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ssiaMOSCOU, II (R.) .. SEGUNDO AS úLTIMAS INFORMAçõES AQUI RECEBIDAS, APESAR DOS REVÉSES E DERROTAS
SOFRIDAS DESDE o INíCIO DA CONTRAmOFENSIVA DE INVERNO, HITLER DISPõE AINDA DE PELO MENOS 180 DIVI
SõES DA WEHRMACHT NA FRENTE, ORIENTAL, SEM CONTAR AS TROPAS VASSALAS. ASSIM, E NÃO OBSTANTE
OS SUCESSOS ALCANÇADOS PEtAS,..; TROPAS RUSSAS, ACREDITA�SE, EM GERAr_. QUE A PARTE MAIS DIFíCIL E se ..

".; .'0 RIA DA CAMPANHA DE INVERNO ESTÁ AINDA POR SE INICIAR.
------------=-=-=_.=-==-===--"---,;;;..'-.=;.;...;;;;;;;;;;===-=======================.........=--

o ��arafthão e seus
m�rtos �;�u)��e$

.. S. Luiz, 11 (A. N.) - O govêr n o

baixou decreto afim de promover a

transladação para esta capital dos
restos mortais de Coelho Neto,
Humberto de Campos e Apolonia
Pinto. As administracões estadual �

municipal, em colaboração, farão
erigir nas praças públicas de São
Luiz monumentos a êsses grandes
vultos, colocando sob os mesmos os
restos d êsses maranhenses, para ve

neração das gerações futuras.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALilNO FLORES

Florianõpolis- Quinta·feira, 11 de Março de 1943 H. 8768XXVIII

não gariharnoe
Hitler

Ainda
Mas

igreja mOrnuftental
Berna, 11 (R.) - Segundo a

rádio de Vichí, o Papa aprovou
o plano para a construção de
uma monumental igreja, em

Roma, com as contribuições
vindas de todo o mundo.A igre
ja, que será ertgída na Cidade
do Vaticano, deverá ser dedica
da a Santo Eugênio,

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI ..
LHOSA. !

a guerra
perdeu ......&!-

LONDRES, 11 (R.) •. O VICE-PRIMEIHO MINISTRO DA CHECOSLOVÁQUIA E MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIO,
RES, SR. JAN MASSARIK, DISSE EM BLACKPOOL QUE "HITLER PERDEU A GUERRA EMBORA ,NóS AINDA NÃO A TE..
NHAMOS GANHO. OS POVOS RESIDEN· TES NOS PAíSES OCUPADOS NÃO PO DERAO RESISTIR, �, QUANTO MAIS
CEDO A GUERRA ESTIVER TERMINADA, MENOR SERÁ 0- CEMITÉRIO EUROPEU. PROLONGAR A GUERRA É TOR·

NAR A EUROPA UM VASTO CEMITÉRIO, ONDE TODOS OS POVOS DIGNOS SERÃO SEPULTADOS".
............................................................................................. 0 .

�!�u�y;!�e�cm!!!�!a!b����!!m, Se matarem, serão mortos! D�::::::�il:::i:_al:foi violentamente bombardeada pelo ar, - informam despa- Londres, 11 (R.) - Segundo anuncia o sr. Henry Stone, em d I I I dh biâ
'
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I i igência po icial, organiza a pá-c os rece z os aqui. proce encui e a naciona z a e os seu artigo no tews reme e, aes e que os parti anos do genera t d
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Ot V'aviões atacantes, entretanto, não foi ainda esclarecidas. Ou- D G II F h d L I
ra a cap ura o cnmmoso a Ir-

e au e, presos na rança, ven am a ser executa os, o sr. ava, I' f' bido
ê bIttras notícias adiantam que os nazistas instruiram. a popula- . ..

do Interi d J' f
-

f gu mo, OI rece I o a a a, ra-

ção bulgara para desmentir as informações do bombardeio, po- Juntamente com o mirnstro o ntenor e a ustiça, 50 rerao

utura-, vando-se luta de que resultou a
eém, sabe-se que já foi baixada ordem para a evacuação de mente a mesma sorte. d
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. morte o cnmmoso. ICOU en G-odas as crianças e velhos de Sofia, onde reina grande nervo- s presos azem parte a orgamzacao secreta om at , cujos t t"
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d gravemen e o sargen o que co-s2,smo. c e es enviaram uma carta aque es rmmstros, avisan o-os de que, se d t Ih I b-------
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.. . man ava a pa ru a, o qua aca a

2 000 naVI-os e"ste or�dmdtorturaI' ?s.o� lUZI a

°ds,
e es,_ffilndlstros, Juntamente com as au- de ser operado no hospital. O cri-
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. . _ ." an�, �o:�_a_�::_o.I��a:���t�:�s�:_�s: terao �.s.u��:�a:.�s_�_e����_�e.n��. minos� estava processado come)

Washington, 11 (R.) - A Comissão Mar-ítima construírá horu __ .nor__nnn ..r__ .nn _�_nn.�.�n __ n� • cúmplice da morte do advogadocerca de 2.000 navios mercantes este ano, declarou o contra-

I tlt d Ed d FI
- "

II': AI
.

d Leit f
A I toalmirante Howerd -Víckery, presidente da referida comissão em OS I. e

.

ucaflao e . OfI8nopo .s
cm o ei e,. q�e ora e emen .

discurso. O contra-almirante Howerd Vickery acrescentou: \I de grande projeçao durante a pas-
"De acôrdo com' os nossos planos anteriores, devíamos cons-r CONV ITE

Na impossibilidade sada administração estadual.material de atender atruir 12 milhões de toneladas em 1943, mas, em razão das ne-
quantos têm solicitadocessidades da guerra e das possibilidades industriais construi- ITemos cerca de 19 milhões de toneladas". convites para a conferência do prof. Roger Bastide,

convido aos que assim têm procedido e a quem
mais se interessol' em ouvir o ilustre professor fran
cês, para q ·solenidade em o preço.

Levo mai!i ao conhecimento de todos que aque
la conferência inaugural terá lugar hoje, quinta.
feira, às 20 horas. no salão nobre dêste Instituto.

Florianópolis, 11 de março de 1943.
J. ROB.ERTO MOREIRA - Diretor

a

da' quantidade, qualidade

,
,.
,

PROF. BARREIROS FILHO
(Consultas de portu.
guês. aulas de língua
e letras vernáculas, cor

reção de trabalhos es-

cl'.'itos) I
Mais de 100 mil rêses

P. Alegre, 11 (A. N.) - Tele
gramas de Uruguaiana dizem que,
em consequência da sêca, tiveram
de ser removidas para outros mu

nicípios. riograndenses mais de
cem mil rêses.
o derrotismo e o pessimismo

são armas da "quinta·coluna"..
(L. D. N.).

Um cinema para você

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOSSA SECÇÃ�-:i!,;

o eSTADO-Quinta.'eira, 11 de Marco de 1943

Uma Base de 1\viação italiana cái em

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

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

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

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Postal, 172
Telegramas - «Vianna .. - FOlle., 1102

- FLORIANOPOLIS -

Sub-agentes nos principais municípios do Estado

pOder

OS 4.000,000 DE HABITAN
TES de Berlim já experi
mentaram o sabor dos rei
des .aéreos que a�mentarão
de frequência. Os pequenos
aviões de bombardeio bri
tânicos denominodos "Mos
quitos" surgiram sôbre a

capital nazista às 11 horas
da manhã no dia do dêcí
mo aniversário da ascençãode Hitler ao poder. Êsse foi
o primeiro rêide aéreo diur
no contra ;Berlim. Goering
devia fazer um discurso de
aniversário àquela hora, mas
teve que retardá lo sessenta
e três minutos, enquanto
os "Mosquitos" zuniam no
seu ataque. Feitos de ma

Ideira, êssea aviões são capa
zes de fazer_ facilmente o

percurso de 1.900 quilôme-
tros, de ida e volta, de Lori- ---------------------------
dres a Berlim, e podem cor- 32 vs -12-
regar uma bomba de to
nelada de explosivos ful
minantes. Noutros pontos
estratégicos nazistas, as ba
ses de submarinos e as li·
nhas terrestres de comuni
cações tambem foram alvo
de formidáveis assaltos aê
reos. Lorient, que póde cori
ter de 20 o 30 submarinos
sob seus abrigos de cimento,
sofreu o seu quinquagéssimo
reide. Brest recebeu a sua
devida quota de formidá
veis bombas.
Nos rêides -diurnos, as

"Fortalezas Voadoras" e 08
"Liberators" dos Estados
Unidos, vcemdc sem escoltaSt,
atacaram a. base de sub
marinos de Whilhelms
haven e outras bases navais
situadas no nordeste da A
lemanha, A noite. a avia
ção britânica. bombardeou
Berlim, em cujas enormes
estações ferroviá.rias se esta
va procedendo à movimen
tação de tropas.
Numerosos aviões de com

bate atacaram o norte da
França e os Países Baixos,tendo' por objetivo as li

I I
nhas férreas. Somente num COMPANHIA DE SECiUROS «SACiRES»
dia, os aviões "Mustang" Sub Agentedestruiram 27· composições L. ALMEIDA - Rua Art. Bitencourt 18de estrada de ferro na Eu-
rópa ocidental. ----.........--...------...--...------...------.........------

No Pacífico tem-se acen- aérea por sôbre zonas de ACACIO MOREIRA
.

tuado igualmente a guer· montanhas ,e de vegetação ADVOCiADOra aérea. O general Mac quasi impenetrável em Pn-
Arthur declarou que regi- pua, afim de completar o

ESCRITORIO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5mentos inteiros 'de infan- desbaratamento das fôrças I RESIDENCIA: La Porta Hotel.taria e de artilharia ha.viam japonesas no éste dcquelc I apartamento 112

sido transportados por via. ilha: C. Postal 110 Fone. }277

dos ingleses A
o PENSAMENTO DO DIA
"A inveja é mais irreconci-

liável que o ódio". - La Ro-
chetoucsuld .

