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]8CHUNQUIM,"�17 (R�) t AN!J�CIA.SE OFICIALMENTE' :QUE OITO COLUNAS JAPONESAS ESTÃO EM R�TIRADA NA FREN·
TE DO RIO�"!ÀN&TSÉ;\('''OESTE DE HANCOU. CERCA DE 20 MIL JAPONESES QUE HAVIAM ATRAVESSADO O'RIO HÁ
UMA SEMANA TIVERAM DE BATER EM RETIRADA APóS VIGOROSOS· CONTRANATAQUES CHINESES. AS TROPAS CHI..
NESAS ENCONTRAMaSE MAIS UMA VEZ EM POSIÇÃO :ESTRATÉGICA, DE ONDE AMEAÇAM AS COMUNICAÇÕES INIMI.

GAS, TENDO IGUALMENTE FORTIFICADO SUAS POSIÇÕES A NOROESTE DE HUNÃ.
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Reforcos alemães
Estocolmo, 15 (R.) - A

emissora de Oslo, fiscalizada
pelos alemães, informou que os

reforços germânicos chegaram
à França, afim de auxiliar as

forças alemães instaladas na

costa do canal e alhures. Tais
reforços, segundo a mesma

emissora, incluem formações
de tropas "SS", bem aparelha
das com artilharia e tanques. XXVIII

I Berger€:i il'eru&ndou
Argel, 17 (A. P.) - Fontes

informadas dizem que o gene
ral Jean Marie Bergeret, mem
bro do "Comité de Guerra" do
alto comissariado, apresentou
renuncia dessas funções, tendo
sido a renuncia aceita.

O general Bergeret vinha
sendo criticado acerbamente,
sob a alegação de ser partidá
rio do regime de Vichí.
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CHUNQUIM, 17 (R.) AS AUTORIDADES MILITARES NIPôNICAS ESTÃO SAQUEANDO O POVO CHINÊS DE TODAS AS
SUAS MOEDAS nE PRATA E COBRE, POR INTERMÉDIO DOS BANCOS JAPONESES. SEGUNDO INFORMA ALGUEM QUE
VISITOU AQUELA CIDADE, SoMENTE EM NANQUIM MAIS DE 10 BANCOS JAPONESES, DENTRE ÊLES O BANCO DE 10 ..

COAMA, ESTÃO TENTANDO "COLECIONAR" MOEDAS DE TODO O GÊNERO •

..••..••••••••••••••••••••••••••••••••••e .

Os húngaros imitam os nazis O gral. Montgomery tem contas por ajustarNova Iorque, 17 (U. P.) - A des de ocupação. Sómente em Moscou, 17 (R.) - Em

en-Icom
os alemães. Sempre gostei Montgomery afirmou que os

rádio-emissora de Mos c o u uma cidade foram enforcadas, trevista concedida ao represen- de agir com segurança. É por alemães não conseguirão modí
transmitiu despachos proceden- fuziladas e torturadas vários tante da agência de notícias isso que os preparativos devem ficar a situação militar em seu
tes de Istambul, segundo os milhares de pessoas pelas au-I russa no norte da África, o ge- ser completos e sem precipita- conjunto. "Nossos preparativos.
quais "vários milhares de pes- toridades húngaras. Numa cer- neral Montgomery declarou: ção". podem parecer demorados, mas.
soas foram enforcadas, fuzila- ta localidade que foi arrasada - "Conto que a luta na 'I'un í- Depois de enviar, por inter- justamente por isso os golpes.das ou torturadas em uma ci- não ficou uma só pessoa com sia seja dura e encarniçada. As médio elo correspondente, uma que desfecharemos serão fortes..
dade ela província de Voividna, vida. Em muitas outras povoa- potências do "eixo" tentarão mensagem de congratulações

I
e decísivos ", - concluiu o

Jugoslávia, que se encontra sob ções da região de Volvidna, o por todos os meios manter-se ao exército russo, o general I vencedor de EI Alamein.
o domínio das forças húngaras quadro é igualmente sinistro. aqui durante o verão e passar .de ocupação. As autoridades de ocupação po- então à ofensiva. É por isso que
Outras informações proce- voam o país com húngaros, c não se contentam com a ação H'fle feri" SI'�O o d bdentes ainda de Istambul, sobre recentemente o periódico ale- defensiva. São possíveis os 1 r a u pera o na ca eçaa parte da Jugoslávia ocupa- mão "Donau Zeitung" infor- contra-ataques com o objetivo Estocolmo, 17 (R.) - O pra-I que devia ser submetida à ope-da pelos húngaros - conti- mau que a população húngara de prejudicar os nossos prepa- fessor Herbert Croria, que aca-I ração.nuou a emissora - dão conta de Voividna "aumenta mensal- rativos, mas o destino final do ba de regressar a esta capital, Convém' frizar que os ruma

das matanças realizadas em mente em uns 5 ou 6 por cen- inimigo já está decidido. Tomei admitiu ter feito recente visita res concernentes ao estado
massa por ordem das autorida- to". parte nas operações de Dun- profissional à Alemanha, pO-' mental de Hitler repousam so

.................................................... querque e, devido a isso, tenho I rém, negou-se a dar porrneno- bre diversas· hipóteses, como.
contas particulares a ajustar res da sua viagem. por exemplo, a sua ausênciaNO INVERNO próximo ----- . Aquele professor está entre em ocasiões importantes, a di-

A MODELAR I
os principais especialistas eu- ferença de estilo dos últimosapresentará PROF. BARREIROS FILHO ropeus em cirurgia cerebral e a discursos, mas tudo isto é eví-

as últimas Criações da Moda para (Consu I tas de por tu- sua viagem teria sido realiza- dentemente do domínio das hí-
guês, aulas 8e língua da para atender a um caso ex- póteses.
e letras vernáculas, cor. cepciona.l. ......._. - - "L- - •••••01".-...... - - - - - - - - _.

reção de trabalhos es- Os rumores segundo os quais Alu-nd-ãdo O .ifriij"ess
critos) I

o tratamento da personalidade 01 Canadá-
marcante do "Reich" motivou •

a visita são tão dificilmente Nova Iorque, 17 (U. P.)
Coronel Costa Neto confirmáveis com os rumores Informa-se oficialmente que

que correm sobre a alienação um submarino italiano afun
mental de Hitler. Além disso, dou, no Atlântico, o navio de
alguns consideram como possí- passageiros britânico "Express.
vel que o cirurgião pudesse ig- of Canada", que deslocava 21
norar a identidade do paciente, mil toneladas. O referido navio'
preparado de antemão pelos vinha sendo atualmente utílt
médicos alemães, deixando-o zado como transporte de .tro
ver apenas a parte do crânio pas.

o
.

