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Ameacuudo bomhardear cidades amertcauas,
-

,

NOVA,JORQUE, 13, (U. P.) o EIXO FE� NOVA AMEAÇA DE BOMBARDEAR AS CIDADES NORTE.AMERICANAS. A CO-
LUME!A: BROAOCASTING COMPANY CAPTOU UMA TRANSMISS10 DA RÁDIO EMISSORA DE ROMA,' DIRIGIDA AOS ES
TADost4INInOS� NA'· QUAL, DEPOIS DE SE AMPLIAREM AS DECLARAÇõES DE BERLIM, REFERENTES A INCURSõES DE
REPRESÁLIA, SE DESCREVEU o NOVO BOMBARDEIRO ALEMAO'''HEINKEL·177'' COMO UM APARELHO QUADRIMMOTOR
QUE PODE TRANSPORTAR UMA CARGA DE BOMBAS DE MAIS DE 6 TONELADAS E É CAPAZ DE CHEGAR SEM DIFICUL
DADES A NOVA IORQUE, BOMBARDEAR A CIDADE E REGRESSAR À SUA BASE. ACRESCENTOU A RÁDIO QUE ÊSSES
BOMBARDEIROS SÃO FABRICADOS EM GRANDE ESCALA E QUE "BREVE SERÃO VISITANTES MUITO POUCO DESEJA.

DOS NAS CiDADES NORTEmAMERICANA S".
A admi�i§tla(âo

Abdo?l Arroxeias

o
Afundados petas
próprias tripu3acões

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

Maceió, 13 (A. N.) Passou a
11 o 20 aniversário da adminis
tração Abdon Arroxelas frente
à Prefeitura desta capital, a

qual se caracteriza pela recom

posição das finanças, metcdí-l
zação da estrutura dos quadros I
administrativos, modernização
do montepio dos servidores
municipais além de grandes
melhoramentos.

Bombaim, 13 (U. P.)
Anuncia-se que os navios do
Eixo, que foram afundados pe
las próprias tripulações, em
Nova Goa, na Índia Portugue
sa, no dia 9, foram os de nomes
"Braunfelds", "Drachenfelds"
e "Ehrenfels", alemães; e o ita
liano "Anfora". Todos estavam

. naquele porto desde o início
I da guerra.
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Onde está
-rt 8770

a frota fascista?
LONDRES, 13 (U. P.) _.. OS CíRCULOS MILITARES REgELARAM QUE O �r EXÉRCITO BRITÂNICO SE ABASTECE AGORA
QUASI QUE EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BENGASI, PROVA EVIDENTE DE QUE OS A L I A DOS RECONSTRUIRAM
ÊSSE EXCELENTE PÔRTO, QUE FICOU QUASI EM RUINAS QUANDO OS NAZI·FASCISTAS FORAM FORÇADOS A ABAN-
DONÁ·LO. POR OUTRO LADO, A ESQUADRA ITALIANA FOI REDUZIDA A INATIVIDADE ABSOLUTA, EM CONSEQUÊNCIA

DA SUPREMACIA AÉREA ALIADA SôBRE o MEDITERRÂNEO .

.................................................................e••••••• i•••e••••••••••8.e.�.e8eeo••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Washington, 13 (U. P.) - A Comissão Investigadora do Se
nado informou que a produção bélica dos Estados Unidos chegou a

proporções que o Eixo jámais poderá igualar. Acrescentou, entre
tanto, que continuam sem solução os problemas relativos às remes
sas de víveres e à ameaça submarina. O parecer da comissão elogia
o trabalho e a indústria pela sua cooperação, mas previne que restam
ainda longas jornadas de labor � que êste ano será o mais sombrio
da História tanto nas frentes de luta quanto nas frentes internas. Por"
outro lado, a comissão censurou a falta de vigor e de iniciativa do
Departamento do Trabalho na solução do problema dos abastecimen
tos e declarou que a esquadra não conta com os elementos necessá
rios para combater os submarinos.
.....& ....

ft crítica do almirante KeyesCambridge, 13 (A. P.) - O almirante Sir Roger Keyes,
que foi o primeiro Chefe dos "Comandos" e que costuma es�

crever críticas de guerra, declarou, numa conferência aquí rea-

llizada, que
o máu planejamento foi o responsável pelos "resul-

tados desastrosos" do "raid" realizado em agosto, pelos "Co
������������ mandos" britânicos, contra Dieppe.
Matou" a espôsa em Disse ainda o almirante Keyes que a Inglaterra poderá ser -

insuperável "na guerra anfíbia", se o Alto Comando Britânicoplena rua puder ser levado a enfrentar certos riscos, para alcançar gran-Rio, 12 (E.) - A Esplanada des vitórias.
do Castelo foi teatro ontem, ao Sir Roger Keyes -- que foi o herói do engarrafamentoentardecer de uma tragédia. dos submarinos alemães na baía de Zeebrugge, na guerra pasCláudio de Oliveira, funcioná- sada - criticou o sistema da formação de Comités Mistos dasrio da Prefeitura do Distrito várias modalidades das Fôrças Armadas, qualificando-o de
Federal, surpreendeu, junto ao "pernicioso".monumento do Barão do Rio _ _ -_ .- _....

Branco, em palestra com um

desconhecido, sua própria es

posa, dona Elvira Fonseca de
Oliveira, de vinte anos de ida
de.
Sacando de um revólver,

Cláudio de Oliveira alvejou re

petidas vezes a esposa, matan
do-a quase instantaneamente.

O desconhecido logrou esca- Washington, 13 (D. P.,) - O De- Hernandez, chefe do estado maior
par ileso e o criminoso foi pre- partamento da Guerra anunciou do Departamento da Guerra, do
so .em flagrante e levado à

De-I
ql�e, foran: iI1�lt!i�os n,a Legião. do Méx.ico, e.o ext��to c?,ronel flugo

legacia do 50. Distrito Policial Menta dois ofICIaIS latino arnerrca- Molíris, adido militar a embaixada
.' nos, em um elos casos como horne- elo Uruguai e representante de seuonde declarou que estava CUl- nagern póstuma. Foram êles o bri- país perante a Junta Inter-Ames-i

..................................................... dando de desquitar-se da sua gadeiro-general Tomas Sanchez cana de Defesa.
esposa já há algum tempo. • .

Tentando escapar, foi morto!
Berna, 13 (A. P.) - Despacho de Paris para o jornal "La Li

berté " de Friburgo, informa que Felipe Rocques, que foi, antes da
guerra, secretário particular do então ministro do Interior Georges
MandeI, foi morto pelos alemães, ao procurar escapar de um campo
de concentração. Rocques estava internado nesse campo desde 1 t
de novembro do ano passado, como prisioneiro dos alemães.

PROTEGENDO O POVO
Fortaleza, 13 (A. N.) - temporização contra os abusos goista, mais humano e re-

Enérgicas providências foram que vinham se�do verificadOS.' peseeco de legítimo idec »

tomadas pelo coordenador da Iisrno,Mobilização Econômica contra Maceió, 13 (A. N.) - Aten- _

os exploradores da economia dendo a representação do pre
popular. Nesse sentido, o mi- feito contra alguns negociantes Inistro João Alberto ordenou às que lesavam os consumidores,
Comissões Municipais de Pre- vendendo mercadorias com pe
ças que os mesmos, permissi- so incompleto, o secretário do
veis no mercado interno a Interior providenciou pronta
quaisquer vendedores, são a- mente no sentido de levar os

queles que vigoravam em 1°. de criminosos a julgamento pelo
dezembro do ano passado. :f:sses Tribunal de Segurança.
preços máximos abrangem in- *

*

distintamente todas as merca- Manáus, 13 (A. N.) - De
dorías, matérias primas, pro- acordo com um entendimento
dufos manufaturados, inclusi- entre o delegado da Superin
ve artigos de importação e tendência do Abastecimento do
transporte de qualquer natu- Vale Amazônico e a "Rubér
reza, nas diversas modalidades Reserve Company", vão ser
de suas tarifas. Frn cumpri- criados vários postos nas zonas
menta a essas determinações, suburbanas desta'capital para
a Comissão Municipal de Pre- a venda de gêneros de primei
ços designou o administrador ra necessidade às classes me
do Mercado para agir sem con- nos favorecidas.
....� ..

NO INVERNO próximo

A MODELAR apresentará

A senhora Chiang-I(ai-Shek
Nova Iorque, 13 (U, P.) - Os médicos da senhora Chiang

Kai-Shek proibiram-na de realizar sua anunciada viagem
transcontinental, anunciando-se, ao mesmo tempo, que o gene
ralíssmo Chiang-Kai-Shek telegrafou de Chung-King pedindo
à sua esposa que se abstenha de novos esforços, durante sua

.permanêncía nos Estados Unidos.

as últimas criações -da Moda para

Senhoras, Cavalheiros e (rianças
e por preços

SENSACIONALMENTE BAIXOS!

Generais chineses em Nalal
NATAL, 13 (A. N.) - Encontram-se nesta cidade, proce

-dentes dos Estados Unidos e em trânsito para o seu país, os ge
"nerais King e Heu, dos exércitos de Chiang-Kai-Chek, membros
.da Missão Militar Chinesa que há meses se encontra
.va na América do Norte em visita às Escolas Militares e es
',tabelecimentos industriais da produção de guerra.

o papa Pio xn
Transcorreu ontem o 4°

ano mais sombrio !Es'le será o
uriiversério da entroniza
ção do Papa Pio XII, cuia
pontificado =teve a desdita
de oresenciar o maior dra
ma da História, ao fim
do qual, porém, todo o

mundo espera que o su

ceseor de S. Ped: o cons:ga
fazer ouvir sua voz pa te r
nel, na Furidemen u ção de
um cíc!o sacia! menos e-

PROF. BARREIROS FILHO
(Consu 1 tas de por tu -

guês. aulas de língua
e letras vernáculos, cor

reção de trabalhos es·

cr.itos)

Intranquilidade geral na BulgáriaIstambul, 13 (U. P.) - Comunicam de Sofia que aumenta
a intranquilidade geral em toda Bulgária. A polícia persegue

-

implacávelmente os extremistas. Ao que consta, os ministérios
e outras repartições públicas serão transferidas para "lugares
seguros no interior".
�-.-.-- - .. -._-- •......••••. -.- _ �n ..
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Um cinema para você
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o ESTADO
Diário Vespertino
Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trtmestre Cr$ 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 II
Os originais, mesmo não pu-

I blicados, não serão devolvi-
.

dos.