•

o ESTADO
Diário Yeepertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T@l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

.An o c-s 70,00
Semestre crs 40,00
Trimestre c-s 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

Anúncios mediante contráto I
Os originais, mesmo não pu-

I blicados, não serão devolvi
. dos.

,

i ..j�
,� ;a: ANEDOTA DO DIA
Numa roda de me ças de côr,

na qual se vê um português:
- E' verdade que o Musso

lini agora �Ó qué raça pura?
- Póde sêr e , mas de bocês

êl e até debi a gustar e , porque
já nascem de c�misa preta.
:�i ,

I O PRATO DO DIA

I LINGUI";,A FRITA Tome
u ma toa linguiça, escalde- a

\ bem com agua fervendo, corte-a
I e� tór cs grcssos c frite a de

I moradamente em pouca gor
I dura, pois a própria linguiça já
, têm muita.

Sirva-a s ôbr e farofa.

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

As forças italianas fugitivas deixarom atrás de si grande quantidade de manti- CASA MISCELANEA. distribui
mento e gasolina, e puseram fogo n os oficinas dêste aero-porto. Esta fotograí,i.a dora dos Rádios R. C. A. Victor,
mostra um dos "hangers" ocupados, juntamente com os destroços de um avião e Vávulas e Dtscos, - Rua Traja-

uma trincheira. (Fóto do British News Service) no, 12.

���������
----

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

_, Aviadores franceses na Rússia
TÓPICOS & COMENTARIOS

A CiUERRA AÉREA

Qual dos filmes abai
xo será o de estreia ?
IRMÃOS CORSOS - O
GRANDE DITADOR -

LíDIA - COMANDO
NEGRO - NAUFRA
GOS - MISTER "V"
- SER ou NÃO SER
- MISS ANNIE ROO-
NEY - MENINO LOBO - CAMAS SEPARADAS - QUAN
DO MORRE O DIA - O LEÃO TEM ASAS - TENSÃO
EM SCH_ANGAI

UM CINEMA PARA VOCÊ

Dr. Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Seballo1ião. Formado na

Faculdad� de Medicina da Universidade de São Paulo. Inde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnlca Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prático de
mais de i anos na CUnlca Cirúrgica do Prof. Alipio Correia Neto Com
estágle de especiaUzaÇão no Hospital Charlté de Berlim (Serviço do' Prof
Sauerbrucb) e nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Scbmleden'
de Frankfort. Cirurgia da Tir6lde. eit6mago. Intestino delgado e grosso'Ogado e

.
vias biliares. seios. útero. ovários. rins. prostata e bexiga••

�érnias, hldrocele._ varlcocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
li encontrado dianamente das 9 hs. da manhã ao melo dia. na Casa de
Sagde São Sebastião. teL 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernand o
Machado . II tell. 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

Resl·dêncl·a Aluga-se ou vende- se confortável resi
dência, com linda vista para omar. Tratar

com o sr. Eduardo dos Santos, à praça 15 de novembro, 27.
5 v. aIt 5

Moscou, 8 (R.) Vários lares acompanharam os sub-
sub-oficiais franceses, do gru- oficiais franceses até a porta
po de caça "Normandie", visi - do seu hotel.
taram esta capital durante a )i_- Aliás, os russos estão hem
cença que lhes foi concedida, impressionados com a Lela
quando terminaram sua ins- aparência dos aviadores f'ran
trução . ceses, com os seus uniformes,
Percorrendo a cidade em to- azul-marinho e seus capotes

dos «s sentidos (> visitando mu- caquis. Em todos os lugares ou

seus e exposições, os visltau- vem-se palavras lisonjeiras a

t es assitiram a uma excelente seu respeito.
representação do conto de Mao- Da mesma maneira como

I
terlink. "O pássaro azul", e o fizeram com os oficiais, o sr,

também a um espetáculo de cír- Garreau, ministro plenípoten
co, onde, quando sairam, o po- ciário e delegado do Conselho'
vo russo manifestou-lhes es- Nacional Francês na Rússia, e

pontaneamente a sua símpatia. o general Petit, chefe da Mis-
O público, surpreendido ante são Militar Francesa, deram
uniformes desconhecidos, cer- uma recepção em honra dos.
cou os aviadores quando

sou-I
sub-oficiais aviadores. Êstes

be que se tratava de franceses já se encontram no seu acam

ccmbatentes. Homens, 111u111e- pamento, onde não esperam
res, crianças, lhes apertaram

I
permanecer por muito tempo,.

as mãos, fazendo gestos amís- visto que terminaram seu,
tosos a-fim-de lhes manifestar treino.
a sua admiração. Vários popu-

./

Vença a intensidade do calor,
sem quebrar a linha da elegância! .t4i.;j'/ " ....�.

, �
E grave érro Você admitir que o calor ex- ,r

cessívo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

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

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

cutando, com notável perfeição, ternos leves)
cômodos, distintos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.: � CARTAZES DO DIA
CINE ODEON

- FONE 1602 -

A's 5 e 7 1/2 horas

O lilme espetacular:

I Sábado - ODEON1
Sidney Toler em

UM TIRO NAS TREVAS

Quando ti noite cái
Com Ida Lupino e John

Car freld
No programa do Rio oa Recife
A voz do mundo (Atualidades)

BILLY CONN X JOE LOUIS
Nova Iorque, 11 (R.) - O famo

so pugilista. e hoje cabo das forças
armadas norte-americanas, Billv
Conn, considerado como legítimo
candidato ao campeonato mundial,
mostra-se ansioso para lutar con

tra o sargento Joe Louis, atual de
tentor do campeonato mundial de
peso-pesado, tendo declarado que
deseja lutar apenas pela posse do
título ainda que inteiramente sem

lucro algum.
Dessa forn1à Billy Conn propôs

que todo o resultado da bilhete
ria fosse empregado na aquisição
de bonus para a vitória, no caso

em que lhe seja dada oportunida
de de enfrentar Joe Louis.

ele absoluto êxito a próxima tempo- tuadas, apenas três atlétas peruanos
rada carioca de remo. conseguiram atingir os resultados

A Familia da Ftor isbel la e' Tito
Guizar em

FAMiLlA DO BARULHO
exigidos,

FEDERAÇÃO PAULISTA DE
TENIS Só 40 KMS.!

ruo, 11 (E.) - Com a presença
dos representantes dos clubes filia
dos foi realizada no dia 26 de fe
vereiro a assembléia geral ordiná
ria da Federação Paulista de Tenis,
sendo, por unanimidade de votos
reeleitos para ocupar os cargos de
presidente c vice-presidente, res

pecti vamente, os SI'S. Adalberto
Bueno Neto e Paulo P. Vampré.

Rio, 11 (E.) - Uma caravana for
mada por elementos do Automóvel
Clube do Brasil, volantes e [orna
listas, esteve na Quinta da Boa Vis-
ta, para escolher e medir a pista M

·

di brasil
·

�:!es ��r�a:·::il�Z���Vi�O�o:r��:Og(�� �1� 1paraque .1St�S
.

rasr erros
nio. Depois de estudada demorada,-I .�. A e�1e',.Ll {r.:. N.) - rt- Mezra.