.

•
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Senhoras, Cavalheiros e Crianças
e por preços

SENSACIONALMENTE BAIXOS!
•

....................................................

Impressionante comemoração
Nova Iorque, 17 (U. P.) �lda.semfrenteàstáboasdosdez

Quarenta mil pessoas assisti-!mandamentos da Lei Mosáica.
ram ao ato realizado no Mad- Com um instante de silêncio
son Square Garden. em memó- foi· honrada a memória de
Tia dos dois milhões de judeus Meyer Levin, judeu novaíorquí
europeus eliminados pelos ale- no que lançou a primeira bom
mães. Simultaneamente, pude
Tam presenciar a manifestação
denominada "Jamais Perece
Temos" , organizada sob os aus

pícios da Comissão Pró-Exérci
to dos Judeus sem Pátria e da
Palestina.

Os "astros" cinematográfi
cos Paul Muni e Edward G. Ro
binson leram uma Lista de
Honra dos grandes hebreus, de
Moisés até os tempos hodier
nos, entre estes, alguns con

;templados com o Prêmio Nobel.
As bandeiras das Nações Uni

das se encontravam desfralda-

Rio, ("Estado") (Pelo correio
aéreo) - Pela passagem do tercei
ro aniversár-io de sua gestão na

superintendência das empresas in
corporadas ao patrimônio nacio
nal, 'no dia 15, Ioi alvo de expres
siva manifestação de apreço o co

ronel Costa Neto. Seu gabinete foi
ornamentado, achando-se literal
mente repleto de dir-etor-es e fun
cionári-os das empresas sob sua su

perintendência. Ao chegar, o coro

nel Costa Neto foi recebido com

uma salva de palmas, saudando-o
nessa ocasião a funcionária Car
men Werneck.
Agradecendo a manifestação, o

homenageado declarou que o de
senvolvirnento das empresas sob
sua direção se deve mais às dire
trizes traçadas jielo Presidente Ge
túlio Vargas do que a êle próprio,
que nada mais faz senão seguir a

orientação do Chefe do Governo,
contando para isso com a colabo
ração eficiente dos seus auxiliares.
No AerdporLo Santos Dumont

realizou-se o almoço que os chefes
de serviços das empresas íncorpo
ruelas ao patrimônio nacional ofe
receram ao coronel Costa Neto,

ba para afundar um couraçado
japonês (nesta guerra). Tam
bém se rendeu tributo de honra
a outros 300 mil hebreus que
atualmente servem sob a ban
deira norte-americana e mais
700 mil que lutam ao lado das
tropas russas.

Finalizou o ato uma repre
sentação de aspectos dos ju
deus assassinados, os quais,
reunidos em volta de uma me
sa de conferências, em que re
latavam seu massacre, exclama
ram: "Recordai-nos".

DACTILÓGRAFA - CORRESPONDENTE
Precisa-se de uma, com perfeita prática. - Referências

e pretensões em carta de próprio punho. par a MACHADO
& CIA·� - Caixa Postal, 37 - Florianópolis,
N' 159 5 vs - 1

chinesa
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NOSSA SECÇÃ

(B, N. s.) - Um dos resultados
mais positivos, que está tendo a

conflagração atual, é o estreitamen
to dos laços de solidariedade que
unem os Estados Unidos, duma par
te, e os membros da Federação Bri
tânica, de outra.
A isto não há dúvida que tem

contribuido causas anteriores à
contenda, como o são a comunidade
de linguagem e de cultura e o pa
rentesco dos regimes políticos ba
seados na liberdade e o respeito aos
direitos do cidadão, mas também
é evidente que a guerra tem atuado
a modo de galvanizante, aceleran
do um processo que, em outras cir
cunstâncias, houvera levado muito
mais tempo. De maneira que, gra
ças à guerra, os habitantes da. Grã
Bretanha e dos seus Domínios se
sentem como que formando parte
de uma grande família com os ha
bitantes dos Estados Unidos.
Isto, como é natural, tem as suas

reprecussões no terreno militar: he
je sabemos que há tropas norte
americanas no norte da Irlanda, na
Austrália e na fndia, que os norte
americanos tomam parte ativa na

ocupação provisória da Islândia e

que o Govêrno dos' EE. VU. está
preparando para mandar à Europa
uma força formidável aérea, que
venha. ajuda a dar os golpes decisi
vos que farão cambalear e cair,
mais cedo do que muitos imaginam,o colosso de pés de barro do hitle- ções tenha de sacrificar os seus in
rismo. terêsses nem dar ao mundo o ver-

.

Deixando de lado esta colabora- gonhoso espetáculo da submissão
ção, prática, imediata. e importantis- da. Itália à Alemanha, que nos ofe
sima para o resultado da contenda, rece ao mesmo tempo o Eixo. É uma
e deixando de lado também o valor colaboração sobre a base da igual
importante que tem esta colabora- dade, uma igualdade fundada no
ção no aspecto econômico e finan- respeito mútuo dos interêsses de
ceiro, vamos falar agora das lições 'ambas as potências.
de ordem política e moral que daí Em terceiro lugar, esta colabora
podem tirar as demais nações do ção não resulta de circunstâncias in
mundo. teiramente acidentais nem fortuitas,
Em primeiro lugar, é bonito vêr porém, já tem, como acabamos de

duas grandes nações, ricas e pode- ver, antecedentes históricos impor
rosas, que, em vez de se entrega- tantes e motivações de ordem so
rem à rivalidade em armamentos e eial linguística e cultural. Isto
à competição em produções, prefe- equivale a dizer que a sua dura
rem colaborar uma com a outra, ção há de se estender muito além
-como para mostrar à humanidade do final da conflagração.
quais são as vantagens da concór- Não cremos mesmo que seja aven
dia entre as nações. Está claro que turado dizer que por interessantes
a iminência dos perigos, que toda que sejam os frutos que já estão re
guerra traz consigo, faz com que sultando durante a guerra, muito
esta colaboração seja muito mais mais interessantes hão de ser os
estreita hoje do que era ainda há que poderão vir depois desta terrni
poucos anos atrás; mas também está nada.
claro que não é uma Cousa. impro- Comecemos portanto por educar
vizada, mas que vem já desde muito os indivíduos para que se entendam
antes da guerra anterior e que esta. uns com os outros criando essa
não fez senão intensificá-la. ordem que não nasce do terror,É também profundamente censo- nem da ameaça dos campos de con
Iador que esta colaboração se es- centração, mas da convicção, que

