líder» Construtorá Ltda.
Banco Cruzeiro do Sul S./A. Em organizaçãD

"'.

Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,0(}.,

I
Anúncios mediante contráto Iii
Os originais, mesmo não pu-

m blicados, não serão devolvi-

R dos.

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

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
RAZõES DA OFENSIVA AÉREA

27 de Fevereiro de 1943
Série A Serie B

Cr. $30.000,00 Cr. $ SO.OOO,O�
Cr. $ S.OOÔ ,00 Cr. $ 10.OO,Oc)<
Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00>.
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00;:'
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00'
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,OOi>
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20 OOO,O(»
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00:'
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00;'
Cr. $ 50.000,00 c-. $IOO.OOO,Oo.�

o prõximo sorteio serà realizado no dia 31 de Marco de 1943
Inspetoria Regiollal e-m Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado)

-"
"

..

Um prÇmíô' 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 Cr$ 30.000,00, a apó
lice do número 40707 da Sêrie A, pertencente ao Clube Beneficente dos Dez (componentes dar,
Fôrça Dolicial do Estado). Esta Inspetoria se congratula com os felizardos

Dr. F. da Gama Cerqueirae
Fiscal do Govêrno

Florianópolis:

Resultado Oficial do Sorteio do dia

1.° Premio Titulo n." 40707 Uma construção de
2.8" "" 50707 Um terreno de
3.°" "" 60707 Um terreno de
4.°" "" 70707 - Um terreno de
5.°" "" 80707 - Um terreno de
10 Premias - Os títulos com o final n." 0707 (Milhares)
100" """""" 707 (Centenas)
120" """""" 40707 (Invertido

1000" ",,",,"" 07 (Dezena)
10000" """""" 7 (Final)

Total dos premias distribuidos em cada série Rs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' ortos em câmaras de gás-LONDRES, 8 (U. P ..) OS CIRCULOS POLONESES DAQUI :INFORMAM QUE OS ALEMÃES MATARAM MAIS 360 POLONE·
SES PRISIONEIROS, EM 'CÂMARA DE GÁS, SOB PRETEXTO DE IMPEDIR A PROPAGAÇÃO DE UMA EPIDEMIA DE TIFO.
A REFERIDA EPIDEMIA IRROMPERA NA PRISÃO ENTRE TRÊS MIL POLONESES EM MYSLOWICE, NA ALTA SILESIA; EM'
JANEIRO. AS PRóPRIAS CONDIÇõES DE VIDA NA PRISÃO E .A FOME QUE SOFRIAM CONCORRERAM PARA A PROPA·
GAÇÃO DO MAL, .E EM FINS DE FEVEREIRO 60% DOS ENFERMOS ESTAVAM MORTOS. AS AUTORIDADES NAZISTAS
RESOLVERAM MATAR TRINTA POR CENTO DOS SOBREVIVENTES, DEIXANDO" VIVOS APENAS OS MAIS FORTES E COM·

MAIS PROBABILIDADES DE VIVER" .
....

f·
..

·:···$:
..

·e·f·=··:-··�···o·······
..

···_··f·····
..·

Os militares estão sujeitos. a pagar
: ssenclas InlSSln1HS para per urnes as obrigações de guerraTendo surgido diversas dúví- crição compulsória das Obri-jtodoS contribuintes do imposto

das quanto ao pagamento da � gações de Guerra, à vista do de renda recolherão uma ím
subscrição compulsória das i preceituado no artigo 5°, do de- portância igual ao imposto a

obrigações de guerra, por par- ereto-lei n. 5.789, de 5 de outu- que estiveram sujeitos, no úl-
te dos militares sujeitos ao ím- bro de 1942. timo exercício, para subscrição
posto de ren.da, foi enviada à Os artigos '3° e 5°, do men- compulsória das Obrigações de
Divisão do Imposto de Renda cionado decreto-lei, estatuem Guerra, que lhes serão entre
minuciosa consulta. Opinando clara e amplamente que: gues de acôrdo com o arligo
sôbre a questão, aquele órgão "A subscrição compulsória anterior".
do Ministério da Fazenda pl'O- das Obrigações de Guerra será Dos textos legais transcritos
feriu a seguinte decisão: feita pela fórma estabelecida se infere que a obrigação atín-

- "A Delegacia Regional do nos artigos seguintes e compe- ge, sem exceção, a todos cou

Imposto de Renda no Estado tirá a quantos auferirem renda tribuintes do imposto de ren
de Alagôas consulta se os mílí- de qualquer natureza, produzi- da, inclusive, portanto, os mi-
tares, contribuintes do imposto da no país" . iitares.
de renda, estão sujeitos à subs- "A partir de janeiro de 1943, A consulta merece, pois, res-

posta afirmativa".

•

Iro

(franceses, originais)
Alcool de cereais, legitimo

Fixadores escolhidos
.BITTANCOURT

Sub-agente. no. prlnclp.l.
muncíplo. do E.tldo.

17P;

PERFUMISTA ESPECIALIZADO
Atende das 2 às 6 ce tarde na

Relojoaria Royalã Rua Trajano" 3. Flof'ianõpolis
� .

(;ada vezmais grave a situação
alimentar na FrançaLondres, 8 (R.) - O senador

André MoroselÍi, vice-presidente seu prestígio. Seu mito será COl1l
do Gonsell..o Geral do Alto Saone pletamcnte destruido, corno é na
e prefeito de Luxeul les Bains, que tural. Os privilegiados que se apro
chegou a Londres, trouxe ao gene- veitavam dêsse regime voltam-se
ral De Gaulle os votos de encera- para o general Giraud, porém a
jamento e fidelidade das massas imensa maioria do país está com o
campcnezas da França. general De Gaulle.
Recebendo hoje os jornalistas, o O iprestígio deste, consideravel

senador Morosellí sublinhou que anles do desembarque dos aliados
os sentimentos dessas massas eram no norte da África, aumentou gran
as que melhor refletiam no Senado, demente depois, porque a popula.dado o sistema de eleicão dessa ,\5- cão ficou decepcionada vendo os
sembléia.

o

postos de confianca na' África do
Fatando sobre as condições de Norte entregues a personalidadesvida na França, o sr. Morcselli des- tais como almirante Darlan, gene

creveu cenas de terror e desola- ral Bergeret, Boisson e general No.ção e acentuou que a foI'ne é tal que gues, e finalmente, sobretudo ao sr.
em breve prazo talvez a Inglaterr-a Peyrouton.
·e os Estados Unidos estejam dean- Interrogado acerca do número e
te da necessidade imperativa de. do moral das tropas alemãs na
tomar, em favor da França medi- Franca, o sr. Mor oselli declarou
<ias analogas às que foram Lomadas que 6 difícil fazer uma avaliacão
em favor da Grécia. "porque os alemães removem

o

in-
Não é coisa impossivel - acen- cessantemente as tropas".mou - porque a Cruz Vermelha "Em todo o caso - disse - são

poderia dispensar seus
.
cuidados muito menos numerosas e comp os

.3.0S velhos, mulheres e crranças, de tas ele elementos menos bons do
maneira tal que os alemães não ti- que eram no comeco ou ainda há
rar iarn nenhuma vantagem dêsse alguns meses".

..'