. ..

mente a topografia do terreno, ficou I
oe. am g1 anae _exzt�, Pelotas,

I
As provas foram. inicuuias

assentado diminuir o percurso da '2:� demonstraçoes a.� paraque- pelo. aluno IS1l1;a_el Pinto, que
prova de 40 quilômetros como es- tusmo, que toram [eiias tuique- realizou. maqniiico salto; se-

O PERú NÃO PARTICIPARi tabelece o regulamento d� carreira, la cidade, por paraquedistas do çuiu-se lijadil Lemos, classiti-
Lima, 11 (D. P.) _ O Comité Na- para 74 quilômetros. Henrique Ca- Aéro Clube do Rio Grande do cada como o melhor paraque

cional de Esportes decidiu que o, sini, o primeiro a fazer inscrição pa-
Sul. dista gaucho, que eletrizou, a

Perú não participará do Carnpeo- ra disputa da prova não recebeu com Para essas provas foram asssistência com um explêruii
nato Sul-Americano de Atletismo, agrado a decisão de ser reduzido o àquela cidade o dr. João CaT- do salto; por último arrojou-se
a realizar-se em Santiago, no Chi- percurso. Nascimento Jr., volante neiro Monteiro, presidente da no espaço o paraquedista Rui

le, em vista de não poder formar paulista, tomará pe.rte nessa corri- entidade; o aspirante Peres, da Castro, que tâmbim fez magní-
uma turma mínima de 10 membros. I Base AéTea de Canôas, pilotan- fica demonstração.(a. âa um tnnãDurante as provas de seleção ef'e-

' O um aoião "Waco-cabine"; o Ao que fomos informados, as
instrutor Gondim, do i AéTeo provas realizadas pelos alunos
Clube, pilotando o "Farchild" do Aéro Clube do Rio Grande
da entidade, o piloto civil Rui do Sul tiveram grande éco na

Castro, pilotando um aparelho Princeza do Sul, estando o Aé
"Muniz-?", os paraqueâistas reo Clube de Pelotas cogitando
Ajadil Lemos e Ismael Pinto, da criação de um curso de pa
acompanhados do instrutor raquedismo anexo às suas au

dessa especialidade, Dircêú las de pilotagm.

WIHSlOW HA MARINHADON
Preços c-. $2,40 -1 ,20- 1.00

Imp. até 18 anos l' e 2' Episódios.

EXCUHSÃO DO ATLÉTICO MINEI
RO A S. PAULO

Rio, 11 (A. N.) - Comunicam de
Belo Horizonte que o Atlético Mi
neiro, realizará uma excursão a São
Paulo, onde jogará provavelmente
com o Palmeiras, Corintians e S.
PaulD. Moléstias dos rins e coração

O 'l'ONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, os rins, as nefrite., areias, cólicas renaís; aumenta 8S
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hídeopsfas, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma. bronquite asmática,
artêrto-escterose.

Remédio

DENUNCIADO ZIZINHO
S. Paulo, 11 -- Como foi ampla

mente divulgado, Zizinho acaba de
ser denunciado em juizo desta ca

pital como lendo partido a perna
co zagueiro Agostinho de maneira
,ryropositada, conclusão a que che
garam as autor-idades policiais, en

carregadas do inquérito, depois de
ouvirem o depoimento de varras

testemunhas, dentre as quais o cen

tro-médio Brandão, capitão do se

lecionado paulista, que participou
do último campeonato brasileiro.
Nessas condições, o meia direita

que figurou no selecionado carioca'
deverá sofrer as consequências do
seu gesto.
Diante do que ocorre, o Flamen

go, ao que fomos informados, vai
invocar o patrocínio da Federação
\1etropolitana de Futeból para a de- ;

'esa de Zizinho, alegando que, por 1casião do acidente o seu meia di- :1
�ita envergava �, camisa da entida- i

1
Q carioca, 1,

i
I

1
tio, 11 (E.) - Os vespertinos 10- �

ca. ocupam-se do futuro trio ata- !
caro do S. Paulo F: C., famoso era- f Iquedo Inclependiente, de Buenos �
Aii«, foi adquirido pelo tricolor f
haneirantc por cem mil cruzeiros. �
C�1111 aquisiçâo c�êsse jogador, o

ISao aulo formara um trio dos
mais 0Il110S0S do Brasil e talvez da
Arnérn elo Sul - Valdemar, Leôni- -----------------------------.....:
das eiaslre.

das senhoras
Pelo chão dentro !E' o tônIco ütero-ovàrto SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, tastío, fI(�res brancas,
regulador das vtsttas, das doenças do útero, ovários, evita
88 hemorragias, antes e depois do parto; contra todas a8 enter
mídades das senhoras de qualquer idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especillco

contra hídropsías, pés Inchados, falta de ar. palpitações, abati
mento das veias e artérías, bronquite asmátíca,

leilões, cansaço. urinas escassas e dôres no coração, pontadas
nos rins e Inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
BORS anêmicas. Evita li tuberculose, cicatriza os nulmões doentes
�om pontadas, tosse, dores no peito e nas costaé, peruas fracllP,
língua suja. Para a neurastenia, o desânlmo e a dispepsia, a
convalescença é rapída.

Sífilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, slfilfl'l,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulaa, purgações terí-
das, C!lucros. esoróíulaa, reumatismo. .

Único depurativo que limpa o corpo. tonifica e engorda.
Depositarías: todas 88 droj;tarlall de Silo Paulo e Rio.

Mexico, 11 (U. P.) - Informações de Yahuiche, no Estado
de Oaxaca, anunciam que toda a localidade está afundando aos

poucos. As autoridades locais já pediram recursos ao governo
para socorrer as famílias cujas casas ficaram destruidas. Até
o momento, não se conhecem pormenores, exceto que o fenô
meno foi notado pela primeira vez em 1936. Êste ano. tornou-se
alarmante a rapidez com que o sólo está descendo e as casas

vão desaparecendo.

fim das biblíetêcas polonesas
Londres, Março - (Da 10 - Todas as obras que pos

Agência Católica Polonesa pa-! suam algum valor para a cul
ra Interaliado) - O jornal tura alemã, são confiscadas e

"Krakauer Zeitung", publica- enviadas para a Alemanha. 2"
do em polonesa, uma luta que - todas as obras, que se rela
é levada a cabo com o objetivo cionam com a história da Po
de destruir tudo o que é pelo- lônia, são reduzidas a cinzas.

nês, os alemães assumiram o "Enormes pilhas de livros
controle de livros poloneses e relatam as informações - ja
de toda a classe de material ím- zem nos corredores para depois
nresso no território ocupado da serem colocados em grandes
Polônia. Para êsse fim criaram cestos e transportados para as

em Varsóvia o "Bureau de Cul- fornalhas onde são queimados.
tura e Propaganda" que já Quase todos êsses livros são de
iniciou suas atividades destru- grande valor".
Uvas. Centenas de milhares de lí-

Segundo notícias recebidas vros das Bibliotecas de Kato
de Varsóvia, as "atividades bí- wice, Poznan, Lodz e Torun ro
bliotecárias" dos alemães ba- ram queimados em grandes
selam-se em dois princípios: montes.

o
..

TRIO FAMOSO

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em sua tcllette 'íntima somente o MEIGYPAN, de

grande poder hígleníco, contra molésrtas ccntagtoeas
euspettas, !rdtaçõt"9 corrtmentos, molés

HM urero-vegínaís, menltes e toda sorte de doenças
L.lC1iiS e grande preaervetlvu. Drogarte Pacheco, Rio.

A Estatística Mm�ar, destinada a

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

perfeita quanto possivel, do apare
!hamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
tra o Brasil em I!'uerra. (D. E. M.)

As autoridades responsáveis pela
fie! execução das Estatísticas Míll
\.ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer Informação, que cada In
formante pfove o que declaroo. A
má-fé constitue crime contra a se
zuranca nacional. (D. E. M.).

Camisas Gravatas. Pijamcl,

I
Quem sonegar informações à Es·

Meias das 'melhores pelos menores tatísti�a }\'l!lit.ar. trabalha em pró)
, de pais rmmrgo, E, nesse caso,

preços só na CASA MISCELANEA será julgado, militarmente, como
- Rua Trajano, 12. inimil!'o do Brasil (D. E. M.).

ArEMPORADA CARIOCA
Rio,l (E.) - A Federação Me

tropolina de Remo está envídan
do esf<ços, afim de que se revista

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL IN[)USTRIAl�-,JOINVIJ_jLE (Marca regist.)

economiza-se tempo e dinheiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D AR li UJO OLHOS, OUVIDOS
_r_. "'� -NARIZ, GARGANTA

---

-, Alugam-se
Três casas �

Crédito Mútuo Predial rlú sl»; ;ontand�U�ad�a����
dois pavimentos, t enrío cada

Propi'ietário.s: J. Moreira &. (ia. ' casa 5 quartos. sala de [an-
tsr,811.la de visita, gafhge,

5 de Fevereiro quintal, galioheiro. 3 insta-
Foi entregue aos pr estam S'88 Hild- f' Ivaldo Brasil, te çõ es ss n i tú r-ias, tanque de

re-] t-nres em FlortnóroI-, possuídoras lavar roupa, Instalaçõ e s de
da caderneta II. 12.751, ccntem nlaoe s no sorteio de,,� radio P, tel-Io ne embutidas.
de Ieveretr o de 1943, com o premio ma ior , em merca- etc. 'I'rstar com o pr o pr

í

e-

dori�s, DO valor de Crs. $6.2500il tárlo, Dr. Agriflú de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
n- 24, Consultório médico.
Telefone n° - 14US.
52