I'teia efetuando em pé de igualdade, todos têm, da existência de lU11 he
sem que nenhuma de ambas as na- nefício coletivo. ............__............-

Na Capital:
Ano c-s 70,00
Semestre c-s 40,00
T r jmes tre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

o ESTADO
Diário Vespertino
Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

TQl. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS

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 & CO.MENTÁRIOS
Solidariedade anglo-saxônica O embaixador do Chile em vVashington, dr. Rodolfo Micheal", à direito, notifico

ao sub secretório de Estado dos EE. UU., sr. Sumner WelleE', ruptura das relações
de seu país com as potências do Eixo. Com o Chile, sê o agora vinte as repúblicas
americananas que romperam relações com o Eixo ou lhe declararam guerra. (Fóto da

Inter-Americana, para "O Estado»).
.--.-.-.-.-.-..

-

.....
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Essências finísshnas para perfumes FARMACIA ESPERANÇAdo Fnrmucautico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante-se a exata observância no receituáric médico

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

FONE 1.642

Dois submarinos afundados
pela marinha canadense
Ottawa, (S.N.C.; - Ccrvetas canadenses, em operação>

no Me díterraneo. puzeram a pique dois submarinos numa se

mana. Em 25 de Janeiro último foi revelado como a corveta
eVite de Quebec .. pôs ao fundo um submarino nazista. Em 1
de Fevereiro, comunicados aliciais relatam o aíundarnento dum:
submarino italiano pela corveta canadense «Port Arthur». O'
Almirantado Britânico cumprimentou I> M[ rinha Canadense
com a seguinte mensagem:

- «A destruição de um submariõ'
alemão e de outro italiano pela cVille de Quebec» e "Port Ar
thur" respectivamente, em tão curto lapso de tempo, causou a:

todos nós grande prazer. Representa um grande crédito para a:

Marinha Real do Canadá, que é de todo bem merecido»,
Congratulando-se com os comandantes das duas corvetas •.

o Primeiro Ministro Mackenzie King disse : - "O sucesso de:
navios de guerra do Caaadá em águas estrangeiras e o denodo
e comportamento dos seus oficiais e tripulações no transcur so
da guerra são motivos de grande orgulho para todos nôss .

o rompimento do Chile

(franceses, originais)
Alcool de cereais, legítimo

Fixadores escolhidos
BITTANCOURT

PERFUMISTA ESPECIALIZADO
Atende das 2 às 6 da tarde na

lHE LOHDOH & LAHCASHIRE IHSURAHCE Co. LID.
Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agent e ':
L, ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19

Relojoaria Royalã Rua Trajano, 3. Florianópolis
� .

A

Qual dos filmes abai
xo será o de estreia ?
IRMÃOS CORSOS - O
GRANDE DITADOR
LíDIA - COMANDO
NEGRO - NAUFRA
GOS - MISTER "V"
- SER ou NÃO SER
-- MISS ANNIE ROO-
NEY - MENINO LOBO - CAMAS SEPARADAS - QUAN
DO MORRE O DIA - O LEÃO TEM ASAS TENSÃO
EM SCHANGAI

UM CINEMA PARA VOCÊ

Ilugam se Três C8S88 à
.li -

rua Cambo-
riú 8/n; contando cada uma
dois pavimentos, tendo cada
CaS8 5 quartos, sala de jan
tar, saia de visita, g arage,
quintal, galinheiro, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa; instalações de
radio e telefone embuttdas ,

etc. Tratar com o proprie
tário, Dr. Agripa de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
no 24, Consultório médico.
Telefone n° - 1405.
52

o PENSAMENTO DO DIA

"E' rara a verdadeira grati
dão, porque s ão raros os g
nuinos benfeitores". - Marquê
de Mar icá ,

•

A AXEDOTA DO DIA
- Papai, como se chama u

homem que tem duas mulheres
Bigarr;o.
E tendo mais de duas?
Idiota.

o PRATO DO DIA
BRÓCOLOS CO]'.,,! BATA

TAS - Depois de descascado
os brócolos (r e t-re a parte gros
sa dos tales) leve-os ao fog
com água e sal. Cozinhe n

mesma água algumas batata
inglesas.
A' parte ferva bastante azeit

com alho, cebola, tomate e sal
S8. Junte vinagre e em seguid
misture os brócolos e batatas
Ferva um pouco, junte
cozidos e sirva.

ACACIO MOREIRA.
ADVOGADO

ESCRiTOHiO: rua DeodorD. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Porta Hotel.

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 1277

deCempanhía Pan-Amerícana
l\1inerios Industriais

Os interessados poderão. obter informações sobre a ido
neidade da Companhia, nas agências BUREAU Internacional,
Epil, Rg Dun ou nos Bancos Holandês e Comercial.

A CIA. PAN-AMERICANA DE MINERIOS INDUS
TRIAIS pede ao distinto Povo Catarinense para que não con

funda esta Cia. com outras,
Sucursal em Fpolis. à Rua Vitor Meirelles, 18 - Sala 3

158 2 vs - 1

Contadores e 8uarda-Livros
Regularizem SéUS diplomas em face da exigência determi-

nada pelo decreto-lei 4178, de 13/3/942. _

I
Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇAO COMERCIAI.,

CATARINENSE, que lhes prestará todas as informações.
Rua João Pinto n? 18.

______.... 157 Florianópolis. 14vs-2

V-50

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutament
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime .rtgorosamente punido pelu
leis do País_ (D. E. M.).

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 1� e 17 às 18
Escr. Edifício Amelia

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

Florianópolis:
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atenção: - Cessou a proibição para crianças. Maiores de 5 O derrotismo e o pessimismo
anos poderão entrar nas f essões diurnas, devidamente acornpa- são armas da "quinta-coluna".

nhados , uma vez seja filme de censura livre. (L. D. N.).
, 8............................................ --------------------------

Sabe-se que a melhor unidade blindada ele Rommel, a célebre 10a.

