
Stalin sabiaCidades que terã,o um I
só jornal diário I

Nova Iorque, 16 (United) -

A rádio de Berlim informou
que as cidades alemãs com me
nos de cem mil habitantes pas
sarão a ter apenas um jornal
diário. Mais de cem jornais e

mais de mil publicações perió
dicas deixarão de circular. Os
trabalhadores serão "emprega
dos nas indústrias de guerra.
O jornal da organização nazis
ta local continuará circulando.

_________ IlI ES _

LONDRES, 'l:?16 (H,rgellíé). -Depois de várias notícias conlraditórias9 os russos admitem que suas
tropas tiveram de evacuar Corcove, diante da esnuIgadora superior�dade

em bomens e material dos invasores.
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se calou eu

paralisados de
Moscou, 16 (Reuters) - A rádio local, em mensagem especial às

populações das cidades germânicas bombardeadas pela RAF, disse:
"Hoje, não podeis prever todos os sofrimentos que vos esperam nes

ta guerra, e, se não vos levantardes contra vossos senhores, vosso so

frimento e vosso .horror serão dez vezes maiores. Se tivésseis noção do
que esta guerra de Hitler vos traria, então Iicarieis paralisados de
horror".
.............� .
Falsos carloes de o derrotismo e o pessimismo

racionamento são armas da "quinta·coluna".
Estocolmo, 16 (United) (L. D. N.).

Informam de Berlim que os -.-.-.-.-.-,-...-------.-------------.aviões britânicos que atacaram CW'•••••••••••••••••
Munique atiraram cartões de·

FILHA IM"E I V'
•

racionamento falsificados.A.'A A O I •:��l:�;�r��i ;:�:�;��a cC:s��: : • • • :fazer uso da "dádiva aliada",. Todas devem usar a e
• •

: '.:lil!Ll·I:plli·Sillt:.1. !RIO, 16 (E.) - O vespertino I --= I
mia. Este, auxiliado pelo seu •"A Noite" rel�ta um tato que e, desde então, o arrendatário cunhado Antônio Chalego e fi-

•
(OU REGULADOR VIEIRA� .-certamente sera tomado na de- deu ordem de mudança a todos lho e dois companheiros, puse- A MULHER EVITARA DORESvida conta por nossas autori- os brasileiros. ram os japoneses em fuga, ma- • AI C lU- •.dades. Estampando a fotografia Josefa Passos acrescentou tando um deles em legítima de- • ivia as ó icas terinu •da queixosa, diz que Josefa que a ordem era acompanhada fesa. Em consequência, Epinía- • Emprega-se com vantagempa- •Passos, com 2 filhos menores, de pilhagem e destruição de la- no e seu cunhado Antônio Cha- ra combater as irregularidades

sendo um de cólo, contou que vouras do colono, pelos japone- lego Filho foram presos e nes-
� das funções periódicas das se- - •

seu marido, Epiniano Leite Sil- ses, que, dessa forma, procura- sa situação continuam, expían- ., nhoras. É calmante e regulador •
va, era arrendatário de terra de vam acelerar-a desocupação de do por um crime determinado .. dessas funções. •
propriedade do italiano Guisep- casa para si. exclusivamente pela audácia dei. FLUXQ.SEDATINA, pela sua •pe Vitario, na localidade do Queixou-se mais que, certo um grupo de japoneses afoitos. , I) I comprovada eficácia, é muito re- •Sertão, em Presidente Pruden- dia os nipônicos queimaram Ante essa delonga, pois o fato' • ceítada. Deve ser usada. com .'te, zona da Sorocabana. Com sua colheita de algodão e pre- se verificou em setembro últí-. f,. confiança. .
a declaração da guerra, co- tenderam ainda, à noite, tocar mo, Josefa, com seus dois fi-" �'e':'1h!'�\J)l ..,:- _ FLUXQ-SEDATINA encontra-se ..
meçou a emigração de japo- _ fogo na casa, quando toda a fa- lhos, resolveu vir a esta capital fi (:1?.fi1fn.H )/'i\AE em toda parte. •
neses para o interior paulista [rnílía, de Epiniano Leite d0:::'-. :2"'rJ!!:_ justiça. >0 �e �ç'���0*••••�•••••••••• O

Ea estação
Londres, 16 (Reuters) - Ouviu-se recentemente em Lon

dres a voz de uma estação radiofônica clandestina que trans
mitia de Varsóvia. Pode-se imaginar as grandes dificuldades
técnicas que tiveram que realizar a rádio-transmissão sem
mencionar o fato de que estavam se arriscando a vida a todo
o instante. A emissão de Varsóvia dizia o seguinte: "Diri
gimo-nos aos nossos compatriotas, falando dentre as ruinas de
Varsóvia, a capital faminta, fria e nas trevas, mas, ao mesmo

tempo, intrépida e heróica. Continuamos a lutar sem cessar
e somos gratos aos nossos compatriotas em armas, que estão
lutando contra os bárbaros alemães, em terra, mar e ar. Co
mo não podemos transmitir por muito tempo, é impossível des
crever-lhes todos os horríveis crimes cometidos' diariamente
pelos invasores e dos quais só pequeno éco tem chegado ao co
nhecimento do mundo exterior. O povo polonês tem profunda
admiração pelo presidente Roosevelt. A Inglaterra ... e os Es
tados Unidos" ... (A irradiação foi interrompida a esta altura).
....-.-.-_-_-.-J"_,._-.-.-.-.-.-_-..�._-_-_-._....._-.-.....-J'....- •••._�_-.-._._�_.-.-..-_-..-.-_-._...-.

Tímushenco dirigirá pessoalmente
a campanha da primaveraEstocolmo, 16 (Reuters) - Segundo se acredita nos círculos mi

litares daqui, a próxima ofensiva de Timoshenco contra Estar-aia Rus
sa, assinalará 'Ü início da campanha de primavera russa. Um observa
dor suéco, escrevendo no "Aftonbladet", sugére que essa ofensiva te
rá como objetivo não sómente os Estados Bálticos, como o próprio
território alemão. Os russos acumularam enormes quantidades de sol
dados e material de guerra para realizar esse sensaci-onal objetivo:
....................................................
NO INVERNO próximo

A MODELAR apresentará
as últimas da paraModacriações

Senhoras, Cavalheiros e Crianças
e por preços

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

Que lodos compreendam isso r
Londres, 16 (U. P.) - Irradiação em idioma inglês da rádio emis

sora de Moscou captada aqui, diz: "A transferência de tropas de Hi
tler da área a oeste da Europa para a frente russa indica que está o

"fuehrer" absolutamente, confiante na presente situação na referida
área. O comentador radiofônico Viktorov observou que recentemente
a Rússia não deixa de encarecer a necessidade de uma segunda frente.
Disse que a crise de pessoal alemão é severa, mas que Hitler está mano
brando para obter mais alg-umas divisões dos países satélites, se lhe
for deixado tempo para tal. Hitler compreende perfeitamente muito
bem que não póde esperar. O importante é que todos os outros com

preendam isso,

PELgosi�!�6�AJ6s� ���EI:XA�� CHI�:��r;�����!�! I
Especial Amorim Parqa (Via-aérea) - O chanceler Osvaldo
Aranha recebeu, no Itamaratí, a embaixada extraordinária
chilena chefiada pelo senador José Maza, que vem de assistir
a posse do presidente do Uruguai e que nos visita a convite
do nosso govêrno. A foto acima fixa 'Um flagrante da recepção,
vendo-se o chanceler brasileiro entre os visitantes, tendo, .à es

querda, o senador José Maza e o embaixador Carlos Videla, do

UnFlOVêiííITaijUejeLNova Iorque, 16 (U. P.) - O "Post" diz que a União Mar-ítima Na
cional iniciou um "boycot t sem paralelo" contra os navios mercantes
que se dirigem à Espanha. Uma com issâo de marítimos esteve em

Washington, afim de informar sobre a resolução o secretário de Esta
do interino, sr. Sumner Welles. A resolução foi aprovada- pela União,
que condena toda e qualquer politica de apaziguamento ou condes
cendencia com relação à Espanha.

Ficariam horror!

(JOIllO
•

ISSO
I

e lamentável!

Londres, 16 ru. P.) A
Press Association diz que o
chefe do govêrno russo foi
oportunamente informado da
viagem de Eden a Washington
e que "há razões para acredi
tar-se que recebeu com prazer
a notícia".

PROF. BARREIROS FILHO
(Consu I tas de portu
guês' aulas de lírtgua
e letras vernáculas, cor.

reção de trabalhos es-

cr.itos) I--------------------------

lem querosene, mas
fabricam fósforos ...
RIO,16 (R.) - Informam de

Crato, Ceará, que aquela cidade
sertaneja, na falta de querose
ne, está utilizando azeite vege
tal. Informa-se também que na

cidade cearense de Joaseiro se
estão fabricando fósfóros tão
bons como os que eram os im-
portados.

.

o caminhão capotou
Flores da Cunha (Pelo cor

reio) - Um caminhão que vi
nha de Caxias para esta cidade,
trazendo jogadores de futeból,
perdeu um pino da direção e

capotou, ferindo diversas' pes
sôas, que foram recolhidas ao

Hospital Sta. Teresinha, desta
cidade. Um rapaz de 18 anos fa
leceu momentos depois de hos
pitalizado. Alguns outros fi
caram em estado grave.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tel. 1022-Cx. postal 139

"O DIREITO", obra com

pleto, encadernada, ern 119
vo lurnes cor,'. os respectivos
Indices, t o rnbe rn encader
nados.
"COoIGO CIVIL" corn en

todo por Ferreira Coâlho, I
em 26 volumes encaderna Itdos.
"Jurisprudencia do Supremo!Tribunal Federal" em 23 f
vo 1 umes encadernados corro l
o Indice até lo volumes.

I

"Leçislação Fede rol" de
1 J Janeiro de 193'1 até o

presente.
, 'EU SEI TUDO" revista

completa em 94 volumes en

cadernaclos, tendo cada vo

lume tres fasciculos. I
"1 Ilustração Brosilei I

ra", obro completa em 331volumee encadernados.
"Direito Con s tttu cion.o l."

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

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

d6ro" n> 23.