UUM = nnaStld

INDICADOR

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

l-onsult Pela manha, das 10 à8 ! 2
iU: AI tarde. das 3 !lA 6

-------------.------------

Dr. M.ADEIRA NEVES -médico especialista .4 de Marco
Mais um formidável sorteio re e liza rá a Cr-é dtto �jú-

tuo Predial, no dia 18 lie Fevereiro (5a feira),

II C;�ri6:25Ô�OONão vacile. Adquira já 8 sua caderneta na séde da

I Crédito Mútuo Predial à rua Visconde -

de Ouro Preto nO 13, Ii c!)nt�bOu7c��It�:n�� 9a����: ���tl:2,OO
-

I San g U 8 n o I
-

_I CONTEM

Hitler lançará a frota alema I :��:��:!��TO�::N:�:.TO, F05fO�O).CALClO
ETC,

TONICO no CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rlo de Janeíro

Consultas Pela mclchã: às terças, quintas e sahndos, das 10 ás 12
.. horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado � 1'000: 1.167
Residência: RUR Presiclente Coutinho. n,

v-48

Caspa T U)çÁ(} M.ÁRAVI·
LHOSA 1
---------�

--

Londres, 10 (R.) - O reporter naval do "Daily Express
"

escreve: "Um esforço final desesperado será feito, nos próxi
mos dois ou três meses, por unidades de guerra e pela frota
submarina alemã." Crumley, que é o nome do aludido jornalis
ta, escreve ainda: "Nenhuma alteração foi introduzida na dis-
posição da frota alemã de alto-mar. Ela se encontra entre o O. Pálido.. DePluP.flldot,
fiorde perto de Trondheim e o Cabo Norte. Entre êsses pontos; El90tldos, Anêmicos, Mão,
o in imigo possue o couraçado de 45.000 toneladas "Tirpitz", que criam MlgIOI, Criança.
dois couraçados de bolso, dois cruzadores pesados, dois ou três raquíticu, rtcebe,ão • tenl-
cruzadores leves, uma pequena força de "destroyers

"
e nume- fic.çio ger.1 do orglnhmo

rosas flotilhas submarinas. A essa fôrça é provável que se [un- com o

t�J,}l br.e,vemente o
..

"

SCh,arnh?rst" e o ,"Grat-Zepelm ". A inten-I S Içao evidente de Hn1.er e enviar essa força, seja em frota ou co- I
'

a n rUI a n Omo unidades atacantes isoladas, afim de tentar destruir a róta I
.

LI li �J '
dos comboios, que viajam à luz do dia, para a região ártica da �

Rússia, no período de abril a setembro, ou para atacar comboios i Líc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

logo que os aliados lancem a segunda frente". '

i······�·�·��··�·�·······i: pcdrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores :
:me fábricas do país, são encontradas nos balcões da -

: a A T. OS&:• •
• Diariamente recebemos novidaces •

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

O Vaticano e as crueldades «nazis»
Ao tentar esquivar-se às determí

nações dos órgãos de Estatística Mi·
litar, uma pessoa revela o que é�
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexiveL
(D. E. M.).

milhares de pessôas para obri
gá-las a trabalhar;
Quarto - Assassínio de cul-

pados e inocentes, ao mesmo

l E I A 1ST Otempo;
Quinto - Destruição de va-

lores culturais seculares; e NAPOLEÃO E LARREY
Sexto - Imp�rdoável arre- Passou no corrente ano en

banhamento de seres humanos, I ''' .." tená d.' , !' J. anca O cen enario a more

especialmente dos. Jovens es?o-I do famoso médico Dominíqre1 • itá P' à finsares e unrversi anos,
. a,r Larrey, cirurgião notável Ola

do Estado, �ue se engm em acompanhou Napoleão I as
senhor supremo, perdendo todo suas mais gloriosas cama-

contact,o com Deus.
. nhas,

Os. círculos governamentais O imperador disse do dr. .ar-.
m�n:.festa�am, que ess.a tran�- rey: _ "É 9 homem maísvír
mIss��, fOI teíta no�qumto an.I- tuoso que tenho conhecida. _

mana; versano d,a ascens�� .

de PIO Depois da batalha de Ey)TI, o
Terceiro - Deportação de XII ao trono pontífícío. cirurgião Larrey havia rans-

---

formado uma casa em hcpítak
e estava atendendo a ceí:enas
de soldados- feridos, nando
chegou a cavalo, envoltomrna.

I nuvem de pó, uni menigeíro
portador desta órdem .ermt
nante e urgente de Naoleãoc,
- "Que o cirurglãoi-arrey
parta imediatamente p�a Mo
rhungen, a-fim-de emtlsamar
o cadáver de um gener. morto
no campo de batalha"- Ma>;
o célebre médico desoldeceu ã.
órdem imperial, assiurespon
dendo ao mensageiro- "Di
ga a Sua Majestade ue não
posso abandonar ms de 701).
soldados feridos pa, ir ocu

par-me de um mor] ainda;
que êste morto tenh:sido um

glorioso general". � lJ Na
poleão contorrnou-se

Nova Iorque, 10 (United) -

Personalidades oficiais ouvi
ram a rádio do Vaticano acu

sar" indirétamente, os gover
nantes nazistas de considerar
a guerra como uma

"
excusa

para todas as crueldades imagi
náveis" .

Entre as crueldades mencio
nadas pelo locutor, estavam as

seguintes:
Primeiro - Perseguição re

ligiosa, supressão de mosteiros
e instituições religiosas e fe
chamento de grejas;
Segundo - Supressão, sem

precedentes, da liberdade hu-

Dr. Remigio
PI ()RTAN()POll�

CLINICA -MEDICA
Molestlas Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORtO:
Rua Felipe Schmldt-Edifl
elo Amélia Neto-vf'one 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

DR. AGRIPA DE FARIA IRua Vitor Meireles n' 26 .
Telefone n' tifOS I

CLINICA MEDICA IHomens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das S
horas em diante

, . lHE LONOON & LANCASHIRE INSURAHeE (o. LTD.
14

Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior
a CR. $ 1.200.000.000,00. Sub-Agente'

L, ALMEIDA R Ar t, Bitencourt, 18

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

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaceutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preFerida
Drogas necieneis e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
Garante- se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Cons. Mafra 4(1) 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

-----....------............------------------------------------

As autoridades responsáveis pele
fiel execução das Estatísticas MUi·
l\.ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade df
qualquer informação, que cada In
formante prove Q que declarou. A
má-fé constitue crime contra 8 Se
�urança nacional. (D. E. M.).

A Estatística Mili�ar, destinada a

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

perfeita quanto possível, do apare
Ihamento material das fôrças arma

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

tra o Brasil em guerra. CD. E. M.),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fREQUENTE ENTE A
Londres, 10 (De Gaspar Cori-

-d illac, da Reuters) - A atitude
da Itália é bastante imprecisa. Sem
dúvida, torna-se ainda difícil clis
cer-nir com exatidão os resultados
"{ia conferência de Mussolini e Rib
bentrop. Entretãnto, certos fatos
"já começam a ser conhecidos, en
tre êles o interêsse do Duce pelos
negócios balcânicos, principalmen
te depois da vísita de Churchill à.
Turquia. Por outro lado, é eviden
te que o "eixo " se preocupa com

. a realização de uma mobilizaçãomoral contra 'Ü comunismo, reno
vando seus anteriores apêlos à
opinião francesa, espanhola e dos
demais países europeus.

a rádio italianas falam de paz e

Dentro dessa orientação, Far i- fletiudo-a, a rádio húngara, por insistem no tema desenvolvido re

nacci, no "Regime Fascista" de exemplo, afirma que "a definição centemente por Virginio Gayda na-

28 de fevereiro último, cita ahun- clara dos pr-incip ios do "eixo", em quele famoso artigo que alarmou
dun ternente a enciclica "Divini Roma, constitue o primeiro gesto Berlim.
Rcdeurptoris", segunclo a qual "o de paz, desde setembro ele 1939; Comentando os resultados da
comunismo é inteiramente perver- mas, evidentemente, é uma paz eles- c-onferência de Roma o redator di
so e nenhuma colaboração é pos- tinada aos povos do continente e plomático da Stefani - porta-v-oz
sivel com êle". não àqueles C0111 os quais ainda só oficioso - afirma que "tôdas as
Trata-se de processo para levan- se póde falar com as armas na nações de bôa vontade poderão

tal' a opi n ião católica contra a mão. . achar lugar na Europa, e repete
Rússia, de modo mais ativo. Por seu turno a Agência Stefani- várias vezes a palavra "paz".
Seria inexato afirmar que a Itá- divulga que a Itália está pronta Não só isso; a rádio de Roma

lia adota atitude favorável à paz; para a paz, tendo, porém, a precau- voltou há poucos dias a essa tese
mas, através dos circunloquios de ção de acrescentar que não se tra- num tom particularmente modera
sua linguagem, perc

..
ebe-se

calcula-,
ta de paz como a desejam os

alia-I do
e acolhedor, contrastando com

da ll_Ja.r�obra 110 sentido de .sondar elos.
. .

o empregado pela emissora do
a opnu ao do mundo a respeito. Re- Mas o f'ato e que a nnprensa e Reich.

OUVE ..SE PALIVRft ADVOGADO IDr. Aldo Ávila da Luz
Horário: 9 às 1'2 e 17 às 18
Escr. Edifício Amelia

Neto, sala 2.