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

TÓPICOS & COMENTARIOS
O Brasil dá uma li�ão

Os órg-ãos da Estatística Militar
têm apóio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que POssuem em seus estabeleci.
m entos. (D. E, M.),

As vitórias britânicas no próximo Oriente A NOSSA

OLEO DE PEIXE
COMPRA-SE QUALQUER

o. $
QUANTIDADE A

lata

O PENSAMENTO DO DIA
"Quando topares com a in-:

sclência de alguem, pergunta,
logo a ti mesmo: "Ser� pos
sível não haver insolentes no.·

mundo?". Não é possível. Por
tanto, não desejes o impossí
vel; pois êsse homem é um dos
insolentes que necessariamente
devem de existir no mundo.
Que êste mesmo pensamento te
acuda ao tratar-se do velhaco"
do traidor e de qualquer outro"
vicioso, Com dei! o, lembran
do te que eSS3 espécie de gente·
não póde deixar de existir, tor
uar- te- ás mais ind u lg en te para
com êles". - Marco-Aurélio •.

- Você precisava ter casado
com uma dessas mulheres que
depois do casamen to.cr iam asas.

-Ora, meu bem! Depois da
casamento, todas as mulheres.

Um dos maiores episódios da guerra foi a grande" ofensiva britânica no PI óximo I perdem as asas; deixam de ser

Oriente, quando os e ixis tas bc t e ro rn em retirada do Egito para além d o fron "anjos.
teira Hbica. Metra�hadoras e equipamento de guerra britânicos passando por Sidi

Barrani. (Fóto do British News Service, para .0 Estcdo »)

•

A ANEDOTA DO DIA

50,00 a

Devolve-se ii lata. Tratar sómente na

TAMANCARIA BARREIROS
Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis

CORTUNE
Precisa se de um oficial ou

meio-oficial que tenha prática
em descarnar couros. Paga-se
bom ordenado. Tratar à rua
Conselheiro Mafra, 41:"
150 10 v - 2

o PRATO DO DIA
I 'MAYONNAISE" DE SAR-

••••••••••••••••••••••••••_•••••••••• DINHAS- Mhture bem umao

, • gema crúa, uma cozida, sal e

�

S E � A S
uma colher de chá, àe mustar-

•aV '. :. da. Aos poucos vá juntando ..

., azeite até tomar consistência.
de creme e nessa altura pingue"

• d h f • gotas de limão.

• pa rões maravíl csos. iníssimo acabamento das melhores • Novamente junte azeite e, as--
..... fábricas do país, são encontradas nos balcães da !IC!>C sim, faça a quantidade que.
•

I] SANTA BOSA
,. desejar Caso talhe a "mayon-

• asa • naise", leve-a ao fogo. em ba-

•
.

" • i nho-mar ia que voltará a Iigar:
• Diariamente recebemos novidades • novamente. A' parte cozinhe.

• RUA • batatas, pique-as, junte cebola'

• FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 picada e salsa e por último sar-»

. • dinhas bem esmagadas.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Enfeitel:li,"mayonmise" a gos··

to.

OLEO DE RICINO "CONGO"

OLEO DE NOZES "PINTOR" PARA :TINTAS

E VERNIZES

OLEO DE LINHAÇA "DOG"

Em Ia tas de 17 quilos e tambores. de 190 quilos

Produtos da:

Indústria de Oleos, Tinfas e
Vernizes L'da.

Fábrica: TIJUCAS Escrt: Florianópolis
r. Tiradentes 14·sob

C. Postal 22

Tiveram a melhor repercussão
nesta capital as declarações feitas
no Rio de Janeiro, pelo almirant�
Jonas Ingram, comandante das fôr
ças _navais norte-americanas em ope
raçoes no Atlâ.ntico Sul. Fossem de
um diplomata, e certamente não te
riam a importância que assumem
tendo sido formuladas por um mi
litar, que não fala para ser agradá
vel, e apenas se limita a indicar fa
tos que observou em plena luta. Os
jornais americanos registam a sua
declaração sôbre os execelentes ser

viços prestados pela Marinha Bra
sileira, serviços que classificou de
grandemente eficientes. O almirante
Ingram não sómente rendeu home
nagem aos chefes navais brasileiros
como aos marujos cujo destemor e
habilidade fez questão de pôr em

destaque. Ninguém ignora aquí que
o Brasil ainda não possue uma Ar.
mada tão poderosa como exigiria a
ex tensão de "suas costas e os inte
resses que tem a defender. Sabe-se
ainda que sob Q govêrno do presí
dente Getúlio Vargas a Marinha de
.Guerra brasileira tem progredido
de maneira notável sob todos os as
pectos. O que falta em navios e ar
rmamentos está sendo, todavia su
prido pela dedicação e pelo valor
dos marujos brasileiros. A coopera
ção norte-americana desenvolve-se
de maneira cada vez mais intensa
no s.en!ido de aparelhar a Marinha
brasileira, mas os fatos estão mos.
trando mais uma vez que o valor do
homem ainda é um fator de mais
.importância na guerra. Os brasilei
ros confirmam as suas tradições de

I
excelentes e ousados homens' do
ln_ar; com os elementos de que dis
poem cumprem as mais dificeis mís
t;ões, sem olhar a riscos, e o inimigo
que afundou da maneira mais covar
de e traiçoeira barcos da Marinha
mercante já teve bôas oportunidades
de provar o valor dos marujos e
aviadores do Brasil.
F?r�m divulgadas também aquí

as ultimas declarações do ministro
da Ae�o.áutica, sr, Salgado Filho.
E1as dao bem a medida da dísposí
çao com que os brasileiros entraram
na guerra e da energia com que a
fazem.

O Brasil está dando uma lição
q.ue muitos países da Europa pode
rram receber com proveito, Com as
suas fôrças armadas mal aparelha.
das, êle não se rendeu ao temor, não
se submeteu à arrogância dos con
quistadores de povos. Aceitou o de
�afio e foi à lut�. E é lutando queele se fortalece, e lutando que êle se
torna poderoso e conquista um lu
gar de honra no seio das NaçõesUnidas. B lutando que êle se p re-
para para dar a sua palavra na ho-
·ra da paz, com a fôrça e a autor-i-
d�de que só possuem as nações que

106
nao se aco�ardaram, que" não se 1 d f 1 b

.

encolh"e�a.m, e preferiram os riscos Qua os i mes a 01-

� �acrIfl�l?s de uma guerra áspera xo será o de estreia ?
a ignomuua da rendição ou à me- IRMÃOS CORSOS - Olancolia da passividade_ (Comentá- GRANDE DITADOR _rio da Inter-Americana, escrito em
Washington Serviço-Especial LÍDIA - COMANDO
para O Estado). 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 SCHANGAI

I

lsvalt.s!�.UM CINEMA PARA VOCÊ

Verdadeiramente infernaJ!
Zurique, 12 (R.) - Um re-

porter de guerra alemão, fa
lando ao rádio germânico na
noite de hoje, salientou a falta
de apoio da "Luftwaffe" na
frente russa.

I
Nossos granadeiros tem de

defender-se todo dia sem apoio
da força aérea declarou;
acrescentando: "Mais de 100
tanques de uma vez arremetem
contra as linhas alemãs, rebo-
cando 5 ou 6 trenós que condu
zem soldados de infantaria rus
sa. Irrompem êles sob a prote
ção da barragem dos aviões de
caça, exatamente em frente às
linhas alemãs.
Numa frente de mais de 10

quilômetros de extensão, os

PRt'N� IA Compra-se uma,
1ü �ll para Co piador"

de" cartas. em perfeito estado •.
Oferta à "Casa Macedônia" -

Rua Trajano, 8.
151 5 v-I

russos colocaram 120 baterlass
de canhões 480 e, além disso,
colocaram 15 outras peças, o

que significa um canhão para
cada 20 metros de linha de
frente. A isso se acreseentane
as centenas de aviões que ata
cam incessantemente, de ma

nhã à noite, as forças alemãs".
Londres, 12 (U. P.) - A rá-·

dia emissora de Berlim admite
que gigantescas quantidades de
soldados e tanques russos estão
atacando as linhas alemães, ao
longo de uma vasta frente de
batalha, acrescentando que o

fogo dos canhões russos contra.
as linhas alemãs é verdadeira
mente infernal.

•

I COMPANHIA ::b �!���S «SAGRES» f'
·

L. ALMEIDA - Rua Art. Bitencourt 18
-----------------------------------------------

Maclj_adc) & Cia

..Oficina Técnica
((ROYAL»

Instalada modernamente e dirigida p(1r 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

Alt.54,
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Máximo Gorki, como Zola, traba
lhou sempre à base do documento hu
mano, e todos os seus romances estão
pejados de suas experiências pessoais.
Não há nestes livros fortes, suco

sos, virís, manequins de alfaiataria
literária. Suas personagens, tipos ela
grande família humana, são de uma

Ha 18· anos, precisamente no dia ele mês e meio, em tres países dite- dro Br�silei:'o do que no quadro l�O plástica inconfundível e estão certei-
15 de março de 1925, estreou em pa-I rentes, viajando continuamente, o I Uruguai, cuja JIl1�a (:e ataque eS�11�- ra, genialmente retratados de corporis, no estádio ele Bufalo, a turma do Paulis'tano empregou apenas 15 joga- ga, pela sua. velOCldaQ�, sua densI:la- inteiro por este Goya das letras rus-
Clube Atlético Paulistano. Foi o iní- dores dos 20 que levou. de, sua qua lidades de Jogo,. as outi as

sas.
cio triunfal da maior epopeia de um Hoje em dia, em um so Jogo se re- linhas d_o quadro. O zagueIl'o. esquer- Em seus tempos infelizes, quandoquadro brasileiro no estrangeiro. Era vezam tres a quatro jogadores. do Barto obteve, com o seu Jogo de-

o pão e o teto eram o problema da
pela primeira vez que na Europa jo- Clodô, Bartô, Nondas, Abate, Filó, cidido, suas intervenções oportunas e

aventura cotidiana, Gorki conviveu
gava um "onze" brasileiro. Em 1924, Mario de Andrade, Friedenreich e seus bons üeselllna:a9,os, os Justos com inadaptados, ex-homens, pátrias, I110 torneio Olimpico de Paris, reve- Nét íuho jogaram todas as partidas. aplausos da multidão .