.auxilio, A respeito das tropas italianas
A situação piora todos os dias e disse que não se tem por elas con�-é cada vez mais inquieta; a popu- sideracão alguma. É sintomático o

Iação quase não recebe ração ele seguinte incidente que sobreveio
-carne, como nã.o recebe também logo depois da ocupação da Corse
nenhuma matena gordurosa ou Ie- ga: os italianos em número de mi l
,.gm;ne. A. mortalidade aumentou, se apresentaran� na caserna de Aja�pOIS, consideravelmente e a tuher- cio, ocupada por um sargento e
culos e está em progresso. quatro soldados.
Além disso, acrescentou, reina o O sargento recusou-se a dar aos

te�ror e o número de execuções italianos acesso a caserna, dizendo
atinge total cada vez mais imprcs- que tinha ordens para não deixarsionante � difí,cil de. avaliar C):1Ita- entrar ninguem. Os italianos explomente. A ISS.o e preCISO acrescentar raram brutalmente sua qualidade.as outras vitimas da "caça aos ho- de tropas de ocupacão e quiserammens" estritamente organizada, forcar a entrada.

o

O senador Moroselli eles tacou Então o sargeãto replicou que te-
'que, nesse terreno, o sr. Lavai pres- riam de passar por cima de seu ca
.ta um concurso absoluto aos ale- dáver e ordenou aos seus quatromães, a tal ponto que jamais êle e homens que preparassem a metra
o marechal Pétain foram tão im- lhadora. Ouvindo isso, os mil íta
populares como agora. lianos se retiraram e passaram a

O marechal Pétain - disse êle - noite fora, sob a chuva torrencial.perdeu tudo o que lhe restava de que caia.

Representante em São Paulo
Firma estabelecida em São Paulo, muito bem re-

10cionada e organizada, procura Representações à base
de comissão. Dão se as melhores referencias. Proposta
para "Representação", Caixa Postal 447 - São Paulo.

THE LONDON ASSURANCE

MILTON C. CARVALHO e

LILIA C. CARVALHO
participam o nascimento de

sua pr irnogenita
ELIZABETH.

Fpolis .• 6/ 3/43.
143

Comprai na CI� SA MISCE
l.ÂNEA é saber economizar:

GRIPE o TOSSE o BRONQUí_TE

A Dra. JOSEPHIHA

SCHWEIDSON

avisa aos clientes que

es-Itará ausente até princípios

I de Abril

.����--�-�-_.�_._�--�-�--�-�-�-����-.- --
-------------------------

25v·Ç
e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

(Represen tan te) Machado & (ii.
- Rua Artista Bit tencourt d SL. ALMEIDA

Agências e

Representações
�------------------------------� ..-----------------

Quem disse que Gandhi jejuou 1
Rio, 8--0 jejum de Gandhi somente agora começa a. desper

tar a atenção de certo vespertino, o qual resolveu entrevistar va
rias autoridades no assunto de nutrição, sôbre a atitude do
Mahatma. Hoje, foi ouvido o professor Roquete Pinto, o qual,
depois de várias considerações em torn da alimentação e da nu

trição, fazendo a diferenciação sôbre o mesmo, disse acre_ acre�
ditar que êsse jejum foi um falso "jejum" ou melhor nao fOI

_ .

h Os elementos colhidos pela Esta-
jejum. Adiantou que a água que bebia Gandhi nao contm a

tística Militar são absolutamenr
apenas, ao que parece, suco de limão, Bem provável que os in- secretos, e servem sómente a fim
gleses, percebendo que o Mahatma não poderia resistir ao je- milit�res. Negar-se a !ornecê-Ios. 011

.

teria posto nágua vitaminas essenciais de hormonio, ex-I m�ntIr .

no minIstra-los. constItuejum, _.' . .

I
crrme rtgorosamente punido pela.tratos e uma porçao de COIsas, enflm, que o nutr-iam maravi- leis do País. (D. E. M.).

lhosamente. .

Caixa po.�1 - 37
Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

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

j Novidades-Jóias-Vidros-Crislais-Porcelanas e artigos diversos para presentes
J, M.), ....c

•

tia o __

3vs-2
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Lira Tênis UI
----Ingresso para

� .

SOCIOS: talão

Rio, (v. A.) - Diz o "Cor
reio da Manhã"que aquelas mar
chas fúnebres, por tanto tempo
levadas ao ar pelo rádio de Ber-
1im, eram o prelúdio de uma fa
se de grandes provações para o

Reich. Não se conhece, aliás,
qualquer aceitável explicação
para o caso, fazendo-se várias
.conieturas em torno do assunto.
Os pequen os episódios, porém,
ainda que insignificantes reti
cências da empolgante história
da guerra, vão projetando algu-

ma luz sôbre os quadros S0111-

brios que desenham a próx ima
derrota da Alemanha. Um dês
ses episódios é o recente encon

tro do sr. Mussolini com o sr.

Hibbentrop. Foi 1Il113 coisa fria,
uma espécie de ducha gelada,
aplicada aos dois po li ticos.En
contrarnru-se, apertaram-se as

mãos, trocaram Ir ases de pouco
Oll nenhum sentido para o cur

so cios acontecimentos, rctirau
do->:e cada qual para seu posto:
_____ . _:.m

Opéra nos seguintes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO -- ACI
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: r\ilARÍTIlVIO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO. POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

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

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt 2 - Caixa Postal, 172
Telegramas - «Vi snn a s - FOIle., 11')2

I
- FLORIANOPOLlS -

Sub-agentes nos principais municípios do Estado

�----------------------_----�I32 vs -lo

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

Venda de
fierroI

Firma �mportante,. atacadistà de ferro para finsde construção e mecânica - chapas - de São Paulo
proc.ura r�present8nte relacionado e do rumo paráFtoríanópotís e circunvizinhanças. Atendem-se so
mente ofertas detalhadas de PtHH!Oà com e a na clda
de. produtiva. Cartas para "VENDA DE FERRO" à
Oalxs Postal 447 - São Paulo.

�---------------

Oficina Técnica
«ROYAL»

I�8t�lada modernamente e dirigida por técnico especíaltzado, conserta e reforma máquinas de escrever
e de contabilidade com absoluta garantta

e modicidade de preçosRua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

Machade) & Cia
p Alt.S?

segunda-feira, 8.
Cr. $ 30,00.

baile-Hoje,
r�esas
de

à venda na Reloioaria Moritz:"

març,t Ingressos avulsos: CF.
�-------------------------------

•

I; O.imo neqõcroPor motivo ele viagem
i transpasaa se uma Pensão
!já instalada, com diversos
I hóspede s. Tratar à 'I'r aves
i f'R Raotíclü, 2
i 136 6 v-4-
I ---------------------
i

/Alugam-se Três ?�S1:l9 à

III rua Cambo-
rlú s/o; contando cada uma

I dois pavimentos, tendo cada

j casa 5 quartos, sala de .jan
� ts r , sala de visita, ga ruge,
qu intal, galinheíro, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa, instalações de
radio e telefone embutidas.

I e te. Tratar com o proprie
! táeí o, Dr. Agrf aa de Castro

\ [Far la, à Rua Vitor Meireles

I n- 24, Consultório médico,
[T'e letone n'" -- 1405.

