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LONDRES, �� (N.) m_�i UM MEMBRO DO PARLAMENTO, O SR. PURBRICK SUGERIU HOJE NA CÂMARA DOS COMUNS,
AO MINISTRO DA AERONÁUTICA, SIR ARCIUSALD SINCLAiR, QUE TALVEZ O VESÚVIO ENTRE EM ERUPÇÃO�, CASO SE·
JA BOMBARDEADO PELA RAF. O SR. PURBRICK SUGERIU QUE O MINISTRO DA AERONÁUTiCA PODERIA APROVEITAR
A PRIMEIRA OPORTUNIDADE PARA DETERMINAR QUE BOMBAS DAS MAIS PESADAS SEJAM LANÇADAS DENTRO DA
CRATERA DO VESÚVIO� FAZENDO, DESTA FORMA, UMA EXPERIÊNCIA E VERIFICANDO SE ISSO SERIA SUFICIENTE

PARA PROVOCAR A ERUPÇÃO DO VULCÃO.
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o Vesúvio

WASHINGTON, 15 (D. P.) --. O SR. FRANK KNOX, SECRETÁRIO DA MARINHA, DECLAROU QUE HITLER SUSPENDEU
TODAS AS CONSTRUÇÕES NAVAIS, EXCETO A DE SUBMARINOS. A RAZÃO DESSA ORDEM É QUE O "FUEHRER" DE·

SEJA EMPREGAR OS SUBMARINOS COMO PRINCIPAL ARMA PARA GANHAR A GUERRA.
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Londres, 15 (U, P.) - O ex-mmistro do Ar tenente-coronel R' 1
�

("E t d ") I"
M . . .

' 10,;) S a O - nlclaram'

oo�e�Barbazon, ao dirigir a palavra durante uma cerimônia de- se sábado, prolongando-se até ama- Londres, 1 5 (A. N.) - A emissora de Moscou, numa irradiação
nom�nada "Asas para a Vitória", realizada em Trafalgar Square, nhâ, os festejos comemorativos do captada nesta capital, disse que os alemães fuzilaram ou envenena-

manifestou o seguinte: "Se pretendemos invadir a Europa, devere- centenário de Petrópolis. ram de 15.000 a 18.000 homens, mulheres e crianças durante a
mos escurecer o céu com aviões". Acrescentou o orador que para

Guardando o nome de seu Iun- _

d 'h t
, , . .' .. , dador - o Imperador Pedro II _ ocupaçao e t'í.os ovo

tanto e necessano contar com a mais completa supenondade aerea b 1
.
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a e a ClC ac e serrana ununense

E d t" I d t da"

mais adiante, disse : Espero que muito em breve veremos aeró- sagrou-se mundialmente pelo cl i- ssen, a seguu a me ropo e evas adromos do continente repletos de aviões norte-americanos e britâ- ma, pela paisagem, pela originali-
nicos, POI'S sómente a partir dêsse instante será possivel avançar. En� dade urbanística. Desde a moriar- Rio, 15 (Estado) - Informa a Reuiers que a cidade de

,

ito unai R' su Essen é agora a segunda das metrópoles mais danificadas pe-quanto não nos encontrarmos em tal situação seremos nada mais quia � e, mui o mars na epu ica,
la aviacão. Somente a cidade de Colônia apresenta maior área

que um sóci ne ati ,,' tornou-se Petrópolis a segunda ca- , ,

_..•...�_-........__�_-.....l!.....��-�!..!.�;..::!. ...:...•.-_-_._......- .._............................... pital dI) Brasil e, pela proximida- de devastação. O p1:incipal pes,o d� ataqu� contra Es�en caiú

C -,- H-ti' f
- de do Hio e pelas condições natu- sobre o cen�ro da cidade, ,conszderavel Pa1t� da q'l1;al.e oc�pG;-

rllCOU a I er e OI preso rais, a maiS, procurada das estações de: pelas Uszn_as Krupp, ainda uma das ma!ores [ábricas zn�z-
nacionais de veraneio. puiuais alemas de armamentos e de tra_balhos de engenharza.

Moscou, 15 (R.) - Anuncia-se nesta capital que, pelo fato de Seu prog.resso caminha

rÚP.ido
e

I
UmCf em cada nove pessoas da populaçao de Essen - 670:000

ler riti d h I Hitl
.

I W d firme Hoje nada fica a dever às habitantes antes da guerra - era empregada das Usinas
cnuca o o c ance er 1 er, o major genera von asse per eu
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f· d mais modernas cidades brasileiras rupp.O coman O e sua rvisao e In antana e OI preso num campo e
f

'

I I I O comunicado da RAF fornece detalhes sobre alguns dos
_

T·
.

f
_ . , A' '. em con 'orto matei-ia e esp enc 01' e .

concentraçao. aIS In ormaçoes foram fomecidas a agencia oficial a quase todas supera em beleza na- 53 estabelecimntos da Krupp, destruidos ou pesada"!}ente da-
russa ·'Tass.", por um oficial alemão �eito pris!oneiro." ,

tural.'
. II nifi��do� e acrescenta .que os t;�balho_s de reparaçao e reor-

O major general von Wasse fOI denunciado à Gesta o' or çanizaçao de toda .a �z�ade �e1ao m!!zto demorados e1!1' face
d I d

'_. . .
p P dos severos danos iniliçuios as estaçoes de força, servzços deter ec ara o, numa reumao de ofr�lals, q�e, �emov:n�o o mar_echal I PROF. BARREIROS FILHO gás e estradas de [erro da cidade. Além das Usinas Krupp, duasde campo von Loeb, o chanceler Hitler pnvara o exercito alemao de outras importantes fábricas foram atingidas e severamente

um dos seus mais preeminentes generais. (Consu 1 tas de por tu- danificadas. As instalações e edifícios de três minas de carvão
Quês, aulas de língua foram parcialmente destruidos. Acrescenta o comunicado que
e letras vernáculos, cor- Essen é provavelmente o mais difícil de todos os objetivos em
reção de trabalhos es- virtude da sua situação quase sempre coberta de neblina, alémcr.itos) I de encontrar-se no centro de uma das áreas mais densamente

'_.__� defendidas por canhões, de toda a Europa.

"lf7cfeiiãPo�"C·iõu:or""

o segundo «At�anta»
Atlanta (Georgia) 15 (Reu

ters) - O secretário da Marinha
dos Estados Unidos, coronel Frank
Knox, ao aceitar os fundos' para
a construção ele um cruzador,
afim de substituir o"Atlanta",
perdido na batalha das Ilhas Sa
lomão, disse que o cruzador do
mesmo nome seria lançado ao mar

dentro de poucos meses.

Hitler

A neve desapareceu
Moscou, 15 (R.) - As tropas

russas obrigaram os nazistas a re

cuar na península de Tamã. São
enormes as dificuldades de avan

ço através de imenso mar de la
ma.

A primavera já chegou e a ne

ve já desapareceu - informam os

últimos despachos recebidos da
frente de batalha.

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO-FLORES

XXVIII I Floriõnópolis-Se]unda-'e'ra, 15 de Março de 1943 I H. 8771

r

80 constrói submarinos

Queixando-se de
coaCão

Londres, 15 (U. P.) . - O ((Evening Standard" informa
que o ex-chanceler da Austria, sr. Kurt Schuschnigg, está fi
cando cego, em vista de as autoridades alemãs o terem impe
dido de usar óculos durante muitos meses, enquanto estava,
preso na séde da Gestapo, em Viena.

o filho do ex-chanceler foi obrigado a incorporar-se à Ju
ventude Hitlerista, embóra lhe tenham sido concedidos certos
privilégios .