Diário

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$,
Semestre Cr$
Trimestre c-s

! :\lês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

80,00
45,00
25,00 I

Anúncios mediante contráto I

I

Ano
Sem estre
Trimestre

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
UMA NOVA CONFISSÃO DE

FRAQUEZA
Interventor que vai
aos Estados Unidos

Causou aquí viva impressão o te
legrama enviado ao Govêrno da
Suécia pelo dr. Antônio Vila Lobos
conhecido advogado mexicano �
presidente da comissão perman�nteda Assembléia organizada contra o
terror nazi-fascista, que funcfona na
cidade do México, pedindo a inter
venção das autoridades suécas
a-fim-de que sejam salvos 100.000
emigrados políticos espanhóis re
fugiados em França, que o Go�êrno
de Vichí se propõe entregar às au
toridades de Madrí.
Embora Pétain tenha suprimidotodas as leis e princípios que im

punham a França ao respeito e ad
miração do mundo, acredita-se aquí
que a entrega dos 100.000 espanhóis
à polícia franquista, contra todas
as regras do Direito Internacional e
todas as normas de humanidade
não obedece a uma determinaçã�espontânea de Vichí. LavaI atua
neste caso, segundo a impressão ge
ral que reina nos círculos políticos
desta capital, por conselho e impo
srçao das autoridades militares de
ocupação.
Em Narvick, quando do desem

barque franco-britânico, na Somá.
lia, na Líbia, na Síria, na recon
quista da Abissínia, no episódio he
róico de Bir Elachein, e ao lado
das fôrças degaulistas da África do
Norte, têm figurado sempre contín
gentes de republicanos espanhóis,
nas avançadas da luta. Outros es
panhóis, obrigados também a aban
donar seu país depois da guerra ci
vil, estã� reforçando, as tripulaçõesdos navios mercantes que, ao servi
ço da América do Norte e da Inzla
terra, levam constantes supri�entos à todas as frentes de batalha. as autoridades militares alemães
As mais prestigiosas autoridades têm apenas uma obsessão: fortifi
navais dos países aliados têm ren- car as extensas linhas que envol
dide a êsses bravos homens do mar vem quase todo o litoral europeu, e
os maiores elogios. A-fim-de resol- vigiar de perto as poucas que fo
ver o mais possível as dificuldades gem ao seu controle militar. Sabe
políticas diretamente relacionadas também a polícia do Reich que as
com a guerra, que se suscitaram na fôrças libertadoras da Europa hão
África do Norte após a libertação de encontrar eficientes cumplicida ..

das possessões francesas pelas fôr- des nas populações civis ocupadas
ças anglo-americanas, parece que pelos exércitos nazistas. Assim, a
se cogita de enviar para alguns paí- Gestapo trata de fortificar ao mes
ses da América os exilados espa- mo tempo essa futura frente de lu
nhóis que ainda se encontram con- ta eliminando tudo o que possafinados na região da Algeria. Por constituir a mais leve preocupação.outra parte, durante a guerra cio Multiplicam-se as prisões, os fuzi
vil, êsses espanhóis deram notáveis lamentos, e os extermínios em mas.
exemplos de tenacidade e fibra com. sa. Vítimas dessa "Limpeza" vão
bativ�. Trata-se, portanto, de gente ser pois os 100.000 refugiados espa
experimentada na arte de guerrear nhóis que, segundo as últimas no
e qU� possue uma conciência políti- tícias chegadas à América, serão
ca fume, fato êste de indiscutível entregues às autoridades de Madri
importância para uma guerra de pelo governo de Vichí. Não se tra
natureza da que Hitler está fázen- ta desta vez de uma vingança de
do ao mundo. caráter político, mas simplesmenteA segunda frente será um acon- de uma medida de índole militar. E
teci�ento fatal, imposto pela ne- de uma nova confissão de fraque
�essldade de ganhar a guerra, � soo za. (Comentário da Inter-Arner ica
enem�nte detemmado pelo acordo na, escrito em Washington - Ser

�ssumldo em Casablanca pelo sr., viço especial por via aérea para O
�Yelt e Churchill. Desde então, ESTADO).

Natal, 15 (A. N.) - Partirá
dentro de alguns dias para os
Estados Unidos, em avião das
forças aéreas norte, america-
nas, o interventor Rafael

Fer-Inandes, cuja viagem é de ini
ciativa própria e caráter parti
cular. O interventor seguirá
em avião da força aérea norte-

.

americana.

D'ISSOLVE
A'GORDURA
Mu�tos' .Quilos por Mês
v. e demasíadarnenta gorda? Não gostana de ter o corpo das belíssímas Es

trêlas de Cinema de Hollywood? Um
medico da California que presta assis
tencia ás estréIas e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapidoe seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drasticas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta, chamada
Formode, promove nova saúde e
energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jovem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas3 vezes ao dia. Formode é um preparado garantido para remover o ex
-.esso de gordura. Peça Formode,hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caiu Postal 3786 - Rio
Venda sob preterição m6diea

Visite.I

ATERRISJ\6EM NO GELO

Pilotos da Armada dos Estados Unidos. em uma base
aérea das regiões do Alasca, penetram na água gelada
par"a ajudar -o aterrisagem de uma enorme aeronqve
que acaba de regressar de um vôo de patrulha. E�es
aviões são os "olhos" do Marinha e cumprem sua mis
são com qualquer tempo. (Fóto da INTER-AMERICANA,

especial para O EST�DO)

OLEO DE RICINO "CONGO"

OLEO DE NOZES "PINTOR" PARA TINTAS

E VERNIZES

OLEO J?E LINHAÇA "DOG"

Em la tas de 17 quilos e tambores de 190 quilos

Produtos da:

Indústria de Oleos, Tintas e
Vernizes Lida.

Fábrica: TI JUCAS Escrt: Florianópo 1 is
r. Tiradentes 14-sob

C. Postal 22

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã sera a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumaries.--Artigos de borrachd.

Garante-se a exata observância no receituáric médico

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

FONE 1.642

A SECÇÃ@NOSSA
O PENSAMEN'I.'O DO DIA
"O sol e a morte não póderm

ser olhados fixamente". La,
Rochefoucau!d.

. A Al\"EDO'I'A DO DIA \

I - O meu ideal seria poder
I transfor rnnr-rne num rio, diz:

i
um estudante.

- Por que? - pergunta um,

I
colega.

- Para seguir o curso sem,

sair do leito.

I O PRATO DO DIA

I VITELA ASSADA -- Tome:
I um lagarto do último peso, de'
carne de vitela, lard e ie-o com

toucinho e paio, tempere-o com

sal, deite-o numa travessa e'

cubra- o com leite guardando-o
na geladeira.
No dia seguinte. retire da.

geladeira, deixe descansar um

pouco e leve-o ao fogo coberto
com toucinho.

Asse como quarquer carne"
-----,---------

As modernas fragatas
britânicas

Londres, 15 (R.) - As fragatas,
que constituíram a glória dos hri
tânicos nos primórdios do poder
marítimo, voltaram agora :\ esqua
dra britânica. Esses navios de com-
bater são, porém, hoje, muito mais;
perigosos do que quando os ho
mens lutavam, corpo a corpo, ar-
mados de facas e espadas.
As fragatas têm por missão suhs

tituir as corvetas, destinadas a p-n-
f'rentar a emergência do desafio dos.
submarinos, no inicio da guerra.
As corvetas eram munidas das mais

'simples
máquinas e construidas ra

pidamente. Tinham, naturalmente;
um bom acabamento, como tudo
quanto pertence à esquadra britâ-
nica, mas eram mais vago rosas do
que os submarinos de alto mar, o"
que deu certa vantagem aos co-
mandantes alemães'. Embora esti
vessem longe de representar a últi
ma palavra britânica a respeito dês
se tipo de navio, assim mesmo tais
embarcações tiveram suas vitórias e'
momentos de glória, com o afun
damento de numerosos submar-inos .
alemães.
Agora, fragatas mais rápidas e'

mais poderosas passarão a sulcar 08-,
mares numa incansável perseguição>
às embarcações submarinas do "ei-
xo". Se elas terão dias de árduo
trabalho, poderão, porém, recordar'
as palavras de Nelson: "Se morrer,..
desejo que sôbre o meu coração seja;
gravada a imagem de uma fraga.ta"�

Casa Beirão

Os elementos colhidos pela Esta.
tística Militar são absolutamens'
secretos, fi' servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los Ol!ê
mentir no mínistrâ-Ios constitue
crime rigorosamente punido pelatl"
leis do País_ (D. E. M.).

as novas ínstalacões da,

Trajano 3, no edifício onde funcionou o

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos

RELOJOARIA ROYAL,
Banco do Brasil,
diversos para presentes

sem
rua

,

, compromiSSO,,

a I
I
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• 10 PRaZER DE REPROVAR�
.

. I PI�, ��� ��r�i��dat�� se�� Ia!!..��i����ai!.! a

� creve "A Notícia" : 24x32. Achar êsse número e os
"Os exames de admissão no seus 15 divisores.

do surpreendente - a reprova- dades. Quantas dezenas tem ês-

43
ção em massa das candidatas se número?
a iniciar, alí, o curso. Tenho mais de 300 livros e
Inscreveu-se para exame o menos de 400. Posso contá-los

total de 238 alunas. E, logo na de 10 em 10, de 12 em 12, ou

prova escrita, que era de arit- de 15 em 15?"
mética e português, foram pos- Aí estão cinco dos proble
tas fór dos postos do Instituto mas apresentados às pequenas
207! Conclue-se, pois, que fo- candidatas aos estudos gína
ram aprovadas sómente 31. siais do Instituto de Educação
Vê-se, por êsses algarismos, de Niterói.

que o critério dos nossos Insti- Por êsse documento pode-se
tutos de Educação é de aprovei- aquilatar do critério pedagógi
tal' apenas as crianças super- co que levou a sua direção a
normais. Não desejam que es- verificar a boa vontade de 207
tas sejam sómente normais, meninas que não têm qualida
querem que elas tenham uma des de charadistas e não acom

pintinha de gênio no cérebro. panham os programas de rádio,
A maioria das candidatas ao que vieram substituir essas ob

curso do Instituto de Educação, soletas secções da antiga im
de Niterói eram meninotas de prensa carioca, e faziam a for-
12 até 14· anos. tuna do Almanaque Luso-Bra-
E, para essas meninas, saí- sileiro ...

das das escolas primárias, se- Mas, os pais das alunas não
gundo um pai que nos procurou, se conformaram com a injusti
foram apresentados os seguin- ça sofrida pelas filhas e vão
tes problemas-charadas, para apelar para a boa vontade de
a prova escrita de aritmética, d. Lúcia Magalhães afim de
com tempo marcado e impror- que, a exemplo do que aconte
rogável: ceu com o Instituto de Educa-
Numa divisão o quociente é ção desta capital, onde se pro-

17 e o resto é 8. Qual é o menor cessou uma degola de inocen
valor que póde ter o dividendo? tes e foi enorme o número de
Em 7.. 3.. substituir os reprovações na primeira mesa

pontos por algarismos tais que de exames de admissão haja se
o número seja um múltiplo de gunda época, em que sejam
3 e que sua divisão por 9 deixe aproveitadas as melhores alu
resto igual a 3. nas, que não pódem ficar f'óra,
Um número decomposto em do Instituto".