152L E I A 1ST .043
I ARVORE ELETRICA
Um dos p ro du t.os mais cu

riosos da no tu reza é de cer

to a árvore elétrica exia
tente no. India Central. Suas
folhas se acham tão car

regadas de eletricidade, que
quem as toca recebe um

violento choque. Essa árvo
re exerce uma grande in
Hência numa agulha m(lg�
nética. por ventura coloca
da a mais de 20 metros de:
distância. As descargas elê-

I tricas são mais intensas ao

Uma parte da fuselagem de u-n bombardeiro br it a- meio dia e mais débeis à
nico "Wellington

"

em tratamento,' aos cuidados de um opera- meia·noite. Nos dias chuvo
rio que trabalha com uma machina eletr ica que aplica os rebi 50S, a eletricidade desapa
teso Usualmente nào é preciso senão cinco dias pa a que os rece. Os pássaros e os in
bombardeiros b-itãnico s, danificados durante 03 raid e s contra setos não voejam nunca em

alvos inimigos ou aterrisagens forçadas, sejam repar ados e en- te rno da referida á,rvore.
viados novamente para o serviço ativo. Os aviões danificados
são levados para o depôsito de concertos onde são examinados,
desmontados e inspecionados. Se o apa-elho está muito danifica-

I
do é Ievad : à conta de perdido porquanto todos os instrumen
tos utilisaveis são removidos e o resto retundidr-. (Chche do

Bristish New s Ser-vice nar a O ESTADO)

Em 1937 comemorou-se o

centenário da invenção da es
crita para cégos, ou seja o cen
tenário da aplicação do Siste
ma Braile. Luiz Braile, seu in-

I
ventor, perdeu a vista com três;

I
anos de idade, em consequên
cia de um acidente ocorrido na

oficina de seu pai, que era es

tofador. Educado na escola pa-
����������������������������. ra cégos, mantida por padres

jesuitas, em París, inventou,
em 1835, um sistema de escrita
resumida, que chamou "taqui
grafia noturna", porque podia.
ser traçada e lida na escuridão.
sómente pelo tato. Ofereceu-a.
ao govêrno, julgando-a útil pa
ra fins militares. Só mais tar
de, doze anos depois, isto é�
em 1837, é que foi aperfeiçoada.
essa escrita, adotada para os:

cégos com os excelentes resul
tados que todos conhecem.

s 1;0 qq ------U'u,UU.

m i lh as de Par is.do outro lado da
Mancha, com a rendição incon
dicional da Inglater-ra. Por essa

época. as figul':;,'; (10 primeiro
plano, orum us srs. Hitler e

i\Iussolini. i\Ias, na chancclaria
alemã havia lima individualida
de que ernpolguva P. atenção de
todos os c irculos diplomáticos.
Era o sr. Hibbe ntrop. O f ueh r er

exigia dê lc milagres na diplo
macia, e o taumaturgo das con

ferências, por seu 1:.H'10, pro-

italiano, desabando eaiJisbaixo e

absorto em sua poltrona de di
trvlor combalido; o alemão, rc

cadeiro de Hi ller ou de seus ge
nerais, regressando ainda mais
apreensi VO, sem encontrar um

meio pronto para a mudança
das coisas .

.

E vem então, a o1!orlunid:ldé
de rccorrle.r a série de cn l revix
tas realiz adas, entre uIcu.âcs e

italianos, quando a Fru nça ca

pitulou e a vitória foi prcssu
rosameuie cnt rcvist a, a PllUC�\S

c I

1\i
I
II
I1
I

I
i

unee SáU r..:parados os emagr)S feitos aos bcmneruerros
brltên.ccs durante os combates

COMPANHIA DE SECiUROS «SAGRES»
.

Sub Agente
L. ALMEIDA - Rua Art. Bitencourt 18

Dr" Edgard Pinto de Souza
Médico '- cirurgião da Can da Saúda Sáa Sabastiãe. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Iode foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica .relJida pe!o Prof. Eimundil Vaso
concelos. Ex - assiSIé'!lte do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 1 anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Aiípio Cerraia Neto. Com
estágio de especialização no HlJSipilal Charité de nerli1Q (Serviço do Prol.
Sauerbruch) II nas clínicas dos Profs. Hoaje!zny, de Hamburgo. e Schmledea.
de Frallldort. Cirurgia da Tiróide. estêmasa, intestino del;a10 e grosso.
ligadO e vias biliares. seios. útero, ovénas, rins, próstata e bexiga.
hérnias. hídrocele. varícecele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Saúde São Sebastião. te!. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, à Rua Pernand a
•• � tell, 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

metia mundos e fundos.
Com fi recente, escusa e apa

gada entrevista do ministro de
estrangeiros do Beich com o SI'.

Mussolini, todo aquele grande
sacramental cios encontros re

tumban tes, verdadei 1'05 bom
bardeios diplomáticos, ficou re

duzido a U111 frio, quase gelado
aperto de mão, como se os dois
políticos dissessem, ao mesmo

tempo, um para outro:
- Que Deus nos favoreça,

bom amigo.

*

ESCRITA PARA CÉGOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTiaDO-Segunda feira, 8 de Mar(o de 1943 5

Igreja Grega Ortodoxa de' I
São Nicoiáu i -D'Itt

Levamos ao conhecimento de todos os Ca to+ico s Or tcdoxos ,

em geral, que a PA'SCOA do corrente aDO, em cedo: midade
-corn os Cânones da Santa Madre Igreja, será celebrada no dia
.25 de Abril vindouro.

•

Por conseguinte, o "Período Quar e srnal" começará no pró
ximo dia 8 de Março, segunda-feira.

Florianópolis, 5 de Março de 1943. i)OENÇAS DOSMonsenhor João Chryssakys,
.::142 2vs. 2 CUI'''O de Apt'yfel\'<)IlmentQ e Lonza Prática DO Rio de Janetro
__________________________

. (on"'ult...... Pels ma.nhã: às terças, quinta.s e sabndcs, das 10 ás 12

D'
- .. g", hores: li tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

_ epoir.nento de Ulll prí- Consultório: Rua ,Ju1:i.o l-'llJI!, u. 7, d\lbr�do - Fono: 1467
Re":rlr'f)('jft: Hlll1 Pr�!'Ii �Piltp Coutinho. 2R

• • iii "-

sioneiro jopones

COMUNICADO
F. RAUJ� o�����g S ao Ou � nol"i Ji. 4 ' -NARIZ, GARGANTA C o N TEM

• � -

OITO ELEMENTOS TONICOS:
Esnacrausta, assistente do Professor Sanson

ARSENIATO, VANADA.do Rio de Janeiro. TO, FOSFOROS,CALCIO
L"- It Pela manhã, !ias 10 às 12 ETC,O n;lU 1,1 �: A' tarde das 3 às 6

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOSDr. MADEIRA NEVES--médico especialista

OLHOS

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��������o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

.(Copyright da Inier·tlmericana, para O ESTADO) Rx"interno do Serviço da Clínica IY.lédica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento da Saúde

Narrativa feita pelo 2° te-,.capacete lhe foi restituido, seus
nente Herbert L. Merillat, cio companheiros tícaram sabendo
Corpo de Fuzileiros Nauais, que Watanabe havia sido' re
em operações em Guadaica- conduzido ao posto, reconquís
nal. tando as boas graças de seus
Guadalcanal - março de guardas.