Rio, 15 (C. M.) - Em favor de
seu esposo, sargento Rui de Arru
da Melo, a senhora Deocélia Vieira
Melo, acaba de impetrar uma c r

dem de habeas-corpus ao Supre
mo Tribunal Militar, alegando 11'1.
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Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

Anúncios mediante contráto I
Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

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

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
A ciência de fazer ma.
pas para a guerra
Uma inovação na complicada

ciência de fazer mapas facilita os
pilotos americanos encarregados
dos vôos noturnos a voar dirétamen
te para os alvos inimigos com um

surpreendente gráu de precisão. ..

Os mapas dos novos tipos, im
pressos com tinta fluorescentes, são
cornados bem nítidos por meio de
uma luz ultra violeta no avião todo
escuro. Desenvolvida pouco depoisda campanha africana estes mapas
estão sendo agora empregados pelas
fôrças armadas em todos os teatros
de guerra.

Os perítos americanos do Serviçode Mapas dos Exércitos Unidos es
tão experimentando agora vários
tipos de papel' absorvente num es
forço de fabricar mapas à prova de
água.
Grandes impressões litográficas

trabalhando noite e dia reproduzem
os trabalhos magníficos de mais de
1.500 cartógrafos. A média de pro
.dução é de 4 milhões de mapas por
mês.
Alguns destes mapas são de paí

ses inteiros. Muitos são conhecidos
como "cartas de alvos". Em qual
quer mapa, grande ou pequeno, as

informações devem ser as mais
atuais possiveis. Um pequeno deta
lhe de uma informação falsa póde
custar as vidas de muitos soldados,
significar a diferença entre a vitó
ria e a derrota.

Os mapas precisam dar aos com.
batentes um retrato claro do país
desconhecido. Devem mostrar as
montanhas, as estradas de ferro, as
Iinhas de telégrafo, colinas, faróis,
cemitérios, igrejas, escolas e mes
mo trilhas. Todos os pontos' úteis
para os aviadores são indicados. Os
contornos recebem uma grande dose
de atenção. São também anotadas
as profundidades dos rios e portos,
as florestas, os campos que podem
-esconder instalações inimigas, fonte
de bôa água potável.
Muita pesquisa é exigida para for

necer tais informações. Os encarre
gados da feitura dos mapas consul
tam todas as fontes possiveis e ne
nhum ítem julgado de valor para
auxílio do combatente é deixado de
lado.
Quando as informações são devi

damente apuradas pelos encarrega.
dos técnicos, então é iniciado o tra
balho de desenho.
A maior parte dos homens e mu

lheres que trabalham nos mapas são
artistas, desenhistas, pesquisadores,
geografos pintores e escriturários e
arquivistas. Devido ao trabalho cui
dadoso e exato destes nOllJiu:ns e mu
lheres, o Serviço acaba .. receber
uma classificação "E" (excelente),
aparecendo a letra símbolo na sua
bandeira de produção. (Comentárioda Inter-Americana, escrito em Was
hington - Serviço Especial para"O Estado".

Otimo negócioPor motivo de viagem
transpaesa-se uma Pensão
já instalada, com diversos
hóspedes. Tratar à Traves
sa Racficlif, 2
136 6 v-6

Heróis condecorados na China

O brigadeiro general Claire Chenault, comandante das
forças aéreas do exército estadunidense na frente chinesa, con
decora 26 pilotos por atos de bravura em combate contra os

japoneses. O gral. Chenault comandou o famoso esquadrão vo
luntario conhecido por «Tigres Voadores •. Suas desassombradas
proezas e suas atrevidas táticas causam terror às torças nipo-

nicas. (Fóto da Inter-Americana para O ESTADO).

(iABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às 11 e das 1ft às 18 horas

Rua VItor M2irel��, 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

Vença a intensidade do calor,
sem quebrar a linha da elegância! ....%.,' r-.

É grave êrroVocê admitir que o calor ex- �'
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigodo decôro ou da elegância.
Especialmente agora, quando a ALFAIA

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

.

Livros à venda A NOSSA
O PENSAMENTO DO DIA
"Em algumas revoluções 0>.'

iôgo continúa como dantes, àt.
excepção dos baralhos e dos jo
gadores, que s ão novos"
Marquês de Mar icá ,

8

"O DIREITO", obra com

pleto, encadernada, em 119
vo 1 umes com os respectivos
Indices, to mharn encader·
nados.
"00DIGO CIVIL" comen

tado por Ferreiro Coêlho,
em 26 volumes encaderna
dos.
"Jurisprudencia do Supremo
Tribunal Federal" em 23
volumes encadernados com

o Indice até lo volumes.
"Leçislação Fed- rel" de

1 J Janeiro de 1937 até o

presente.
I 'EU SEI TUDO" revista

completa em 94 volumes en

cadernados, tendo cada vo

lume tres Eoscicu lo s.
"I Ilustração Brosilei

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

contendo a Constituição do
Império e os comentarias
de Barbalho, Carlos Maxi
miliano, l\roujo Castro, Au
relino Leal, A. de Roure e

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

dóro" n° 23.

A Al\""EDOTA DO DIA
- Há dois dias que não co

mo coisa alguma ...
- Espere um pouco. Vou,

chamar n eu mando.
-- Não, minha senhora, nãos

adianta! Eu não sou antropó
fago."

o PRATO no DIA
PAVÊ ANERICANO - Batas

muito, 150 gr s. de manteiga;
sem sal com 250 grs. de açu
car e uma gema. Adicione go
tas de essencia de baunilha e'

reserve. Prepare compota de
ameixas.

MILTON C. CARVALHO e

LILIA C. CARVALHO
participam o nascimento de

sua primogenita
ELIZABETH.

Fpolis., 6 / 3 /43.

143

Alivio imediatD
para

olhos cansados!
Algumas gotas de
Lavolho diaria
mente desconges
tionam a vista.
resti tuem-lhe o

bem-estar. Expe
simente-o,

"»
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/Aviador brasileiru lanca bOlnbas..

-LONDRES, 15 (R.) -�- HUM HERóI BRASILEIRO NA R. A. F. BOMBARDEOU BERLIM" ANUNCIAM OS JORNAIS BRITÂ·
NICOS DIVULGANDO NOVOS FEITOS ACERCA DO úLTIMO E MEMORÁVEL REIDE CONTRA A CAPITAL ALEMÃ. TRA·
TA-SE DO COMANDANTE ALA GOMM, CUJA ATUAÇÃO MERECEU DESTAQUE NA RECENTE REVOADA DESTRUIDORA
DA R. A. F. SOBRE o CORAÇÃO DA ALEMANHA. o COMANDANTE GOMM PERTENCE AO ESQUADRÃO DE BOMBAR-
_DEIO AUSTRALIANO. SEGUNDO INFORMES OBTIDOS EM LONDRES) A GENITORA DO COMANDANTE GOMlYI ESTÁ
-RESIDINDO EM SÃO PAULO, À RUA VERGUEIRO, 235, DE ONDE PROCEDEU o AVIADOR BRASILEIRO, QUE PARTI.

(IPA DOS FEITOS DA R. A. F.

sobre Berlim

�---------_._- _------------

JVida Social·
__"'.,...,.Z8'iif:ll""" .......... Bonita,sim

.

_mas até quando?
elo orgulho'<4 Não se deixe ceg�r p sua bele�� lh

.

Spira a

natural que e i� no futuro. Para
za presente·b,P.en da beleza, use no

� cuidado �,Sl�O Sabonete Gessy.
U banho diana o, d" flora bra�

se .

os oleos... �

FeitO de preclOS do com finas essen�

sileira e per�um�essy desobstrue os

das natura�s"f' a pele, sem
V'Vi ica .' Eporos e -

funções VitaiS.
afetar as sua�s ico porque pr?
é mais econom ,

rende maiS.
duz mais espuma e

Aniversários

Passa hoje a data natalícia
- do ilustre conterrâneo sr. des.
"Henríque S. Fontes, presidente

· do Instituto Hist. e Geogr. _ de
Santa Catarina, e um dos mais Iperegrinos talentos que hajam
visto a luz em nossa terra. Fi
lólogo e historiador, doublé de
.humanista, s. s. tem sabido
dirigir aquela. associação com
muita inteligência e invulgar
.superíoridade �i<e vista�. ,. IDecorre hoje o aniversario

-do sr. dr. Ivens de Araujo, exl' .secretárío da Segurança Públi
ca.