,. _. 1 com toda essa escória, entre a qualIara-se o selecionado uruguaio. Já- Sergio 9, tendo uma vez cedido seu O
.. cOlTes�ondente, .

da
_.
Umtec

I só i haver muito ouro de lei, que vive
mais os europeus potleriaru sonhar logar a Seabra (média do Flamengo, Pres�, Gabne,l CO:ll tial, ,as;:,IJl1 .s� a extramuros das regulamentações
que do Novo Continente Chegassem do Rio). Os dois arqueiros Nestor e mamfestou .8,pOS vei o Paulistano JO sociais.
jogadores tão habeis. Os ,. selvagens" Knntz jogaram 5 vezes cada um. Na gar em Par is, Sente Máximo Gorki simpatia ter
da América do Sul foram exibir um meia-esquerda Seixas jogou 6 vezes, "Velho conhecedor do esporte" ten-

vorosa por toda essa humanidade quel'uteból totalmente desconhecido ... Lo- Araken 3 e Junqueira, do Flamengo do passado longos anos na Al�nel'Jc?" vive e dorme quase sempre ao relen
go houve grande interesse em se uma vez.

. escrevendo cronicas para
t Jo:'n3.1s to, sob a abóbada celeste, os pés atcí-

apreciar novamente os futebólistas Marcaram os tentos do Paulistano: franceses, tenho �lgl;ma au:ondade tos ao caminhar incessante.
sul-americanos e daí começou 'a caça F'riedeureich 11, Mario de Andrade 8, p�ra fazer o el�gIO CiOS brasJleI_ros �� Os protagonistas gorkianos arejam
aos jogadores de além Atlantico. Eu- Filó 4, Nét inho 2, Araken 2, Seixas 2 dizer COI� smc�lJdade que eles IOI arn

a literatura moderna e vitalizam-na
trou francamente na moda o futeból e Bartô 1. I sob todos os titulos os jogadoi'es (�e com esse sopro vivificador da intem-
"latdno-amerícano, Assim, um ano após futeból mais correto� que jamais périe, precursores que são das perso-
a sensacional vitória do Uruguai no A embaixada do saudoso gremio apareceram na Europa .

, . nagens estuantes de realidade quetorneio olimpico, atravessaram o paulista partiu para a Europa assim O mesmo correspondente apo�.o JO- animam os deliciosos romances de
Atlantico, rumo ao Velho Mundo o constituida: .presidente, Orlando Pe- go em Strasburgo, aSSIm termina �s Jack London e Knut Hamsun.
Paulistano, do Brasil, o Nacional,' do reí ra ; capitão do quadro, Sergio Pe- suas impressões sobre o grande Fr ie- Em "TORMENTA SOBRE A CI
Uruguai e o Boca Junior, da Argen- reha: Julio Kuntz Filho, Nestor de denreI�h:, . I DADE" há tipos rudes e humanos à
tina - tres dos maiores membros da Almeida, Clodoaldo Caldeira, Barto- :. Sena supérfluo fala:' de. Fn,eden- Máximo Gorki, que no transcurso da
alta aristocracia do "assocíatíon "

da 10meu Gugani, Caetano Caldeira, reích, depois de o ter VIS�O ]ogal tan- fábula originalíssima não sabem
América do SuL. Mauricio Vilela, Epaminondas Mata, tas vezes. Tenho a. con;'Icçao absolu- inibir os apetites e paixões que lhes

Os tres clubes fartaram-se de ven- F'ranclsco Abato, João Mestre Alijes- ta ele que ele poderia 80S.111ho enfre�- comovem o organismo, nem os sonhos
cer e de dar espetáculos de estilo e te, Ernesto Pujol Filho, Antonio Car- tal', com vantageI;tl, as }mhas mais • Q
técnica. O Paulistano foi o que me- los Seixas, Artur Friedenreich, Mario apuradas do continente .

"GERIUINAL" _ Émile Zola _ Romance _ Coleção "As
l10S numero de vezes jogou, isso por- de Andrada e Silva, Anfiloquio Mar- -0-

_

que sua excursão não teve mira o su- ques, Araken Patusca, dr. J. J. Sea- TORNEIO RELAMPAGO OBRAS ETERNAS" _ Editora Vecchi _ Rio, 1943.
cesso financeiro. Choveram convites, bra, dr. Durval Junqueira Machado, Rio, 13 - Afinal, após um período •

mas todos foram recusados. Dez par- Miguel Feite e Luiz Lopes de Andra- longo de férias futebolísticas, terá Nenhum romancista moderno sus
tidas disputou o gloríoso gremio ban- de.

_. amanhã o carioca uma tarde cheia citou reações e acometidas tão vío-
deirante. Venceu nove, perdendo ape- Acompanharam a delegação as sras. _ .

� lentas da critica de seu tempo, como
nas uma. Sergio Pereira, Julio Kuntz Filho e das emoçoes do querido eSPOl te. O Émile Zola, o glorioso criador do 1'0-
No seu primeiro jogo, em Paris, es- Mario V. de Macedo. E, representan- '''Torneio Relâmpago" foi criado, mance naturalista.

magou o selecionado trancês por 7 a 2 do a imprensa brasileira, os srs. dr. além da preocupação natural da O inovador e o gênio soem encan
e a seguir o Stade F'rança ís por 3 a 1. Américo R. Néto, do "O Estado ele -renda para apresentar ao público trar quase sempre essa acolhida. Co-
Depois sofreu o seu unico revés, em São Paulo" e Mario V. de Macedo, do '

. . . ,.' mo Balzac, a quem se agermana pela
Cette, por 1 a O. Logo recomeçou sua "São Paulo Esportivo". numa disputa preliminar, especte de

I fecundidade produtora e pelo alento
.seríe de triunfos. Em Bordéos bateu Eis algumas opiniões dos criticos "avant premiére" do campeonato épico de sua obra, Zola foi rudemen
o quadro local por 4 a O; no Havre, franceses, após a estréia do Paulista- carioca, a forma e o estado das te combatido, caluniàdo até... Mas
a seleção local, por 2 a 1; em Stras- no: De "Le Sair", de 17 de março: .,. .

d" "
me- chega um momento em que a pena do

burgo tambem a seleção local por "Os jogos ultimamente reallzados prmcipars equipes o soccer
escritor derrota o escalpelo de seus

2 aI; em Ruão, o selecionado da na França revelaram muito o espor- tropolitano. censores.
Normandie, por 3 a 2. Na Suíça, em te continental. Os uruguaios, cam- Circunscrito � cinco clubes dos E' o que acontece com a apariçaoBerne e Zurich, os dois prtncípaís peões olimpicos, cujo prestigío vem mais credenciados _ Fluminense, de "L'assommo ir". Êste romance, que
centros daquele país, derrotou os me- ele ha muito, acompanhando-os ':0111 'Flamengo, Botaf'ogo, Vasco e Amé- marca uma época na literatura fran-
lhores jogadores suíços. então vice- uma aureola ele gloria, ímpuzerarn as cesa, impõe Zola em seu país, abre--

I" 1 rica - está êle em condições de d bcampeoes o ImplCOS, por a O e 2 a O. suas qualidades, logo que, no nosso lhe as fronteiras e, mais tal' e, 1'0 o ..

Finalmente, em Lisbôa, o Paulistano continente, foi conhecida a eficiencia oferecer os lances de que estão san- riza-Ihe o êxito e consagra-o univer-
não teve dificuldade em derrotaI' um do seu jogo. dosas todos os torcedores. salmente qual o maior romancista de
combinado da cidade por 6 a O! Este Os brasileiros estrearam de manei- Domingo, teremos a roda,da inan- seu tempo essa obra-prima que se in-
último jogo foi realizado em 28 de ra bem diversa. Acompanha-os a fa- titula "GERMINAL".
b '1 gural do torneio, com os jogos Fln- " t'a n. ma que haviam grangeado no seu pró- � Patenteia "GERMINAL o ex raor-.
O valoroso clube paulista obteve, prio país. lTIinense x América Vasco x Bo- dinário poder criador do titã Zola,

assim, 30 tentos contra 8! E nada mais que isso. tafogo, no estádio do Flamengo. que abre caminho através de todos
Não poderia ser melhor sucedida Era preciso pois muito para que os obstáculos para situar-se cimeiro

a temporada e pÓde calcular-se o en- se pudesse, com relativa rap'idez, fa- TEMPORADA DE 43 na cúspide do romance moderno.
tusiasmo que despertou em todo o zer um juizo seguro sobre as suas ! Zola pompeia em "GERMINAL"
Brasil. qualidades. Recife, 13 - Será iniciada no do- não só o insuperável colorido e a per-
A "torcida" de São Paulo, median- Logo ás primeiras demonstrações mingo vindouro a temporada des- cepção nítida da realidade observada,

te uma sua subscrição, mandou erigir ficou, porém, tudo esclarecido. O jo- pOJ'tiva de 1943. Comenta,-se a pro- do "documento humano", como a
um monumento para lembrar eterna- go dos rapazes do Paulistano se nos C grandeza de conjunto daquela partePósito a ausência do Santa, ruz,mente o feito glorioso na Europa. É pareceu nervoso, fantasista e brilhan- do mundo que sua retina abarcou, a
o unico monumento futebólistico nu- te. É entretanto, um jogo excepcio- que ainda se encontra no Pa:rá, sen- elevação majestosa de seu pensamen
ma via pública do Brasil. nal". do-lhe impossivel estar presente no to e o fogo da poesia sociológica que

De "Le Parisiense" de 16 de março: começo do campeonato."O Brasil apresentou um quadro *
homogeneo e de bom fOlego, no qual ESTÁ TRABALHANDO
além de Bartô já citado, podem-se Rio, 13 (A. N.) _ O sr. Déciodistinguir Fl'iedenreich, Araken, Filó
e Clodoaldo". Amaral está trabalhando para que Em 6a. edição, a Livraria Francis- ção de São Paulo, em 1937, reune lei-
De "Le Miroir des Sport" de 18 de os Estados do Paraná, Espirito San- co Alves acaba de publicar CONTOS turas cívicas sobre fatos históriéos.

março: to e Pernambuco participem do pró- BRASILEIROS, de MoreI Marcondes além de poesias e, lições-prefácio.
"Os brasileiros de certo que jogam 'ximo Campeonato Brasileiro de Naõ Reis, e destinado às classes adianta- acrescentadas nesta edição, versando

bem. Sabem correr, marcar, passar a _

.

das dos cursos primários. Obra pre- sobre a posição do Brasil no confli-
um ponto determinado, mudar o sen- taçao.. [miada pelo Departamento de Educa-