�1943 - (Os prisioneiros japo- Chegou, porém, a ocasião da
'-neses mostram-se gratos ao evacuação de prisioneiros, cujo
tratamento generoso que lhes número montava a algumas
tem sido dispensado pelos' ame- centenas. Watanabe, que se en

ricanos, e para corroborar esta centrava entre êles, foi tam
.asserção é oportuno mencionar bém transferido para outro
a gratidão de que deu mostras, campo de concentração.
não só verbalmente, mas ainda Feita a viagem, prestou uma
por escrito um rapaz aprísio- homenagem repassada de gra
nada, com um grupo de 30 ca- tidão ao pessoal da Marinha e
maradas. Servindo-se de um do Corpo de Fuzileiros Navais,
inglês imperfeito, Watanabe (é escrevendo uma carta que não
êste o seu apelido) disse que os prima pela correção da língua
Estados Unidos eram realmen- gem e se recente da influência
te "a primeira nação do mun- oriental. Ouçamo-lo:
do". "Não temos palavras capa-
Seu contato com os fuzilei- zes de exprimir o nosso agrade

ros ocorreu por ocasião da to- cimento, à Marinha dos Esta
.mada pelos americanos do cam- dos Unidos, pela bondade de
po de aterrissagem, em uma que nos deu provas, desde o
destas ilhas. Uni grupo de ja- momento em que caímos pri-
poneses, preferindo fugir a se sioneiros.

I'
tri�'rITUTU Ot OüitiNU�'rlíjUentregarem, embrenhou-se pe- "Anteriormente, estavamos I Dr. Anto�nie Monl'z "LINICOlas colinas que circundam a em péssima situação, muito U

zona do referido campo, vagan-] cansados e famintos, porém, de Aragão Dr. Ojalma Mcellmann-do pelas florestas, até que, sen- agora, quase não sentimos des- .
" Formado nela Universidade de

iindo a tortura da fome, mal conforto, tendo à nossa dispo- MEDICO O�nebrll (Sulca)
vestidos e doentes, resolveram sição tudo de quanto necessita- Cirurgia e Ortopedia, �om �rát!ca n08 hospitais eur1ope.1I>descer às planícies para se en- mos, não nos faltando roupas, Clínica e Cirurgia do � lil!nlca méoíca em geral, pedlatrla.

Part i doenças di) sistema nervoso, apare-:tregarem aos fuzileiros navais. alimentação, etc. Especialmen- terax, ar.os e doenças I lho RenHo'U!'lnarlo do bomen
Watanabe exerce grande as- te, temos o prazer de verificar de senhoras. e da mulher

cendência moral sôbre seus que os nossos homens que

eS-1 CONSULTORIO: Assistente Técnico
companheiros. Sabe falar e es- tavam doentes ficaram pronta- Rua Trajano :i3. Dr. Paulo Tavares

1 crever um pouco de inglês, tem mente restabelecidos, graças à D"
• Curso de Radlología Clínica com o

um espírito sagaz e certo ar de gentileza dos médicos da Mari- fartamente das 15 às dr. Manool de Aoreu Camo!lnsrlo

I
1'f horas. São Paulo). Especializado em HJ-autoridade. A polícia encarre- nha Americana. HESID:t:NCIA: I!'iene e Saúde Püblíea, pela Uníver-gada da guarda de prisionei- "Reconhecemos, sinceramen- Ildade do Rio de Janeiro

ros, para simbolizar a sua au- te, que os Estados Unidos real- Al�irarte AIV��l' 36 Gabinete de Ra!; X
toridade, forneceu-lhe um ca- mente são um país de primeira

'

e e one n. e i. Electrocardíogrnfia clínica
pacete de palha especial, colo- ordem e os seus fuzileiros na- i!o---------- Mctaboilsmo basal
cando-o entre seus companheí- vais têm elevado espírito, são I Sondagem Duodenal
ros, como uma espécie de che- honestos, e apreciamos a vida ·Dr. R-m,oS"'lo 0, btnete de Itsloteranla
fe. que levamos, neste momento, ._ Laboratório de microscopra e

Às vezes, Watanabe abusava que constitue para nós um in- análise clínica
da sua autoridade, e tomava dício do que será a paz e o bom CLlNICA -MEDICA Rua I!ernando !!tUCblldo, 6

para si a "parte do leão" quan- futuro que teremos. Molestias Internas, de Te!elone 1.195
do se tratava de distribuir os "No momento em que deixa- Senhoras e Crianças em

cigarros e alimentos, que são mos êste navio, esperamos que Oeral.

Ifornecidos, abundantemente, a todos quantos nele se encon- CONSULTORIO :

todos o:> prisioneiros. Teve de tram, inclusive a Polícia Mili- Rua Felipe Schmldt-Edlfl-
ser punido, sendo-lhe, então, tar, tenham muita felicidade e elo Amélia Neto--Fone 1592
retirado o capacete de palha, saúde. (Assinado) N; 1, Wata- 9 ás 12 e 14 ás 17 noras.
símbolo de sua autoridade. nabe". RESIDENCIA'
Quando, cumprida a pena, o Av. Herclllo Luz, 186

- Phone: 1392 -

'Sindkcato dos EmpregadOS no Comércio
de FlorianópolisAssembléia Geral Extraordinária

Convidam-se 08 associados para a reumao de As
-sembléia Geral ExtraorclináriR que terá lug'lr em sua sé
de, à rUIl Conselheiro Mafra na 35 - 80bradoàs- 17 horas
-do dia 8 do corrente, a·fim·de se procp.der à eleição dos
três assooiados que comporão a lista tríplice a ser apre·
sent�rla ao exmo. sr. dr. Presidente do Egré�io Conse·
lho Regionar.do Trabalho da 4" Região (Estados do Rio
Grnnde do Sul e Sat. Clitarina) para escolha d lI'! vogais e
8ur>lentes da Junta de Conciliação e Julgamento de
Florianópoli(ô;, DO período de 1943 a 1945.

Não havendo nÚml3rfl legal p!!ra funcionar a 8S
sembléia em primeira convocação, {af·se· á nova convoca·
'Ção para uma hora após, isto é, para !iS 18 horas.

Florianópolis, 6 do março de :1943
A Diretoria

3 vs�3139

CLíNICA tv\ÉDICA
Moléstles internas de adultos e crianças.

Consultório: RUIi Fe lrpe Schrnldt n. 38 - 'I'el, 1426
Resldeucíu: RIl8 Vi�Cj)fll1P d,· Ouro Preto D. 70 Tel. 1523

Herarío - Das 15 às 18 noras - FLOI<IANOrOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�etola��a�:SP�:1
Florianopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

.

Cirurgia g er-al e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, íntra-vermelho e Ultra-Violeta.
OONsULTAS: Diarlamentes às 11.30 e das 15 às t8 horas

Foue 1.644

em

Clínica médico-cirúrgica aspedaUxada de
OLHOS, OUViDOS, NA�IZ e GARGANTA

D c""AV J'i. S- LArtr�Dr, S, v >: • ,,-t... lA
lix-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
$erviços do dr. Gallriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Saude e Hospital de Caridade

Co no. Rua Felipe Schmidt, 8, Fooe 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Resldencla: Conselhelro Mafra, 77-I<'LORIANOPOLIS.
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DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n· lltOS
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diãrias das 5

horas em diante

O. Pálidos. Dlpluper.do"
Esgot.dos, Anêmicos, Mã.,
qUI criam M.grol, Crienç••
uquític." receberão I tenl-
fic.ção geral do ors.ni.mo

com o

Sa UDUe n 01
Lío. D.N.S.P. n· 199, da 1921

«Caíu O Tabú»
A guerra tornou-se difícil para o

Eixo, multiplicando-se as suas der
rotas em todas as frentes de bata
lha. Os aliados, cujas atividades se

limitavam até há bem pouco tempo,
excluindo os bombardeios aéreos em

massa, a uma resistência feroz, pas
saram de súbito para a ofensiva, co
mo o demonstraram os recentes su

cessos americanos, britânicos fi chi
"e;;q>s, enquanto nos países subjuga
dR� � �eacão cresce dia a dia.