*

Faz anos hoje a grácil srita.
· Sônia Daux Boabaid.

*

Festeja hoje seu aniversário
a gentil srita. Parásquevi Kot
zías,

•••

*

Fazem anos hoje:
Sras. Stella d'Amaral Mo-

ritz e Manoela de Figueiredo
-

...r -Correia,
Sritas. Zélia Leal Medeiros,

.Herminia Xavier Pereira e El
zi Lígocki.

S1's. des. apos. Heráclito Car
neiro Ribeiro, Raul Moreira,

. .João Ramalho Xavier e Tomás
Gonzaga.

Hitler será o 110VO Sansão
Londres, 13 (Reuters) - O ministro da Informação sr.

Brandon Bracker, falando pela rádio, declarou: "Creio que no
momento é nocivo ao esforço de guerra fazer prognósticos pe
lo fato de já se ter visto causa muito peior. Hitler portar-se-á
como Sansão. Tentará pôr por terra os pilares do templo da
civilização, mas cairá sem nada conseguir".

I

1
· _...__.... "'............._-----

F U T E -B Ó l ros (O); Sã.o Paulo (1 tento)
O S. P. R. - campeão do x Jabapuura (O); S.- P. R.
jernate início de 1943 (2 tentos e 1 escanteio) x

SAO PAULO, 15 (Especial Santos (l escanteio); Por-
:para O ESTADO) Em tuguesa de Esportas (1 es Em Florianópolis
-díspu to do título de cam- canteio, na prorrogação) x O veterano "Caxias F. C.",
peão do torneio início de São Paulo (O); S. P. R. (3 [de Joinville, surpreendeu,
1943"; foram realizadas on- tentos e 4 escanteios) x Por-

.

orrtern , magnificamente, a

tem, à tarde, no Pacaembú, tuguesa de Esportes (1 ten turma do "Avaí F. C.",
10 partidas de Íuteból, as to e 2 esccn teíos). derrotando-a pela contagem.
quais tiveram a Deguinte RENDA de 5x3.
ordem: Jabaquara (1 tento Pelas bilheterias da Fede Sem dúvida alguma, o

e 1 escanteio) x Portuguesa ração Paulista de Futebol, combate caracterizou - se

-Santista (1 escanteio); Por- ultra:PQssando as expectati- mais pelo entusiasmo dos
tuguesa de Esportes (l tento vos rnu ls otimistas, transi. pelejantes que pelo valor

- e I escanteio) x Comercial taram Cr. $105.625,00. técnico propriamente dito.
(2 escanteios); Santos (1 ten- e Com essa vitória, os gua
to e 3 escanteios) x Juveri- No Rio de Janeiro pos joinvillenses se rehabili-

-

tus (l tento e 2 escanteios); Rio, 15 (Especial para O taram do revés sofrido, u l-]
São Paulo (1 tento, na p ro r- Estado) - Disputando

-

P,:Ir- timamente, em seu proprio
rogação) x Ipiranga (O); S. tidas do torneio inicio re- gramado.
P. R. (2 tentos e 2 esccm- lâmpago, tivémos, ontem, O Internacional
teios) x Corinthians (3 as os seguintes embates: Flu- Deverá -chegar a F'Ioeíanópo
-canteios); Portuguesa (l ten- minense 4 x América 4; lis, no dia 19, o Interna
to e 1 escànteio) x Polrneí- Vusco da Gnma 2 (Isàías) x cionaI, d� Porto Alegre.

Botafogo I, A renda desses
jogos alcançou ,. .

Cr. $56.694,00.

.................e ee �

CARTAZES DO DIA
Cl!!:ilJDCDJaw:a:a::aOCkXWJGDCOOUtXJO� !·.".".,....,.-�OOOXltXJQaaQDDI"1[r.:'COOCXXXXJrmaaaraa

HOJE 2a-feira HOJE
OODQDDOQ��DIIXXJI;KDODOOCaaQO·DIDCUXDOODCOCQXIOCJOOUOCJQ:ICt}OQQOQOOOOOOOOOCJOQOCXXSoaaacaaaII

-c- -.-

CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1602 - - FONE 1597 -

A's 5. 7 e 9 horas A's 7 1/2 horas
SIM U LTANEAMENTE

O filme de aventuras n
'

1

A FUGA DE TARZAM_
Com Johnny Weissmuller e

I
Com Maureen O'SulHvan e

Herbert Mundin Macaca Chita

Um filme maravilhoso cujo cenário é a propria natureza
No Programa: l: - Contrastes DFB.

2' - No tempo dos menestreis. Revista em 2 partes

Preços Cr. $2,40 -1,20- 1,00 Preços: Cr. $2,40 e 1,20
Imp. até 10 anos

(Exibições em duas casas para que todos possam assistir).
.e • ••••••••• •• ....

Um cinema Dara você

QUEM PERDEU?
-

"I AIU���� u�ta. ���A���aiuvaPelo sr. Marcílio Bonassis n
' 220, com 5 quartos, 3 salas,

de Melo foi depositado na

I
banheiro com água fria e quen

redação dêste diário um par te, garage, etc Tratar no Largo
de óculos, que será entregue I Fagundes,

n, lO.
a quem o perdeu. _ 212 10 vs alt.-5
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Cpéra nos seguintes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI'
DENTES PESSOAIS .. TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI·

DENTES Dg AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

(APITAl

Cf.

As grandes fábricas Renault já não existem �.P�. __ . _ _ _ �.Londres - (Por Weel Car- 'germânica ante os comentários

TO n TI n T�'iO OL!-iOS, OUViDOS
ter, do Britis� New� Se�vic�). homens, enquanto outros .... relativos aos fe.it�s da RAF ...

, r. rl.t1.l'1\. \.J A -NAHIZ GARGAN r A- Quem considera a primerra 20.000 estiveram parados. E a alma oprnmda da França _�.__ ____. I

vista as vitórias alemães sôbre Os mortos foram apenas 365, deve ter sentido que, realmen
os países ocupados é levado e não 20.000; mas os prejuízos te, a Inglaterra, bombardeando
a pesar, o :alo� da incorpora- foram de molde a deixar. l�ui-I Paris, não queria. o�ltra, COUSE'.

,ç�o de fabncas a proporçao na':' to pouca cousa aproveítável
'

senao quebrar mais ínstrumen
.zista como uma das mais ines- para o prosseguimento do tra-: tos. nas mãos dos nazistas, in
timáveis presas de guerra. balho do grande arsenal fran-I vasores vandálicos, que tun-

Mas, na realidade, essas in- cês. Fotografias recentemente I clem as estátuas de praças f'ran
vasões são também muito in- divulgadas nas revistas exibem cesas para combater o ideal Dr. �A ADEIRA NEVES-médico especialiste em
quietantes para a Alemanha, enormes ossaturas de ferro re- francês de liberdade dos povos,
:pois que os ocupantes estão torcidas e que valem como ar- pelo qual se levantara confi
sempre pisando em brasas, es ..

gumentos definitivos para o
I
ante no patriotismo de todos

:perando que mais um vulcão desmentido da discreta atitude' os seus filhos.
de revolta rebente a qualquer
hora.
A mão de rapinagem nazista

pôde estar a cada instante se

gurando um "rabo de fogue ..

te", e uma fábrica de material
bélico arrebatada do inimigo
nunca está isenta de um bom
bardeio, no qual é interessado o