,

Jogos universitários de
(Copyright da Inter-Americana _para � E�T/�DO) .

Estão empossados os novos sao dos unioersitários baruiei-
.âiretores da Confederação terão o mesmo brilhantismo rentes. Portanto.' é q.uCfs� certo
Brasileira de Desportos Uni- dos anos anteriores, sendo rea- que os jogos unioersiuuioe

.

de
·versitários. A cerimônia reali- lizados no mês de abril proxi- 1943 tenham lugar na capital
.zou-se no Gabinete do Ministro mo, como parte das comemo- de São Paulo.

rações da data aniversária do Desde já devem os universi-
'Gustavo Capanema, titular da Presidente Getúlio Vargas. ttirios de todo o Brasil se mo-
Pasta da Educação e Saúde, O Presidente da C. B. D. U. vimentar para a grande para
.que presidiu o ato e deu um sr. José Gomes Talarice fez da que será mais uma demons
.iestemuntio público do alto uma saudação ao Ministro tração que a mocidade brasilei
apreço que o Ministério da Gustavo Capanema, exaltando ra compreende bem o grande
Educação tem pelo esporte o incentivo que o ministro sem- alcance dos esportes praticadosuniversitário. O gesto dó Mi- pre emprestou às iniciativas como devem ser. A Confedera-nistro Capanema o recomenda dos 17WÇOS estudantes, e trans- ção Brasileira de Desportos'muito bem, pois o esporte que miiiu um pedido da entidade Universitários colherá mais um
.é um dos magnificas veículos esportiva universitária de São louro com a realização dos Jo
-para a educação sempre esteve Paulo para que os jogos de 90S Universitários de 1943.
esquecido e foi encontrar em 1943 se realizassem na Pauli- Digna de louvor foi a presença
.Sua Excelência um grande ani- céia e não na Capital Federal, na posse dos mentores dos es
-maâor. As suas palavras foram conforme ficou decidido ante portes universitários dos srs.
-nooa demonstração do seu in- a impossibilidade da realização João Lira Filho, Membro do
teresse pelo nosso desenvolvi- no Rio Grande do Sul. Embora Conselho Nacional de Despor
menta esportivo, situando com I ainda não ficasse definitiva- tos, e dos srs. Luiz Galoti, José
'muita precisão o papel do es- mente resolvida esta parte, o Lins do Rego, Célio de Barros
'porte na educação dos jovens., Ministro Capanema disse que e outros diretores da Conieâe
Os jogos universitários de 1943 nada tinha a objetar à preten- ração Brasileira de Desportos.
o INTERNACIONAL E�I FLO·· afim de servir, anualmente, de jogador mineiro Bigode, êste

RIANÕPOLIS DIA 19 troféo à dita prova. O vencedor assinou novo contrato com o

Porto Alegre, 15 (Estado) do torneio será aclamado cam- Atlético até 31 de dezembro de
- Conforme noticiou o "Diá- peão da sociedade para o ano 1944. Dessa maneira, Belo Ho
Tio de Notícias" os clubes de de 1943. • rizonte deixou de perder um

Florianópolis de há muito de- A inscrição é gratuita e para dos mais extraordinários joga
sejam a excursão

.

do Interna- todas as categorias de enxa- dores de futeból que tem apare
-cíonal, tri-campeão da cidade dristas podendo ser efetuada a cido nos últimos tempos no Es
e do Estado. Por inúmeras ve- partir de 25 do corrente na tado de Minas Gerais.
zes foram entaboladas negocia- sede social, à avenida Alberto
ções, mas sempre fracassaram. Bins.
Agora, novamente, insistiram
os clubes catarinenses na ida PEDE EXCLUSIVIDADE D.E
dos colorados de Porto Alegre, DATAS
fazendo vantajosa proposta.]. Rio, 15 - A Confederação
com a oferta, mesmo, da maior Brasileira de Desportos Uni
quantia até hoje feita a um clu - versitários, por intermédio do
be de futeból para visitar a vi- seu presidente, sr. José Gomes
zinha capital: 15.000 cruzeiros Talarico dirigiu-se ao C. N. n.
por dois jogos. Agora, vem a pedindo exclusividade das da
direção dos colorados de re- tas de 17 a 25 de abril próximo
solver a excursão a F'loríanó- vindouro para os Jogos Univer
polis. Dia 19, sexta-feira pró- sitários. O Conselho resolveu
xima, embarcará o quadro do que fosse atendida a solicita
tri-campeão integrado de todos ção da entidade universitária
os seus titulares, devendo jogar sem prejuizo dos entendimen
nos dias 21 e 24, retornando tos entre as Federações de São
dia 25. Ainda não foi escolhida Paulo e a C. B. D. U. quanto à
a chefia da embaixada, saben- possibilidade de não ser inte
do-se que vários desportistas gralmente suspensa a tempora
'colorados aprestam-se para da esportiva do Estado baudeí
acompanhar a missão do Inter- rante.
.nacional.

TORNEIO DE XADRÊS
Porto Alegre,15 (E.) -A So

-ciedade de Ginástica Porto Ale
gre 1867, fará, realizar, no de
correr .do mês de abril, o seu

primeiro torneio livre de xa

drês, em disputa da copa ínstí
·tuida pelo sr. Oscar Poetter,

•

Renato
RIO, 16 (E.) -, Por inter

médio da Federação Paulista, o

Juventus se dirigiu à Confede
ração Brasileira de Esportes,
notificando-a de que se inte
ressa pela renovação do contra-,
to de seu centro-avante Rena- cinema Dara vocêUm

Contadores e Guarda-Livrosto, cujo compromisso terminou
ontem. Comenta-se nesta capi-
tal que o Juventus defendeu-se Regularizem seus diplomas' em face da exigência deterrni-
por esta forma do golpe do nada pelo decreto-lei 4178, de 13/3/942.
Palmeiras, que está int-eressado, Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL
pelo cit ado jogador, I CATARINENSE, que lhes .prestará todas as informações.

Rua João Pinto n? 18 .

Florianópolis.Prazo de 48 horas
RIO. 16 (E,) - A C. B. D.

enviou uma circular aos presi
dentes das entidades filiadas,
fazendo sentir que doravante
não consentirá mais na realiza-

157 14vs·1

Brasil Estados UnidosInstituto
Projeção de filmes

Estão convidados os, srs. sócios do Instituto para
cinematográfica que, em sua séde, será realizada, hoje,
horas, constando o programa dos seguintes filmes:

Aviões de bombardeio {reprise).
Quem quizer ter asas.

No mundo do som.
Asas sobre o mar.

As crianças só entrarão devidamente acompanhadas de seus

,y" ção de jogos amistosos interes-
NilO ABA:NDONARA MINAS taduais sem o prazo de 48 ho-
Belo Horizonte, 15 - Notí- ras de antecedencia.

cia-se que tendo a subscrição
popular dos adeptos do Atlétí- Técnico uruguaio
co Mineiro já ultrapassado a RIO, 16 (E) - O C, N. D.
casa dos - 50 mil cruzeiros. resolveu satisfatoriamente a pre
quantia essa oferecida pelo tonsão do Fluminense de rena.
Fluminense, do Rio, para a [var o contrato com o técnicc
compra do "passe" do famoso uruguaio Ondino Vieira.

a sessão
às 19,30

oais.

Lavando-se com o sabão
"VIRGEM ESPECIALIDADE"

elA. WE'rZEL INDU8TRIAL�JOINVILLE (Marca regist.)

economiza-se tempo e dinheiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O. Pálidos. Depauperado.,
E.gotado., Anêmico., Mã.,
que criam Magroa, Cri.nç..
raquítica" receberão e toni·

As anedotas e piadas aparen- ficeção ge,,1 do orglniamo
temente Ingênuas são grandes com o
armas de desagregação mane-

S I��a�o :jt� "qnlntaocotnnaHo1 a n g o e n o
Alugam-se Três_ ca�as ã

Llc. D.N.S.P. n' 199, de 1921

rua Cambo-
ríú st»; contando cada uma
doís pavimentos, tendo cada
casa 5 quartos, sala de [an
tar, sala de visita, gsrege,
quíntal, galinheiro, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa; instalações de
'radío e telefone embutidas,
<etc. Tratar com o pro pr!e
tarte, Dr. Agrlpe de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
n° 24, Consultório médico,
'Telefone n- 1405.
52

4
F t

Machado & Cia.
Agências e.

Representações
(elx. pollel - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-Igente. no. prlnclpeb

munciplo. do Estedo.

�1�lP�'�������1
"Hitler nos Invalidas
É uma fantasia. Circulou im

pressa nos jornais clandesti
nos de Paris depois da ocupa
ção. Mas a imprensa inglesa
lhe tem dado ampla repercus
são.
Hitler, chegando a Paris, foi

logo aos Inválidos e procurou
avistar-se com Napoleão Bona
parte, que há mais de cem anos
.alí está no seu tumuio.

- Quem vem lá? indagou o

imperador, vendo alguem apro
ximar-se fardado e batendo
com: as botas esfoladas das
Zangas jornadas.
Hitler perfilou-se, fez a sau

fiação nazista e respondeu:
- Teu irmão.
_ Luciano? José? Não reco

nheço a voz...
- Adolfo!
_ Adolfo! Quem diabo é

Adolfo? Meu pai, realmente,
tinha estravagâncias ...
Hitter desconversou. Expli

cou que era, apenas, ir;não na

glória do Corso. Tarrl;,b�m ve1�
cera a Austria, a Palama, a Di
namarca a Holanda, a NoTU/!
!Ia, a Bélgica, dominava a Itá
lia e tranquilamente acluiua
se na França, que as suas iro
pas, .na maior parte, ocupa
vam.