IIRes.
Av. Rio Branco, 181
Florianópolis.

LEONOR DEUCHER
Eníermeíra Obstétri ca (par

teira diplomada] Atende na

Casa de Saúde S. Sébastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

1 OLEO DE RICINO "CONGO"

OLEO DE NOZES "PINTOR" PARA -TINTAS

E VERNIZES

OLEO DE LINHAÇA "DOG"

Em lotas de 17 quilos e tambores de 190 quilos

Produtos da:

Indústria de Oleos" fintas e
Veirnizes Lida.

Fábrica: TIJUCAS Escrt: Floria.nópolis
r. Tíradentes 14"sob

C. Post c l 22

J106 15vait-7

Terriveis combatentes os guerrilheiros
Moscou, 10 (R.) - Os guer- tremaments rápidos, deslocan

rilheiros russos estão sem ces- do-se de um lado para outro
:. sal' atacando os alemães pela com grande eficiência. Os mé
retaguarda, destruindo as co- todos empregados pelos ale.
municações, fazendo voar pe- mães para perseguí-Ios não pa
los ares depósitos de víveres e rece terem dado bons resulta
de munições e matando cente- dos. A única, tática capaz de
nas de soldados e oficiais íní- dar resultados é o cêrco, com

migos. Êsses contínuos ataques fôrças bem armadas que con

'causam grandes prejuizos à virjam sôbre êles. Primeira
mão de obra alemã. Segundo mente, os alemães usaram avi
um documento alemão captu- ões para reconhecimentos, de
rado, sabe-se que um batalhão pois, unidades motorizadas;
inteiro é necessário para vigiar mas, tudo em vão, porque os
cada cem quilômetros de estra- guerrilheiros são terríveis com

das de ferro. Toda essas tropas, batentes, muito rápidos em

>I é, portanto, retirada da linha

II
abandonar com a maior preste-

de frente. za o local de suas atividades.
Êsses guerrilheiros são ex-

<iABIHETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
:Cirurgiao Dentisíd ;ela Faculdade de Medicina de

Porto AlegI'ê
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às 11 e das Ir. às 18 horas

Rua Vitor Meirele9, 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

IIr;:;í;;Oe'E�;--I_r�nl CASA a A��;:.s�
I � � � e � rua Cons.

,� ACindina. Braslnhe fFRAHCISCO � Júlia <ievaerd � Mafra, ri? ISO, dotada de

I ! Dias· D �
Bridon - todo o confôrto, preferindo-

�
e [ se família que saiba cori-

participam aos p c- IVONE comunicam aos pa- � serva r o pr�dio. Irríorrna-

� rentes e amigos o � noivos � ren-tes e pessoas r ções, do local. dos 8 às 11

� contrato de co � Fp-l s., § de suas relações � e das 14 às 17. Fóra dessas

� mento de seu filho a 6/3/43 � que sua filha IVO-

I
horas, na rua Esteves Ju-

� FRANCISCO com o �' � NE contratou co. _n_io_r_,_9_3_. _

� srta. IVONE GE- � """""="""""""'� sarnento com o sr.

I �
VAERD BRIDON � �

FRANCISCO DIAS Ir:JOOC.IOCn:CCXXJO(XJOQ.x:oooo::;o�;,�..... ccoccccc 'C1r:;'-;JCa"1l.)o DCI:XlI"'I:."1OIQ� or:x::oooo.

1'1" 146 3 v. - 2 Osmar- Silva
e Senhora participam

u parentes e conheci
dos o nascimento de sua

filhinha G U 10M A R,
çcorr-ído a 2 de março

de 1943.

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mcfrc 4 e 5 - FONE t.6!t2

Entrega a domicilio 3 v " 3

situaçüo angustiosa do
alto comando germânico
A

Exclusividade de Press Information, para
O ESTADO.-Por W. N. EWER

ordenar uma obstínada resís
tência em toda a frente, en

viando as suas reservas para
as linhas de combate e arris
cando o encurralamento de
centenas de milhares de ho
mens, caso as operações não
se desenrolem favoravelmente?
Ou será preferível ordenar
uma retirada em grande esca

la, abandonando todas essas
saliências perigosas e forrnan
do uma frente menos extensa
é

-

Sinuosa� mais
--

para reta
guarda? ' , _'" .,. : -:r', �.
É possível que os generais

alemães deixem a solução dês
ses problemas a cargo da "in
falível" intuição' de Adolf
Hitler ...

A maneira com que atual-Imente se desenrola a guerra áreas, correndo assim o risco
na Rússia há de estar acarre- de não contar com fôrças sufi
tando sérios embargos ao Es- cientes em nenhuma das duas
tado-Maíor Germânico. Não se zonas?
trata apenas do imenso poder Temem os generais alemães
de choque que os exércitos rus- uma ruptura de grandes pro
sos revelaram possuir. O que porções nas suas linhas -

impressiona ainda mais os ale- rupturas essas que até pouco
mães é o fato dessa capacída- tempo não julgavam possível,
de de ataque estar sendo de- e que agora são prováveis. E
monstrada em diversos pontos se essa ruptura se verificar,
sucessivos, ao longo de toda ª v�I.:iQs exércitos alemães ver

gigantesca linha que se esten-I-se-ão em perigo de serem cer
de de Leningrado ao Cáucaso. cados e aniquilados, tal como

Essa possibilidade não se ,ha-l acontece�l ao exército que sitia
via apresentado aos técnicos va Estalmgrado.
militares do Reich. . I Apresenta-se hoje ao Alto
Consequentemente, os zene- Comando Alemão uma escolha

rais de Hitler, forçados � en- bem dificil. Será aconselhável
frentar - os dificeis problemas
da distribuição de fôrças e de
reservas, vem-se em apuros
por ignorarem os pontos em

que os russos pretendem lan-
çar os seus ataques mais vío- Fõro
lentos. As reservas de Hitler
tanto em homens como em ma-

terial bélico, são sem dúvida,
enormes. Mas não são ilimita-
das. Nem tampouco são ilimi-
tados os meios para o deslo
camento dessas reservas. Não
é possível transferir corpos de
exército, através de centenas
de quilômetros, no espaço de
poucos dias - e muito menos

ainda, durante o inverno rus-I
soo Os depósitos de munições, Iuma vez estabelecidos, não po-
dem ser removidos com facili-
dade.
Portanto, a primeira preocu

pação do Estado-Maior de Hi
tler nos dias de hoje, é saber
qual a mais ameaçadora das
ofensivas russas. Será acon

selhável enviar o grosso das
reservas para as frentes de Le
ningrado ou para Esmolensk?

IOu, será melhor dividir as fôr
ças e reforçar ambas essas

J. EugênioMüller Filho e Oscar _ José Müller
ADVOGADOS

RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO.
em gerãl. Processos em todos Os Ministerios.
Iívação de jazidas, aguas minerais e quédas

dágua, Naturallzações.

Lega-

na

maior Organisaçãode vendas de Folhinhas oferece vagas a

REPRESENTANTES E VIAJANTES,
Capital e no Interior, com boas comissões. Escreva

diretamen te à
Fábrica Progresso, - Caixa 3097 - São Paula

A

.,

"

. ora tornar o

contribue P elirninon-• I dado.
le o"e u espinhOS,pe ... e .

d rnonClIOS le irnto-o o pe �Osuo"iz.ondo BÃO RU5�
Use 5'"

do. líquidO.sólida OU
_,;- ,
_;:,. '"-11

-'
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-Essências finíssimas para perfumes
U'"onceses, originais)

Alcool de eereals, legithno
Fixadores e�colhidos

BITTANCOURT
PERFUMISTA reSPE(UU.. llADO

Atende das 2 às 6 ela tarde na

Relojoaria Royalã Rua Trajano, 3. Faorianõpolis
.....................................................