_

to internacional.
tido dos ataques, proceder por ofen-

�sivas curtas e precisas, e enfiar a bo- Dia do Cronista Esportivo SÉRIE PÁTRIA BRASILEIRA _ Prof. Seneca Fleuryla no arco. Seu centro-avante Artur Amanhií, os jornalistas espe-FríeclellJ'eich vê claro no campo: ele cializados em esportes comemoalimenta ora uma ala ora a estrema
oposta; lança' seus meias e ás vezes ram O seu dia. O presente volume completa a co- grande país entre os exemplos de for
se encarrega de conduzir o caso pes- cO ESTADO Esportivo» saú- leção de textos de leitura, organizada ça, de trabalho e de virtude humana.
soalmente. Seus parceiros da linha da os colegas brasileiros que pelo profesosr Renato Seneca Fleury, Como é natural, o nivel do desen-
d� avante conhecem tambem o fute- vêm numa campanha leal sob o título SÉRIE PÁTRIA BRASI- volvimento dos aluno� permit� que
boI, e compreendem o seu papel. O'. '

LEIRA, das Edições Melhoramentos. certos aspectos propnR,mente hlstór!-
melhor deles foi Araken. Os

lllédiosl
fr�!1ca e desmteressada,

pug-, Neste 40. e último volume explana- cos, apenas entrevistos nos livros an
e os zagueiros I�ão sã? in?ignos dos nando pelo. alevantamento do se mais abundantemente a' formação teriores,

_
sejam agora. apresentadosPara disputar 10 partidas no praso avantes. Ha maIS eqllJlIbno no qua- esporte naclOnal. ,da nacionalidade, e situa-se o nosso � com malOl' dasenvolvllllellto.

A 15 d:e marco de 1925 estrelavam, \iitcri@Sia·
mente, em Paris, os jogadores brasneirC!s, cha
mados, no dia segYinte, «reis do futebol»-Dez
logo$, nove vUória$ e um revés.

(rôni(a de NELSON MAIA MACHADO

e fantasmagorias que cruzam

suas cabeças.
"TORMENTA SOBRE A. CIDADE",

foi escrupulosamente trad uzicla por \

por

I
I
1

w:r::a

._...._ ......

LA gloriosa epopéia do «Paulislano»na Europa Direção de Percival Cnllado Flores

"'l'ORJUE:N'l'A SOBRE A CIDAnE" - lUáximo Gorki -

Editora Vecchí - Rio, 1943.

J. da Cunha Borges. e editada com

esmero pela _Casa Editora Vecchi
Ltda., do Rio de Janeiro.

Jámais se poderia esperar que o
Paulistano fosse perder seu unico
jogo numa cidade provincial. Excesso
de confiança dos nossos "ases", cer
tos de não existir um adversário ca
paz de lhes resistir melhor que a se

leção francesa... Abusaram e perd8-
1'am.

Mas o tropeço serviu para, daí por
diante, estimular os brasileiros a não
mais levar em conta o logar onde jo
gavam ... Venceram nas capitais e nas
provincias ...
Esse o motivo de atingirem o nú

mero ele 9 triunfos.
Na verdade, algo ele anormal suce

deu no préljo de Cette, porque mesmo
assim os companheiros de Frieden
reich teriam vencido, não fôra uma
arbitragem parcial e o gramado ir
regular.

quase toda a sua obra respira e que
é fé inabalável no progresso da hu
manidade e no radiante porvir que,
nu'a manhã ainda remota mas cuja
aurora se começa a vislumbrar, a es

pera.
Em "GERMINAL", o elemento épi

co supera ao dramático. Cada escri
tor dá uma nota mais elevada que
as outras e guarda n'alma um senti
mento que aos demais sobrepuja. Em
Zola é a compassiva simpatia para
com os humildes, os perseguidos e os

infelizes, pelos quais advoga em seus

romances com a mesma abnegação e

sêcle ele justiça que por Dreytus na

barra do tribunal.
De Émile Zola, dizia seu adversá

rio irredutível, Leon Daudet; "E' o

primeiro romancista de seu tempo,
o maior do mundo inteiro, superior
a Tolstoi".
"GERMINAL", a obra-prima de Zo

la, em tradução fidedigna, feita com
a competência profissional que ca

racteriza Bandeira Duarte, acaba de
ser posta à venda, em terceira edição,
como volume inicial ela coleção "As
Obras Eternas", ornada com capa ar

tística do pintor Jan Zach.
Com essa coleção de romances

famosos, propõe-se a Editora Vecchi
pôr ao alcance de todos, a preços ver

dadeiramente populares, as obras má
ximas dos mais altos expoentes da li
teratura mundial.
*

CONTOS BRASILEIROS - 4° livro - ltlorel llIal'condes Reis

Livraria Francisco Alves, sa. edi-:ão - 1943.

Edições llIelhoramentos - São Paulo - 1943.
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Op�ra nos seguintes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI'
DENTES PESSOAIS --- TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE C!VIL

-(APITAl INTECiRAlMENTE 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 VIANNll
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmídt. 2 - Caixa Postal. 112
Telegramas - «Vi s r na s - Foue., 11 '12

- FLORIANOPOLU; -
Sub-agentes nos principais munkíples do Estado

Australianos e Néo - Zelandeses Livros à venda

B

(t-(jnca!3e�. or iq incri«)
A!cool de cereais, legítimo

Flxauol1Bs escolhidos
ITT--_- COUR

�E�f[iJMI§TA eSP;E(�&U.iI8U)O
Atende das 2 às !> ela tarde na

<'O DIREITO". obra com-

pleto, encadernado, em 119

I volume.s com os respectivos
Indices, to rribern encader

.j nados."lJODIGO CIVIL" comen

I todo por Ferreira Coêlho.

I em 26 volumes encaderna·
i} dos

• 'Jurisprudencic do Suprema
Tribunal Federal" em 23
volumes encadernados com

o Indice até lo volu rn es ,

'Lecislaç:io Fe d- ral" de
1 J Ja-neiro de 1937 até o

pnese n te ,

"EU SEI TUDO" revista

Bom e
na dele

e

completa em 94 volumes e rr

Um sargento Néo Zelandês e c us tr-c lí o no s camaradas cadernados, tendo cada vo

crue servem nas fôrças britânicas t rcc o rn i rn p re as
ô
e s a lume t nes fosci.culos.

;esoeito do uso d as rne t r o lh c do cc s anti tanques, usa. "1 Ilustracão Brasilei
da� com gllande sucesso nas "recentes vitórias br it ârri- 1'0", obra cor;;pleta em 33
caso (F'óto do British News Service, para O Estc do ») volumec encadernados.

oct�e$.".e�.�8•••Ho•••••e.eeo••�••O.-••H-•••".00"••4
. 'Dir c � to CCo ri s ,,�:U�i�n adI'

�

contenda a o n s t
í

tu iço.o o

Essências finíssimas 11ara nerfulues I ���;���a�ho�s.C���:n���i:i�� ti m ildono, AraUJO Castro, Au
relino Leal, A. de Roure e

ou tros às diversas Consti·
tuições da República.
Ver e tratar à rua' 'Dea-

Relojoaria Royal
á �ua Trajano, 3. Flol'ianópolis

r--�-

I Compan�ia
Fund�da em 1870 - Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19 U

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,!JO·
Reservas, mais de ($ 59 000.000,00
Responsabilidades assumidas, • $ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
BI'f1!1 de raiz. (prértros e terrenos) $ 23.742657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

« Aliança Baia

T

Londres. - Por FRANCIS KNI- mente, no caminho ela derrota. E
GHT, do B. N. S. - Não é al?enas' não se julgue que ela poderá ser ..oeo.o•••••�.e • •
nos campos ele batalha queos .!ta.lo- i apenas uma consequência de fortes
germarncos perderam a iniciativa agitações internas. De moela ne
das operações. Também a propa- nhum. A vitória tem ele ser alcan
ganda de Roma e Berlim entrou, çada nos campos de batalha. As
agora, na defensiva, pois se entre- forças agressoras devem ser des
tem a falar de caus.as p�ssad�s e a íruidas, esmagadas, para que não
esconder a verdadeira situação dos voltem a repetir-se as tôlas preteri
exércitos em luta. Incapaz de reco- sões de que a Alemanha não foi veu
nheeer o atual panorama da guer- cida pelas anuas.
ra os dirigentes do nazi-fascismo Os dirigentes de Berlim prosse
servem-se da, mentira e da fantasia guern na sua estúpida campanha
como armas para conter a reação contra a Inglaterra como se isso
popular, que já começou a dese- pudesse de qualqu�r modo alterar
nhar-se nos domínios do "Fuchrer " o panol:ama. das Nações' Unidas.
e do "Duce". Nem outra causa de Lançam mão de todas as mentiras
resto, se poderia esperar dos 110- e torpezas com o fim único de criar
mens que alcançaram o poder rnen- um ambiente de dúvidas e descon
tindo, e a mentir se têm aguentado. fianças entre as Nações que decidi-

É de supôr, entretanto, que os po- ram destruir o totalitar-ismo agres- _

vos respectivos estejam já cansados sivo e bárbaro. Máus psicólogos e

Ide tanta falsidade, porquanto as péssimos politicos, não viram ain- r

afirmações e promessas de vitória da a inutilidade de.ssas tentativas ..
se afundaram sucesslva�11ente na.s I A.o contrári.o �10 que

ê les deseja
estepes russas, no continente afrI-, riam a solidar-iedade entre ai, de- .

cano e po_s própr!os territóri<!s íta-! moc�acias é completa, absoluta, em �
Io-gerrnânicos, pois estes continuam todas as suas expressões. E assim
a ser alvo do� tremendos e consl.an- continuára a ser, nos tempos futu
tes bombardeios da HAF. Tudo ISSO 1'OS, para, o

bem-esta.
r e felicidade 1_.levou o desalento às populações ela do mundo.

Alemanha e da Itália. Perderam já São ele sobra conhecidos os mo-
.

a fé na prometida vitória, como a tivos cue levam os alemães a re-' �própria confiança nas proclamações petir seus ataques contra o povo �dos chefes. Parece que esperam bJ:itfrhlCo. A humanidade inteira os l
apenas o momento para se revela- conhece, pois não é possível esque- �rem contra os grandes responsáveis cer a decidida e nobre atitude ela
das desgraças � mi�érias que atingi- Grã-Bretunha durante aquele ano

Iram o mundo inteiro. dramático de 1940. Ê o desespero
Seja, porém, qual fôr a atitude contra a nação que lançou por

í

er-
dêsses dois povos, a. verdade é que ra todos os planos do "Fuehrer". '

_

o nazi-fascismo penetrou já, ampla- UI!, antes, do Eix$..
,

----

Agências e sll]::}-itgência" em tod« (I terruórro nacionat.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avar ias nas' prin

cipais cidades da América, Eurona e ), trica,

dóro" nO 23.