I
d ivisào "panzer", composta ele .veter anos, sofreu mais que qualquer
outro contingente do "Aí'r ika KOllPS" durante o ataque do "eixo" ao

I
8°. exército inglês, na Tunísia. Essa divisão havia servido na Rússia,
fie onde os seus remanescentes foram enviados para a França, reequi
pados e mandados à pressa em socorro das fôrças de von Arnim. Após

! ter Iomarlo parte na ofensiva contra as posições aliadas no passo de

I�
Casserine, Rommel enviou essa divisão para reforçar suas tropas que
guarnecem a linha Marelh, onde' sofreu novas e pesadas perdas, talvez
difíceis de serein preenchidas.

...

As autoridades responsáveis pela A Estatística Mihtsr, destinada II

fiel execução das Estatísticas Mili· facilitar a preparação rápida, e tão
lares podem exigir, sempre que heu- das da Nação, exige que todos os
ver dúvida quanto à veracidade d. perfeita quanto possível, do apare' CASA MISCELANEA. dístríbuí
qualquer informação, que cada ín- Ihamento material das fôrças arma- r dora dos Rádios R. C. A. Victor.
formante prove o que declarou. A brasile!ros lhe p.res�em cooperação. Vá uI D' _ Rua Traja'1 Co!!rpa 1
má-fé constitue crime contra a se. Subtrair-lhe apoio e trabalhar con-

I
v as e ISCOS,

LHOSA. '

zuranea nacional. (D, E. M.), tra o Brasil em �uerra. (D. E. M.). no. 1�. �

,-� .;;;;;;;;;;;;;;���;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�

,Novo processo para transfusão de sangueNova Iorque, 17 (U. P.) - O rém, agora, o dr. Levine, em tal' plasma ou sôro na epíder
dr. Milton Levine, da universi- suas investigações bacteoroló- me. Se, passados dez minutos
dade de Minnesota, ideou um gicas de laboratório, descobriu a péle adquire um tom averrne

processo para observar a rea- que existem pessoas cujo orga- lhado e começa a entumecer-se.
ção epidérmica em casos de nismo repele alguns dos tipos fica �omprovaelo que não se €le
transfusão de sôro e plasma, ele sôro ou plasma. ve utilizar êsse tipo de transfu
afim de determinar com exatí- Segundo declarações do refe- são. Deve-se prosseguir com
dão o tipo de transfusão que rido especialista, a aplicação as experiências até que se en

cabe administrar aos pacien- de sôro que o paciente recebe centre o tipo de sôro ou plasma
teso póde dar origem a sintomas que convém ao enfermo.

O dr. Levine julga que com tais como dôres de cabeça, vô- Levine insiste em combater Iêste processo se poderá salvar mitos, náuseas, respiração di- o antigo conceito de que todos I
a vida de muitos feridos que fícil e, em alguns casos, a mor- os sôros e plasmas são de 11S0

€m outras condições não pode- te. Depois de cuidadosas inves- corrente e geral, crença esta
riam sobreviver, porquanto o tigações, efetuadas durante seis que permitiu o armazenamento
plasma sanguíneo e o sôro utí- meses, Levine encontrou um de sangue em recipientes {mi
lizados nas transfusões não processo simples para deterrní- coso Muito embora essas afir
correspondem rigorosamente às nar a sensibilidade ou a alergia mações, Levine é de parecer
suas características fisiológi- de vários tipos de plasma, atra- que êsse sangue misturado po
caso Até há pouco, admitiu-se' vós de experiências dérmicas de ser utilizado em casos de ur

que as transfusões podiam ser I que dão reação positiva ou ne- gência, posto que a percenta
realizadas, em sentido geral, gativa em dez minutos apenas. bem de sôro ou plasma nocivos
por quatro tipos de sangue, pO-, O processo consiste em inje- seria quase insignificante.

Preços Cr. S3,OO -2,00- 1,20
Livre de Censura

'IVida SOCial'IIÇ_��[�º��HOJE 4a ..feira HOJE

�::�:l:��te seu =�,safIo CI�NE'�DEONI�7MP�R���L�natalício o estimado conterrâ - FONE 1602 - - FONE 158'1 -

neo sr. Osvaldo Machado. di· A's 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas
retor da Fazenda da Prefei tura I-de Florianópolis. O sucesso da semana! -Lernbram-se de «O homem

O aniversariante; que goza de Bette Davis e James Cagney invisivel» 2. Pois, assistam,
.grande conceito nos círculos em

.;����i:r; ���er���!�, d�u!:����� A noiva caíu do céu A mulher invisivel
-provas de amizade. Com Virginia Bruce e John

* No Programa Barrymore
Atualidades TllPY N° 6 Divertido. Misterioso!

Complemento Nacional (D.F.B.) 'No programa: - A parada da
juventude em Belo Horizonte

Preços: Cr. $2,00 e 1,20
Livre de Censura

Assinala a data de ho ie o

-aniversário de nascimento do
-distinto conterrâneo sr. Dionísio
-Sousa, que reside, presentemen

.

te. no Rio de Janeiro,
....

Fazem anos boje:
sras. Carmelia Ramos Ribas,

esposa do sr. cap. Antônio de
Lara Ribas, delegado da D. O.
P.; Santinha Machado, esposa
do sr. pror. Fernando Machado;
sritas. Odália A. de Oliveira;

-Ondina V. de Souza;
o jovem José Duarte, comer·

ciario;
menina Arlete Gonçalves.
menino Fernando, filho do sr .

-cap Newton M. Vieira

1.

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mi.
Iitar, uma pessoa revela O' que é:
inimigo do Brasil. E para os ínímí
gos do Brasil, a lei é inflexiveL
(D. E. M.).

cinema Dara vocêUm

foi da Rússia para apanhar!

j c�m:R:�::��:�::I::ii tes e amigos que t rons
Y feriu seu consultório
� para a rua João Pinto,
fi 7 (sobnc do , em cima
lá do Farmácia "Santo
Antônio"), onde conti·
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

'154 v-z

Exijam o Sabão

3

SOUBEMOS

/

aerea
NOTAS CARIOCAS

Do Correspondente Especial AMORIM PARGA.