Calculando a corda para a IêrcaLondres, 10 (Reuters) - A aqui e alí, enchendo de alegria
rádio-emissora de Paris, con- o coração de toda a gente. Ao
trolada pelos alemães, anun- mesmo tempo o locutor acres
ciou que o "slogan" "os ale- centa que está sendo feita uma

mães estão no fim da resistên-' estatística pelos degaulistas da:
cia" está circulando através da quantidade necessária de cor

França. O locutor acrescenta das para enforcar os traidores
que o mesmo "slogan" está nos postes dos Campos Elísios.
sendo largamente divulgado,

na
Fundada em 1870 - Séd�: 8A.J.�

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 1911

Capital Realizado Cr s , 9.0(j!)JA10/10
Reservas, mais de $ f9000.000,OO
Responsabilidades assumidas, • IS 4.748.338.249,78
Receita .. $ 34.l98.834,9J
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Rpn!l dI' raiz, (oré(liOll e terrenos) $ 23.742657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr,

Francisco de Sá e Anísio Massorra

Agências e sub-agências em todo o terruóno nacional.
Sucursal no (Jruguái. Reguladores de avarias nas prln

cipais cidades da América. Europa e Àfrica.
Aoente em Florianópoli8

CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Scbmidt, n' 39
Caixa Posta) D. 19 - Telefone 1.083

End. Telegr. aALIANÇA,
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJ.t\.Í,
BLUMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SULI

Casa Seirão -10 grande inimigo dos
Fábrica de artefatos

h ri tPastas �� C��)�Oro para

.

olnens lie pensamen Oco legtais (trIigo forte e

barato), Cintos, Suspen- Londres, - Por Francis Knight, numa fúria satanica de tudo redu-
do British News. Service - O 111un- zic li sengue e ti. destroços.sórlos, MalaEl, etc. do inteiro sabe que o nazismo se Para u.erenuer "a viela espir i-

Só na "CASA BEIRÃO" tornou, desde o seu aparecimento, tua!", os nazistas rasgaram acôr-
Rua Tiradentes n° 3 o grande inimigo dos homens de elos c tratados, assaltaram e rouba-

I
Fi" r pensamento na Alemanha. A todos ram os vizinhos, prenderam e ma-

- ' orranopo 18-

I
expulsou, encarcerou ou matou. E taram rel'éns, lançaram a d ôr e a

agora mesmo exerce igual perse- fome nos países subjugados. Eis
30 VS.- 25 guição nos países ocupados. as melhores exp ressô es dessa

- - O campo de concentração de "cultura" proclamada pelo cinico

OOC-UMEN'IO
Dachau, que pórie apr-esentar-se dr. Goebbels. Felizmente, porém,

.
.. COlHO II símbolo do UI Il eich, sem- para a Humanidade, Hi

í

ler uúo po-
pre esteve chcio das verdade irus d crú realizar seu programa ele es

expressões da ciência, da Iiteratu- cravizaç ão do mundo. O panora

S NISTRO·
ra, da al·t� e do

Pl'OfeSS.Ol'ado.
da- ma geral da luta revela-nos iú que

I I quela naçao. êsse monstro da atualidade está a

-1
.

Para la foram enviados, e sujei- caminho do abismo. A medida que
los às maiores torturas mor'ais C os dias passam, mais êlc se ap rox i

físicas, todos aqueles que, por atos ma da derrota fatal. Esta {; a ver-

Londres, 10 (D. P.) - Os e palavras, rcprcsentavruu, na Ale- dade nua e crua. Potlerú o ;[1'.
I

-

t i Goebbels prosseguir cm suas ba-
círculos autorizados expressa- man la,. a reaçao con ra o lllo?t e.l'no boseiras, em seus dislates e sandi-.barba ri srno, que o mesmo e d izer
ram have� chegad� , a? poder contra o ncgregado sistema pol iti- ces, Ninguem libertará o 111. He ich
das autondades brítãnícas um co i mp lantado pelo ex-cabo Ad ol- da sentença a que foi condena!lo.
documento COIÍl ordens expedi- fo Hitler. Ignorante e perverso,
das pelo comandante das fôrças despeitado e. cruel, el,e não tolera- OliillO;'

-

S'· Vil, de iuancua nennuma, a per-alemãs de ocupaçao na erv.la, manencia, ali, dos homens superio-
em que se recomenda os 111el08 res, das "élites", porque sempre
considerados mais eficazes esteve no seu programa restabele
para efetuar execuções em cc:', os perlodos sombrios da �:I.at.ic
,- � Mcd iu, nao apenas 1100 terr-i tór io
massa. Hecomenda-se qu� as alemão, mas, em toda a Europa,
execuções se devern realizar lalvez nies.mo, no mundo inteir-o.
com grupos de cinco a oito pes- Somente, pois, como p i lh ér ia se

sôas, com as pernas amarradas. deve receber a notícia da reunião,
O documento acrescenta: _

em Weimar. dos autores europeus.
O Iamoso dr. Goebbels, que man

"Afim de evitar contacto des- dou soprar essa "blaguc", não
necessário com os cadáveres, pensou, COIl1 ccrtcza, na situacào
'1S pessôas a ser executadas se- em que COiOC0U o próprio naz isruo
1'.0 colocadas à beira da sepul- ao anunciar essa reunião.

Não disse de, porém, se Hitler
tura. No caso de execuções em comparece a essa palhrrçarla, como

massa, será permitido fazer simbol o rias mentalidades do Il l
ajoelhar os reféns de cara para Heich, nem como a assistón cra li

os túmulos". Ilha. recebido as suas patranhas,
isto é as sandices do próprio mi

Manda também que os cadá- ní stro da Propaganda. Isto porque
veres sejam sepultados a bas- o r id icul o e cbn ico dr. Goebbels
tante profundidade, e que não proclamou que a pressão moral e

se pratique mais a incineração física não atingiu "a capacidade
- criadora alemã" c que o seu povodos mesmos. Também não se não combatín apenas pela conquis

deverá permitir colocar flores la do "espaço vital", mas, tam
sôbre os túmulos. As roupas dos bélll,· para "defender a cultura",

d
.

I
.

1 ou, antes, a "vicia espiritual".executa os, lnc USlve seu ca ça- NUI1 ca se acreditou, por certo,
do, serão entregues às autori- em tão grandes barbaridades, na

dades militares alemãs, e já- bôca ele U'Ill homem que é a nega
mais à população Civíl. ç'ão de tudo o que representa cld

tlll:a e espi ri to. Para defende,r a

cull tira, os nazistas criaram os

campos de concentraçã'o, expulsa
ram 011 ll1atül'll'lll os homens dc
pensalllento, queimaram livr,os, e
fizeram esta guerra monstruosa,
dllrante a qual destnlÍram templos,
hospi tais, bibliotecas, joias da ar-

quitetura e da civilização, mata·
10 vs alt .• 4, ram homens, mulheres e crianças,

negócioPor motivo de viagem
rranspaeaase urna. Pensão
jil instalada, com dlver soa
nóspe des. Tratar à T:e.ves·-
88 Ractlclll, 2
136 6 V-3

o Mucus do
Asma Dissolvido
RapidamenteOs ataques desesperadores jl violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo.
minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente 0& ata
ques. Desde o primeiro dia comeea a desa
parecer a dificuldade em respirar e vorta,
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
cessario é tomar 2 pastilhas de Mendaco
tis refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
raplda mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. _

Mandeco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantla de
dar ao paciente respiração livre e facil ra

pidamente e completo alivio do Botrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualqu�r farmácia. A uossa

garantia é a sua maior proteção.

Mendaeo A�o�:m':�

O «ás» dos 4 H B
CASA Dt. MORADIA

Aluga·se uma, à:rua Bocaiuv?
n' 220, com 5 quartos, 3 salas,
banheiro com água fria e quen
te, garage, etc Tratar no Largo
Fagundes, n. lO.

, 212
Zurique, 11 (R.) - O rádio{,

alemão admitiu a perda de um.
dos ases da "Luftwaffe", o ma

jor Hans Haanu Hans Haan •.

Moscou informára anterior
mente que o aviador germâni
co fôra aprisionado, após haver
sido o seu avião abatido por um
aparelho de caça russo, perto de
Demiansk.
Haan contava 10 anos de ser

viço na "Luftwaffe", e possuia
um cartel de 100 vitórias aé�
reas. Atacou por várias vezes
cidades britânicas, inclusive,
Londres. Era detentor da folha,
de carvalho, da cruz de cava

leiro e da ordem suástica de ou-
1'0.

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna!'!' �
Iwr mais que pareça teu ami
go; não merece tua est.ima um.
traidor da Pátria. (L. n. N.).

MiLTON ç. CARVALHO e

LILIA C. CARVALHO
participam o nascimento

sua ptimogenita
ELIZABETH.

Fpolis.,6/3/43.

de '

3vs·3;

Resposta !iensa âa
Washington, 11 (R.) - Interro

gada sobre as possibilidades de
o Presidente Roos,evelt receber llIn
quarto mandato à frente da Na�'ã(),.
a Sra. Roosev'elt respondeu: -

"A siillac9.0 do mundo e não a po
lítica nos conservou na Casa Br:la
ca durante dez anos, e julgo que.
seria crI'O fàlar em política neste!
momcnto, porquc os sentÍlnentos
políticos podem prejudicar o esfor-
('o de gllcrrá":

·
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Alimentos para os franceses

Vemos, na fotografia acima, crianças francesas de Oran, na África Setentrional,
quando se ag lomeravam alegremente ao t.dor de um soldado norte-americano que
distribuia rações de leite e outros alimentos. Êste flagrante contrasta com o pro
ceder das cu t o r í d c de s nazistas, que recolh íc rn toda a produçõo de alimentos

dessa regiõe- para envia la à Alemanha. (Fé to 'especial da Inter-Americana).

,...-----------------------.
THE LONDON ASSURANCE

e

eIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

!---..., _ ��.. ALMEIDA Rua Artista BittencGurt,18
.....