As declarações que nos vêm de
Berlim, de Roma e de Tóquio são de
um evidente pessimismo, contras
hmdQ vishdmente com o tom arro

gaute !nícial.
Até mesmo o espírito dos súditos

totalitários espantou-se com uma

guerra que se torna tanto mais de
sesnerada e mais inexorável para os

seus exércitos, quanto maior é o nú
mero de vitórias alcançadas; com
uma política que, depois de ir de
conquista em conquista, só tem fei
to levantarem-se inimigos mais acir
radamente determinados; com um

regime que só lhes tem dado priva
cões.,.

Por outro lado, os mais competen
tes generais de Hitler, Mussolini e
Hirohito vão se tornando incapazes
para deter a arremetida aliada. Pri
meiro, foi Grazziani, na Líbia; se

guiam-se, entre outros, Von Kleist e

Von Bock, na Rússia, bem como os
samurais do Japão na China e nas
ilhas asiáticas. Veiu agora, por fim,
o tão famoso Von Rommel, na Líbia,
outra vez impotentes todos para de
ter o avanço esmagador das Nações
Unidas.

O "tabú" da invencibilidade do
[apo-uazi-fascismo foi destruido afi
nal. Suas "blitz" pararam, seus ge
nerais falharam, sua propaganda
também. As principais paredes do
edifício totalitário começaram a

desmoronar-se ante o canhão da li
berdade. As restantes não tardarão
em cair.

Cabelo!'! branees 1 L{lÇ.10
MARA.VILHOSA 1

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Postas de couro para
colegiais (artigo forte e

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

Só na • 'CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes na 3

I -Florianópolis-
30 VS.-2l I

CASA Dt MORADIA
Aluga-se uma, à:rua Bocaiuva

n' 220, com 5 quartos, 3 salas,
banheiro com água fria e quen
te, garage, etc Tratar no Largo
Fagundes, n. lO.
212 10 vs alt.-4

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às t<l e 17 às 18
Escr. Edifício Amelia

Neto, sala 2.

IRes. Av. Rio Branco, 181

I Florianópolis.
-----..

...OVADOS '''LO 0· .. ••••• ao. Mt S69 DE t05.

-�------------------------------------��--��--�
As autoridades responsáveis pela A Estatística Milh�ar, destinada II

fiel execução das Estatísticas Mili. facilitar a preparação rápida, e tão
'ares podem exigir, sempre que hono das da Nação, exige que todos os

ver dúvida quanto à veracidade d. perfeita quanto possivel, do apare
qualquer informação, que cada in. Ihamento material das fôrças arma

formante prove o que declarou. A brasileiros lhe prestem cooperação.
má-fé constitue crime contra a 1Ie- Subtrair·lhe apôio é trabalhar con

v;urança nacipnal•.(D. E. M.).....c tra O Brasil em luerr•• (D. E. M.),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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=•••••••••$•••�e••o'···!;Deveres do cidadão er.n!MenSagemM:C ArUlur
.. U.�r�nr:::li!.ri� «tf'. id��'P'F) e II i d Canberra,6 (R) - o gover-

., .r'.Iu il.A1'iU 'lI !lU '(l,.t!.Ura.J.lt.J1 .t. e:rnpo e guerra nado r da Austrália, lord Go-

@) Si' wríe, enviou uma mensagem

• Pra\a Nerêu Ram{)$ _ Ei_;jUalSSÚ A\.
I

(Po. r. Tomas MANN . ...,Copyright da �nter ..Amerh:ana) [ao general })iIac Arth�r; !elici-
� tando-o pela grande vitória ob-

• � Nova Iorque, - março ore dos tempos de guerra e o tida contra um comboio japo-
• t; !T0l pedida minha opinião só- excessivo poder aquisitivo, nês, no mar de Bismark. "Esta

• f ore alguns dos' folhetos publí- A mais segura instituição de operação, diz a mensagem, fi-

} �
cados pelo Departamento do economia é, e contínúa a ser, o cará sem dúvida gravada nas

• � 1 �2S0uro para explicar �s fins Estado, O Estado necessita de páginas da história da guerra
• ,� aos Bonus de Economia de dinheiro para a guerra e to- aérea e refletira o mais eleva-

• � Guerra e o seu mecanismo, ma-o. _ emprestél;do mediante do conceito sobre todos aque-

• O �-iã� me pediram a opinião condições vant<l;J�sas, ! les que a levaram a efeito. En-
. • pero fato de eu ser um escri- Mas, se a América perdesse a I via felicitações extensivas a to-
.. t01', pois os novelistas não en- guerra? Nesse caso, a nossa in-.' dos que se acham sob vosso co-

• � tendem mais de f'inancas do versão de capital em bonus de mando".
• • gue as outras pessoas," e não guerra seria provavelmente . _

• e � necessário que se seja um fi- perdida, mas aconteceria o ACAeaO MOREU�A
• ., 'ósoto p8:ra compreender os mesmo com os nossos títulos de ADVOGADO

... deveres de um cidadão quando dívida pública e privada, com o

• W ma pátria está em guerra. dinheiro que tivéssemos nos

• fi
,
Falo, pois, como homem que nossos bolsos e o' automóvel

• .. trabalha, que paga impostos e guardado em nossa garage,
11:: �. iue é chefe de família, como Perderíamos, porém, coisas
• ""� �nü�o. d� América e inimigo muito mais importantes do

• •
CiOS rmrnrgos dela, que o dinheiro e os automó-,· Ao tentar esouiva r-se às d",t"rmi-

• Que ':1inguem espere, pois, veis. E comprando Bonus de nações dus ór�'&()5 ée Est at íst'ica :'lH-

•
� �·eveJaçoe,s. surpreendentes, Guerra, estamos auxiliando a :it:,f" uma [le550.'1 revela li ,!u� �:
�.'. A" A

,. .

t '

- un nugo do Brusil. E para os mum-

•
� Amerrca e os seus aliados merica a conquis ar a VITo- ;':'OS do BI'asil, a lei é inflexível,
e I

têm que ganhar a guerra. Se RIA, m. R ]\f.).

• • a Arné:-'ica vencer, estaremos
.012d&tf!!.,.Ae• • longe de alcançar o paraíso na iii' VU'HiP IlrilV47

• a terra; mas, se a América per-

•
"'líi? der, haverá inferno em todos
� JS cantos da terra.

• fi Por isso, todos devemos con-

e a tribuír com o que estiver ao
Executam-se todos os trabalhos �

� em mármore granito e marmorite, como �
nosso alcance para a vitória da

,� ,

M �
América, E o faremos em nosso

;<J aej o.rn : onumentos, Es to tu e t o s , Mesas '

..,. �_ropn.·o ínterêsse e pelas mais

.... para Cafés, Ladrilhos, Soleiras etc, Tudo a.
.. elevadas coisas do mundo,

• sob a competente direção da técnico .. De resto, nesta guerra difi-
• com longos anos de prática concernente "'1 t

'

'*'� CI men e se encontrará uma di-

•
ao ramo, Ternos catálogos com d e se- \ijJ); f tre o J
nhos os mais modernos. ti :e�'�l�ça en re O mteresse pa-

•
tríótíco pessoal.