Aaent!? em flot'iaru)pn!i.:'!
CAMPOS LOSÔ & elA. - Rus F\ .. line Schmidt,

C!HX'i t)",..ltd D. 19 - T,,!elnGtl 1.0:33
Eod. Telegr. «ALIAI'IÇA.

n a9

�ão deve ser abona-
da etapa de lamilia
Hio, 12 (E.) - O comandante do

15° Regimento de Cavalaria Inde
pendente consultou se os sargentcs
e demais praças, casados, tem direi
te à et:;�)a de família de que trata o

art. 1(j(j do Código de Vencimentos
e Vantagens dos Militares do Exér
cito, por motivo d� mudança de sé
de do mesmo Regimento para Gua
rapuava, atendendo a que as refe
ridas praças não levaram suas fa
milias pelos seguintes motivos:
estarem acampadas e arranchadas;

- haver dificuldades de transporte.
para os móveis e bagagens; - fal
tarem casas residenciais naquela:
cidade. Em solução, declarou o mi
nistro da Guerra que não estando
as referidas praças em qualquer das
situações previstas no mencionado
artigo 166, não lhes deve ser abo
nada a mesma etapa.

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

---------------------. fizeram ligacão
Moscou, 12 (U. P.) - Segun

do se informa nesta capital, a
marechal Timochenco conse-'

guiu fazer com que os exércítoa
russos das frentes setentrional
e central estabelecessem liga
cão.>

Os exércitos russos dessas
duas frentes formam, agora"
sólido blóco, com milhões de
soldados e milhare-s e milhares
de tanques e canhões.

Mártir da ciência
Londres, 12 (U. P.) - COIU

.

a idade de 65 anos faleceu Ha
rold James Suggars, radiologis
ta do "1.onclon Hospital", em

consequência de suas experiên
cias com rádio.

Otimo negócio
Por motivo de viagem

tranSpsFsll·se urna Pensão;
já in�tal.l1da.. com divenlOS'
tlóspedes. Tratar à Tr&ves·
SIl RacHem, 2
136 6 v-$
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A uurte-nmerieanos devem desejarpaz que,COIUlll�US (Ohio), 12 (R.) - O litária do comércio e em seguida que um unico avião estrangeiro de- levar finalmente a uma terceira o foram os nazistas. Os norte-ame.
vice-presídent« dos Estados Uni- aos tiros de canhão. Salienta-se que, va voar sobre qualquer parte dos guerra mundial ou a uma especie ricanos querem a paz e não a guerdos, ,sr. Henry \Vallace, declarou o após a guerra, os aviadores norte- Estados Unidos. E' essa a visão da de domínio norte-americano, que ra. Os norte-americanos querem

- segUInte:, "É possível agora obter americanos deverão ter permissão luta imperialista pela supremacia poderá fazer, em certa ocasião, dos uma cooperação mundial sensivef
votos" cfl:,r prestigio e mesmo f'a- 'para voar por tonas as partes do aérea entre pelo menos 3 grandes Estados Unidos o inimigo mais e não o isolacionismo ou o írnpe-z�r dll1J:_,elro mediante a proclama- n1UIH]o. Não se acentua, porém, nações do mundo, luta que poderá odiado do mundo, do que jamais rialismo".
çao da supremacia norte-america- � _:_-=-__�,_:.._ _

na no ar e nos mares: porém, senos entregarmos a um imperiaJi.smo n'orte-ameriçano desse Upa estaremos tra�alhando para a m'ortede nossos filhos e nossos netos,numa terceI:'a guerra Illundial. Es
tau. con vencIdo de que não poderemos ,obter a segurança nacional se
segui rmos uma política isolacio,
n,I�ta Ou excessivame,nte nacícna-

hI,ls.a. Quando .nossr, pais Iuta pela Sociedade Cooperativa de Responsabilidades lOS dez mel O'r'ASS�la prppna VIda, contra as poten- L' "tdAr""'"Cl�S agressoras do outro lado cios mu a a

d dg���ll oC��I��\l��f��V�l1��;�e I��a��: Banco de 'Crédito PopUlar e Agrícola generais o mun o
t:.!�erer, abe�ta,me�te, agora, admi- Londres, 12 (U. P.) _ 5 novos ge-, Rommel, cuja retirada foi estrategi-tu cl,ue ha, IsolaclOnista,s. Tocla"I'a de S nta (at rlna Io IJaI t d' a 2 ncrais constam da segunda lista camente, quase tão brilhante cornos es a sen o inundaclo de pro- 'I �

I�aganda, mediante uma nova sub- I anual dos dez melhores dirigentes, o avanço de Montgomery. No tocan-
!Il e vo]'�anto perigosa forlll� de Rua Trajano n.O 16 - Sêde própria

'c [rn i l ita rcs, preparada pela UNITED' te ao binomio russo, Zhukov recebe
IsolaclOn:slllo, que, se fosse adota Registrado DO Míutstério da Agricultura pelo Cf>rtidcadvj' PRESS, de acôrdo com a opinião 'I' grande parte do crédito pela, prepa-da! levana dIretamente a 111'11'1 ·'(>,1'- 1 20 d S t I, d 19"'8ce

- n. em e e emnro e (). ,([os circulos militares locais. Entre

I ração
da ofensiva russa de inverno,Ira g:lerra mundial". ' O<

NLenc!onando alguns metodos ne- Endereço telegráfico: BANCREPOlA los 10 nomes da lista figuram 3 che- e,nq,uanto que_Golikov teve �riIhan.los quais a velha doutrina está ga- Códipos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçã.o ! fes russos, 2 ingleses 2 norte-ame- I tissima atuaçao nas operaçoes quenhando novas forças, o vice-presi- FLORIANOPOLlrt
.

1 hi
•

! I
'

ist ddente "ValIace prosseguiu: "Diz-se
�, ricanos, 2 alemães e c unes, o que cu nnnaram com a reconquis a e

:tnalmen,te ao povo que uma guer-
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES lé indicio claro do deslocamento da j Carcove e a libertação da região do

l� �nllndlal em cada geração é irie- Ernnrestrmos - Descontos - Cobranças iniciativa par a os aliados. [Donets. Eisenhower conquistou
v�tav.el e que sómente poderemos e ordens de pagamento I A. nova li,sta foi organizada da :e-I prestigio com a prep.ar.aç,ão. e. exe-o,;,tel a segurança nacional rne-

I I D I >--, -

I
-

1 ddiante Tem corresnond ente em todos os Muntcípíos do Estado guinte forma: genera
,

oug as llúlC

I cuçao. c, as operaçoes l"mclals a la a.s: ,

a manutenção do maior ,... " Ci ," ,�n
R

.

exerCIto, da maior marinha de Renresentante da Caixa Economica Federal p8-ra a venda Arthur, ma.recha,l ErwlI1, von 0111- na ,A;l'l:a, ([ue, c�nstltu�n: a mais

guerra e c!a maior força aérea do dR" Apólices do Estado rle Pernambuco, com sorteio Ime: nl1arecha� S�.,m�o� Tl:llochenl�o'lconl,p.e�a.opoel�çao anfíbia empr e-
mundo, ,MInha opinião - e estou ':t'mestral, em Maío e Novembro. marechal Chiang-Kai-Shek, marc-Lendida até agora.
C?!lvencI'do de que é essa a opi- I I G a Z 110 ten 1 t zcne Inrao ,da maioria do povo norte- Paga todos (IS coullom: nas apólices Federais e dos Estados ena ecrge u U v, e 1 e-" _

;,;;;;;;;;;;;;;;;;,;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;-;;;;-;;:-;;;-;;-;;;;;-;;;�3m.encano - é que ao invés de de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. I ral Harold Alexander, general �er-!pellllanccer como um acampamen- Mantem chrteirli e;;.peeial para administração de prédios, I n�rd Montgomery gel��ral DW.lght I jto armado � espera da terceira Recebe dinheiro em depósito peles EIsenhower �eneral FIlipe Golikov 1'1;uerr:a mundial, é mais prático pa- e general Wilhelrn von Paulus. ,a nods, como !13çã?, emp·regar o' melhores taxas : Os 5 últimos são novos na lista' �peso a n?s,sa lI1fluencia nos esf'or , "Ir .\ dí
,-

( t1 d I') % �
Tçao�.mundIaIs para evitar essa gner-

v. - a. JApOiHÇUO re ra 'a lvre 2 '
e substituem os generais Mihailovít- .

C/C Limitada 5% eh, Heinter Poorten, Wawell, Ya-

r? sr, WalIace disse que uma me- C/C AViso Prévio 6% mashita e von Rundstedt.( l( a em que parecia se refletir C/C Prazo Fixo 7% Um dos acontecimento'S ma,is si:ldl�lla c8.mpan,ha �e terror era a que Aceita procuracão para receber vencimentos emIZ a respeIto a assercão cle ue gnificativos é constituido pela atua-
o governo tios Estados' Unidos�s_1188

a8 Reparticões Fedprafs. Estaduais e Municlp8hi. 003 ção conjunta dos chefes militares,
ta�� se

_ preparando para assumir como a dos famosos binomios Ale-a Ireçao da educacão em todo o xander-Montgomery e Zlmkov-Goli-:?Tunclo., Lsso é absur'clo - afirmou. Iambem -

a�entuou _ E'stava lHE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE Co. LTD. kov, Alexander organizou e plane-
sendo emp,I'eendldo um lllovimen- jou o avanço de 2.400 quilômetrosto �'? sentrdo de abolir a própria Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior do 80 Exército Britânico, que foi
pohtlca cle tarifa, representada pe- a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente' posto em prática por Montgomer�'.,o no,ss,o programa de acol'dos co- L, ALMEIDA R Alt. Bitencourt. 18ll1erCIalS reci.procos e re"ressar

' O lj,vanço deste último chefe britâ-
vel�a lJoIítica dissill1ulad� de alta� nico é um exemplo clássico da per-tanfas el�l todo território dos Es- feita preparação e organização dostados Umdos. A guerra econômica Prestigia o Govêrno e 88 CASA MISCELANEA. distribui· transportes e abastecimentos, tare-d�?orrente desse tipo de falsa facIlldade constitue o passo inicia! classes armadas, - ou serás ;jora dos Rádio! R. C. A. Victor, fa, executada contra o mais brilhan-
para a guerra militar. Conduz cm um "quinta. colunista". (L. Vávulas e DiscolI. - Rua Traja, te chefe que os a.lemães possuem
primeiro- lugar a fisc.alização tola-' D. N.). no. 12. atualmente, quer dizer o marechal

A Dre. JOSEPHIHA

SCHWElDSON

avisa aos clientes que

-.tará ausente até princípios
de Abril

25v 9
>?, -.-.-.- ----

CARTAZES DO DIA
SABADO

CINE ODEON
FONE 1602 -

A's 5 e 7 1/2 horas

Programa extraordinário:

UM TIRO tMS TREVAS
Com Sidney Toler (Charlie

Chan) e Lin Bary

10 e o 2° Episódios do maior
seriado de todos os tempos :

DON WIHSlOW _ HA 'MARINHA
Com Don Terry e Anne

Nagel

Amanhã
A surpresa do século:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o esrADO-Sábado, 13 de Mar(o de 1943
ri '

= II ...eg

Não é- possível conside
rar tudo ganho·

(Conde Emmanuei de BElnnigsen ... ,.Exdu§ivi
dade do C. E. C. para o IESTADO).