I

Sociedade Cooperqtívo de Responsabilidades Livros à vendaLímítcdc IBanco de Crédito Popular e Aorícola I -:o DIREITO", obra com-
O I pleta, encadernada, em 119

de Santa (lI!t:arl"na vol�mes com os respectivos
!Iii U U \J Iridíces, tombem ericuder-

Rua Traleno 0.° 16 - Séde própria nados.
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlftcado {(�ODIGO CIVIL" comen-

n. 1 em 2() de Setembro de 1938. todo por Ferreira Coêlho;
Endereço telegráfico: BANCREPOLA em 26 volumes encaderna-
Códi"os usados: MASCOTTE la. e 2a. edição dos.

- FLORIANOPOLIS '(Jurisprudencia do Supremo
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES Tribunal Federal" em 23

Emprestimos - Descontos - Cobranças volumes encadernados com

o Indice até lo volumes.
e ordens de pagamento "Legislação Federal" de

Tem correspondente em todos 08 Municípios do Estado 1 J
• Janeiro de 1937 até o

Representante da Caíxa Economíca Federal para a vende presente.dali Apólices do Estado de Pernambueo, com sorteio "EU SEI TUDO" revista
semestral, em Maio e Novembro. completa em 94 volumes en-

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados cadernados, teridc cada vo-
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. lume tres fascículos.

Mantem carteira especial para administração de prédios.. 1(1 Ilustração Brasilei
Recebe dinheiro em depósito pelas .rc "; obra completa em 33

melhores taxas : volumee encadernados.
CIC à disposição (retirada livre) 2% "Direito Constitucional"
CIC Limitada 5% contendo a Constituição do
C/C AYiso Prévio 6% Império e os comentarÍ'os
C/C Prazo Fixo 7% de Barbalho, Carlos Maxi-

Aceita procuração para receber vencimentos em roiliano, Araujo' Castro, Au-
tlal as Bepartícões Federais. Estaduais e Muníoteaís. -01 relino Leal, A. de Roure e

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

dóro" n° 23.

Sub-.gente. nos principIls
munciplos do E.t.do.

17P;

I
I
«Helcjoorío Royal»

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

Venda de
Ferro

Machado & (ie.. _

Agências e

Representações
Calxl postal,- 37

RUI Joio Pinto - 5
F L"O R I .A N Ó P O LI S

I
Firma importante, atacadista de ferro para fins

de construção e mecânica - chapas - de São Paulo,
procura representante relacionado e do ramo para
Florianópolis e circunvizinhanças. Atendem-se so
mente ofertas detalhadas de pessoa com capacidade produtiva. Cartas para "VENDA DE FERRO" à
Caixa Postal 447 - São Paulo.

I
Prestígfa o Govêrno e a's

classes armadas, - on serás
um "quinta - colunista". (L.
D. NI).

.

Rua Trajano n' 3
Anexa -- Oficina mecânica sob

a direção de

TREl\1EL--
Aparelhada para concertar Registradoras, Numera-

'i deras, vitrolas. máquinas de escrever, calcular, ccssr.
J aparelhos fotográficos, telefones, etc.

I SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

758 vs66

Operários italianos na Alemanha
Montevidéu, março. (Por Se- recentes bombardeios da RAI{'

rafino Romualdi - (Copyright sôbre Gênova, onde a má cons

da Inter-Americana, para "O trução de abrigos causou a.

Estado") - O escritório de In-morte de 354 pessôas. Estes
formações de Guerra dos Esta- operários, a-pesar da árdua ta
dos Unidos recebeu, de fontes refa que desempenham, devem
autorizadas, as seguintes infor- viver com a ração de víveres
mações referentes ao número e italiana que de pão, por exem
distribuição dos trabalhadores pIo, é de 200 gramas, menos de
italianos na Alemanha. Dos.. metade da ração para os traba-
300.000 trabalhadores impor- lhadores alemães. Neste perí
tados pela Alemanha - a goso mister de não combateu
maior parte obrigados -

.... tes, foram empregados 35.000
7 O . O O O exercem atividades italianos. Na Silésia Superior
agrícolas. Os restantes 230.000 12.000 italianos trabalham com
estão distribuidos nos seguin- os operários vindos dos Balcãs
tes misteres: e em Dortmund existem 23.000
Serviços com hotéis, restau- italianos. Foram enviados ....

rantes, etc. 15.000, químicos, .. 70.000 dos campos de Itália,
15.000; construções, 40.000; onde a produção de gêneros ali
minas, 35.000; téxteis, 18.006; mentícios é escassa, para tazê
indústria metalúrgica, 100.000; los trabalhar em terras alemãs.
diversos 7.000. A classificação O racionamento para os tra
"indústria metalúrgica" com- balhadores italianos, na Ale
preende as fábricas de aço e ou- manha, é o resultado de um
tras indústrias pesadas que in- curioso acôrdo chamado "acôr
teressam a produção de guerra do de compensação"; segundo
alemã. Estes 100.000 italianos o qual os trabalhadores ítalia
são utilizados na fabricação de nos que estão na Alemanha são
petrechos bélicos para os exér- mantidos pelo govêrno italiano,
citas nazistas. Dêles, 50.000 e os alemães, que estão na Itá
exercem- atividades nos distri- lia, pelo govêrno alemão. Isto
tos industriais do Reno e do significa que os trabalhadores
Rhur, devastados pelos bom- italianos recebem rações íta
bardeios. Estão divididos entre lianas, enquanto que os ale
as oficinas de Krupp, em Essen, mães recebem rações alemãs,
as fábricas de motores de Colô- mesmo estando na Itália. Os
nía e as oficinas Opel de Russe- alemães que estão na Itália
lhein, nas proxímícan..; são, em sua maior parte, otí-
Francfort. ciais, agentes da Gestapo e sol-

40.000 italianos foram trazí- dados. E como são muito bem
dos da Itália para construir re- pagos, podem comprar rações
fúgios anti-aéreos em Berlim, suplementares no mercado ne

Stuttgart e Viena para os

ale-j
gro italiano, tendo a políc!amães. A necessidade dêstes re- fascista julgado oportuno nao

fúgios se fez sentir durante os se dar conta dêste fato.

Oficina Técnica
«ROYAL»

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

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua. João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

Machado & eia
P Alt.53
Camisas Gravatas

Piiame'.1
Quem sonegar informações à Eso

Meias das 'melhores p�lol!l menores tatísti�a !'1!lit.ar, trabalha em pró)
, de pais mmngo, E, nesse caso.

preços aõ na CASA MISCELANEA. será julgado, militarmente, como
- Rua Trajano. 12. inimigo do Brasil (D. E. M.).

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

Novidades-Jóias-Vidros--Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AfilVersál'ioB:
Decorre hoje o natalício do

ilustre e acatado clínico dr.
Cândido Ramos, que foi. o pri
meiro secretário da Fazenda de
pois da revolução de 30.

•

Faz anos hoje o jovem Gêr-
son Demaria.

,.

Completa hoje seu primeiro
aniversário a menina Odete
Maria. filhinha do sr, Aroní
Natividade da Costa, funcioná
rio público estadual.

*

MISSAS
Foi hoje rezada missa. na

catedral, por alma do jovem
Hudson Dentice Carpes.
-rI-- - - - - - --..- - -------- - ...............-

oFl:���D�� -;a- t:l\-gÁ-MlSCE
lÁNEA é saber economizar'

Almanaque Silveira
Oferta d o grande depu

rativo do sangue "Elixir de
Nogueira", cuja fama se es
tendeu a toda a América,
recebemos o "Almaque Sil
veira" para 1943, que já
vai no seu 66Q ano de vida
popularmente útil. Seu for
mato é, agora, menor e mais
cômodo. Gratos.

Ecos e Notícias
A secretária do Sindicato dos

Jornalistas do Estado de São
Paulo, já recebeu as numero
sas adesões para o curso de in
glês que vai iniciar no mês de
abril próximo.

As aulas serão dadas na se
de do Síndica to, às terças, quin
tas e sextas-feiras. das 15 às
16 horas, sob a orientação de
professor designado pela União
Cultural «Brasil-Estados Uni
dcs».

•

O sr. Wallace, vice-presiden-
te dos Estados Unidos, chega
rá ao Chile a 26 do corrente,
demorando-se la dias naquele
país.

•

A Delegacia do Instituto dos
Industriàrios avisa 80S candida
tos inscritos no concurso para
Auxiliares. que a prova de ma
temática deverá realizar-se ho
je. às 19 horas, no prédio do
Instituto de Educação,

A Dra. JOSEPHIHA

SCHWEIDSOH
f'

avisa aos clientes que

"ltará

ausente.
até princípios

de Abril
"

2Sv-7

A "BATALR!\ r _ _. .. : .}::i;:=::::;:;!;;:;:=::'i:;:...· ,ugens a

VISTA DE PERTO -

IMPRES-I DUI.;,"·�·····::::::·;:;·�'.ti:;;;�i:;::�Wt;iii�l::: "batalha",
SÕES COLHIDAS PELO CORRES- O Estado de Mato lirOi);;u .