:próprio povo vencido e espo
liado, sem nenhum respeito pe
la sua dignidade, visto que a

tirania é apanágio do espírito
nazista.
A tática da terra arrasada

nem sempre póde ser posta em

prática, se bem que ao vencido
'seja muito menos doloroso des
truir suas próprias armas do
que vê-las nas mãos do adver
sário, voltadas contra o pró
prio peito.
Grandiosas eram as fábricas

"Renault ", instaladas nos su

búrbios de Billancourt, e em

París, orgulho da indústria da
França antes de sua queda, de
'pois verdadeiro instrumento de
Iiumilhação, pois que, sujeitos i
ao guante de ferro do nazismo, �
ali os franceses passaram a tra- j
balhar no sentido de armar ain - l ..._""."""""__2.",..,.,_'"""'=-......_......1IIIIClI .....,==�.__ .

i
n� mais o braço do invasor" 32 VSó -15
fornecendo-lhe fôrças para Qual dos filmes cbo i
combater o ideal pelo qual a

xo será o de estreia?
França se batêra até as véspe- _

"\

.ra ao lado da Inglaterra. IRMAOS CO�SOS - O
As fábricas Renault estavam GFANDE DlrADOR -

-:produzindo "tanks", motores, I LIDIA
-

COMA:;!DOcaminhões para os nazistas e NEGRO - NAU� RA
se compre�nde que não era

I GOS - MIST�R "V"

:possivel deixar que isso se fi-
- SER Ou NAO SER

zesse impunemente, e por al- MISS ANNIE ROO
guma razão sentimentalista, NEY - MENIN� LOBO - C_!\MAS SEPARADAS -

Q�A�.'11ão se cuidasse de fazer ex- DO MORRE O DIA - O LEAO TEM ASAS TENSAO
:plodir mais um "foguete" nas EM SCHANGAI

I�mãos dos nazistas. -- CONSULTomo:

INo primeiro grande rêicle
FAR'MAC.,IA ESPERANÇA Il

RI1H Trflj>1PO, :'l:')
�s-contra París, o ninho metalúr- l Dtartame nre das 15 r;.

gico foi atingido por um bom- do Farmaceutico NILO LAUS 1I��)\�;;��I·.\ Ibardeio intenso na madrugada. ,-Mas a propaganda nazista, ao Hoje e amanhã será a sua preferida Almiral1te Alvím. 36
t 1, O H í Tel<�r()ní:' '1 751.:mesmo empo que exp orava ;..

rogas nacionais e estrangeiras.--. omeopstias. .

:parte sentimental de um ata-
P f A d b h I _._=-_......._m

que à França, levado a efeito er umarias.-- rtigo! e OmllCI d. ! 1

I':pela Inglaterra, sua aliada até Garante·se a exata observância no receituáric médico i íl
D R-a véspera, obscurecendo des-

Ó í a i
f. � emigiolealmente que se tratava da I PREÇOS M olces I

-
-

França ocupada pelos nazistas, I R. Conso Mafra 4 (i) 5 (edifício do Mercado',
í CJ..,lNICA -MEDICA

l!iifaltava com a verdade ainda ao

I FONE 1 642 Molestias Internas, de
:procurar aumentar o número _, • .

Senhoras e Crianças em
de vítimas do bombardeio para Geral

I20.000 e reduzir os efeitos so- CONSULTO RIO ;

bre as fábricas "Renault",

R S P I
Rua Felipe Schmidt-Edifl-

:apenas tocadas.

epres�,'.nt�".,to em a-o au o cio Amélia Neto--Fone 1592
A propaganda de Goebbels

�n li II li 9 ás 12 e 14 ás 17 horas.
não contava, por certo, que al- RESIDENCIA'
gum dia houvesse quem foto- Firma estabelecida em São Paulo, .mui to bem re Av. Hercilio -Luz, 186
grafasse os escombros das fá- lacionctda e organizada, procura Representações à base - Phone: 1392 -

bricas "Renault", em cuja re- de comissão. Dão se as melhores referencias. Proposta
moção se empregaram 10.000 para "Representação", Caixa Postal 447 - São Paulo

Séde : RIO DE JAHEIRO, Rua do OU'Jidcr, 102 (2' e 3')
Sucursal em S Paulo, rua Bs

í

ão Peranapiacaba 24· 6° andar
�l LOIU]{t 1TI" f'iTN 1\
H� . ur 1ül't � ·lll�l li

Agente-Geral em Santa Cc tor.í no
Rua Felipe Schmid t. 2 - Caixa Postal, 112

Telegramas - «Vis nna s
- Foue., 1102

... FLORUlNOPOUS .....

Sub-agentes nos principais municípios do Estado

UM: CINEMA PARA VOCÊ

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I S E �. A. S i: padrões mCJl'avílhosos, finíssimo acabamento das melhores :- fábricos do país, são encontradas nos balcàes da ......

! Casa SANTA BOSA !fi Diariamente recebemos novidaoes �

: RUA FELIPE SCHMIDT, 54 .. FONE 1514 :
•......••.•

-

••••••••••
-

.....�...•..••••

E'specia!lsta; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro,

.

Pela í_;]IiDrHl, útiB 10 a� !2r ,I"""(... rHHJ � to s !

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

DOENÇA.S DOS OLHOS
Curso de Anerft'lconmp.pto e Lonza Pràttea no flio oe Jan-tro

C ! Pela menhã: às terças, quintas e sabndcs. diiS 10 ás 12-onsUltu horas: à tarde. dtariamente. das 15 as lS noras
:onsultório: Rua dl,[lO �'lUlv a. 7, �"brlil1ü - lo ao: q67

Reí'ioP,neia: RUH Prei'lirlt'nllJ Co uunh» 2'1

--

j

1
t( Dr. M,A\RIO WENDHAUSEN - �����:rit�o r:il�

de Medicina da Universidade do Brasil)

I
{x-lilterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médica do Departamento de Saúde
...-1 1,��J ''''''A .. .&E"" if"";..�r ....

I '-..l. i'��L, n-l� UH_l"

t.1
Molesrius internas de adultoa e crianças."Consultorro: Rllli Felipe Schtnldt n. 38 - 'I'e l, 14.:.6

Realdenct»: Rua Visconde de Ouro Prelo n, 70 Tel. 1523
! Herarie - Das 15 às i8 horas - FLORIANOPOLlS,! - "

i Oro AÜúUSTO DE
!!
J

I
I
I

b .ti! U' � A D�relí:Jr d.o �osllital
r 1J4. . LM us Carld�ae. deFlomUloPoüs

Residência e Consultór!o: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próxitno ao Teatro).

Crrurat: !l.< ral e Doenças ríe Ssnh'1PiR.
Fi3inlef'i ria: Díatermla. lofru-vermelho fj Ultra-Violeta.
�ONS{jLTAS: Dia riarnentes às 11.30 e das 15 às 18 noras

-

Fone 1.644

sx-ínterne do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOll ,.

}arviços do dr. Gabriel de Andrade CHio) e dr. Pereira Gomes W. Paulo}
Chefe do Serviço de Oftalmologia. do Departamento

de Sdúde e Hospital de Caridade
C0[18. Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259

Consultas: das 15,30 às 18 horas
Residencia: Conselbelr« Mafrl!, 77-FLORIANtipOLIS.

Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MEmco

Girurq-ia e Ortopedia.
Clínica e Cir.urgia do
torax. Partes e doenças

de senhoras

!fl�TI'I'UT(J U� OHUi,NUSTlOO
CLINICO

Dr. Djalma MceUmenn
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prãuca n08 hospltats europeua

I Cttntca médica em geral, pediatria,
doença. do ststema nervoso, apare-

lho genlte-urtnarlo do homem t.-
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com ()
dr. Manoel de Abreu CaIDOanal'!O:
sao Paulo). E@pecializlldo êm Hl�
Illflno e Saúde Pública, pela UnIver-.
flidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Eiectrocardiograíia clínica

Metabolismo basal
�ondagem Duodenal
eh blnete de flgioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rnl'\ Fernd.udo �8.Ch8do. 6
TslsrOD�, U95

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

CLINICA MEDICA
Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstia

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante14

UaOVAQOi PILO O.N·.·.· soa N' S·.9 0& t9.sa

As autoridades r"RDon�áv�is 1, ..1.
fiel execução das Estatísticas MUi·
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 8c.