• A. Tratar em Florianópolis ii rua Js fi Se as potências do Eixo

rOnIplO Coelho. 13; e em Biguassú, ii praça • triunfassem, a liberdade desa-
• Nereu Ramos, _I pareceria e com ela toda a

• � pr�sperid�de, e: a felicidade de

f.9J••••••". fi••• � .. A_ .& .. _ .....A
tonos os mdlV�du?s:. Rio - Êsse escandaloso caso

___

- 'iii' .... ..,,.. V 9IJJ W Nossa contríbuíção para a da atividade da quinta coluna
causa comum é em parte vo- em nosso país, desvendado em

luntária e em parte compulsó- todos os seus meandros pela
ría. Os sacrifícios voluntários polícia carioca, serve como do

são.pa realidade aqueles pelos lorosa advertência aos que ain
quais uma verdadeira demo- da persistem em afirmar que
cracía vive. não é perigo tão grande como

,Os alem�es, ,meus compa- procuram fazer crer certas aves

tnotas ate há alguns anos agoureiras, Houve época, aquí,
também se sacrificam muit� em que nem sequer era possível
P?l' sua pátria; muitíssimo, po- fazer-se qualquer referência à
rem, obngatonamente. Mesmo I poderosa arma secreta do na

que se tenha a impressão de zlsmo. Já a França caira, vítí
que os sacrifícios sao voluntá- ma da quinta coluna, tendo si

rios, é necessário recordar que do antecedida na sua queda por
a Gestapo e os campos de con- vários outros Estados euro ..

centração formam o fundo do peus, Nem assim, porém, nem

panorama, . ,
deante desses exemplos tre-

I �as, na América e nas de- ��mdos, nem ainda ante a rea

mais democracias, o sacrifício lidade apresentada pelos fatos
absolutamente voluntário é o apurados nos Estados Unidos,
elemento central, A política n.a Argentina e ?u�ros países vi
governamental aponta-nos seus zinhos, os brasileíros que pro
objetivos, suas vantagens e os curassem mostrar o dever de

perigos que pretende combater todos nós de combater os inimi
e então a decisão é deixada a� gos internos deixavam de ser

. nos�;o critério, Os sacrifícios apontados como derrotistas,
I voluntários dão maior satisfa- merecedores de punição,
ção do que os involuntários e Hoje já não é igualo ambi-
produzem melhores frutos. ente, mas ainda há quem asse-

Há serviços que, prestados ao gure s,er a quinta coh�na mais

Estado, são diretamente pres- fan�asI.a que outra �Olsa. Vem
tados a nós mesmos; ações em entao o coronel .t\lcIdes Etche

que as nossas conveniências goyen e revela a reportagem
pessoais coincidem com as do que entre os elementos conluia
Estado. A aquisição de bonus dos com os nossos inimigos fi
de guerra é um dêsses servi- gU:'av�m nada menos que o

ços, na minha opinião. propno delegado de Ordem Po-

Vivia na Alemanha ao tem
po da famosa inflação, e sei
quais as ruinas, loucuras e vÍ-
�ios ctue pod.e fomentar ?ma I

------------------------ ---II.!'

mflacao radIcaL A America' FARMACIA ESPERANÇApassou por êsse transe, Não
obstante, o perigo de inflação do Farmaceutico NILO I.AUS
acompanha todas as guerras, H h f d
porque o poder aquisitivo ge- oje e eman ã será a sua pre eri a

ral sobe em período de guerra, Drogas nacionai, e estrangeiras.--Homeopatias.
enquanto a produção das mer- PIbcadorias de tempo de paz dimi- errumarias.--Artigo5 de . orrachd.
nue em face da crescente pro- Garante-se a exata observância no receituáric médico
cura. Um cidadão, democrático PREÇOS MÓDICOSe disciplinado prevê voluntária-

-

�-

mente algumas das coisas que R. Cons. Mafra 4 (1) 5 (edifício do Mercado),
lhe vão faltar e economisa pa- FONE 1.642

ra a época em que cessar a fe-
<

lHE LONDOM & LAHCASHIRE IHSURAHCE (o. LTD.
Sêde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200,000,000,00, Sub-Agente:
L, ALMEIDA R Art. Bítencourt, 18

,

sem quebrar a linhada elegância! It��·1: grave êrro Você admitir que o calor ex.
.

cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade ,:m desalinho, descuidadamente trajado,

Voee esquece que o verão não é inimigo
do decôro ou da elegância.

Especialmente agora, quando a ALfAIA
TARIA BRITO, recentemente aberta, está exe·

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

'

ESCRiTORi(): rua De odore , n' 23
Are nde d:-1S 9 à, 12 e das 2 às 5
RESmF.NCtA: La Porta HnteI,

IHlõri"mel1!O 112
C. Po�t·,l, 110 Fone. 1277

�

aerea
NOTAS CARIOCAS

Do Correspondente Especial AMORIM PARGA.

QUINTA COLUNA
lítica e Social do Estado da
Rio, o administrador do Caes
do Porto da Capital da Repú-'
blica, um advogado das empre
sas dirigidas pelo coronel Cos
ta Netto e uma jornalista per
tencente a ilustre família per
nambucana, Refestelavam-se:
todos na gamela nazista, en

chendo os pandulhos vorazes �í.
custa de vidas preciosas de ca
rissimos patricios.
E dizer-se que entre os trai

dores figurava um auxiliar
imediato do interventor flumi
nense, cuja ação no combate
aos nossos inimigos vem sendo
incessante! Se trabalhando pa
ra um homem.da estatura do
comandante Amaral Peixoto, o

quintacolunista infame não
trepida em servir aos nossos.

Inímigos, que dizer-se então
quando a serviço de autorida
des que não exerçam a ativida
de fiscalizadora do interventor
fluminense? Se servindo ao la
do de um administrador que
crê no perigo da quitna coluna
e procura extirpá-lo, os bandi
dos agem com êsse desassom
bro, que acontecerá com aque
les que julgam fantasiosa essa.
coisa que se deliberou chamar
de quinta coluna?

Que a advertência que essa

notável diligência encenra sir
va para curar a cegueira daque
les que teimam em não ver .' .•

Victor do Espírito Santn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRAÇAS A'M/NHA C/lLfrr€
'

FAÇO A BARBA COMPRUTEl4
[sou lifl1 RAPAZ DO "fET"
COM UH M/N/MO J)EDESPESA!

-<dI'$

Sendo o processo mais econômico de fazer a barba,
Gillette é também o mais prático, pela rapidez, facili
dade, confô: to e higiene que oferece. Uma só lâmina
Gillette Azul faz a barba tantas vezes - sempre com

suavidade e perfeição - que o seu custo torna-se insigni
ficante. Se deseja economizar, sem prejuizo de sua bôa
aparência, barbeie-se em casa diariamente com Gillette.
Comece hoje a aproveitar estas vantagens que só Gillette
proporciona! Adquira um

aparelho Gillette Tech e

G 811 ttexija sempre as lâminas I e eGillette Azul legítimas,
de insuperável qualidade. c. Posta11797 - Rio de Janeiro

Só se fôr co esquadrilhas suicidas!NOVA IORQUE, (R.) __

'

REFERINDO-SE ÀS AMEAÇAS NAZISTAS DE. REPRESALIAS, o "NEW YORK TIMES" D� o
SEGUINTE: "SE HITLER VIESSE ALGUM DIA A TENTAR o BOMBARDEIO DOS EE. UU. PELOS ARES, o POVO AME·
RICANO SABERIA ENCARAR. ÊSSE ATAQUE COM o MESMO ESPíRITO nEMONSTRADO PELOS INGLESES, EM LONDRES.
ÊSSES ATAQUES SERVIRIAM APENAS PARA DEMONSTRAR QUE OS NAZISTAS ESTÃO AGINDO EM. DESESPERO DE
-CAUSA, UMA VEZ QUE TAL FAÇANHA SoMENTE PODERIA SER LEVADA A EFEITO. POR ESQUADRILHAS SUICIDAS".