-

......,.
_. )j;x:�:;:,:....' :; éle, "só

PONDENTE ESPECIAL DO "O Cuiabá e Tribuna de Corumbá. quem esta a�Ll.ó ·;:�J.e avaliar",
ESTADO", AMORIM PARGA. NO Para se transportar ao cenário rendendo homenagens mere

CENÁRIO DA LUTA FORMIDÁ- da "luta" formidável, Amorim cuias ti enerqia ierrea e à co

VEL - O QUE NOS PROMETE Parqa viajou num poderoso raçeni inaudita do ministro
AS SENSACiONAIS REPORTA- "Caialina" de guerra norte- J o ã o A 1 b e r t o, COQ1'de
GENS DO PRIMEIRO JORNALlS- americano, aluis.. um dos que nadar da Mo b i li z a ç ã o

TA BRASILEIRO QUE VIAJA I ajudaram a afundar o famoso Econômica e a outras energias
NUM PODEROSO "CATALlNA" couraçado alemão "Bismarck", entusiásticas e incansáveis que
DE GUERRA NORTE-AMERICA- sendo assim, o primeiro jorna- o apoiam, como as do Coronel

NO - A PRIMEIRA FOTO.· lista brasileiro a ser pelo mes- Magalhães Barata, interventor
mo conduzido, não como cor- no Pará e de Mister Lonq, re-

Rio, (Do Correspondente Es- respondente de guerra, mas, presentante da Rubber Reserv
pecial Amorim Parça (via aé- acompanhando a primeira leva Company. A foto que acompa- Morreu MO Rio
rea) - Amorim Parqa corres-I de "soldados da Amazônia" nha a presente nota é a primei- B. AIRES, 11 (R.) - Ví-·
pondente especial do O ESTA- . que parte para o palco da çuer- ra que se divulga em todo o timo de síncope cardíaca,.DO, está realizando neste mo-[ Ta do trabalho, pelo resurqi- país, e mostra, em Belém, a faleceu no Rio de Janeiro.
menta uma sensacional repor- menta Amazônico, constituin- primeira leva "soldados da o cônsul geral da Argentina,tagem sobre a "batalha ama- do verdadeira "guarda avança- Amazônia", fotografada mi- adido à embaixada dêate
zônica", exclusivamente para o da" da ofensiva econômica bra- nutos antes de embarcar no país.nosso jornal, neste Estado, e sileira contra o "eixo". Amorim poderoso "Catalina" que (JS

para os jornais, o Povo de For- Parga viu e vai contar o que é, conduziria ao "[roni" do iraba ..

taleza, O Estado do Distrito Fe- de perto, o ciclópico proçrama lho, vendo-se assinalado com

deral, O Diário Popular de Pe- de intensificação da produção urna seta, o nosso correspon
lotas, O Estado do Pará de Be- I da borracha, descrevendo atra- dente Especial Amorim Parça.
lém, O Diário de Noticias de

INFORMAÇÃO TEATRAL
Chegam-nos do Rio as seguintes

notícias teatrais:
A Companhia Eva Tudor reapa

recerá ao público no próximo dia
12 OOIU a comédia "Maria Fuma
ca".•

Dia 11, prosseguirão no Teatro
Rival os ensaios da comédia "O
Gato comeu", original do Sr. Vi
riato Correia, pela Companhia Jay
me Costa.
No dia 12, voltará à cena, no

Teatro Recreio, a revista "Rei Mo
mo na guerra'·.
A Sociedade Brasileira de Auto

res Teatrais realizará no dia 15 do
corrente uma sessão solene, para
inaugurar os retratos de Coelho,
Netto e Paulo Barreto, discursando
os sócios titulares das cadeira"
que as teem como patronos.
A Companhia da Comédia Bra

sileira iniciará sua temporada do
corrente ano, no dia 8 ue A1)rll
próximo, no Teatro Ginástico.

�

II Uabelos brancos t ,LOÇÃO/'
_j MARAVILHOSA l

d J"" Dr. Roger Bastide
erro o apao Desde domingo, é h6spedeLondres, 11 (R.) - Comen- capacidade aliada de refazer-se do nosso Estado o ilustre

tando a declaraçãô do primei- dos golpes �ofridos. Ag�r:a, os soci61ogo francês sr. profesro ministro Tojo, no sentido de n?ssos mirmgos do Pacífico se Isor Roger Bastide, da Uni
que a guerra mundial deveria veem a braços com uma longa versidade de Paris e da
terminar ainda este ano, o guerra defensiva contra ínimí- Faculdade de Filosofia, Cio"London Times" escreve: gos cada vez mais poderosos. ências e Letras da Universi
"Se os aliados incorreram em Foi o mesmo êrro praticado por dade de São Paulo. S, S.
erros, os japoneses, como se Hitler, quando subitamente se vem à nossa Capital a cori
evidencia agora, praticaram atirou contra a Rússia, em [u- vite do Governo e fará
êrro ainda maior ao lançar a nho de 1941". hoje, às 20 horas, no Ins-
guerra contra os Estados Uni- tituto de Educação, a con-
dos e a Grã-Bretanha. Os japo- FRACOS. ferência inaugural dos cur
neses confiavam em sua capaci- AN�MlCOS sos daquele educandário.dade de desfechar golpes arra-

TOMEM O Instituto Hist6rico e
zadores contra holandeses, bri- Geográfico de Santa Cata-tânicos e americanos, com o Viia CretSltli rina vai prestar ao profesauxílio de um traiçoeiro ataque. "SILVEIRA" sor Roger Bastide signifi-o que os nipônicos não com-

-Gr.neI. Ti" cativa homenagem ama-
preenderam devidamente foi a nhã, às 12 horas, oferecen.

do lhe almoço, na séde da
Cruz Vermelha Brasileira. O
soci6logo, a quem Floria:n6
polis presentemente hospe
da, é autor de magníficci es
tudo sôbre Cruz e Sousa
trabalho esse que foi pu
blicado por ocasião do octo
gésimo aniversário do -nns
cimento do poeta Negro. O
Instituto Histórico e Oeo
gráfico pretende retribuir,
com a homenagem que
prestará ao erudito profes
sor das. Universidades de
Paris e de São Paulo, apre·
c iosa contribuição que este
lhe deu para assinalar con

dignamente aquele ccon tecí
mento ligado à nossa his·
t6ria literária.

o maior

A «2a. frente» radiofônica
Londres,l1 (R.) - A B. B. C. está intensificando sua guer

ra radiofônica contra o Eixo, devendo abrir sua própria" segun
da frente" a 28 de Março - segundo declara um comentarista
do "Daily Mail". "O fundamento dêsse novo programa é a con

vicção de que quasi· em toda parte na Europa um povo resoluto
espera a orientação das emissoras britânicas, estando disposto
a agir segundo seus conselhos. Afim de certificar-se de que es
sas transmissões serão ouvidas na Alemanha, a B. B. C. aconse
lhou seus ouvintes' a construirem uma antena epecial, afim de
evitar as estáticas provocadas artificialmente pelo Dr. Goe
bbels" .

Os elementos colhidos pela Este
tística Militar são absolutamenã
secretos, f'\ servem sómente a fim

I
militares. Negar-se a fornecê-los 011
mentir no ministrá .. Ios constitue
crime rigorosamente punido pelas Um cinemaleis do País. (D. E, M,).. _

IM áquinas de calcular e
quinas de escrever

II
Para �Klll�Jtre:i�\�.Rua João Pinto. 5

Florianópolis
-----

-

Má"

Ainda há fogo
LONDRES. 11 (R.) - A

rádio de Vichí. noticiou que
no porto francês de Saint
-No ao

í

r o ainda há focos de
incêndios. desde o ataque
aéreo d e af e ch c do em 28 de
fevereiro pela RAF.

o cardeal Hinsl0Y
LONDREE!, 11 (R.) - O

cardeal Hí ns iey acha 'se

mais enfraquecido. Suas'.
condições cardíacas inspi
ram muito receio aos seus'

médicos.

Outro submarino
OTAVA, 11 (R.) -- O sr,

ministro Powell anunciou
que foi afundado, por cvíões
canadenses, na costa léste
do país, outro au brn o rd rio
alemão, - o 47° destruido,
nas mesmas condições nes

tes 16 meses.

Em Ioseur
ARGEL, 11 (R.) - Oe fran

ceseses completaram a ocu

pação de Toseur. na Tunísia ..

)

Atuará na China
Chunquirn, 11 (R.) Foi

recebida com júbilo a notícia
de que o 14° Corpo Aéreo dos
EE. Unidos vai operar na Chi
na, o que de certo incremen
tará à guerra aérea contra o

Japão.

NO'Io atentado
Zurique, 11 (R.) - A rádio

alemã noticiou que novo aten
tado foi levado a efeito contra,
a vida do líder colaboracionista
francês Marcel Déat, em sua.

residência de campo, no depar
tamento de Niêvre, Foram dis
parados. .eontra êle .,anos tiros.
de pistola', Faltam outros por-
menores,

•

Winston Churchill
Londres. 11 (R.) O sr;

Winston Churchill está quase:
completamente restabelecido.

.

.

Jornais suspensos
B. Aires, 11 (R.) - A Polí

cia informou que o diário «La,
Horas toi suspenso por 5 dias.,
e o diário "Crítica" por 24 ho
ras.

para você
--�•
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