Lrurança nacional. (D. E. M.), .A'

A Estatística Milliar. destinada ..

facilHar a' preparação rápida, e tã,�
das da Nação, exige que todos 081

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arll!a
brasileiros lhe prestem cooperaçao.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.)..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Entre o lu o das batalhas
5

fJ fJlJE: SI: E:iI:IiEVE
[J lJiJE SE PLJE3llU\

'"

[J IJIJE. SE LE
Washington, 13 (A. P.) -

Foil ,berá as respostas nos campos de
a seguinte a mensagem que o pre- eram também as promessas dos' batalha que nós escolhermos. E à
.sidente Roosevelt fez ler pelo vi- militaristas do Japão. "O tempo medida que formos golpeando, e

ce-presidente WaIlace, por oca- se encarregou de desmentir essas golpeando repetidamente, os

.siâo do almoco comemorativo do promessas. As nossas promessas "Empréstimos e Arrendamentos
, .

segundo ani;er�ário da entrada resistiram à prova do tempo. Com e o auxílio recíproco contribuirão
f

.

di di' d Dfreção de Percival Callado Flores
em vigor da "Lei de Empréstimos e eito, no la e 10]e, quan o co- cada vez mais para a inevitável
e Arrendamentos": - "Há dois memoramos o segundo aniver- derrota do "Eixo". • Êsse auxílio JUENSAGEl\l ERRAN'I'E - Cyro Martins - Edição da
-anos passados, no dia 11 de mar- sário da "Lei de Empréstimos e mútuo transformou-se em algo Livraria do Globo - Porto Aleg're.

Em seu novo romance narra-nos A sua cidadezinha de "Batista" ado
ço de 1941, a "Lei de Emprés- Arrendamentos", as Nações Uni- mais do que uma arma conjunta Cy ro Martins, antes de tudo, a h is- quire força representativa, lembran-

timos e Arrendamentos" foi apro- das estão na ofensiva. Há dois para a guerra. Entre o fumo das tóri� de uma vida - a vida de um do o Main Street de Sinclair Lewis.
. "O d ", . r mernno do campo, de um rapaz con- Há personagens tão inteiriças, tão

vada. Hitler havia prometido a seu anos, perguntava-se. - n e batalhas, os Empreshmos e Ar- templa.tivo c sonhador, de um médico cheias de vida, como o pai elo herói

povo que esta guerra seria uma será o próximo - golpe do Eixo? rendarnentos" estão ajudando a inconformad� com
_

o ambient� e�trei- com sua paixão política e o ostentoso

H
. ,

"O d 'f' I U'_
,. to de sua c idadcz inha provmciana. Tio Guilherme que por certo se tor-

guerra de "um único front" e oje a pergunta e: - n e orjar aque a mao que sera exi- Em torno dessa existência contada narão t.ipicos. Quanto ao protagouis-
que o nosso auxílio seria insigm- irão as Nações Unidas desferir seu ,'gida para se conseguir uma paz C�l1l_ graude realismo e p�d:l' �e con- ta, encarna o destino comum dos tem-

, .

I) O
. ..

"

.

d 1" vicçao ag ita-se uma mult ídão ae per- peramentos artisticos no nosso meio,ficante e chegaria tarde. Essas proxnno go pe. mmugo rece- Justa e iurauoura . sonagens admiravelmente delineados. onde a falta de ressonância os obriga
E' um retrato tão completo quanto a viver para dentro. A par dessa vida,
possível da vida riograndense duran- que se vai construindo lentamente,
te o período das agitações partidá- em intima e natural comunhão com

rias de 1923. Senhor de uma técnica o seu meio, retrata o livro a pa.isa
segura, não menos excelente na in- gem, os costumes, a gente do Rio
trospecção do que ao fixar aspectos Grande do Sul, através da campanha,
objetivos, o autor tambem 'sabe ser da capital e da cidadezinha, cujos

I veladamente galhofeiro, enriquecendo aspectos sociais e políticos são fixa
"o livro de tipos e episódios hurnorís- dos sob ângulos novos.

I ticos. Em "Mensagem Errante" o leitor
"Mensagem Enante" tem contudo, encontrará, subordinada a um estilo

Aliviada em POU(;i(lS Minutos um interesse muito mais amplo do claro e escorreito, uma história de
Em poucos miuutos a nova receita _"

que um mero apanhado de costumes enredo admirável, ao par duma petv'sndato -- começa a circular no sangue,
aliviando os acessos e os ataques da asma locais. Não se encontrará no livro de netranto, análise psicológica dos per
ou brouqu'te. E," pouco tempo é" possivel descrição regionalista, o aponte de sonagens, tudo dentro dum panora
dormi" bem, respirando livre e luêilmenlc. fatos locais de interesse limitado _ ma histórico e SOCiológico dos mais,\1end�co atívíu-o, mesmo que o mal seja ' .

antigo, porque dissolvo e remove o mucus mas o ambiente a família e a socie- interessantes. Entre os romances ul
que cbstrúe DS vias rcspiratovíns, minando dada ela região: registados em suas l' timamente pU?licaelos,. este é, sem
a sua energia. arruínando sua br.',de, �H' caracteristícas nacionais e universais. dúvida, dos mais expressrvcs.zendo-o se n ti n-s e prematuramente velho.
Mandato tem tido tanto êxito uue se ele
rece com a garantia de dar a-o ·pacJenterespíracão livre e f1.1cH rapidamente e com
pleto atívlo do sofrimento tia asma em pou
cos dias. Peça h'onc!aco, boje mesmo, em
qualquer f�ll'mâcla. A nossa garantia é fi

I sua maior proteção.

M enda e o A�a��,,�;:"

IA
dOLEO DE PEIXE

Crédito Mútuo PrediilÊ

COMPRA·SE QUALQUER QU,�NTIOADE A

o. $ 50,00
:Oevolve-se ii lata.
TAIWANCARIA

a lata
Tratar sõmente na

BAR°1r.IROSi i\.� .
Rua Conselheiro Mafra, 41. florianõpolls

Propdetários: J. Moreira & Cia.
S de Fevereiro

Foi entregue aos prestamts.as Hilda e rvaldo Brasil,
residentes em Flortanôpoli-, possuidoras

da caderneta n, 12.751, cuntempladas no sorteio de �
de fevereiro fie 1943, com o prêmio maíor , em merca

dortes . no valor de Crs. $6.250 OI)"

Anedota de guerra

o TOSSE o BRONQUiTE
18 de Marco

Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, DO dia 18 de Fevereiro (õa.felra),

com prêmios no valor de

Cr, $6.250,00
Não vacile, Adquira já a sua caderneta na séde da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
d e Ouro Preto n'' 13.