RepresentantesMlnspetores e agentes locais r"�(R�lojoaria Ro;�l» 1
(Na capital e cidades do interior)

- Rua Trajdno n' 3, - ..

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

TREMELGrande Companhia necessita de cela boradores em todas as cspíta is e interior
.ando 100% na colocação dos títulos e 30% a 40% nas cobranças (com excluslvldade).
Escrever ao Prof. José Munhoz - Caixa Postal, 3717, - São Paulo. A Empresa mantém Aparelhada para concertar Registradoras, Numera-o melhor plano - Sorteios - Reembolso - Seguro - Financiamento. Se V. S. quer doras, vitrolas, máquinas da escraver, calcular, coser.melhorar sua situa ção fine n Cf' i ('�, trebalhe para n'oss!! org8niza cão. aparelhos fotC)gráficos, telefones, etc.

ReSI·dAnc.·a Aluga-se ou vende se confortável resi-

I SERVlrO PERFEITO E· GARANTIDO(j dência , com linda vista para omar. Tratar L-
. .... d' �

eom o sr. Eduardo dos Santos, à praça 15 de novembro, 27. lvros a ven a _�� . ��-.I
5 v. alt . 3 . 758 vs64

"O DIREITO". obra com-

pleto, encadernada, em 119
.-_� ----

volumes com os respectivos IIndices, tllmbem enccder
nados.
"ijODIGO CIVIL" ccmen

todo por Ferreira Coêlho,
em 26 volumes encaderna-

Rua Trajano n.O 16 - Séde própria dos.
Registrado DO Ministério da Agricultura pelo Certíttcado • 'Jurisprudencia do Supremo

n. 1 em 20 de Setembro de 1938. Tribunal Federal" em 23
Endereço telegráfico: BANCREPOLA volumes encadernados com

CÓdipos usados: MASCOnE la. e 28. edição o Indice até lo volumes.
FLORIANOPOLIS "LeQislação Federal" de

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES ) J Janeiro de 1931 até o

Emprestimos - Descontos - Cobranças pr�.��t�EI TUDO" revista
e ordens de pagamento,. completa em 94 volumes en-

Tem correspondente em todos. os Munlcípíos do Estado caderqados, tendo cada vo

Representente da Caixa ECOnOmlC& Federa! para a v.ende. lume tres fasciculos.
das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio "1 Ilustração Brasilei

semestral, em M8�� e Novemb!'o. ro", obra completa em 33
Paga todos O! conpons d.as apol1c�s FederaIS e dos Estados volumee encadernados.

de Sa� Paulo. �lDas Gerais e. �ernaJ!lbuco. . "Direito Constitucionol"
Mantem carteIr.a e�pecl�] para admlD�st�açao de prédios. contendo a Constituição do

Recebe dínheiro em depéaíto pelas Império e os cornerrtc rros
melhores taxas: de Barbalho, Carlos

MaXi-1C/C à disposição (retirada livre) 2% milianõ, Araujo Castro, Au-
C/C Limitada· 5% relino Leal, A. de Roure e '

C/C Ayiso Prévío 6% outros às diversas Consti

IC/C Prazo Fixo 7% tuições da República.
Aceita procuração para receber vencimentos em Ver e trator à rua' 'Deo

48s as Repartições Federais. Estaduais e Municipais. -Dl dóro" n° 23. ------------.)

-

Companhia c Aliança �a· Baia»
Fundáda em 1870,. Side: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 1941

Capital Realizado Cr. $ . 9.000.000,00
Reservas, mais de «$ 69.000.000,06
Responsabilidades assumidas; «$ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834.90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.126.313,52
Bens de raiz. (prédioS e terrenos) «$ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra .

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica;

Aaente em Florianópolis •

CAMP.OS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmidt, n: 39
Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083

End. Telegr. cALIANÇA�

SUB.AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, lTAJl\Í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agricola
de Sinta (Itlrlnl-
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e por preços
Clínica médíco-círürglea do IDR. SAULO RAMOS

Especialista em moléstias de
senhoras - Parios.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

_I
tõmago, vesfcula,. útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CffiURGIA
PLASTICA DO PERlNEO - Hérnias,
hldrocele, varlcocele. Tratamento Bem
dor e operação de Hemorroldes e vario

I
zes - Fracturas: aparelho. de gêS80.
Opéra DO. Hspitals de Florianópolis.
Praça Perefra e Oliveira, 10 -

I
.

Fone, 1009
HorArio: Das 14 às 16 horas, dIaria·

mente.

8 o ESTADO-Segu_'da.feira, 8 de Marco de 1943

ULTIMA HORA I ilter sofre de "meee de
"., F I NODa Iorque - O "!neào da póde ser 1necli�o per se�s ato�, �ul, �O.b1:� o M�diterrân�c:. r..OToqulO teme· porem ameaça \ invasão", u_ma entermiâaâe :de pm: seus mooimenios ae l:etz- F�e�1e1, acovardado-,- ]a )�-.-,

. , "

. guerra cujo agente exclusiuo raaa, e pelos fatos cumpridos solveu que a população ciuit.Nova Iorque, 8 \U.�.) - A eml�sora de TOqU.lO� Informou
vinha sendo Hitler, voltou-se que não se podem negar nem. abandone as costas da Holati-�u.e o comando �a aviaçao norte americana tem projetos v,erda: 'I agora contra ó seu próprio escurecer. Urna dessas mani I da e da Bélgic.a, no -'}-tlâr:t,i�oJdeirarnente au?ac�osos para le�ar a ca?o, :remendos bombarde� creaâor, em. forma de çraouia- [estações eloquentes foi a reti- e desocupe a Ilha aa Sicilia,ros contra Toqu�o e outras cicfu:Ics mpon.lcas. O !ocuto_r a,�re,; I de redobrada. rada ordenada à população ci- justamente os pontos nos quaisc�ntou ,�ue os aVIadore.s que realt.z�rem tais ataqu,:,s se:ao cas-
Nada se sabe de seu estado I vil das costas ocidentais da E'a-I o chefe da Reich espera uma:t1ga?os . � mesm� ,emIssora admitiu que o poder-io aer eo alia-

real essoal mas o seu medo rapa Ocupada e da região do invasão.do e «muito respeitável». P ,

.

Será maior que o «Rig-Deu)) ;
Rio, 8 - Estão sendo ultimados os trabalhos de montagem

de gigantesco relógio, de quatro faces, nas torres da Central do
Brasil. Será o primeiro no gênero, no mundo, pois têm 10 metros
em- cada sentido. O famoso "Big-ben" têm 8 metros. Cada ponto
do mostrador terá um metro e 69 centimetros de comprimento
por 40 centímetros de largura. O ponteiro maior terá 5 metros e

meio e o menoreínco metros, com um peso mínimo de 150 qui-
em los cada um: O colossal relógio será perfeitamente legível de

Niterói e comandará 60 outros, colocados na gare.

lO - III'

IDVaSaO

as últimas criações da Moda para

A 70 quilômetros de Esmolensco
Moscou, 8 (R.) - Os exércitos soviéticos que operam na

frente de Esmolensco se encontram a 70 quilômetros dessa im
portante cidade.

noticiou
-""'" "------------------:----::-----

?ONl!�!��c(��!nal�t�S��lita�tali,n._ . IJ Vida. Social �.:"..:�:l,..da Reuters) - A concessão do título de

�
,

marechal da União Soviética ao sr. Josef
Stalin corôa, sem sombra de dúvida,

�
·"'Fazem='inos hoje:

um dos mais notáveis feitos militares da / a exma. sra. d. Iracema' A-
história. -

;

ducci Wendhausen, espôsa". do>
Demonstra, também, a estranha "./ sr. Raul Wendhausen;anomalia de uma das maiores ofensivas a srita. Iná Sousa, professo»-desta guerra ter sido planejada pessoalmente por um ra, filha do sr. Ismael Sousa;

civíl, que, até então, não dirigira ramo militar. o sr. dr. José de Deus Faus-
O marechal Stalin ganhou, obviamente, uma gran- tino da Silva, magistrado. apo-�de experiência militar com a campanha do seu país. sentado.