R,ABO DE PALHA
Hio - Osório Borba é um dos Ateada a guerra, quando ainda

mais credenciados jornalistas anti- era perigoso falar-se na ação da
fascislas brasileiros. Quando eu, elo quinta coluna brasileira, tive o pra
meu canto modesto, combatia com zer de verificar que Osório Borba
todas as fôrças Hitler, Mussolini p era dos que usavam todos os meios
seus escravos que no Brasil vestiam possíveis para mostrar ao pais o

a nauseante "libré" verde, consta- perigo que nos traria qualquer com

lava pr-azcrosamente estar em bo» placência com as vedetas fascistas
companhia, de vez que Osório Bor- aqui fantasiadas mui tas vezes de
ba formava a meu lado. Depois da democráticas, outras alardeando au

queda de Madri, após vários outros daciosamente seus pendores f'ascis
golpes espetaculares do "eixo", tas,

quer na Euorpa, quer na, África, fi- Cassiano Ricardo - façam meus

cou bastante reduzido o grupo de leitores uma figa para isolar o azar

batalhadores anti-fascistas brasilei- que tal individuo propaga - Gus
os. l\Iªs Osório Borba não é dos que tavo Barroso, Miguel Reale, Menote
descriam, e continuou firme na sua dei Picchia, Hosalina Coelho Lis
estacada. Os fascistas nunca perdoa- boa, Marcos Compensados Dantas e

rarn a sua atitude, como também [á- tantos outros trataram de atirar-se
mais deixaram de alvejar-me com a contra, o jornalista, usando para tan
sua peçonha. Enquanto seus sabu- to o orgão oficial desses embuçados,
jos me acusavam de comunista, pe- em notas insidiosas.
dirido a minha punição, enquanto Mas, Osório Borba revidou, e fê-lo
o govêrno integralista que durante de maneiras brilhantes, como sem

tan to tempo infelicitou a Baía pro- pre. E confundiu de tal íórrna os

curava em vão envolver-me em pro- fascistas indigenas, que êstes difi
cessas, enquanto verdoengos mais cilmente procurarão manter a. luta
afoitos chegavam a pagar sicários, que provocaram. ,

para assassinar-me, não esqueciam Bles têm o rabo de palha muito

igualmente Osório Borba, acusando- grande ...
o também pela atitude viril por êle Victor do Espirito Santo
assumida na, imprensa e na Câmara .

HEMORROIDESn� ��4.fltAiS- ..

€STE !SPfClF/CO TRIIZ,
ALIVIO IMéVIArO!

o ESTADO EsportivoE. c. Corhtians Paulista
S. PAULO, 17 (E.) - Pros

seguindo no seu programa de
instalar sub-sedes em varras
cidades do nosso interior, o Co
rintiao s Paulista inaugurará
no próximo dia 21. em Ouri
nhcs, mais uma sub-sêde,

Zezá Procópio
S. PAULO, 17 (E.) - Con

firmando a notícia divulgada há
dias, Zezú Procópio firmou con

trato com o São Paulo. O com,

�promisso foi assinado por dois

I anos, mediante 90.000 cruzeiros

I
de �uvas e 800 cruzeiros men

sas .•

��\tf;�@z��r�;:.���m:ll�W.l<**l�W A açã? benéfica da Pomada

wllit1f'W Man Zan, preparada espe-

t;:-<.-":).$#' cia!mente para todos os ca-
.

80S de Hemorroides, é ime
diata, alivia as dôres e os

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas das
ulcerações e varizes hcmsr
roidaís. A venda em todas
as Farmacias em bisnagas
com cânula especial para
facilitar a aplicação.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

"i!lll!mil mu JIllllilIiIIIlIII [".

Iavisa aos clientes que es-

Itará ausente até princípios
de Abril

��
25v-lO

A Dra. JOSEPHINA

SCHWEIDSON

LOÇÃO MARAVI.

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
P018

CIA, 'VETZEL IN [)U8'I'RIAL-JOINVILLE (Marca regist.)
CONSEUVA E UESINI"'ECTA A SUA ROUPA) s�'3����RCtfv;ESPECiALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ Precisa se de um oficial Otl

OperarlOS meio-eficial que ten�a prática
em descarnar couros. Paga-se·
hom orctenadól. Tratllr à rua

Conselheiro !vIafra, 41.
A revista dos industriais eslovacos. "Slovensky podujima- 150

.

10 v - 5

tel", publicada em Bratislava, revela, na sua edição de no-I n .

h-o c-íu no tio I
vembro último, aiguns dados interessantes s6bre a comida que v camlll aC 1" R G ' 'Su. .

h
.

d f' b
. Flores da un la . . c.o 1...

os operários podem receber nas COZlD as comunaIS as a ri- ')' A s rA Estatística .MiII�ar, destinada II
cas Os almoços constam, principalmente, de sopa c a êsse re. (Pelo COn�el?

- o dPasAnafacilitar a preparação rápida, e tão .

d t llClplO para o e
das da Nação, exige que todos o �me estão sujeitas todas as empresas com mais de 50 empre- es �e mm '. h- ds

"

b Ih d
- tônio Prado um camm ao eperfeita quanto possivel, do apare- gados. As rações permItidas a esses tra a a ores sao as se- '. . SãoIhamento material das fôrças arma· guintes: (por pessôa e por mês) 2,5 kg. de pão, 0,5 kg. de carga qu� vla]a:a p:raAntasbrasileiros lhe prestem cooperação. farin.ha, 5 kg. de batatas, 2,00 gramas de legumes, 150 gramas Paulo �alUnnc'oo rclOoIUdI)aletanlent·eSubtrair-lhe apôio é trabalhar con· d . e .• ..

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.) de banha e 1 kg. de carne. (S. C. L). esapaI ec

WC.I-

INDICADOR MEDICO
------------------------------------------------�

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
-NARIZ, GARGANTA------------------------------

Dr.
E'specialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 as 12
ensu tas: A.' tarde. das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consult.s Pela manhã: às terças, quintas e sabndos, das 10 ás 12
.. horas: à tarde, diariamente, das 15 às 18 horas

Consultório: Rua Jono Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467
Residência: Rua Presldente Coutinho, 23.

OLHOS

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g���aa:eo �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Bx-tDleroo do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crtancas.

Consultórlo: Rua Felipe Schmidt D. 38 - Tel. 1426.
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 Tel. 1523

Rorario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOrOLIS.

Dr. ÂU--I':.USTO DE PAUL' JA D!reiCf �IJ Hospi!al
\I "" na CarIdade na

Fioi'ianbpolis
Residência e Consultório: Rua Vísconde de Ou r o Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Seüb()r·�í'.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho ti Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Dlariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone t.644
.