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

THE LONDON ASSURANCE
e

ClA, SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representan te)

L. ALMEIDA - Rua Artista Bittencour t ,18
-

Comprai na cr SA MISCE I Cabelo!'! braneos 1 ,L{lÇ.10
LÁNEA é saber economizar: MARAVILHOSA. 1

Casa Beirão

o vampiro alemão chupa o sangue
das crianças polonesaspoloneses. A série, por si mes

mo já considerável de vampe ..

rismos inauditos que o mundo
inteiro conhece e verbéra,cheio
de repulsa pela Alemanha e de
admiração pela Polônia, vêm
agora de ser acrescida de mais
uma que desgraçadamente não
será a última. E quem são os

ultrajados? Quem são os vile
pendiados, os escolhidos para
satisfação da ira alemã? Sem
rodeios resporidemô-Io as

crianças polonesas!
Nos últimos tempos o rápto

continuado dos infantes de 7
a 12 anos, arrancados às mães,
como se fossem animais, e con

duzidos para lugares desconhe
cidos, deixava os poloneses em

angustia permanente. Eis que
de súbito, o mistério vem de
ser esclarecido por uma carta
de um menino, de 12 anos, aqui
chegada pelas vias clandesti
nas. Essa carta, escrita em Iin
gua alemã, relata que os ale
mães estão extraindo o sangue
das crianças polonesas para in

jetarem-no nas veias dos sol
dados alemães, feridos no fron
te oriental e transportados pa ...

ra a Polônia,

iiii
li!!ii
U°":!.0::
'I"·•••"I",

iii

) Londres, 13 (R.) - A mons

truosidade alemã atingiu nes

ta guerra proporções jámais
conhecidas em qualquer perío
do da história. São de tal qui
late os atos furiosos, triamen
te praticados pelos bárbaros
modernos, que a mente huma
na chega a duvidar de que uma

nação possa haver caído em

tão profunda degeneração co-

Fábrica de artefatos letiva. A selvageria imperante
de couro nas mais remotas eras do pas-

Pastas de couro para sado foi superada pelo povo

colegiais (artigo forte e alemão que não sómente dei-

barato), Cintos, Suspen- I xou a perder de vista as per-

sõríos, Malas", etc. versidades do cesarismo roma-

Só na "CASA BEIRÃO" no, como se ufana de seus

Rua Tiradentes n° 3 "feitos", enaltece seus "cri-

I -Floritlnópúlis- mes ", vangloria os que os exe-

I
cutam.
Entre os povos vitimados ne-

. 30 "vs.-26 êm aídu maí��������:::����� nhum tem SI o mais que o po ..

lonês. A resistência obstinada,
a dignidade e bravura enfim
ante os pelotões de fuzilamen
to, atitude que deveria, se o

inimigo não houvera perdido
todas, completamente todas, as

noções de civilização, conduzí
lo a respeitar a nação caída, são
fautores que ainda mais acír
rarn a sanha alemão contra os

\

Compra-se uma,
para co piador

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

Rua Trajano, 8.
151 5 v - 2
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Escr. Edifício Amelia.
Neto, sala 2.

Res. Av. Rio Branco, 181
Florianópolis.
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OLEO DE RICINO "CONGO"
o racionamento de
viveres nos EE. UU.I OLEO DE NOZES "PINTOR" PARA 'TINTAS

E VERNIZES
Agências e

Representações
OLEO DE LINHAÇA "DOG"

Colx. postal - 37
RUI João Pinto - 5

Em lo tas de 17 quilos e tambores de 190 quilos FLORIANÓPOLIS

Produtos da:
Sub-Igent.. no. prlnclplll

munciplo. do E.tado.
17P.

Indústria de Oleos, Tintas e
Vernizes Lida.

Fábrica: TI JUCAS Escrt: Florianópolis
r. Tiradentes 14·sob

C. Posta! 22

Quando fui secretário
do C. E. C.

SCHWEIDSOH
(Minarai Sijnanda-lExdusi'Yida(je

para O leSTADa)
A üre, JOSEPH!N,�

RepresentantesA maior FABRICA DE FOLHINHAS de São Paulo,
deseja nomear representantes em todas as cidades deste e de
mais Estados do Brasil.

Otimas comissões. Caixa Postal, 4�46 - São Paulo.

Farmacia E�perançaA SUA FARMACIA
Rua Cons- Medra 4 e 5 - FONB 1.6fa2

Entrega a domicilio

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 12 e 17 às 18

-

.

.,
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Denunciando espiões e traid resl S ���!�DIIUo, 12 (E.) - No Tribunal de

I
ral do Distrito Federal, o dr. Mac

Segurança Nacional, continua a se- nos alentados volumes do proces- I prestados sem os riscos e perigos Dowell da Costa expõe, de modo
quência ele. denuncias contra es- so, diz o procurador Mac Dowell das zonas de guerra, apenas pela geral, a situação dos espiões e dos
piões e traidores. Ainda ontem, o ela Costa que a espionagem, quan- "auri sacra fames", tão bem estig- traidores, para dizer:
procurador Mac Dowell da Costa do em pról dé sua própria pátria, matizada até mesmo pelos poetas! Entenelo que a espionagem tinha
apr-esentou ao ministro Barros Bar- com todos os riscos e, até, herois- Infelizmente, - horresco refe- e tem por fim precípuo "incitar
r ebo, presidente daquela Corte de mo muitas vezes n ecessários, é dig- rens! - alguns rnáus brasileiros ou praticar atentado contra pes
Justiça Especial, longa classifica- na de respeito, e, mesmo ele admí- aqui se encontram marcados por soa ou bens" por motivos políticos.
ção de delito a respeito da extensa radio, porquanto, há, frequentes êsse ferrete infame. Assim agindo, os estrangeiros, na

l.·êde de espionagem articulada não vezes o voluntário sacrifício da Fosse este crime praticado de- zístas, eram delegados prepostos
.só nesta Capital como no interior, própria vida em holoéausto à sa- pois da decretação do estado de ou representantes e agentes de so
e em que estão envolvidos inúme- grada imagem ela Pátria. É, contu- guerra, disse-o, não há muito a um ciedade política, tendo sede pr-in
TOS alemães e brasileiros natos. do, passível da maior repulsa, do grande matirt ino de Belo Hor.iz on- cipal no estrangeiro, de onde vinha

Os inquéritos, em que está apu- máximo despreso e digna de asco te, a propósito de outro, processo o numerár-io para os pagamentos
rada pela argúcia das polícias ca- ele toda pessoa bem formada, quan- deste género, e, o repito agora con- ou a ordem para efetuá-lo�.
rroca e paulista a atividade deli- cio tais serviços esmagam o senti- victa e patrioücamente, "não hesi- Tais pessoas exerciam acão in di
tuosa dos espiões e elos traidores, mente de patriotismo, sufocam os tarIa pedir o fuzilamento dos acu- vidual junto a compatriotas no sen
como é elo c.onhecimento público, impulsos elo coração para sacrifi- sarlos".

.

tido de mediante promessa de
conteem inúmeros volumes e só 011- cal' a vida de seus próprios con-- São ao todo 128 indiciados, sen- vantagens, pecuniárias ou outras
tem, aquele procurador, depois de I cidadãos, do sangue de seu sangue, do 40 brasileiros natos, 11 brasilei- obter adesões ao programa elo par:
11111 estuelo que levou vários dias, I de sua mesma família, c da grande ros naturalizados, 77 estrangei- tido político do país de or iaem
(JS dev?l�eu, acompanhada da peça e indestrutível Família, que é a r�s,. quase todos alemães. Destes, (Cristiensen em um de seus depoi-
acusato�·la. . PátI:ia. . ,�tJ fl?,uram �m .ambos os process�s, mentes decla;-a que o chefe supre-
Depois de salientar e louvar o es- DIZ, ainda, o representante do isto e, do DJs!TJto Federal e de São mo ela orgamzaciio de espionagem

forço. e zelo demonstrados pelas Ministér io Público 30 Tribunal de Paulo. é o próprio Hitler). E dos auto� se
autor-idades policiais na descoberta Seguranca Nacional, ref'er indo-se Depois ele pedir a extração de verifica o fim primordial das in-
� np desmantelo d.a monstruosa e aos tr'aidores:. Prlucipalmente cópias ele pesas dos autos, afim ele I formações obtidas : torpedear os Caspa' LOÇÃO MAR!.VI..
Jndigna trama nazista, espalhada ouando t ais serv i c os Infames sao serem rerneti das ao procurador ge- navios, sabotar as mercadorias. LHOS.!.!