As lições que têm tido os aliados hoje, depois de Berlim, é o mais
nessa guerra são de SUJl11a utilidaoo irrrpor tante centro politico, militar
para a ofensiva que preparam con- e industrial do "eixo". A situação
tr-a as forças do "eixo". Já não geral dos aliados melhora dia a

percebemos a generosidade exage- dia. Assistimos a completa r ehahi
rada e a elegancia desmedida que litação de suas f'orças que já não
antes eram empregad as na luí a sofrem revezes inff ingidos pelos
contra um inimigo desleal, maldo- inimigos. E, se algumas dif'iculda
SO, bárbaro e monstruoso. A guer- des surgem à sua frente, são or iun
ra morlenna não póde mais ser ha- das exclusivamente de particular i
seada em tratados assinados ein dades geográficas, técnicas, muito

Itempo de paz. É evidente que o comuns nas grandes campanhas de
desrespeito torpe praticado pelos g,uerra,. . Já conquistaram os in
nazistas contra populações inofen- gleses a superioridade sobre o ad-Is ivas e contra monumentos, museus, versário. Já ultrapassaram a capa
igrejas, hospitais e escolas, não pó- cidade de pr orl ução dos nazistas.
de ser imitado, pois, isso não é <lo Já atingiram um gráu ele poderio PELO ENSINO E· AN·r t'

� I Durante os três doas de Carcaráter de povos civilizados que em tO\:1os os setores da guerra, l1lui-· cos e 1 u�JClaS 11 oaval , a renda arrecadada nalutam pela periPetllação de princí- to acima do que podem os alemães. Horário do) cursos seciJl'ldtírlos, -a;..'

I
R\o pela estação D. Pedro rr,,

istã N J'
-

1" It d 1 Acnam se re t i ro s na .._,sta ,
E T,' C -1 d B '-1

PIOS crrs aos. o entretanto, ess.i a nao se (lSClHC o r esu: a o ua Rio, 13 (Estado) - O "Diá- _ 1 T " f n' l:Jó1.1'. entra o r a su,ed
- "

d li 1 -

1 t A j" çc.o ao ",,,égre o L'.! QCIOno.,
r-Ó» C $ 6252450 t

ucaçao crvrca os a Iac.OS serviu uta. guerra es a g::mna para rio Oficial" publicou, em seu -e-a

Ii
� ror de r ." con rad t' C i I I teiegramus para: te IX;;:. � 9

.

e motrvo para os nazistas abusa- noje OLI amanhã. ?illuc 0, ,aque es número de 10 do corrente, uma S'l E o ,,_ 1 A' . ,Cr$ 93672,.>0, em 1. 42, regrs-, l VO, stera l;!OVO�, t'lsrOrC4i; i
lA

•

rem. Concentraram em cidades que obser,varu os eSlOrços, glg::mte�5-1 portaria do ministro da Edu P L n 1 J �I id
'

1 I trando-se, cesse modo, uma di-b t ' I 1 1 1 aes arne , .,.'rno 0,'1 ric 1.,
d C �

a er as, os seus contIngentes de cos pI'UtrC8C os pc os a ra: os, nao

I cação, cont e ndo os horários dos F' d' t..... .J' Diferença para menos e r.ptropas d »si t d terí
-

"I id t" � re erICO 'lermOn_-41�O, ',3" 14800
c epO'SIOS e ma errais ne PO( em cons,l erar presen, Cll1Cn,LC ..

Cl!rSOS secunda' rio, incusive dos . _ 1J Ii ' Comc r qo ;00.0 HCI r
. ,

.Iic os e de alimentos para os exér- guerra ganna, porque ISSO ainda

I
clássicos e ciem íi ices u lnC4Q

M
. f:'" O' I O número de passageiros foicitas, tornando tais cidades as sé- exige sacrifícios de torlos os povos .. ge, Dr, �rJ:lo e�r2lr,:, la

I de 261.206. No ano passado,des do comando militar. Natural- e abnegação de torto o 1l111l1110. Não (�HSOS téenkos vio Sch.i e fer . Arch��edes esse número atingiu 355.737.t' br-í " -, , 1 " ,h>ossarcla, Ccrrm e n ."ovoc, ..
men e ISSO o rrgou aos chefes mili-j é possivei consw(·]"a.or tl1CI'O gann o. Rio 13 (Estado; - O mIOlS' 1''''- ......1

""
t d G

-

B h ,-

J
' • -

•

'. -, I Helena MurIC, .I. lo.Co.rn q
ares a ra- retan a a não ateu- enquanto as po srçoes »isrcas d o tro da Educação baixou porta ·qa.odI SdPEP!(tJWJoJder mais às 'prerogativas adquiri- conti�_ente em�o�)Cu , per�,��J1e;n�j2.� rio, determinan�o qUéL ,r-oderão I SE SI3PPdPdqO ZdA eum 'SdQ!Adas pelas cidades sem caráter m ili- em maos .d�s ctlladol��, 1,,,,0 ��.I,- I se!' admitidos a rnati ícula na '"

,
.13 Je�!Jqej E I:qs!ll1ed e�Hnf}utaro Temos visto os ataques arr a- mos pr-ecipitados. Não pensemos I pr irneir a s ê. ie dos Cursos Téc-' O enenccrregado do exp3 'OJ:JV B!tIuedwo;) e nozpo:}nesador es dos ingleses contra as ci- na :,it6ria. Pensemos apenas do nicas, a que se relere o art. I dipte d o- A.tfândega,. desta e�!�nl}uOJdV ap OJ�S!U!W Odades italianas. E não nos surpre- caminho que temos de percor-rer 2,0 do decreto 20.158, de 3J lco i tal, ov is a os i n te r es-endamos se amanhã tivermos notí- para conquistá-ia d cfi n it ivnmen te d

. I '

1931, (IS portado, so do s de qu s os pedidos de O sr Ministro da Fazendae jUn.10 oe _ _cia do bombardeio de Roma que, I para o mundo. res de certificados de licença aquisição de patentes de re autorizou a admissão à cotação
gin':<sial, pom éS3irn os candida gisto devó:m ser feitos até ,oficial da Bôlsa de Fundos PÚ·
tos que hajam concluido a o dia 20 do corrente, sob blicos de 30000 apólices ao

_quarta séi ie do curso funda pena de multa de moro de portador, do valor nominal de
mental do ensino secundário, 20%. Cr$ 1.000,00 cada uma. juros
nos termos do título primeiro e

• de 8% ao ano; pagáveis semes-
do art. 100 do decreto 21.241 Um corretor de seguros tralmente, emitidas pelo Esta-
de 4 de abril de 1932. recorreu do ato do dele do do Rio de Janeiro, na con

gado regional de Pernam,- lormidade do decreto-lei esta

buco, que indeferiu o seu dual n. 589, de 17 de Setem

pedido de emissão de car- bro i1e 1942.
teira profissional. O fr. Os
car Saraiva, que responde
pelo expediente :io

_

Ministé
rio do Trcbalho, de'� o �e'

guinte despacho: "Tem ra'

zão o recorrente- Para con

cessão da carteira, profis
siono.l de corretor, c�nfor
me já e>:clcraçeu o despacho
ministerial exarado no pro·

M. T. L C 10,102 de

MOÇO VELHO?
Velho moço é aquele que sempre é
moço por ter saúde. Moço velho é o
velho precoce por não ter saude. Se é
velho, tenha velhice sadia, ,se é moço

:., armazene forças para a idade madu-
ra, tomando a EMULSÃO DE SCOTT
que dá vigor, novas forças. Não é
mero estimulante, mas tônico nutritivo!

EMULSAo DE SCOTT
!T�dM�

GABlrlETE DENJARfO

QUEM PERDEU ?