Clínica
.

médico-cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Servico do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dali
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 i5,30 às 18 horas

Residencia: Conselbeiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clinica e Cirurgia do
torax Parios e doenças

INSTITUTO DI OIA6NU8TICO
CLIIIVO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prãtlca nos hospítefs europeu.

I
CUnlca médIca em geral, pedíatrla,
doenças do sistema nervoso, apere-

Ih ítc-arínarío do homem
e da mulher
stente Técnico
auto Tavares
adíología Clfnlca com o
de Abreu Oampaaerío
Especializado em RI·

de Püblíca, pela U�lver.Rio de Janeiro.
nele de Raio X
cardiografia clínica
abolismo basal
agem· Duodenal
ete de fl-s-Ioteraola
lo de microscopia e
nâlise c1inlca
rnando macbado,'
Telefone 1.195

de senhoras.
o gen

.

CONSULTORIO: Assl
Dr. PRUI) João pinto 1 sobrado Corso de RDlarlamente das 15 às dr. Manoel

I
n horas.

I
São Paulo).

RESID�NCIA: �iene e Saü

Almirante Alvim, 36 Ildade do
GabnTelefone n. 751. Electro
Met

I �onj

Dr. Remigío O}bin
Laboratór

a
CLlNICA -MEDICA Rua fe
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em PI n p
Oeral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edlfl- DR. Acio Amélia Neto--Pone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. Rua V

T
RESIDENCIA' CLI

Av. Herclllo Luz, 186 Homens
- Phone: 139l - léstias N

, I Consul
14 ho

TANOPO'-P�

GRIPA DE FARIA
itor Meireles n' 26
elefone n' 1405
NICA MEDICA
e Senhoras - Mo·
ervosas - Moléstias
Mentais Itas diárias das 5

ras em diante

, .,...�_!�_�...... ao .. II' ,., •• "a.

As ·autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili.
>!:ares podem exigir, sempre que hop
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação; que cada in.
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a ae
curança nacional. (D. E. M.).

«livros falados». p�ra os IEcos e Notícias Icegos dn Dr�('11 _,,_......_ ... ruz"'_·'

. U U 0\1.. D<lintro de poucos dias, o
• � Irí ceu" Literório Prrtuguês,

Washington =: março -- (INTER-AMERICANA para O ESTA- do Rio. vai comemorar com

DO) -- Os "livros falados" foram introduzidos nas Américas, recen- uma sessão e;;pecial, presi
temente, quando a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos pre- dicla pelo embaixador Mar-

,

B'l tinho Nobre de 1'.1€10, a
Parou uma série de gravações destinadas aos cegos do rasu.

-

passagem do centenário do
Esse método de gravar em discos as grandes obras da literatu- nascimento do ilustre escr-í-

ra universal foi aperfeiçoado pela Fundação AMERICANA PARA tor e po ítico português.
CEGOS, em 1934. Mais de 213.0� gravações de_:se genero est�o I

Teófilo Braga. Pa�a. falar
atualmente em uso, nos Estados Un:dos. As gravaçoes em português,

I
sobre o grande cr-it ico da.

d ··d B'l f
..

f
.

'd' literatura lusitano foi as-
e estma as ao rasu, toram as pnmeiras a ser eitas em I ioma es- . .

t -..' .

d• • _ 1 B bli 1 r' pac ro r rne rt e d is t i riqu
í

o, o
trangeiro, sob .a. supervisao aa I ,1Ote:�. (O -:o_ngresso. nosso colega Valdemar de

A Sra. Lidia de Q. Sambaqui, bibliotecána do Departamento Vasconcelos, que. no ano

Administrativo do Serviço Público, do Brasil, foi quem interessou o passado, fez interessonte

govêrno de seu país pelos livros falados. A Sra. Lidia Sambaqui pas- conferência sobre outro c o rr

sou vários meses na Biblioteca do Congresso, estudando a sua orga- s?grado gênio de letras {de:'. _ '. . .

d I t' seculo dezenove, como OI.
mzacao, e hcou l.mpresslOna a pe o extenso emprego que se es a

A t d Q o. t 1 Ii r
-

,

f I d
n era o u en u. a i o.s ,

fazendo, nos Estados Unidos, dos livros a a os para cegos. da mesma gloriosa geração.
.

A Sra. Lidia Sambaquí obteve a_ cooperaçã� ?a emb�ixada do I de ,coimbra, a que pertenceu
BrasIl e traçou um plano para a produção de uma serre especial de gra- Teofrlo Braga.
vaçôes composta de trechos escolhidos de escritores clássicos do •

Acham-se publicadas no bo-
letim do Exército n. 6, de fi
do corrente, as Instruções para
selecionar e classificar os gra
duados a serem transferidos
para a reserva com o fim de.
convocação no posto de segun
do tenente.

Como se alinlentam os

Eslovacos

Brasil.
A primeira gravação - uma história infantil brasileira -- foi

feita pela própria senhora Sambaqui, Realizaram as outras gravações
o sr. Mário Pedrosa, da União Pan-Americana, o sr. José Famadas, e

a poetisa Ana Amélia Carneiro de Mendonça.
.� d ? 1

,. .

l' 1 h 11 'd J IH!" oram grava os � discos, mcunnco trec os eSCOll11 os oe ivra-

chado de Assis; uma novela completa, a Iracema, de José de Alen
CéH; descrições da paisagem sertaneja do Brasil, por Euclides da
Cunha, bem como trechos seletos de Joaquim Nabuco e Rui Barbosa.

Esses discos, bem como uma vitrola especial, na qual os mes

mos deverão ser tocados, foram doados aos Institutos Benjamim
Constant, do Rio de Janeiro, que se dedica à educação dos cegos.

*

o tenente José Covolcon t
í

,

do 36 B. C., d e Blurn en ou ,

foi transferido para Fernan
do de Noronha.

o ministro da Guerra, e.tn.

aviso número 583, de 5 do
corrent-e, declarou que fica
extensivo (lOS Estabelecimen
tos Hospitalares o uso do-
6° uniforme (mescla azul),
em combtncçdo com o aven

tal branco.

Camisas. Gravatas, Pííames
�1eia5 das melhores, pelo! menores

preços 36 na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar. trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
se r

á julgado, militarment.e, como

in im igo do- Brasil (D_ E. M.).