- E o Egito?
- Os meus çenerais toran:

tomá-lo. Estão a caminho de
Alexandria.

- E a Rússia?
_ É questão de dias. Não lhe

.darei tempo nem de incendiar
Moscou.

- E a Inglaterra?
Hitler refletiu um instante.

Depois, curvando-se, segredo��:
- É o que me falta ençulir.

Como no teu tempo, não é fá
cil vencê-la. Hei de mostrar,
porém, que sou superior a ti,
desembarcando em Londres
com os meus exércitos vitorio
'sos. Arrasarei as ilhas.

Bonaparte emudeceu. Mediu
o outro de cima a baixo. E
aconselhou, ca_,m a segurança
absoluta da sua terrível expe
-riência:

- Olha, rapaz, não percas
-;empoo É melhor desceres logo,
,e ficares aqui ao meu lado, do
que passares em invadir a In
glaterra. Mira-te no meu espe
lho...

Como num passe de mágica,
Hitler havia desaparecido. Em
torno, um silêncio lúgubre es

magava o sarcófago ...

v-49

Londres - Depois de uma.

"epopéia" de 98 dias, posso fa
lar a respeito dessa desastrosa
guerra que vem trazendo o cáos
ao mundo inteiro. Sinto na In
glaterra, um ambiente tão di-

R 1·
·

R 1 ferente que nem posso me ex-

e oloarla oya pressar corretamente sobre (}o
• • • _. que tenho vivido sob a tortura.
a Rua Trajano, 3. Flol'lsnopohs nazista. Em 18 de Setembro de, 1

1 1941, como todos os meus pa-
• --:.1 tricios, fui vendido por 30 cru-

_, LID zeiros . (preço. que os alemãeslHE LONDOH & lAHCASHIRE· INSURANCE \0. •

pagam p01' um polonês). Por-
Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior que adoecí em consequência.

a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente' dos trabalhos forçados, fui ati-
L. ALMEIDA R Vidal Ramos, 19 ! rtuio a um campo de concen-

.�;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;; I tração na Silesia. Daí fugí com
III 12 companheiros e dentre êles,

(jABlaJETE DENTADIO apenas dois lograram alcançar
i'1 i\

.

países livres do domínio nazis-
ta. Atravessei dias tormentosos
e horas de suprema amarçura:
Fome, sêtie, pavor. Atingí a,
Grécia após 58 dias quase sem.
dormir e padecendo as maiores
durezas cheguei finalmente ã:
Turquia, de onde muito facil
mente me transportei para a.

Inglaterra. Alguem poderá
imaginar como me sinto nesse

país? - Acho que não!

o ESTADO- 'T'erca.feira, 16 �e Mar<o de 1943
._ o.

,

Os nazistas já perderam 4�OOO aparelhos
Grã-Bretanha

Ecos Notícías
sobre a

Londres; 15 _ (tntereltade) _. O Ministro do Ar anunejo.u que o piloto comandante
C. M. Wight Boycott aceba de bater um novo record, destruindo quatro aviões de bcmbar
deio nazista sobre a Grã-Bretanha. Esses quatro e mais seis aviões abatidos durante dois
raldes noturnos' elevam a lista olldel de aviões inimigos destruidos sobre a Grã-Bretanh3 ao
número de 4.000.

e
Ln Eo r rno.-s e de Balo Ho

rizonte que Mi n o s Gerais
ser.á, brevemente, o maior
Estudo p r o d u tc r de trigo do
p o i s, com a dinamização
de suas zonas tritícolas. Em
vários pontos do Estado in
t e n s i fíc a-s e a produção tr i
tícolo em larg;_ e s co l c , prin
cipalmente no município
de Putos.

Irifo rrn o -se que o jovem
cantora Rosina de Rimini

I casou se, no dia 13, em São
I Paulo, com o agente ten

I traI de nome Cassio Ama-
11'01.
1

A delegação do (or.ité

Novo Hospital Naval

·

nacional c o rn u n ic u : "J ge-
neral de divisão Oho be-

: dec Lavcdlade, antigo chefe
· da missão rn

í

l i t c r fr o n c ascr

1
no E.rusil, acabo de ser no

meado, p e l o general Da
· Gaulle, comandante em

I chefe. adjunto a.as forças

I fr:nu�r:::: :om�ev:ent:��ereiroúltimo visitaram 101 Bibl iot eca

l Nacional (Río de Janeiro) 4.277
pessô as, que consulta ram 7.663
impressos, 3.138 manuscritos,
1.323 cartas geográficas, 4.102
peças Iconográficas e 15.421 pe
riódicOs.
Quanto ao idioma, as obras.

impressas consultadas eram 5551
em português; 383 em inglês;
26 em alemão, e 249 em o .tras

línguas.
o presidente Getúlio Var

gas assinou decreto-lei, pror
roga.ndo até 31 de dezembro
de 1943 o prazo para que
os governadores e interven
t o r e s comuniquem à Corrria
são de Revisão de Conces
sões de Terros a rp-lação
das pessoas que exp lor arn,
o u utilizam terras na faixa
de 150 quilômetros ao longo
das fronteiras.

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

teira diplomada) Atende na
Casa de Saúde S. sebasüão,
das 10 às 12 e das 15 às 11
horas

fut vendido por. 30
cruzeiros

O presidente ROOEevdt inaugurou novo hospital, construido nos arredores de
Washington, . pronuncio vibrante d is curso , elogiando o espírito da rn o r inh.o ameri
cana e as magníficas vitórias que ela. vem obtendo em todos os mares. (Cliché da

Inter-Ê;.rnerica�a, para' O Estado)

Hitler faz sabão com gordura de poloneses!Nova Iorque, 16 {Reuters) - O dr. Henry Strasburger , Mi n istro das Finanças do Go
verno Polonês, no exílio, decarou que os nazistas organisararn "ma' adouros hum mos ", nos

quais já rnassaorar arn pelo menos um milhão de judeus poloneses, s lé m de 400.000 outros assas

sinados e executados e de milh vres que toram deixados morrer à tome. O dr Strasburger fez
essas declarações numa conferência com os jornalistas no Waldorf-Ast oria, organizada pelo Cen
tro Polonês de Informações. Disse ainda o ministro polonês que essas not ícias, que lhe chega
vam às mãos por canais secr e t.s confirmam as acusações formuladas há poucos dias pelo .Rabi
Stephen S. Wise, que declarou que Hitler estimulou a ex te rninsçã . dos jud "'1', poloneses, ore
recendo uma soma correspondente 20 valor de vinte dólares por cada cadáver, que imediata
mente era tran sformado em sabão e gorduras.

Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de
Porto Alegre

Clínica Dentária de Crianças e Adultos
Horário: Das 8 às li e das 1ft às 18 horas

Rua Vítor Meirel�§f 18'
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

- ••••••o•••o••••••••••••o••••o•••••ç..�••••�••G••ee••

EssênCIas finíssimas para perfumesSanouenolCONTEM
OITO ELEMENTOS 'IONICOS:
ARSENIATO, V�NADA·
TO. FOSFO�03,CALClO

ETC,
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

(f-onceaas. originais)
Alcool de cereais, legítimo

Fixadores escolhidos
BITTANCOURT

PERFUMISTA ESPECIALIZADO
Atende das 2 às 6 da tarde na

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITORIO: rua Deodoro, n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESlDENCIA: La Perta Hotel.

apartamento l!2
C. Postal 110 Fone. 1277

DE
ALVARO RAMOS

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "qllintn·coluna��, Ipor mais que pareça teu aml
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.). J__II!III IIIII llIIIImDII_� IIi!B_
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE TIJUCAS

E(Utal de Leilão com o lJ?"aZO ele
vinte dias

O Doutor Maurilo da Costa Co im
bra, Juiz de Direito da Comarca de
Tijucas, Estado de Santa Catarina,
na forma da lei etc., etc.
Faz saber aos que o presente edital

de leilão, com o prazo de 20 dias vi
rem, ou clêle couhecírnento tiverem
que, no dia 6 do mês de abril próxi
mo vindouro, às-ã-horas da manhã, o

Oficial de Justiça deste Juizo, servin
do de porteiro dos auditórios, na
frente do prédio da Prefeitura Muni
cipal, desta cidade, levará em leilão
por quem mais dér e maior lance ofe
recer, os bons pertencentes ao inven
tário do finado João Tornassi, os

quais são os seguintes: LOTE NúME
RO 1 - Um terreno sito em Nova
Trento, com 37 metros ele frente e
90 ditos de fundos fazem frente na
rua Dr. Nerêu Ramos e fundos' a sul
no Rio do Braço, extrema a leste com
herdeiros de Benjamim Píazza, e oes

te com a rua Floriano Peixoto, a
área de 3.330 metros quadrados, no

valor de 01'$ 300,00. LOTE NúMERO
2 - Um terreno sito no lugar Beze
nello, em Nova Trento, com onze' me
tros de frentes e trinta ditos de fun
dos, fazem frentes à norte na estra
da pública fundos à sul em uma vala,
extrema a leste com Alfredo Gonçal
ves Peixer e oeste com a viúva Píva,
ii. área de 330 metros quadrados no
valor de o-s 200,00. LOTE NúMERO
3 - Um terr-eno sito no lugar Beze
nelo, em Nova Trento, com G metros
de frent.es que fazem a norte em uma
vala e 60 de fundos que fazem à sul
com a viúva Piva, extrema a leste
com herdeiros de José Cipriano e
oeste COlll a viúva Piva no valor de
Cr$ 200,00. Cujos bens vão em leilão
a requerimento da inventariante Do
na Lúcia Franzo

í

'l'ornasst, para pa
gamentos de custas e impostos do re
ferido inventário. E, para que che
gne ao conhecimento de todos, man
dei expedir o presente edital que
será afixado no lugar ele costume e

publicado pela Imprensa tudo lia for,
ma da lei. Dado e passado nesta cí
dads de Tijucas aos 3 dias elo mês de
março de 1943. Eu, Rodolfo Luiz
Büchele, escrivão que o dactilografei
e subscrevo. (Ass.) Mamilo ela Costa
Coimbra, Juiz de Direito. Selos afinal.
Está conforme o escrivão.