DE
ALVARO RAMOS

Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de
Porto Alegre

Clínica Dentá.ria de Crianças e AdJ1Hos
Horário: Das B às II e das Ht às i8 horas

Rua Vitor Meirelil�� 18

Partiu do Rio para a
Africa do Norte

Foi achada uma cédula dinhei
ro à rua Arcipreste Paiva e depo
�i tada na Gerência do ESTADO,

,ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITORIO: rua Deodoro. n� 23
Atende das 9 às 12 e das 2 as 5
HESmENCIA: La Poria Hotel.

apartamento 112,
C. Postal 110 Fone. 1277

(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Veih,,») para ser entregue a quem pra-SH !!iS bfBl"'N4& M7 '!?'_.__ *_*_$%4$_"_ .. _' var tê-la perdido.

de O ESTADO EsportivoGigantesco projéto- canadense
energia elétrica

Rio, 13 _ Informam de S, PauloOttawa (S. N. C.) -_ Os três primeiros geradores da estaç,ão hi�
que o árbitro Tijolo retornará àsdro�elétrica de Shipshaw, no rio Saguenay, na Província de Quebec, suas atividades junto ao Departa- cesso

começaram a funcionar em 1° de fevereiro do correntê ano. Um novo menta de Juizes da F. P. F" logo que 1942, não importa o volume
gerador será insialado mensalmente num total de doze. Shipshaw regresse desta capital, onde se en- da produção de c:>ntrato de Rio, 13 (E.) _ Seglliu ontem"
lançará, então. na indústria de alumínio mais outro milhão de cava� contra desde domingo pela manhã. segurc s dos. ramos p;I'mi- com destino a Argel, o tenente·co-

tidos em leI nern a epoca ronel Maurice Dmes'ey, que, até bitlos�fôrça. Esta instalação quando estiver completa será a maior usina ACEITOU O CONVITE 0m qu� cs me<.mos foram d,,-

pouco,
.

exercia junto à embaixa a_individual de energia elétrica no Canadá. Será maior do que a famosa Rio, 13 - Circulos dignos de cré- ;'enlizados. Basta que se francesa, l1es,ta capital, as funçõeS'Boulder Dam, cuja capacidade em Janeiro de 1942 era de 975.000 dito de Niterói, afirmam que o cap. prove a efetividade no exer de adido militar. O referido ofi
cavalos, contra um milhão que será produzido por Saguenay. Os Es- Luís Alves de Castro aceitou o con- cício da profissão. Estando cial, pouco após os desembarques.tados Unidos concederam aos construtores de Boulder Dam sete anos vite que lhe fôr�dfeito dParCa oCtuPdar devidamente provada pelo norte-americanos na Argélia e Mar-

, .

d Sh' h d
,- ' o cargo de preSl ente o an o o recorrente, nestes autos, a

1'0COS, ofereceu seus serviços, empara completarem a obra. A usma e IpS aw evera estar dterml� 1"'1'0. condl'ga-o estabelecida, dou 1 Gl-oH
unidade combatento, ao genera -nada dois anos e meio depois do início dos trabalhos. Apesar e seu Martim Silveira, também prosse- provimento ao recurso, para raud, a CiUjO chamado vai agora àenorme vulto, o projeto de Shipshaw constituiu um dos mais bem guirá à frente da direção técníca do o fim de autorizar as ano- África do No'rie, onde, aliás, fez a

guardados segredos de guerra do Canadá., Nenhuma palavra sôbre clube alvi-celeste. tações soHei to das" .

quase totalidade de sua carreira>
a sua existência surgiu até que o Mini'stro da Munição Howe, em dis�

-

Est�r{. aman�ã de plantão a milita,r.
3 d d b d d f· MORRERAM KING E PAPEIRA

O embarque deu-se às 9 horas.,curso pronunCi'ado em 1 e, ezem ro o ano passa o, re enu�se a
Recife, 13 (A. N.) _ O Santa Cruz "Farmácia Rauliveira", à rua

no aepol)orto Santos Dumont.um plano de energia elétrica em construção que seria maior do que desta capital vem de perder maisT_��r:a:i:a:n-:0;,:==;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=::;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.Boulder Dam. Ainda por razões de guerra, unicamente há alguns dias um elemento da sua equipe princi- : --

foi a sua localização revelada. paI. Depois do P!lssamento de King, THE LONDON ASSURANCE
A capacidade total de Shipshaw é aproximadamente um terço' arqueiro titular �o quadro, o grêmi?.

'd d I b I d 930 000 I d d I do Recife anuncIOU ontem o faleCI'maIOr do .que· � capac} � e � o a e . cava os e to as �s' mento de Papeira, também vítima de
quatro usmas hldro-eletncas Instaladas na margem canadense do no moléstia contraida na recente ex
em Niagara FalIs e o dobro dos 600.000 cavalos da usina Queens- cursão empreendida ao extremo
ton em Niagara. norte do país.

VOLTARÁ TIJOLO

e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

(Representante)
L. ALMEIDA - Rua Artista Bittencourt,I8

...... -,���-,-----_.

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
efA. WETZEL INDUSTRIAL-�J()INVILLR (�'arcõ regiST.)

tempo e dinheiro
..

economIza-se
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OR MEDICO OFENSIVA TUNISIA

Pt. infantaria britânico, p r o t eq i d a p310s tanques norte-americanos, avança po!'
um caminho pcntónoso da Tunísia, em colaboração com as tropas francesas.
Estas forças rno r chcrn para alcançar a linha do litoral. (Fóto da Inter-Americana.

para "O Estado").

•

Sob o título em epígrafe, o "Diá-
rio de Notícias", do Rio, em sua

edição de 5 do corrente, publicou o i
seguinte suelto: I"Muito destoante do espirito do
momento - que é do esforço de'
guerra, do sacrificio individual em

bem da vitória - aquele episódio
de ante-ontem, na rua Alvaro Alvfm,
pouco antes do meio-dia.
A hora era de almoço. Daí, as nu-I

merosas testemunhas do fato o, �

melhor, do delito. ITratava-se de um auto particular,
surpreendido em flagrante violação __� • a

da lei sôbre racionamento da gano- 758
lina. Constatada a infração, o guar-
da em serviço no local dispôs-se a -Camísas, Gravatas, Pijamel Quem sonegar informações à Rs
agir, aguardando o aparecimento do

I Meias das melhores, pelos menore.' tatísti�a �!lit_ar, trabalha em pról
proprietário do veículo; e, quando preços 116 na CASA MISCELANEA. de ,pal� mrmrgo•. �, nesse esse,

.

deuv i dif t' I
- I sera Julgado, militarmente, co••

Isto se eu, 111 I cren e as a egaçoes,: - Rua Trajajio. 12. inimigo do Brasil (D. E. M.).
apresentadas como sempre, pelo
culpado, conduziu-o, com o seu car

ro, à presença da autoridade supe
rior que o puniu na forma da, lei.
Esse caso confirma o que se diz

c o que se sabe acerca dos abusos
de toda espécie cometidos diaria
mente em desrespeito às determina
ções do Conselho Nacional do Pe
tróleo, do Conselho Nacional do
Trânsito e da Chefatura de Polícia
com relação ao tráfego de automó
veis particulares. É lamentável a

insistência desses cavalheiros em

quererem para si regimes de exce

ção, em se considerarem criaturas à
margem das leis e acima da coleti
vidade.
Felizmente, no caso em apreço,

a par dessa atitude irritante, os ci
dadãos que se demoraram na rua

Alvaro Alvim, tiveram a satísfação'
de assistir à conduta firme e irre
preensível do guarda. Tendo evi
denciado, desde que se certificára
da infração o propósito de não per
mitir sua impunidade, êsse homem
não vacilou um momento sequer no

cumprimento do dever, demons
trando uma decisão, uma obstinação
dignas de registro e louvor.
Valha-nos a esperança de que, na

corporação, outros e outros guardas
saberão proceder identicamente se

encontrarem em circunstâncias
iguais. E oxalá, como se deu agora,
as autoridades superiores prestigiem
a ação moralizadora desses dignos
subalternos - funcionários obs
curos, que estão dando lições de de
coro e de patriotismo, nas ruas, a

quem, pela sua situação social, de
veria precindir delas".

INDICA

CONTRASTE

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

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

«Helojoorío Royal»

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

r: I PeJa manhã, das io às 12
.._O nsu hu: '\' t� �rj(l rl�(ii 3 às 6

AUSENTE
----------------------------

'D,. MADEIR,4\ NEVES-médico espe cieliste ern

DOE��ÇAS DOS OLHOS
Curso de Acertelcoamento e Longa Prátlca no Rio de Janeiro

Consultlil s Pela m�nh,ã: às terças.. quintas � siitmd�s, das 10 ás 12
horas. ii terde, diariamente, uas 15 as 18 horas

Consultório: Rua .Ioào I'WllJ n. '7, a-brado - Fono: 1467
He"idéneis: Rua Presíuente Coutinho. 2:1,

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

Ex-Interno do Servico de Clínica Médica do Professor Osvaldo I:lUveira
médico do Departamento de Saúda

CLíNICA tvíÉDi(Y�
Moléstias internas de adultos f' cr íauçne.

Consultório: Rus Fel! pe Schmidt o. 38 - T'el. 1426
Resldeucta: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 Te!. 1523

Borario - Das 15 às 18 haras - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA D��eIO�a:i���!���:1
, flOrlanOIlOlis
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia gfral e Doenças de SenhOT!lp.

Fisioterapia: Diatermia, lntra-vermelho e Ultra-Vlo lets.
CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644
Clínica médico-cirúrgica especializada de

OLHOS, OUVIDOS, NARiZ e GARGANTA

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-IDteme do servíec do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário do:>
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes CS. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
rle Saúde e Hospital de Caridade

Cons. Rua Eelípe Schmidt, 8, fone 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Rssidencia: Conselheiro Mafra. 77-FLORIAN()POLIS.
!��TITlrrO D� OIUiNUSTWO

GLIFtICO
Dr. Djalmd Madlmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prática D{lS hospitais europeus

I
Olmíee médíca em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare.

I
lho geníto-urlnarlo do homem

e da mulher
Assistente Técnico '

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radlología Clínica com o
dr. Manoel de Anreu Oampanarlo
São Paulo). Espeçialízado em Hí
�ieDe e Saúde Pübllca, pela Unlver
.idade do Rio de Janéiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Or blnete de fisioteraoia
Laboratór ío de microscopia e

análise clínica
Rua Pernando Machado,'

Telefone 1.195
PI nQTANOPOtlq

I D,. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Orlopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partes e doenças

da senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15
1'1 horas.

HESID�NCIA:
Almirante Alvim, 3S
Telefone o. 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' llt05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante

I
I Dr. Remigio

CllNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSOLTURlU:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 tiaras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

14

i
lMIUI.4II"...i!lL.O D·H'.·.· .D8 H. SOIl DR .115. J

-

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
lares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se,
eurança nacional. {O. E. M.}. ',,"__ _

A Estatística Mm-':ar, destinada a

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

_ Não tenhas dúvida em de
perfeita quanto possível, do apare- nuncíar um "quinta-coluna��
lhan:e�to material das fôrças arIl!a- por mais quo pareça teu amf�brasileiros lhe prestem cooperaçao, _ •

Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- go; nao merece tua estima um
tra o Brasil em guerra. (D_ E. M.), traidor da Pátria. (L. D. N.). I

Rua Trajano n' 3
Anexa - Oficina mecânica sob

a direção de

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

aparelhos fotográficos. telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

vs66

Vença a intensidade do calor••
sem quebrar a linha da elegância! 'i,i.<'-' "

É grave érro Você admitir que o calor ex- I�
cessivo possa justilicá.lo por cruzar as ruas da.
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inirnigo
do decôro ou da elegância,

Especialmente agora, quando a ALFAIA
TA RIA BRITO, recentemente aberta, está exe

cutando, com notavel perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos.
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I Vida· SOChll1 E FILHOPAI

•

Fazem anos hoje:
Sra. Eugênia Brüggmann,

viuva do saudoso conterrâneo
sr. João Brüggmann;
sritas Guiomar Pires; e.Jandi·

ra Delambert;
srs. protessor Heitor Sousa e

Aír Silva,' comerciante;
meninas CeJina Gonçalves;

Zélia, filha da sr. Jacinto Avila
da Luz.