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

Moléstías dos rins e coração
O 'TONICARDIUM tônico dos rlns e do coração limpa a

bexiga os rins as nefrite:, areias, cólicas eenats, aumenta 8S

urinas: TIra as' Inchações dos pés e rosto, hidropetns, falta de
ar, palpltaqôes, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arterto-eseíerose.

Remédio

Clínica médíeo-círürgtca do

IDR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALT.-\. ClItUUGIA ABDOMINAL:

_I
tômngu, vestcula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

.

I'I,ASTICA DO PERtNEO - Hérnia",
hídrocele, varlcocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroldes e vari· .
zes -- Fract.uras: aparelhos de gêsso,
Opét-a Doe Hsplta1s de Flor!an6pou..
Praça Pereira e Olívetrn, 10 -

IFone, 1009
. HorárIo: Das 1.4 às 16 horas, dJarta

mente.

das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, Iastío, fiôl'es bra.ncíl�,regulador das visitas, das doenças do ÚiiWO, ovários, evlta
8S hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as eníer
mldades das senhoras de qualquer Idade .

Lesões do coração e asma
Use 11 CACTUSGENOL especifico

contra hldrop!.llal!; pés Inchados, f1lta de ar, palpitações, abatl
mauro das veia8 e artérias, bronquite asmattoa,

lesões, eansaçc, urinas e8Ca8!1aR e d/\reR no coração, pontadas
nos .rlns e Inchações,

.A OR fracos e cou valeseentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar. aumenta o

vigor dOR músculos e doa nervos. Fortalece o StUJl!ue naa peso
soae anêmIcas. Evita a tuberculfll>e, clcatrlzlI.. 08 pulmões doentes
com pontadas, t08se, dores no peito e nas costas, peruBs fraca""
língua Auja. Para a neurastenia, o dellânlm,) e a dispepsia, a
convalescença é raplda.

Sífilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do eungl1e, sllllls,

pcz�ma8, tumores; darthroB, espinhas, fístulas, purgações lerl
das, CllDcr08, .eacrófulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo,. tonlfl€'.8 e engot:da.
Depositaria.: todaa as drogaria. de SAo Paulo e Rio.

Nos países do Baltico
Londres. 17 (B. N. S.) .

O correspondente do ('Ti
mes", em Estocolmo, in
forma que, nos países do
Bc t t ico , espalhou-se a con

vicção de que está iminen
te a derrota da Alemanha a

os próprias tropas nazistas
foram atingidas por essa.

crença, com granoes danoS'
para o seu moral. "Varias
informações chegaram .- es

creve o correspondente - de
que os soldados alemães es

tão vendendo aos agriculto
res lituanos suas proprios
armas, principalmeute fu
zis, pistolas, e munições e

troca de viveres, principal
mente salsichas, ovos, e

carne de porco, que não
conseguem comprar por di
nheiro,

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

I

I
jI j
í

I AS SENHORAS DEVEM USAR
Em SUlI toHdte intima somente o MEIOYPAN, de

grande poder higlenlco. contra moJés:ias c('ntagiosa8
!'uspelts8, !'!'ritsçõeoi �orrfmento!i!. molés

th'!t utero·vilgiuals, meh lte, e todo sorte de doenç!ls
loc�is e gfllode preser"l'Jtlvo. Drogorlll Pacbeco, Rio.

CORTUHE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decresce o �
·

I � Livros à vendai V isão de 'I'uuísr-

;
•

pouono a ama0 Pl���,r:�������d��'::�r:9 Por W. TENNYSON
Por P. Xisto lo(utor -ras'I�''''o ..!Ia B a e v101d,:mes com

bOS r'espect ívoa (Copyright do Press Information, exclusividade de O ESTADO'
I . •

' u. <OIiõU U • Qh • n Ices, tom em encoder t·

,,,(OpY�lght .�a Inte�.A�ericana para O ESTADO) nados. A ,m!séria em !unis é uma cOisall1lente. Mas, quando os desgraçados
O 1lll1ve:l1 no que ja ag<?ra .esta

�el
FI agora a Alemanha não sabe mais "l)ODIGO CIVIL" co rnerr- endcm!ca, que rema desde os gran- ousavam queixar-se, vinham irnedia-

.

espa .ianr � p�la. Europa inteir-a, nua de que lado virá .0. próximo golpe tado por Ferreira Coêlho (!�s ate o� menores centros .. Prova lamente a prisão; as chibatadas, o

p�r�ce ter �1�l1Jl1Uldo em pa.?u as dos aliados. Modif'icou-xc a situa-
' Q1SS0 esta na famosa queixa de envio ao extremo Sul sob a vizilàn

.atlvldaele�:Il1Jlltares. Nos três lm:el'- çüo : antes, eram os aliados que te-
em 26 volumes encaderna· Ouled Naceur. "Nós, tribus de cia dos spahis de Kebilí: e de" seus

nos que ja passaram, nada ele 1111- miam ,', investida dos nazistas, por- dos. Ouled Naceur-, caidar de Gafsa, vi- oficiais torturadores.

I?���ante aconteceu, nem mesmo da que tinham poucas tropas, espalha. "Jurisprudencia do Supremo mos cc:mtar:lhe a nossa desespera-
.

Na praça ele EI Djem seres Ia

Af�.lcaí .�nde a luta permaneceu es- elas pelos quatro cantos da terr-a, Tribunal Federal" em 23 d�)ra situação ... No passado, vi- mintos procedentes de todas as

tac�cndl la, durante os meses de Agorr, são os alemães que sabem �'jp,nlOs com os nossos animais so- partes se reunem ali como num
maior ca�or. Agora, entretanto, 110- ter chegado ao máximo da mobili-

vo 1umes encadernados com r!re "a �
terra d� nos�os antepasso- mercado fúnebre. Por cima ele suas

t�-se um �n.cremento �eJ?sivel �1a ati. zação do seu povo, que teme as in- o Indice até lO volumes. d.OS : Esta queixa feita em tom re- cabeças o contraste brutal da na-
vidade bélica (!os varros .palses. vestidas aliadas, porque não dis- "Legislação Fedr ral" de clta,tlYO se 'parece muito com a me- tureza. Tuelo parece banhado ele
Na_ Rússia, n_ao C?nsegUlram. os põem de homens suficientes para ] J Janeiro de 1937 até o lope�a dos carnaleíros de "�ebecea" purpura. O fogo parece inundar a

alell1�es. ocupai a cidade que era atender todas as frentes ao mesmo
ele Cese,r Frunk, n,Ja.S este e, o texto terra. O sol com seus raios pinta

o obJetIv.o da sua campanha deste tempo. presente. do lamento, � poético, porem ver- de vermelho as palmeiras altas e o
ano. Stalingrado c0foltIJlU� em poder O inverno, que geralmente sizni- "EU SEI TlJDO" l'evista <ladeira e profundo. E ele contínua: albornoz dos árabes.