Rodolfo Lnüz Biicliete

1),. MADEIRA NEVES-médico especialista em 1ll1oiva éa1íu do céu A mulbêrrinvisivel

Ottawa , (S.N.C.) - Segundo dados fornecidos pelo
próprio Prirneiro Ministro c s nade nse à Casa dos Comuns, o po
derio das fôrça, arm ad as canadenses aumentou consideravelmen
te nos últimos doz e me ses. De! co nformid ade com essa declara

iDr. AU<iUSTO DE PAULA Dj�etolil�i�a,�SP�:1 cão, a Marinha do Canadá passou de 330 navios, com umd P5eOsO-,' Florianópolis so al de 27000 homens em princípio de 1942, para mais e

�Resídêflcia e Consultório: Rua Vtsco nrí e de Ouro Preto 5l navios e acima de 35.000 homens no inicio de 1943. A Fôrça
(próximo ao Teatro). Aérea Canadense. por sua vez. teve no mesmo período o seu

Cirurgh gt-rtll e Do ençaa àe Selihllr<iF. poderio aumentado de 100.000 homens para 150.000 e o Exr-
Ftaiote ra pia: Diatermia, inlra-vermelho e Ul1 ru-Vlol ets. cito Ativo cresceu também de 270-000 para 415 OOG. Há. além
CONSULTA8: Dlar íamentes às 11.30 e da, 15 às IH bora!'l!di>so, 38.000 mar inhciros mercantes canadenses em servico nas

Fone 1.644 embalcsções do Canadá ou de países estrangeiros.---------------------------

Clínica médico-cirúrgica e�pedalixada de

I"OLHOS, OUVIDOS, NARiZ e GARGANTA
Dr. SAVAS Ll\CERDA

<Ex-Interno do Serviço do Professor Leünídas Ferreira e ex-estagiário do:;
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

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

Cons. Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259
Consultas: das 15,30 as 18 horas

Residencia: Conselheiro M!lfra, 77-FLORIANOPOLlS.

E=speciallsta; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã das 10 8!l 12
(.) nsu ta s � 0\' t,R"df>

•

d'l" 3 Ati 6

AUSENTE---------------------------- ,------------------

OLHOSDOENÇAS DOS
Curso de A Dertelcoamento e Longa Prática no Rio de Janelro

"'Consult s Pela mLinhã: às terças, quintas e sabndos, das 10 ás 12a horas: à tarde, diariamente, das 15 às 18 horas -

-Consuüórto: Rua João 1'111[0 fi. 7, sobrado - Fo no: 1-167
Residência: Rua Prestdente Coutinho. 2:i.

aBx-Interno do

WENDHAUSEN - ��g�����o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Servico de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CDr.' MARIO

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adu ltos e crianças.

Consultório: Ru6. Fel: pe Schrnldt n. 38 - 'I'el, 1426
"Resideocih: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 'I'el, 1523

Rarario - Das 15 às 18 horas - FLORiANOPOLIS.

I Dr. -�.nt�:.ogã�OniZ I
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:

R J& João pinto 7 sobrado
Diariamente da" 15 às

PI horas.
l{ESID�NCIA:

Almiranle Alvim, 3S
Telefone n. 751.

IM,'rnU'I'U bE OlA6NUSTJvtJ
ULfNICO

Dr. Ojalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Sulca)
Com prátíca n08 bospítaís europeu!
Clínica médIca em geral, pedlatrla,
doençae do slstema nervoso, apare-

lho genlto-urtnarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de RadiologIa Clinlca com o
dr. Manool de Aoreu OampanarloSAo Paulo). Especializado em Hl
Irlene e Saúde Pública, pela Untver
sldade do Rio de JaneIro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiograha clinica

Metabolismo basal
� ondagem

. Duodenal
O, binete de ttstoteraola

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado..
Telefone 1.195

PIORTANOPOllS

DR. AGRIPA DE FARIA'
Rua Vilor Meireles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diál'ias das 5

horas em diante

�.--------._.....--.....-
JI Dr. Remigio

CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidt=-Edttí
cio Amélia Nelo--Fone 1592
9 ás I:! e 14 ás 17 noras.

RESlDENCIA'
Av. Hercillo Luz, 186

- Pnone: 1392 -

14

As autoridades responsáveis nels
'fiel execução das Estatísticas Mili·
''lares podem exigir, sempre que hOD.
'ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se-

·.�urança nacional. (D. :E. M.),

A Estatística Mili�ar, destinada a

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

perfeita quanto possivel, do apare,
Ihamento material das fôrças arma
hrasíleiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôlo é trabalhar con

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

........

IMPERIAL
-- FONE 1587 -

A's 7 1/2 horas

--<r-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 7 1/2 horas

O sucesso da semana 1
Betre Davis e James Cugn ev

(The Bride come C. O. D.)
No Programa

Atualidades Tupy N° 6
Complemento Nacional (D F.B.)

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

CASA DI:. MORADIA
Aluga-se uma, à:rua Bocaiuva

n
'

220, com 5 quartos, 3 salas,
banheiro com água fria e quen
te, garage, etc Tratar no Largo
Fagundes, n. lo.
212 10 vs alt.-6

Otimo negócioPor motivo dIe viagem
tranapaeea-se uma Pensão
já instalada, com diversos
hóspedes. Tratar à Traves
sa Racticlif, 2
R6' 6 V-6

CORTUME
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 - 4

LEI A ISTO

Lembram-se de «O homem
invisivel » ? Pois, assistam,

AS CHINCHILAS i
As chinchilas, cuja custosa

pele está associada no nosso es

píríto, n,jo só com a riqueza
das mulheres que se podem
permitir o luxo de as usar, mas
também com o calor delicioso
que ela produz no inverno, pre
cisam dum ambiente frio para
viver, como é o seu habitat",
na cordilheira dos Andes. Nu
ma recente exposição promovi
da em Buenos Aires pelo mi
nistro da Agricultura da. Argen
tina, para demonstrar o êxito
obtido no fomento da indústria
de peles finas, figuraram -duas
chinchilas, vindas do criador
estabelecido em 1933 e manti
do pelo govêrno na província
de Jujuí, a 3.900 metros de al
titude, Para êsse fim, cons

truiu-se uma jaula, em cima de
um aparelho de ar condiciona
do, com o intuito de assegurar
aos precisos animais um am
biente próprio durante os vinte
dias da exposiçâo.

Com Virgínia Bruce e John
Barrymore

Divertido. Misterioso!
No programa: -- A parada da

juventude em Belo Horizonte
Preços Cr. B,OO -2,00- 1.20 Preços: c-, $2,00 e 1,20

Livre de Censura Livre de Censura
e••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aumentam as fôrça.!
armadas canadenses

_---,

COl!1pan�ia «Aliança da Baia»
Fundôda em 1810 - Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19.:1:1

Capital Realizado Cr $ 9.000.0UO,OO
Reservas. mais de c $ 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
Rpn!'l iiI' raiz. (orérlios e terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra
,

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

• cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
Aaente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & elA. -- Rua Felipe Schmidt, n: 39
Caixa P0811il n. 19 - Telefone 1.083

EDd. Telegr. «A].IANÇA.
sUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJ.I-\.Í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

OLEO DE PEIXE
COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE A

o. $ 50,00 a laia
Devolve-se a lata. Tratar sómente na

TAMANCARIA BARREIROS
Rua Conselheir.o Mafra, 41. Florianópolis

Fautores de derrota
Washintgton, Março (Inter- Americana para O ESTADO)

Comunicam de Bem) que, segundo notícias chegadas à ca

pital suíça, o consumo das batatas para a tabr icação da gaso
linr começa a criar nas autoridades nazistas sérias apresensões
sobre a situação alimentar do Reích. Como so sabe, a batata
é o alimento fundamental na Alemanha.

Per outra parte, a ameaça da fome que paira sobre
os alemães verifica-se pelas car tas encontradas em poder dos
soldados nazistas caidos na frente russa.

Comprai na CJI.. SA MISCE I Cabelos bran�o8 t. L{lÇ.1.0
I,.ÁNEA é saber economizar: MAR.!.VILHOSA. l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o futuro vidro e o vidro do futuro
muitas outras virtudes. Peso POI: pe
so o vidro é mais forte elo que o

aço e capaz de ser con trotado co

mo nenhuma outra substância.
Pode ser fabricado transparente

ou opaco e f'abricado de modo a per
mitir a passagem de certos raios,
assim como para impedir a penetra
ção- de outros. Pode ser fabricado,
pesado e forte ou feito em lâminas
finas que passam no fundo de uma

agulha.
Sir Willtr-ms Falava de pé sôhrc

uma p lataf'ort.ia de um quarto de
polegadas de espessura, feilo de vi
dr-o, a, qual suportou o peso de 300
libras sem se partir. A proporçâo
que diversos oradores subiam à re
ferida plataforma, a mesma foi tor
nando-se polida como UIII bom as
soalho de dança, mr.s não sofreu o
menor abalo.

Londres, 15 (De Tomas H:>,rris
Redator Científico de Reuters) -

Frigideiras e caçarolas, que podem
.ser usadas, diretamente. Sôbre o bi
co de gaz, encontram-se entre os
muitos exemplos da técnologia de
vidro, britânica, que estão sendo
expostos em Londres.
A referida exposição é organiza

da, pela Universidade de Sheff'ield e
.a Federação de Fabricante de Vi
dros, para ilustrar os empregos, mi
litar e doméstico, do vidro em tem
po de guerra. Os tipos de vidro, ex
postos, abrangem desde as varieda
.des esponjosas macias, nas quais
as unhas podem penetrar, até cha
pas de aço duríssimo empregadas
em aéroplanos e que podem receber
impactos diretos dos. projetis.

O vidro esponjoso é manufatura
do em blocos que podem ser mol
dados em várias formas e emprega,
-do para o calor ou para o isola-
emento. O uso desta qualidade de vi-
dro não está restrita à isolamento
.de caldeiras e sistemas de agua
.quente. Camadas dêste vidro estão
.sendo colocados entre o assoajho e
o této das modernas habitações pa-
ra conservação do calor e para eli
minação dos ruidos externos. O
.mais particularmente interessante
.da exposição são os tijolos de vidro
'que são mais fortes e mais fáceis de
ser trabalhados do que os tijolos
habituais, permitindo assim que os
'proprietários possam construir suas
próprias paredes internas e varían-
.do assim o número e o tamanho dos
aposentos. FAO arquiteto e perito em constru- oro
ções, sir Owen Williams, abrindo a

Iexposição disse: A transparecência
do vilro tem prejudicado as suas

As visitantes femininas ficaram
maravilhadas pelas ligas de vidro,
que assemclhr.m-sé as que se usam
como enf'eií es de chapéos, mas que,
na realidade, constituem um exce
lente e eficiente isolador, emprega
do para delicados aparelhos elétri
cos, vitais para os esforços de
guerrr..