Duzorrte a guerra civíl tornou-se oficial do exército r-ua-
so e foi responsáyel pela brilhante defesa de Tharit�yll., Bôdas:
hoje Estalingrado. O sr, Osvaldo Melo, secretá-

rio do Departamente Adminis--Recuaram pari melhor posição I A d t
-

d trativo do Estado, e sua exrna..., )
. _ sane o as e pra as aparen-ARUEL, 8 (R. --:.A posiçao temente. ingênuas são grandes esposa, d. Ana Bôsco Me.�.,de t=»-. na Tunísia, para a I armas de desagregação mane- festejam amanhã suas bôdas dequal s; r.etlfara� as tropas .do I jadas pela "quinta-coluna". prata.10 exercito, poje ser muito (L D N) O feliz casal conta os seguin-mais facilmente defendida que

••••

tes filhos: exrna, sra. d. Estér
a aldeia de Sedjenane, poden- de Melo Lentz, casada com: 0<>
do ainda os aliados desfechar Ec t- e Notícías sr. telegrafista Osvaldo Lentz.dali os seus contra-ataques con- 0" U (com uma filhinha de nome la-
tra as forças do Eixo. Hoje, às 17 horas, em sua ra); srita. Carmen, funcionária,

sêde, à rua Conselheiro Matra estadual; sr, Orlando Melo.
n

'

45 (sobrado), o Sindicato professor primário; e os jovens;
dos Empregados no Comércio estudantes Ar i, Osvaldo e Van
de Florianópolis, em sessão de da.
assembléia geral, vai eleger 3
associados para a lista tríplice
a ser apresentada ao sr. pre
sidente do Conselho Regional
do Trabalho da 4a região.
Chamamos a atenção dos

interessados para o Edital pu
blicado em página desta edição.

•

O presidente da Repúbli-
ca assinou decreto-lei a

brindo, no Ministério da
Aeronáutica, �o crédito es

pecial de Cr. $4.4&6.775,40
para indenizagão ao Estado
do Pará pela requisição de
edifício e terrenos onde Eun
cionova o Instituto Lauro
Sodré.

•

É . UMA DOENÇA'
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLU "

E PARA A RAÇA j
. Nas últimas 96 horas

Moscou, 8 (R.) - As fôrças russas reconquistaram
todas as fr.entes e nas últimas 96 horas, 132 localidades.

A rádio de Berlim
Londres, 8 (R.) - Segundo notícia propalada rela radio

emissora de Berlim, os últimos ataques aliados contra o .f0rtode Genova ocasionaram a .destruição de 6,121 casas.

Valentia dum capitão grego
Cairo, 8 (Reuters) - O notável feito de um oficial grego, o

capitão Taigantos, acaba de ser publicado nesta capital, onde os

jornais ressaltam o patriotismo do "valente soldado morto em

Atenas, pela sua pátria" .Eis como ocorreu a morte do herói gre
go: o capitão Taigantos encontrava-se em Atenas, onde tinha a
seu cargo delicada missão. ° seu paradeiro, porém, foi desco
berto pelos agentes da Gestapo. Armado de revólver, o capitão
enfrentou os policiais germano-italianos, recusando a rendição
que lhe fôra oferecida. De dentro da casa, em que se ocultava,
Taigantos abateu 5 policiais italianos, antes de cair mortalmen
te baleado. Minutos depois de ser" detido", Taigantos expirava.
...._ ..

NO INVERNO próximo

.4 MODELAR apresentará

Senhoras, Cavalheiros e Crianças

Nascimentos:
Está em festas o lar do sr.,

Milton' Carvalho, conceituado
laboratorista, pelo nascimento
de sua primogênita Elizabeth.;

SENSACIONALMENTE BAIXOS!
....................................................

A 200 milhas da costa brasileira

Concedido o pedido de demis
são de Caubí Araujo

Rio, 8 _. Anuncia a a

gência Meridional que a
Panair conéedeu o pedido
de demissao solicitado por

·�--------------------------------------------------..

I seu presidehte Caubí A·
raujo. Foi eleito para ocupar
êsse cargo o sr. Paulo Sam
paio.

RIO, 8 - No mês pajZsado, foram captados, em Natal, vários
pedidos de socorro, partido do cargueiro espanhol "Monte Iguel
do" ,que navegava com rumo aos portos europeus, procedendo da
Argentina. A última mensagem, transmitida em 26, adiantava
que ocorrêra uma explosão a bordo e que a tripulação ia abando
nar o navio. Agora, pelas informações chegadas ao Rio, sabe-se
que o "Monte Igueldo" foi torpedeado por um submarino ale
mão. Adianta-se que o ataque nazista teria ocorrido cêrca de 200
milhas ao largo da costa-do Rio Grande do Norte, sendo espera
da a todo o momento a chegada ds tripulantes, pois os mesmos

forem recolhidos por \ outro navio.

o filho do espião
• Foi detido e recolhido à..

O presidente da Repúbli- Delegacia de Ordem Política
co assinou decreto-lei de- e Social o aluno do Curso
terminando que as taxas de Preparação de Oficiais da
dos" telegra�as de felicita- Reserva Walter Augusto Re
çõse que Jl\"e forem endere· mhus, filho do técnico de.
çados ru{ prox:imo dia 19 de rádio Ramuhs, pertencente
abril, data do seu ann-er· ao grupo de espiões de que
so.rro, serão transferidas

I
participava Albrecht Engels_

par? o F�nd,o. Nacional de
Prestígía o Govêrno e 88EnSIno Pnmarlo..

j
classes armadas, - ou serás,

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI. um "quinta. colunista". (ln-
LHOSA! D. N.).

CURSO DE
HUMANIDADES

Não tenhas dú-vlda em de·
nuneíar um "qulnta.coluna�,
por mais que pareça teu aml·
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

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

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

Rapazes de 18 anos
, Londres. 8 (U. P .)-A emis·

I soro de Berlim anuncia que
lo comando da marinha a-

lemã pede voluntários da
classe de 1925.

Matrícula aberta de 1° a 15 de Março de 1943. Os in
teressados deverão comparecer à Secretaria do Curso, à
rua Trajano, 36, das 18 às 20 horas. Aceitam-se alunos

de ambos os sexos, maiores de 18 anos.

Avião da fAB abatido por um submeríno
, Rio 8 - 0- sr. Salgado Filho enviou um telegrama ao coronel Souza Dantas, congra-'I tulendo-se '

pela instalação de uma escola pública em (oquerinho, Paraíba, com o nome do,
aspirante Mena Barreto, um dos sacrificados no clvião da F.A.R. abatido, a tiros de metralha
dora na Baía à traição. Segundo o inquérito aberto, a quêde é atribuída ti ação de subma..-,, "

rlno do Eixo emboscado em nossos mares.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