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, F05FO�05,CALCIO

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DtJ)lIuptfac!o9,
Esgotado., Anêmico., Mã,.
qUI criem MagroJ, Crienças
raquíticas, r.ceb.rão a toni-
ficação gl,.1 do olglni.mo

com o

Sa noue n DI
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

I-CDmpan�iaFundàda em 1810 - Séde: BAIA
INCENDIOS E TRANSPORTES

Dados relativos ao ano de 1911
Capital Realizado Cr $ 9.000.(i00,f)0
Reservas, mais de c $ 59000.000,00
Responsabilidades assumidas, c S 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834,90
Ativo em 31 ele dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz. (prédios e terrenos) $ 23.742657,44
DIRETORES: Dr. Parnfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

--�-

Baía» !Representantes-Inspetores e agentes locais
I (Na

.

capital e cidades do interior)
Grande CompanbJa ne ce ss íta de c( IM bo radores em todas 88 capitais e interior

dando 100% na colocação dos títulos e 30% 8. 40% nas cobranças (com exclusividade).
Escrever au Prof. José .Mllnhoz - Catxa Postal, 3717, - São Paulo. A Empresa mantém
10 melhor plano. - Sorte.lOs -. Reembolso - Seguro - Financiamento. Se V. S. quer
. melhorar sua situação Iinanceíra, trabalhe para nossa organízacão.
LE I A 1ST O

I
Sociedade Cooperativa de -Responsabilidades

Limitada -

o ARQUIP:;;:;� DE CABO Banco de Crédito Popular e ,AgrícolaAs ilhas de Cabo Verde, para
onde o govêrno português man- de Santa Catarinadou forças armadas e artilha
ria, necessárias para as defen
der de qualquer ataque possi
vel, estão situadas ao largo da
grande saliencia ocidental da
África, a uns 483 quilômetros,
a oeste de Dakar. O arquipélago
é formado por 14 ilhas monta
nhosas, dispostas mais ou me
nos em forma de meia lua. São
utilizadas especialmente como

estação carvoeira. Delas se tem
servido a navegação inglesa,
assim como os navios de todas
as nacionalidades que navegam
entre a Europa e a América do
Sul, ao largo do Continente A
fricano. Em algumas das ilhas.
a agua é um luxo. Mas nos va

les a população, constituida por
descendentes dos escravos le
vados do continente pelos pri
meiros colonizadores portugue
ses (as ilhas eram deshabita-

. das) dedica-se à cultura do ca

fé, do milho, da cana de açu
car, da laranja, do fumo, da ba
tata etc. Os que não vivem da
pesca nem da agricultura ga
nham a vida tecendo Chapéus
de palha, fabricando aguarden
te de cana e em outras indús
trias menores. Três das ilhas
menos montanhosas produzem
sal em quantidade.

Rua Treleno n.O 16 - Séde próprIa
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ct'rtificad.a

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdipos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLI8-
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
Tem correspondente em todos os Municfpios do Estado
Representante da Caixa Economlca Federal para a venda

da� Apólice!' do Estado de Pemambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga lados os ceunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédíos,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
c/c à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada 5%
C/C A 'fiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuracão para receber vencimentos em
1a8 as Reparticões Federais. Estaduais e Municipal,. -OI

THE LONDOH & LAHCASHIRE IHSURAHCE Co. LTD.
Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

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

CASA a A:�::-s:
rua Cons.

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

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

Alt.55 l riior ,' 93.

Dr, Edgard Pinto de Souza
Médico· cirurgião da Casil de Sa'lide São Sebastião. Formado ni»

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente'
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática da
mais de 'I anos na Clínica Cir'lirgica do Prof. Alípio Correia Neto. COI&
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) B nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden.,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. est6mago. intestino delgado e gr$lsso.
flgado e vias biliares. seios. ütere, ová�ios.. rins. prostata e. bexl!ta.>
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e artlculaçoes;;
t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Saúde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernandil'
Mifí:hado. tell. 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

as instalacões, da

08

,

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

cipais cidades da América, Europa e África.
Aqente em Floritmópoli a

CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmidt, n: 39
Caixa Posta] D. 19 - Telefone 1.083

Eod. Telegr. «ALIANÇA»

I
SUB.AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. lTAJ1\Í,

,

__B_L_U_M_E_N_A_U_,_B_R_U_S_Q_U_E_,_L_A_G_E_S_E_R_I_O_D_O,_S_U_L__
...........................eo �

Essências finíssimas para perfumes
(í-crnceses, originais)

, Alcool de cereais, legítimo
Fixadores escolhidos

BITTANCOURT
PERFUMISTA ESPECIALIZADO

Atende das 2 às 6 da tarde na

Relojoaria Royalá Rua Trajano, 3. Florianópolis

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 & Cia

novas RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edilicio onde funcionou o Banco do Brasil,

Movidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes
Visite.I sem

-

cemprennsso,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8 o ESTADO-S$uuluJa.feira, 15 de Marco de 1943
I

As bombas de fósforo brttauíeas
LONDRES, 15 (R.) ••• DESPACHO DE ESTOCOLMO DiZ QUE o CORRESPONDENTE DO ··STOCKHOLM TIDNINGEN�' EM:
BERLIM REVELA QUE AS BOMBAS DE FóSFORO LANÇADAS PELA AVIAÇÃO BRITÂNICA, POSSUEM MAIOR PODER DE'

PENETRAÇÃO QUE AS INCENDIÁRIAS COMUNS E ATRAVESSAM MUITAS VEZES VÁRIOS ANDARES.

Consistóriç .
de pr�feitos municipaislft formação dos guerrilheiros franceses·,Sob a ptesldêncla do sr. Interventor federal, rel.lílem .. se - .. .. . .

.

_

h
.

f't d
. - : .

� � g' d d Londres, 15 (R.) - A intensí da- lhacloras, fuzis e granadas de mao,

ere O,S pre elos OS mumclpl�S (a�annen,,_e�1 ai�m _e .estu a· de das atividades dos guerr-ilhei- mente anotados. Ésses grupos agem Vivem, quase todos, em montanhas
rem diversos problemas administrativos. Hao sera publica essa lOS, na Fran ça, está causando aos principalmente em Paris, mas são e florestas, especialmente no Jura

reunião, apenas a ela eomperecendo o interventor e seus secreta- alemães e ao sr. Laval, chefe do também fortemente representados e nos Alpes e seus métodos consis-

rios, os membros do D.A.E. e o diretor e funcionários do D. M. governo francês, grandes danos. nas cidades industr iais cio norte, na I tem em atacar de embos-cada as..

.........................0.......................... Êsses guerrilheiros dividem-se em chamada zona proibida e na Nor-' colunas germânicas e incendiar :

duas categorias. mândia, todos representando a pri- I seus depósitos de suprimentos e a'

Depois da ocupação da Fr'ança, me i ra categoria de guerrilheiros. munição, ao passo que, nas cida-·
formaram-se grupos de rapazes, <1,;- A outra categoria foi, mais tarde, des, colocam bom-bas nos lugares-
sistidos por; moças, e que unós formada por soldados e oficiais em que os alemães se renncm.

mas ocupações .norrnais, de d Í<!, franceses desmobilizados depois do' Além disso, a necessidade de co=

escrevem e distribuem à noite [or- golpe de Toulon, como puruçao locar gendarmes, ao longo das fron
na is clandestinos proclamando a pela resistência e como medida de teiras, por onde êsses jovens po-·
resistência ao invasor. Muitas ve- precaução. Muito recentemnte, dem fugir para o exterior afim de
zes, se encontram com outros

gru-I
êsses grupos foram aumentados reunir-se às forças aliadas comba-

pos para elaborar planos desti.na- com rapazes destacados como tra- tentes, aumentou ainda mais o de-
dos a uma colaboração melhor no balhadores para a Alemanha, mas sespero dos nazistas, que se encon-;

sentido de auxiliar os aliados no que não seguiram. tram a braços com a mais terr-iver-'
momento oportuno. Os pontos Ira- - Os ex-soldados têm o cuidado es- campanha de resistência em toda"
cos dos alemães são cuidadosa- pecial de munirem-se de meti-a- território francês.