O mais belo da exposição, certa
mente, foi UlII radiador de vidro,
apresentado, fixo à parte de uma
casa de vidro do futuro, e destina
do à calefação. A Maior parte dês
tcs produtos de vidro, produzidos
pelr.s investigações britânicas, po
dem ser fabricados a preços tão ba
ratos, que virão acrescentar grande
men te à bem estar da humanidade,
em tempo de paz c10 mundo do fu-
turo.

'

Farmacia Esperança.

A SU A FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 FtliU 1.6i2

Entrl?3â 8 domtcllie

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

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

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL IH TEGRALMEHTE REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00Séde: RIO DE JA MElRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S, Paulo, rua Balão Paranaoiacaba 24-6" andar

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Paste}, 112
Telegramas - «Vi-r na ,

- FOl'!'" 11 ')2

I
- FLORIANOPOUS ....

Sub-agentes nos principais municípios do - Estado
_____ 1

32 vs -15
T. Eugênio Müller Filho e Oscar José Müller

A O V O GADOS No" Japão
(Por Edward O'NE!iU-�xdusividade

do c, E. e, para O ESTADO)
Sidnei - Quando os prisio- e médias, todas vivem em eter

neiros aliados do Japão chega- nos sobressaltos.
ram à Austrália, tive ocasião Não há mais sorrísos no Ja-
de conversar com muitos deles. pão ...
Ouví as opiniões mais desen- Depois de sua obra de trai
contradas, porém, todas men- ção que ficará gravada e ines
cionavam o ambiente de pavor, quecivel nos anais da história,
de pânico e de terror que do-l os japoneses perceberam que o
mina no Japão atual. As popu-

I
poderio dos americanos não P'J-

lações atordoadas. A scciedadc � dia ser destruido com, tanta.
Caspa t LOÇAO MARAVI· alarmada. As rodas proletá-] facilidade.

LHOSA r rias, populares, aristocráticas Cínicos. , .

Nas campanhas promovidas.

pastoral anti-nazista contra as possessões do Pacífi-,lu co e arquitetadas contra a
Londres, 15 (R.) - Uma carta pastoral, condenandó os mé- Austrália, os japoneses conhe

todos de tratamento aplicados pelos alemães à população ho- ceram intimamente a capací
landesa, foi lida em todos os clubes católicos da Holanda, se- dade militar dos americanos e

gundo informa o "Vrij Nederland", jornal holandês que se eâi- ingleses. Não esqueçamos O
ia nesta capital. heroismo dos australianos que

Depois de protestar contra o fuzilamento de reféns e con- já tem sido posto a prova em
,

ira o tratamento dispensado aos detidos ern campos de con- diversas zonas em que se de
centração, a carta pastoral repetiu as ordens de resisti?' e di-j senvolve a guerra. A transtor
iiculiar a execução de medidas que possam servir de auxílio mação da vida pacífica da

1 v � 1 ao "eixo" e que foram recenternente irradiadas pela "B. B. C.". Austrália em parque industrial
de guerra, é acontecimento•••inll••II&iii!.IIIi=.IiG.9H••••••••••4••• I�F.ililili!lli!lãiliHF.;s!UfüilUmimliLiIIB vultuoso que merece ser am-

• :1=
Ir. plamente divulgado para que o

11 Z iii mundo inteiro a conheça. Sen-
II III tem os australianos uma em-

• Iii polgante alegria em lutar ao

• E L=iE
lado dos imperiais e dos ame-

_. ricanos. Os japoneses tem so-

• ual
191 frido revezes bem duros que

li N III jamais podiam esperar, mercê
• - da bravura australiana. Não.

'. • esqueçamos, nessa exaltação a

I • êsse povo, da cooperação notá-
• . • vel que tem prestado a marí-
• • nha de guerra britânica que,
• T • apesar de privada de numero-

• •
sos portos de propriedade in-

•
H •

glesa, mantem-se altiva e sem-

pre dominadora
.

dos mares.
• • Ninguem póde imaginar o que
• • tem sido a presença invencível
• • dos navios ingleses no Extremo
• • Oriente, e na índia. Não só os

navios, mas, os exércitos. Na• 1 • Austrália predomina essa sim-
• • patia e devoção à Inglaterra
• • porque, o povo verifica visual-
• 9 ., mente o quanto essa nação
• .. significa para a liberdade e pa-

'í6 Ira a justiça da humanidade. E• 4 • verifica pela coragem, arrojo e
• • denodo de seus soldados herói-
• . c:a coso E são por todas essas coí-
• t .".'-""'� ADIO II sas que "no Japão não há mais

t Rfi" ==."_ lO�G OIST�� • 11M sor1'1S08,.. .

• 'Im"U• O Rádio de grand9 alcance. - Faixa ampliada em aparelha de baixo preço. ii QUEM PERDEU?
• SONORlDADE-BEtEZA--DURABILJDADE Ir-II VENDAS A LONGO PRAZO--Dcstribuidores: JOÃO GOMES & (ia. li I

Pelo sr, Osni Peixoto Ce-

'II CASA RA'·DIOLAR R. frlAJANO-6 mi reja _foi depositado ne,sta
• F R o,

C�=, redaçao um amolador de
'. LO 14N· POL'� II I faca que será entregue' a..liliii•••Ili1i1l1iiliiiii••••8.8•• fi•••••••••iliiiillilBiiiii.Ilê1i1••E

I

que� provar tê 10 perdido.

RUA DO ROSARW. 116. - RIO DE JANEIRO.
em g\:'fH i. rroce��H's em tO(101i o s l\lini[o.tt:'rio<:.
li78Ção de j+z.ide s, Ilguas mtue rals e quedas

dágua, Naturalizações.

Lega-

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

--

THE LONDON ASSURANCE

Carta

e

CIA, SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

(Represen tan te) CASA MISCELANEA. urstrtbui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja·

L. ALMEIDA - Rua Vid rl RnlJs, 19
-'

����������....".�����

:Iod. de Chocolate «Lacta» 8/A - 80 Paulo
JURANDYR LINHARES & Cia. têm o pro?;er de co

municar aos seus clientes que, de comum acôrdo, t ro n s -

feriram a representação dos INDUSTRIAs DE - CHOCO·
LATE LACTA S.jA, à SOCIEDADE VALGO Ltda., estabe
lecida em JOÃO PESSOA, Município de 8, José, com

quem deverão Bel' tratados d'oravanta os negocios reie
rentes àquelas Industrias.

Florianópolis, 15 de março de 1943,
JURANDYR LINHARES & Cia.

De acôrdo: p. SOCIEDADE VALGO Ltda.
• Vicente do Sant'Ana - Gerente

P. INDUSTRIAS DE CHOCOLATE LACTA SjA
Augusto José Léon Masson

no, 12,
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Por The Generalt (13. M,$ Militar)! InleUigef!ce)
copyright da Inler-Americana para O lESTADa

Ouando as tropas nazis atravessa- 'I' e imbuídos de patriotismo fanático.
nl1-;; as fronteiras LIa Polónia, há Consistiria num ataque combinado
mais de três anos, Hitler declarou aéreo e marítimo, à Siri a, depois da
que elas "contra-atacs.varn"; que conquista da ilha ele Chipre. Esta
estava determinado a romper o possessão britânica é poderosamen
"anel de aço" em volta, do Reich , te defendida, porém apresenta o
Este "anel" não cor-respondia a ne- mesmo problema estratégico que a
nhuma roalide.de naquela época - ilha de Creta.
pois a Leste se achava a Rússia, Ii- Os turcos, todavia, não poderiam
gada à Alemanha por um pacto ele contemptnr de ibraços cruzados a

não agressão; a oeste, a França e a invasão da Síria" contra a qual rea
Grã Bretanha se ruostravaru conci- giriam, sem dúvida, da mesma for
liadoras; no Norte, só havia a débi l ma que a um ato de invasão de seu

Escandinávia, e ao sul :1, Itália. () próprio território.
"anel de aço" não existia então Háunuitos argumentos de ordem
Porém existe agora, por todos os militar em abono da crença de que

lados, excetuando o Norte, a posi- Hitler sera obrlgado a se colocar
ção estratégica central de Hitler, na defensiva em todos os campos
que constit uia sua vantagem militar, de hatalha.
se acha Iíteralmente cercada por ]\'0 dia em que a RAF pôs os pés
um "anel de aço". Os exércitos do no Norte da Af'r ica, sabiam os que
General Eisenhower e do General Hitler provavelmente ocuparia toda
]\[ontgol1lcl'Y estão em vias de í'c- H França, como medida de segu
char a última falha, no Norte da rança.
África. Ao Ocidente, Hitler enfrenta I A próxima e evidente medida de
ri Grã Bretanha. A �rança ta.l11b�1lI1 Hitler �'(:)l1sistira em assl�lllir a re�
no Ocidente. constitue a primeira porisahilidade do, proteção da Itá
ameaça, hostil, uma fôrça explosiva lia contra uma possível invasão
pronta para a rebelião. A Leste, fica aliada.
a Rússia; ao Sul a Itália, baluarte Atualmente, já existem cinco di
que se desmorona. E, constituindo visões nazis na Itália, dedicadas 300
a maior de todas as ameaças, acha- policiamento do país. pilhagem das
se na Africa o maior exército expe- safras italianas e de suas fábrica,') e

dicionário de todos os tempos, pron- o recrutamento de operários para o
to para assaltar a Europa a qual- Reich, reduziu o número de aliados
<luer momento, podendo escolher à de Hitler na Itália exclusivamente à
vontade o melhor ponto de ataque. pessôa de Mussolini.