Viajantes:
O sr. JacCl>b J. José, concei

tuado comerciante desta praça,
seguiu hoje para o Rio, com

sua filha srita. Maria Helena,
que se vai mlj,tricular no «Co
légio Sacré Coeur»,

Clíníca médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAJIOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: ea· �
tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hídrocele, varlcocele. Tratament� sem
dor e operação de Hemorroldes e vari·

Opêra n08 Hspítaís" de Florianópolis. IPraça Pereíra e Oliveira, 10 -

I'Fone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, dlaria·

mente.

Manifesto italiano
San José, Costa Rica, 13 (U.

F.) - O Comité "Itália Livre"
lançou vibrante manifesto di- Acham-se nesta capital o sr. Sobragil Gomes CarolIo
rigido à colônia italiana, con- e seu filho sr Edí Gomes Carcl lo , ambos pintores, naturais do
citando todos os elementos an- vizinho Estado do Rio Grande do Sul, e que, credenciados por
ti-fascistas a unificarem seus elogiosas críticas de imprensa, trazem alumas dezenas de telas
esforços em torno do movimen-I para serem expostas, por estes dias, ao público f'lor iancpolistano.
to pró-Itália Livre. Sabemos que a «mostra .. se fará no salão da Assoe, Cato

de Imprensa, à rua Felipe Schmidt, mas o dia não foi ainda
fixado. Em ocasião oportuna o indicaremos.

O «cliché» que ilustra esta notícia é reprodução de um

dos mais encantadores trabalhos do sr. Sobragil Gomes Carollo
e intitula.se «Pinheiros- (Paraná).

Os dois ápreciados pintores deram-nos ontem o prazer de
sua visita, acompanhados do nosso amigo prof. Estanisláu Tr a
ple,

Possível a visita da sra. Roosevelt
à America Latina

Washington, 12 (U. P.) - Nesta
capital estão sendo feitas conjeturas
acerca da possibilidade de que a es·

posa do presidente Roosevelt esteja
projetando efetuar uma viagem ii
América do Sul, em virtude de que
na semana em curso, segundo se diz
em círculos autor-izados, contratou
um professor de espanhol para fa
zer um curso de 200 horas desse
idioma.
Destaca-se que a esposa do pri

meiro magistrado manifestou um

grande interesse pelos países das
Américas Central e do Sul, recor

.dando-se a este respeito que em 1940
fez uma breve visita a Nueva Lare
{lo, México, e que em 1934 em via
gern para Porto Rico, visitou a Re
pública Dominicana, Cuba e- Haiti. Um cinema Dara você

Reiobrou a �ista!
Bogotá, 13 (U.· P.) - Quan-·

do viajava de avião de Cartagena.

I para
esta capital, a cinc� mil me+

tros de altura, o passageiro Oscar'
Villa, que era cego, recobrou a"

Novo cõqsul dos
'

Estados Unidos
Por via aérea, chegou

ho ie a Flo t ienópc I,« o sr.

William Preston -Rnrnbo .

recentemente rernovido pa
ra ,o Consulado Nor te
AmeL'Ícano desta caoi tal ,

em subetituiçõo ao ore za

do sr, Regirield Kazan iieri,
que, por seu turno, par
tirá para o Ceai á

O ESTADO cordie Irnen te

vista.

FRACOS �

ANtMICOS
TOMEM

Vinho Cregs!ta��
"SILVEIRA"

saúda o novo representante Gr.nd. Tónicoda grande naçã.o amiga. _��_�����������

I
�_3 - .- �""=--�-�"�'<W'""""""t \ As anedotas e piadas aparen .. ·

M·· d FIM'" t temente ingênuas silo grandess-auumes e C1W::U.1Il' e . a' r

I
. d

-

I
.

uuínes <to escrever armas ue esagregaçao mane-
'i,U!. o �""..... .3 v v �

" •

t 1 "Para enn eua imedialil: i Iadas pela qum a-COluna er,

rlíAGHAlJO 8; GliL (L. D. N.).
. Rua Jcãc Pinto, 5 _

1
__

.

_

...:.�r.i.t:.,nÓl1úl�_ t Comprai na c- SA MISCE
• _ "_,,��_� ���I LÂNEA é saber economizar'

Devastador ataque da RAF
Londres. 13 (U.P.) - Esta noite, a RAF atacou, de no

vo, devastadoramente, a cidade alemã de Essen, onde vár iasv
secções das Usinas Krupp ficaram em chamas, 23 aviões deixa
ram de regressar" Esse número reveJa a magnitude do ataque.,

Hitler teria sofrido um colapso
Washington, 13 (R.) - O sub-secret ár io sr, Sumner Wel!·

les declarou que o governo estadunidense havia recebido a in
formação de que Ado.fo Hitler tirha scfrido um cc lapso po
rém, que as esferas oficiais não davam muita importância �

essa notícia.
-

o sr, Eden em Wasbington
Washington, 13 (R.) - Ontem, inesperadamente, por via,

aérea, chegou a esta capital o sr. Anthony Eden, ministro do
exterior da Grã-Bretanha, acreditando se que venha estudar
com o preso Roosevelt a posição da Rússia em face das Demo�
cracias, bem como outros problemas de após-guerra.

.) -
.

A queda de Viasma de carga, destroçando mulc'_

MOSCOU, 13 (U. P.) - As tos deles. Não se perdeu.
forças nacionais que reto nenhum apa�elho.
moram Viasma eram co

mandadas pelo tenente-ge·
neral Sukolowsk. Alí, foram
mortos mais de 9 mil ofi
ciais e soldados alemães' e

capturados 83 tanques, 251
morteiros, 556 caminhões e

tratores e muitos outros
equipamentos.

•

Na ilha de Kiska
WASINGTON, 13 (R.)

Bombardeiros e caça norte
o.mericanos atacaram por·
duas vezes a ilha de Kiska
(Aleutas). Todos os aviões.
regressaram às suas bases.

*

Fala o Vaticano
ZURIQUE, 13 (R.) _ O"

orgão vaticanense • 'L"Osser
vattore Romano", em edito
rial, diz que "o mito raciaJi.
é tão falso quão inhumano •.

A nova ordem não deve ba
sear-se em privilégios raciais.
nem no uso da força; do,
con trário só criará homens-

Sobre Londres pagãos. O mundo futurc-'
LONDRES, 13 (R.) - On deverá ser um mundo cris-·

tem pela manhã, 24 aviões tão".
alemães, em duas vagas, *

atacaram o estuário do Ta- Dando «eontra»
misa e um distrito de Lon· LONDRES, 13 (U. P.) - A..
dres. Foram poucos os da- rebelião, que se generaliza
nos, mas houve algumas na França, estende - se
vítimas. Cinco aviões nazis- a outros países, sendo d.
tas foram abatidos. notar que, em muitos lu.

*
gares� é dirigida por sacer-

De dia, em Ruão dotes católicos. Em Charle-
LONDRES, 13 (R.) - Born- roi (Bélgica) os operários de

bardeiros pesados nor teo- usina decdararam-se em pa
mericanos, à luz do dia, rede quando souberam qua·
bombardearam depósitos de cento e poucos obreiros es

petróleo e entroncamentos pecializados iam ser trans
ferroviários em Ruão (F'ron- feridos para a Alemanha�
ça). Pesadas bombas caíram Na Dinamarca e na Grécia.
em meio de uma concen-] fatos similares se hão veri,
traçã.o de mil "fourgons" ficado.

A Alemanh� çstá preparando-se ,para'l�n�ar';�:��f��jd��;Q;i�3 ou 4 mllhoes de homens contra a Russla �!�:���s;:� !;::��:�se.U��
todo, perderorn-se 11 aviões.

..Angora, 13 (U. P.) -

Infor-/ de uma vez aquele país. Êsse
maçoes seguras que circulam correntes dizem que êle está mesmo viajante - cujo nome
nos. meio� diplomátic?s desta procurando encontrar meio de não pôde ser citado - disse
c�pItal dIze� que HItler dírí- ladear as exigências alemãs, que o principal objetivo dos
gll.; a Bulgána, como a outros cujos detalhes ainda não fo- alemães, agora, é destruir o
países da Europa Sul-Oriental, ram revelados. poderio militar russo, em vez
uma, n?ta em que pede a todos Acrescenta-se que a Bulgá- de tentar tomar as fortalezas
o maximo de esforço para a ria se acha em tal estado de vitais e dominar os recursos
�uerra, rr:otal. Na nota dirigida desorganização interna, que econômicos da Rússia, como oa Bulgana, e que foi entregué será inteiramente impossivel fizeram o ano passado.pessoalm�nte ao rei Bóris por partilhar de quaisquer atívída- Em fontes seguras desta Caseu embalxa.dor e� Berlim, sa- des militares em futuro próxí- pital sabe-se, por outro lado,be-se, q.ue H�tler dIZ que "se a mo. que os alemães residentes na
Bulgáría deixar de .aceitar os Um viajante de destaque, Turquia estão sendo chamadossacríficíos que s�a a�ança �om que acaba de chegar à Tur- a regressar, sendo que os que,a Alemanha lhe impoem, ha de quia, vindo da Alemanha, diz em idade militar, forem julgase arre:r;ender, .

pOIS a Alema- que os alemães estão preparan- dos "não essenciais", deverãonha esta reso�vlda a fazer com do febrilmente a ofensiva dêste apresentar-se às autoridades
q�e seus alI�1os _ Cola?o�em ano contra a Rússia, com um J alemãs antes do fim de março.cO.TI el�, n� ,�xtensao máxima plano que

A compreende o

em-/
Além disso, dezoito enfermeida f?�p�essa? .

. _ prego de tres a quatro milhões ras que estão servindo no Hos-0" rer Bons. am?a ::-ao res� de homens,
.

numa tentativa p�tal Alemão na Turquia partiponueu, e as mfolmaçoes aqUI I extrema e fmal de conquistar rao em breve para seu país.
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