Londres, 15 (R.) Informa- [ado além do segundo domingo de
ções de Berlim anunciam que o março.
"Dia dos Heróis", que a A'lemanha Agora, o adiamento da festa veio
deveria comemorar ontem, foi adia- acrescendar novas sombras ao que
do por alguns dias. já se conhece como sendo o "mis

tério de Hitler" que continua de
Como se sabe, era hábito velho saparecido.

Londres, 15 (R.) - Uma rádio emissora alemã, retrans- de Hitler falar ao seu ;;vvo nesse Como o "Iuehcer" deixou mesmo

mitindo notícia de Paris, anuncia que, desde julho de 1941 até dia. Entretanto, agora, ainda du- de pronunciar seu habitual discur
agora. as tôrças aéreas aliadas ocasionaram a morte de 3.565, rante a semana passada, a emisso- 50 nessa ocasião, o fato trouxe no

pessoas e feriram outras 7653, nas suas ousadas incursões con-
ra nazista irradiou os pormenores vas forças aos rumores que o dão

tra o território metropolitano da França. elaborados pelo alto comando ale- como atacado de séria enfermidade
mão paca as comemorações do do- mental e assim incapacitado de
mingo último, enquanto que a

aparecer em público."D. N. B.", em comunicado sobre
maneira lacônico, anunciava, de
seu lado que "êste ano o "Dia dos
Heróis" seria comemorado em ou

tro domingo, 21 de março, sem

acrescentar qualquer outra infor
mação mais plausível.
Convém notar que desde \0 -

ado
vento do partido nazista ao poder
o "Dia dos Heróis" nunca foi feste-

ULTIMA HORA
A atividade do ministro Eden

Washington, 15 (R.) - O sr. Anthony Eden, Ministro do
Exterior da Grã-Bretanha, viveu ontem na capital americana
um dos seus dias mais atarefados, tendo-se avistado com o

presidente Franklin D. Roosevelt. A' tarde, o ministro britâ
nico manteve conferências com os ministros canadense, austra
liano, neo-zelandês e su l-africano. Também manteve prolongadas
conferências com os secretários da guerra e marinha estaduni
denses.

fala o gral. Giraud
Londres, 15 (R,) - O graJ. Giraud , comandante civil e

militar da Africa do Norte, pronunciou pejo rádio, durante 20
minutos, importante discurso, referindo que o povo francês
depois da guerra, terá direito de escolher o seu próprio gover
no e que Alsácia e Lorena serão restituidas à França.

-

A Batalha de Carcove
Londres, 15 (R.) - A rádio de Berlim vem anunciando

9ue se estão travando violentas lutas nas ruas de Carcove. O
governo do Reich reconhece que a capital da Ucrânia é cenário
de uma das mais violentas batalhas da guerra russo alemã, des
tacando, mesmo, o comando soviético. que Carcove será uma
nova Estalingrado.

-

Paris anuncia e... Berlim confirma

Perdas aéreas 1!ravados 27.344 combates, nos

LONDRES, 15 (R.) O quais os mporncos tiveram
Serviço de Informações das 642.657 mortos, 1.287.980 feri
forças aéreas aliadas diz dos e 21.314 capturados.

•

que se perderam sobre a

Europa. na semana passada,
'72 aparelhos da RAF e 5
das forças aéreas norte-orne-
:ricanas.

Mensagem
Arlgel, 15 (R.) Pela

rádio emissora desta cidade
o arcebispo cat6lico de No
va Iorque. mons. Spelman,
dirigiu uma � mensagem às
tropas norte· americanas
que estão lutando na Afrlca
contra os inimigos da civi
lização.

•

Em Nápoles
WASHINGTON, 15 (R.)-As

forças aéreas. norte ameri·
canas atacaram, sem per
des, o porto italiano .de Ná
poles em a noite de 13 para
14 do mês corrente.

•

Outro comboio
Washington, 15'�.) - As
forças aéreas norte-ameeícc
nas localizaram, no Pací
fico, outro comboio japonês
composto de 8 navios, se.ndo
3 de guerra. Já foram atin
gidos e estão agora sendo
perseguidos um transporte
de 8.000 tons. e outro car

gueiro (le 4 000 tons.

•

Von Papen
CAIRO, 15 (R.) - Anun

cia·se que o ministro alemão
von Papen partiu para Ada·
na (T14rquio), afim de reor

ganizar Çl representaçq,o di
plomática nazista, alí.

...

(orno irá Pétain?
LONDRES, IS (R.) A

rádio de Paris, controlada pelos
alemães, desmente a notícia
segundo a qual o marechal Pé
tain se achava em estado grave.

*

A batalha da China
CHUNQU!NGUE, 15 (R.)

Comunicado de fonte oficial

Inot icía que, desde o início da
guerra sínc-japcnesa, foram'

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PAJlA A RAÇA

Comércio As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes»
armas de desagregação mane .. -

jadas pela "quinta-coluna"'•.
(L. D. N.).

Aviso ao
A firma ORLANDO SCARPELLI comunica ao comércio,

em geral, terem deixado de fazer parte do quadro do seus au

xiliares os senhores Henrique Jorge Lang, Wolfgang Adolt Lang
e Oscar João Lang.

Florianópolis, 11 Março de 1943. Danificada a Casa .... �

do diabo
Rio, J 5 (Estado) - A Asso--

ciaçâo Press, em telegrama de
Londres. informa que as fotogra-
fias aéreas tiradas pelos especia-
listas da RAF mostram que a.

conhecida "Casa Parda" de Mu-
nique, quartel general do Partido
Nazista, foi seriamente atingida,
durante o raide da RAF contra

aquela cidade, na noite de terça
feira, o mesmo tendo acontecia:
a vários objetivos industriais iro-
portantes.

Não se festejou o «Dia dos Heróis» porque
Hitler sofre moléstia mental

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

Dr. Saulo Ramos reabriu
sua clínica. dando consultas;
das 10 às 12 e das 1ft às 16
horas. diáriamente .

Praça Pereira e OliveiraD
n' 10.

Lo-ndres, 15 (R,) - O correspon-
dente da Reuters na Europa ocupa
da tele-grafou informando que "Hi
tl'er' encontra-se em Berchtesgaden,
onde faz uma estação de repouso
para se refazer do recente ataque
nervoso de que foi acometido".
Essa informação - diz o corres

pondente - procede de fontes fi
dedignas.

..._-...._...._-.-_._.._._"._-_._.. _-....._-_..._-_-,_-.-.

Não ouve hem
do,;por causa

catarro?
I EXPERIMENTE ESTE REMÉDIO

Se V. S. sofre de aturdimento catarraã:
ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca-

tarro obstroe a parte posterior da sua..

garganta, certamente se alegrará ao sa--'

bel' que essa tão aborrecida afecção de--·
saparece prontamente com o simples tra-
tamento, durante alguns dias, de PAR
MINT, o qual poderá adquirir em qual-v
quer farmácia ou drogaria.
Nota-se uma grande melhora logo no-

primeiro dia. A r-espir-ação se torna mais,
facil e desaparec-em, gradualmente, OS:

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça.
a sonolêneía e a obstrução nasal.
A perda do olfato e do paladar, a difi-·

culdade de ouvir e o desprendimento dClJ
muco nasal na garganta são outros sinto-
mas que indicam a presença de catarro,
o qual deve-se combater com o tratrunen-'
to de Parmínt.

CURSO DE
HUMANIDADES

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

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

Matrícula aberta de 1° a 15 de Março de 1943. Os in-

Máquinas de calcular e Má
quinas de escrever

Para entraea imediata:
'MACHADO & cu.
Bua João Pinto. 5

FlorianóPolis

teressa dos deverão comparecer à Secretaria do Curso, à

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

de ambos os sexos, maiores de 18 anos.

--_......__._---....�-

l
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