Cinco divisões não b205ta111 nem
para defender a vulnerável costa

Ocidental italiana. Isto significa que
Hitler será obrigaelo a transferir
mais tropas da França e da Rússia.
O mesmo se dá com a fôrça aérea.
Ao mesmo tempo que cuida de rc

Forçar as Costas do Mediterr-âneo, Icontra a ameaça, ele invasão, Hitler
não pode descuidar ela defesa du
Noruega, dos Países-Baixos ou da
França. Calcula-se em 375.000 os
efetivos atualmente incumbidos ela
defesa da "costa de invasão" e é
àificil imaginar como poderia êle
cnf'raqueccr êsses efetivos quando
o próprio Chnrchill prometeu que
haveria de atacá-lo nesse ponto, no
"momento oportuno". Acredita-se
que Hitler possua mais de 1.00n
aviões de lodos os tipos, dedicados ii
defesa desses países.

Se Hitler atacasse a Turquia obri
garia êsse país a entrar na guerrn
ao nosso lado. Quanto à Espanha,
na Espanha fracassou Napoleão ...
As Iuturas manobras estratégicas

de Hitler são imprevisiveis, porém
tudo bem pensado, parece que a

única medida em qualquer alcance
é permanecer da defensiva em toda.';
as frentes. A ofensiva em qualquer I
setor parece ser impossivel. Por ou.,tro lado, enquanto tiver que se Ii
rnitar a 11111a atitude defensiva, esta
rá perdido. A crescente fôrça dos
aliados, que atingiu agora um nível
muito superior ao das fôrças do
Eixo, que declinam constantemente,
levarão finalmente Hitler à derroca
da militar-.o DILEMA DE HITLER

O Marechal de Campo Jan Smuts,
primeiro Ministro da África do Sul,
disse que a ocupação do Norte da
Africa pela RAF e a vitória do 80 Sociedade Cooperativa de ResponsabilidadesExército Britânico sôbre o Mare- Limitadachal Erwin Rommel, efetuaram
uma "extraordinária transforma- Banco de (re'dll.to Popul·�r e Ag'·I(ol:.·ção" no panorama geral da guerra. g g
E assim foi de fato.
Em suma, Hitler se acha entala·· de Santa (at�rl·nJado entre as duas pontas de terri- 10" U

vel dilema. Deverá êle dispor suas
R Tfôrças em posições estritamente de- ua ralsno n. o 16 - SMe própria

fensivas ou pelo contrário prosse- Registrado DO MioP5tério da Agricultura pelo Certítícado
guir na ofensiva? n. 1 em 20 de Setembro de t9D8,

Se se decidir pela, defensiva se Ende tel áf BANCREPOLAachará na necessidade de ocupar reço egr ICO:
fortemente todo o Continente Euro- .CódiJlos usados: MASCOTTE la. e 2-õ. edição
peu, sendo duvidoso que esteja em FLORIANOPOLIS
condições de fazê-lo. Só na Rússia, EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTOR.ES
sua frente de batalha mede 2'.500 Emprestimos _ Descontos __ Cobranç�Squilômetros. __

Para, assumir a ofensiva, há gran- e ordens de pagamento.des limitações para a escolha elo T d d M f D dobjetivo. Poderá tentar invadir a' em correspon ente em to os os unic pios do l..JstB o

Turquia, empreendimento êsse ar- Representante da Caixa Economica Federal para 8 venda
riscado que poria em pé de guerra das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
1.000.000 de homens. Poderia tam- semestral, em Maio e Novembro.
��:�: �n:��í�ioa fes);l�l��o. cOP����e� Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
porém, que a amizade do Caudilho de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
pelo Fuehrer tem esfriado. Franco Mantem carteira especial para administração de prédiossabe bem que a neutralidade lhe R b di h

°

d' ít 1permite receber mantimentos para ece e ln eiro em epOlal o pe as
o povo espanhól esfomeado e que melhores taxas :
êsses mesmos favores feitos a Hi- C/C à dísposíçãe (retirada livre) 2%tler redundariam na pilhagem e es- C/C Limitada 5%cravização da Espanha, C/C AYiso Prévio 6%
POSSIBILIDADES DE UM ATAQUE C/C Prazo Fixo 7%Á GRÃ BRETANHA A it II b 1 tExiste um outro ponto importan-· ce a proouracao para rece er venc men 08 em
te de possível ataque - à Grã Bre- 1a8 a8 Repartíeõea Federais. Estaduais e Municlpalli. '01
tariha. Não pode ser descartado no

domínio das possibilidades. Alguns
observadores militares perspicazes
argumentam que Hitler poderá es
colher esta alternativa em "deses
pero de causa".

De todas as possibilidades o ata,
que à Turquia parece a maís acei
tável, sobretudo do ponto de vista
geográfico. Seria o único meio -

cm caso de sucesso -- de neutralí
za,r os efeitos da vitória dos aliados
no Egito e na Líbia, e da libertação
das Colonias francesas do Norte da
África. Com a Rússia de pé, é a
única, maneira pela qual Hitler po
derá atingir o Oriente Médio e o pe
trólco do Cáucaso. É a única dirc
ção e111 que poderia estabelecer liga
ção com as fôrças japonesas, a úni
ca em que poderia atacar sem a
necessidade de grandes concentra
ções marítimas.
Há um outro argumento a favor

de um ataque à Turquia.
Não há dúvida que dos 90 e 100

Exércitos Britânicos, acampados na

Siria, 110 Iraque e no Iran foram
transferidos efetivos para o 80 exér
cito que persegue Rommel. Porém
ainda existe no Oriente Médio urna

ifôrça aérea considerável que pr es
taria socorro imediato à Turquia,
])0 caso de invasão. Tem-se mencio
nado, em diversas ocasiões, um mé
todo ele ataque ao Oriente Méctio
que evitaria, aos alemães, a neces
sirla-!e desagradável de enfrentar o
exército turco composto de .

j,(;í)() 000 de soldados hem treinados

II Vença a intensidade do cator,

I sem quebrar a linha da elegância!
ro . V" d ti t ',,"'

• L. grave erro oce a mi Ir que o ca or ex- •

I CéSS:\oO possa justifica-lo por cruzar as ruas da
I cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

I
Você esquece que o verão não e inimigo

do decôro ou da elegância.

I
lispccialmentc agora, quando a ALfAtA·

TM<!A BRiTO, recentemente aberta, está exe-

cutnndo, com notavel perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos.

Execuções na Alemanha
Moscou, JS (R.) - A rádio

emissora desta capital anunciou
esta noite que 3 jovens alemães,
um dos quais do sexo feminino,
de 2 J anos de idade, foram exe

cutados em Munique, a 21 de fe
vereiro, por haverem escrito nas

paredes da cidade: "Abaixo Hi
tler, o enforcador. Abaixo Hitler,
criminoso de guerra".

o locutor acrescentou que
"milhares de jovens alemães es

tão agora pensando da' mesma
maneira que os três que foram
executados e que pertencem a

uma geração educada, completa
mente sob normas nazistas. Esta
mocidade começa a compreender
que Hitler é o verdadeiro inimi
go do povo alemão".

-

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & Cie.

S de, Fevereiro
Foi en'regue aos prestamtates Hílde e Ivaldo Brasil,

resl lentes em Florlanõpclls, possuidoras
da caderneta D. 12.751. contemplades no sorteio de 4
de fevereiro de 1943, com o premio maior, em merca-

dortas , no valor de Ors. $6.250.00.
.

ADVOGADO'
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 12 e 17 às 18
Escr. Edifício Amelia

Neto, sala 2,
Res. Av. Rio Branco, 181

Florian6polis.
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Calculando os PELOguerrilheiros
Rio, 16 (E.) - Em Londres,

segundo telegrama da U. P.,
calcula-se que aproximadamen- O d ir-s to r d_? Departamento
te 25.000 guerrilheiros particí- de Educaçao ao Esta�o.
pam dos inúmeros atos de sabo- atendendo o um memor:al
tagem que estão sendo

comeu-I
dos ern p reqo dos no comer

dos em toda a França e que nos cio. resolveu restobel�cer o

últimos três dias permitiram a cur�o. notu;no �ratulto no

eliminação de um milhar de Cole g·.O Bo 10, sEírn de que-

I alemães. o mesmo po s sa se r frequen-

I
"._-.......- ..........w..-......-....,...-..-..-_,._..,_� ......-..'""'"'" todo pelos ccmerr.iórios.

."............,._"..,._.-=--..........._..-..a.....�

, Dr. �aulo Ramos reabriu
sua clínica, dando consultas
das 10 às 12 e das 1ft às 16
horas, díàrtamenta.
Praça Pereira e Oliveira.

Um cí nem a pc 1'0 você ���....-. ................................,..........._••

Oaspa ! LOÇÁO lU HA V 1,' Comprai na Cf SA MISCE
LH08A I I LÁNEA é saber economizar'

Construiu seu próprio avião
RIO, 16 - Está nesta capi- ter o meu P-2 homologado pe

talo pelotense Joaquim Costa las autoridades da Aeronáuti
Fonseca Filho, que aquí che- ca. Vim para isso e para 11108-

gou, pilotando um aVIa0 por trar o meu avião ao ministro
êle próprio fabricado, e no qual Salgado Filho. 'I'edos nós sabe-
cobriu o percurso de Pelotas

mos quanto realiza êle pelaao Rio, em 13 horas e 14 minu
tos de vôo, enfrentando terrí- aviação' e somos no Rio Grande Ivel vento de frente e escalando entusiastas da sua obra. Com

os recursos atuais da minha Iem Porto Alegre, Florianópo-
lis, Paranaguá e Santos. oficina e do pessoal de que clis-jponho, poderei fabricar UI

avião por mês. Mas isso é só
começo. Muita coisa ainda fare
mos" .

Ouvido pela reportagem do
"Diário da Noite", declarou:
"Estou aquí no Rio e espero

Exposição de pinturaAbre-se hoje, à tarde, à visitação pública, no sa

lão da Associação Catarinense de Imprenso, à rua Fe
Jipe Schmidt (acima das "Casas Pernambucanos"),
exposição dos festejados pintores rio-grandenses Sobra
gil Gomes Carollo e Edí Gomes Carollo, seu filho
O nosso público, certamente, não deixará de apre

ciar a grande "mostra" artística, que, segundo se (s

pera, constituirá um grato evento para a cidade qu
foi berço de Vitor Meireles. A entrada é franca,

•

Festeja nesta data seu ani-]
versário natalício a srita. Maria' "'15�4------------v-C. de _Araujo Figueredo, pro-
fessora. POCos de petróleo

• Moscou, 16 (R.) - Os poçoA data de hoje marca o ani- petrolíferos de Cadizenscaia
versário natalício do jovem es- na zona de Maicope, estão sen
tudante Teodosio Miguel Athe- do novamente postos em esta
rino. do de funcionamento, diz um

*
. jornal local. Muitos operáriosAssinala a data. de hoje o que há algumas semanas esta

aniversario de nascimento d.o, vam lutando como guerrilheisr. telegrafista Ildefonso LI' ros, estão agora reparando a

nhares.. instalações petrolíferas Desen
. .,. tupir os postos e retirar do

Transcorre hoje o amversano- subterrâneos onde foram es
natalício ?a exma. sra. d. Celi� condidos os aparelhamento
F�usto Gil , espos.a. do sr. Jose mais preciosos, é sua tarefa.
GlI, gerente da ilhal do Banco
do Brasil, aqui.

*

Faz anos hoje o menino Acilio
Jesús, filho do sr, Agenor Vieira,
hábil linotipista da L O. E.

����:.��,��I�O�lfO IRosa, que desempenha, com

critério e dedicação, o cargo de
comissário de polícia.
Transcorre h�e o ani.versário I,natalício do sr. João Meireles

Júnior, alto funcionário do Ban·
co do Brasil.

•
Gentilezas:

Agradecendo as notícias, que
démos sobre seus aniversários.
enviaram nos cartões as seguintes
pessõas: . dr. Adol to Konder, sr.
Alcindo Fanaya, sra. Donatila
Marques Nunes e srita. pro
fessora Sofia Grams.

JViaJantes.
Para São Paulo, onde farão

um curso de Ruralismo, por
conta do governo do Estado,
seguiram as senhoritas Némesis
de Oliveira, Rute Scoss e Li
beratina Puccini, protessoras
normalistas.

'"

Acha-se nesta cidade, acom-
panhado de sua exma. esposa
o sr , Genesio Lins, diretor- ge
rente do Banco Inca e pessoa
mui conceituada nos meios ban
cários.

'"

iVisitas:
Em companhia do nosso es

timado amigo sr. Joseph .Iacquí
not, esteve nesta redação, man
tendo conosco amável palestra,
o eminente sociólogo francês
prof. Roger Bastide, -da Univer-

Esmagado pelo caminhão
Fores da Cunha, (Pelo cor- 111t . .oOO toneladas uma cópia do filme inglês

reio) - Em Nova Pádua, 20 MELBURNF, 16 (R:) - In- "Vitória do Deserto", qu9'
distrito deste município, uma forma· se que, desde lodo lhe foi presen_teada pelo sr.

menina, com oito anos de ida- corrente, os japoneses já Churchill, e que expõe Q.

de, morreu esmagada pelo ca- perderam, por ataques da gloriosa componha do 8c•
minhão de seu pai, que o esta- aviação aliada, cerca de Exército Britânico desde 0-

va tirando da garage. A vítima, 114 mil toneladas em na- Egito até Trípoli.
que é filha do sr. Ciro Munaro, vios mercantes, no sudoéste *

tinha ficado na cama, dormin- do Pacífico. Essa cifra é ft50 italianos mortos
do, quando, de manhã, êle foi superior a 1/15 % da

capa-I
ZURIQUE, 16 (R) - Perto

aprontar o caminhão para uma cidade de construção anual de Zagrebe, for�m .liqui�a-
viagem. E, no momento em que dos estaleiros nipônicos. dos pelos guerrllhelros JU·.
o sr. Munaro manobrava com

'" goeslavos 450 soldados ita-
o caminhão em marcha-a-ré, a 10 milhões de excesso lianos.

pequena, provavelmente pro- LONDRES, 16 (R.) - Atin· O PARANóICO
curando subir na carrosseria, giu 168 milhões de libras Istambul, � (R.) - A Rádio de:
caíu sob as rodas. ° fato cons- a campanha intitulada de Moscou disse que os desastres ale
ternou profundamente a popu- "Asas para a Vitória", isto mães na frente oriental abalaram
lação. é, 10 milhões :n�is do que de tal modo a Hitler, que êste foi

a soma neceesc.rrc. afastado de toda função militar. A
PrestIgia o Govêrno e a! * paranóia do "führer" já passou a

classes armadas, - ou será! «Vitória do Deserto»
um "quinta. colunista". (L. LONDRES, 16 (R.) O fase que era perceptível apenas

b aos alienistas, sendo hoje notória
D. N.).

-

preso Roosevelt já rece eu
..........................................._

_ ...,.,.. aos mais leigos.

Os vapores argenll-nos OS ALEMÃES ;'A BULGÁIUA
. Istambul, .' (R.) - Todos os

na-o sa-o molestados pelO «e.·xo» oficiais alen.ães na Bul.garia rece-
beram ordens de recolher-se a So-

Informa-se de São Paulo que grandes remessas de fruta para fia e permanecer em contacto com

O comandante Vitório Malates- o Brasil, trazendo os navios, de o Quartel General dali. As famílias
a, adido naval da embaixada retorna, os materiais_indispen- alemãs estão-se preparando para
argentina, atualmente, em São sáveis à Argentina, principal- abandonar o país ao primeiro avi
Paulo, afirmou que o inter- mente manufaturas america- soo Salientando-se a vulnerabíllda
âmbio comercial da Argenti- nas, tecidos e frutas brasileiras. de da costa búlgara, foi ordenada
na com o Brasil e os Estados Brevemente chegará a Santos, a evacuação de parte das popula
Unidos continua sendo Intensl- dirigindo-se, em seguida, para ções das cidades de Varna e Búr-
icado, graças às providências gas.
o govêrno de seu país, orga- o Rio, um grande navio frigo
nizando a frota mercante do rifico, transportando extraordi
Estado, constituida de 35 na- nária quantidade de frutas. Os
ios, que realizam frequentes navios argentinos navegam to

iagens entre Buenos Aires, talmente iluminados durante a

Nova Iorque e Nova Orleans. noite e não têm sido molesta
m 1942, foi transportado um dos pelos submarinos germâni

milhão de toneladas de merca- cos, embóra, às vezes, sejam
orias da Argentina para os abordados em alto mar, sem

stados Unidos, sem contar as maiores consequências.

Institni�ão do cadastro profiSSional ti��:�i��ede �oi�;a �e ���i�:z:
De 5 a 10 de abril próximo. deverão comparecer ao Ser- chegando às faldas das montanhas

viço Municipal de Estatística, no edifício da Prefeitura Muni- da Alta-Sabóia, 'onde milhares de

cipa!, todos os médicos, farmacêuticos, veterinários, dentistas, rebeldes franceses se homisiararn,
engenheiros, agrimensores, arquitetos, construtores, eletricistas, para escapar à conscrição de tra

telegrafistas, rádio-amadores, rádio-telegrafistas, mecânicos, mo- balhadores para a Alemanha. O [or
toristas e aviadores, existentes nêste _ município, para efeito de nal "La Suisse" noticia que esses

preenchimento das fichas respectivas, instituidas peJa Divisão rebeldes são comandados por ex

de Estatística Militar do Departamento Estadual de Estatísti.!
oficiais f'r anceses e armados com

ca, O não cumprimento dessa formalidade determinará a apli- metralhadoras e outros equipamen-
CE ção de severas penalidades ao infrator. tos "do exterfor ". '

o DR. ANTÔNIO MUNIZ
DE ARAGÃO

comunica a seus cl
í

en

tes e amigos que trans
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
do Farmácia "Santo
Antônio"), onde conti
nuará a dar consultas,
dos IS às 17 horas,

diàriamente

XA RA.?tIPA
IH. PERDIÇÃO ENSINO
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1'0(.'(/ a genle está cansada
de uer penunb ular pela cida
de lima menor, menino-e-moça
demente, que, descerrando os
lábios onde ,o 13ATON se em

pasta canhestrumenle, na sua

eleçánc iu mal estudado, passa
a sorrir por nada, 111l1rmw'an
do vagas, ituleiiniueis frases ...
E lodos se condoem, por

que, setnuulo se diz, indiví
duos sem alma, sátiros sórdi
dos até à medula, encontrou
do-a na rua a deslioras, me
diante lima moeda azinliaora
da ali um caixita de po-de-ar
I'OZ bcrato, a submetem, Oil
tentam. subrneté-la, aos seres

apetites sensuais ...
Assim, vai ela aos pancas

predpi/ando-se no abismo da
infelicidade sem resgate, imo
pelida por sujeitos tarados,
sem haver quem se lembre de
lhe dar qualquer proteção sa-
cio-legal.

"

A. cidade ve isso e penali
za-se.

(urso restebelecldo
SALVADOR, 15 (A. N.)

PlACOS •

AN�ICOS

--�------ -----------------

Aviso ao Comércio

TOMEM

liIb ClUSltli
-su.VEIltA..

Grud. T...

A firma ORLANDO SCARPELLI comunica ao comércio.
em geral, ter e m deixado de tazer parte do quadro do seus au

xiliares os senhores Henrique Jorge Lang, Wolfgang Adolf Lang
e Oscar João Lang ,

I

Florianópolis, 11 Março de 1943.
............................................� -. ._-

•

VICE.PRES. H. WALLACE
Wallace, ' (R.) - O vice-pre

sidente da República, sr. Henry
Wallace está fazendo ablativos de
viagem à América do Sul, tendo
ontem almoçado com o preso Roose
velt, com quem trocou idéias, a

respeito dessa próxima excursão.

NA ALTA-SABÓIA

OCUl08
O par de oculos achado e

depositado nesta redação pelo
sr. MarciJio Bonassis de Melo
foi ontem, mesmo, à tarde, en

tregue à srita. Maria Olimpia
Moreira, que provou ser seu
êsse objeto.
Missão inglesa

à Turquia
Londres, 16 (Reuters) - Sa

be-se que uma missão britâni
ca, chefiada pelo marechal do
Ar, sir Sholt Douglas, seguirá
dentro em breve para Angora,
onde discutirá com o govêrno
turco a questão da remessa de
armamentos e outros supri
mentos para a 'I'urquja, referi
dos por Churchill na Câmara
dos Comuns, por ocasião de seu
regresso de Casablanca.
,__..-.-...,..-.-...-.,..-...._-..._.....- .....- . ...,

sidade de París e da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
dai Universidade de S. Paulo,
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