d,!� Soviets, e contmual:a, para a fica um período de descanç�, é completa em 94 volumes en-
"A úg113 era abundante e a nossa

tristeza de quantos nazistas VIvem agora o contrário. E devemos notar cadernados, tendo cada voo
viela; feliz. Porque trabalhavamos e

.p_?r essas. !)�ndas. O avanço elas que, além do incremento das ações
recolhiaruos os frutos de nosso tra- ütímo nenéCI·Oforças sovlet!CaS, de que agora tan- propr-iamente bélicas, esforçando

lume tres fasciculos. balho. Estavanios bem, graças a ter- .I �
to se ül,]a! l_luo nos parece ser mais bem mais os nazistas, temos o au- "I Ilustração Brasilei ra fertil, abundante. Podiam os la- Por motivo de viagem
-que repetição dos que aconteceu no menta rla rebeldia e da má vontade ra", obra comoleta em 33 vrar, semce.r os cereais, plantar ár- transpal"sll·se uma Pensão
Il1ve�:no do;- ano pa"s.sado, quando os �IOS países ocupados, que durante o 1 d

•

d
veres diferentes. Isso passou para ' I

al�l11,:,es, nao a�ll1oll1do tambem os inverno sentem muito mais as dif'l-
vo umee enca erna os. nós, converteu-se num sonho. J' .. instalada, com diversos

objetIvo�"que tinham en� vista, to- culdades a que os conquistadores as
"Direito Constitucional" para nós os ela tribu de Ouled N,;� hóspedes, Tratar à Traves,

r.am obrigados a se retruirern para submetem. contendo a Constituição do I
ceur .. Porq�le ... desde que a com- �Pl Ractf clit, 2

linhas de defesa mais fácil. Este Império e os comentarios panhia de Sfax-Gafsa se instalou e�ll :36 6 v-6
ano, seus projétos também não fo- d B b lh C 1 •

I
nossas terras, começou para llOS

ram integralmente executados e
e
..

ar a 0,, c r ros Moxi- uma vida d� miséria e de privações.
agora, jú com a experiência ele' ullll Machad" & C,.A.

m il iono, AraUJO Castro, Au-, Estamos pr-ivados de uma grande ..... wa !IIIi!II_..
.inverno, preparam-se melhor para. g Q V u relino Leal A. de Roure e parte ele nossas terras. Ao, que

nOSl1I
o deste ano, Estão se concentrando I outros às d;versas Consti I :;jstarall1 não serve�n p<lra. nl',da.

S Inas cidades importantes centro de I A t
. -

dR' bl'
,. O]'Olle a companhw nos tirou fi. 8 n U u e n Ok'·Iigações ferroviárias ou' fluviais,

C/I
gêllcias e ulçoes a epu lea. i ilglw a fôrça!

. �
a,cossaelos ao mesmo tempo por Representações Vel' e tratar à rue< "D€o "E 110SS.lS terras fel·teis, nossos . �

contra-ataques dos russos que não d6ro" na 23. ,mimais e nté nós mesmos com nos·
'

Mlhes dão socégo. Temos a impressão I
sas J1UlllerOS8,S famílias sofremosl C O N T E

dc ql1e nenhum dos contendores C.lx. postai - 37 sede. Morrendo de fO!11e e de sede
·dispõe ele elementos para, ncsscs Ru� JOGO Pinto - 5 As anedotas e piadas aparen. HÓS, da lr.ibu de Ouled Naceur nó� OITO ELEMENTOS 'fONICaS:
próximos mescs, forçar uma solu-' - e nossas famílias procural1los' em

ção. Os alemães reconhecem a sua F l O R J A N O P O li S temente ing'ênuas são grandes todas as partes onde ganhar nosso ARSENIA iO, VANADA·
impossibilidade de continuar ata- armas de desllgrega�ão mane· pão quotidiano. E finalmente pedi· TO, F05F O�OS, CAleJO
canelo - o qu€', já por si, é uma Sub-Ig�nt•• no. principolt jadas pela .'quinta-colnun". mos:\ Companhia que é responsável ETC·
vitóri8. dos aliados, e principalmen- muncípio, do Eat.do. (L N ) pelas nOSS88 misérias que 110S tome
te, dos russos. Estes, por sua vez, 17?

• D. •• como mineiros. Porém, as portas [la TONICO DO CEREBRO
também não tem forças suficientes "._c -. "-,_ Companhia Ferrovia ele Sfax e de TONICO DOS MUSCULOS
para tornar seus contra-ataques bas- Fosfatos de Garsa se fecharam dian-
tante violcntos e eficazes, obrigan- A ltfirl�;or O' rn!lt.nl��:=l>.dfl!io té de nós. A Companhia que nos des- O. Pálido •. Oepluper&dol,,do os alemães a recuar ma,is do que lUl Ull �U ,::�;ll.l\"U poja e lias roub:?, a terra até fazer
entendem. De qualquer forma, o in- d e vendo s de Folhinhas oferece vagas a de nós uns verdadeiros mendigos, E,�ot.do., Anêmicol, Mã ••
verno é bom pal'a se restabelecer, REPRESENTANTES E VIAJANTES, nega�s� a elllpregar as ,suas vítimas, que cri.m Mlgrol, Criança.
em parte ao menos, dos golpes sofri- o dClxa-1D,s trabalhar sobre sua pró· raquíticlI, receb.rão I toni·
dos, durante os meses. de luta dest:' na Capital e no Interior, com boa3 comis35es. Escreva prja terra, sôbre a terra possuid�, f_

n iClçio gerai do org.nhmo
ano, e dCl'eceberem maior quantida- diretamente à por seus antepassados, não como

� de de materiD,l dos "arsenais das De, Fábrica Progresso, _ Caixa 3097 _ São Paulo proprietários mas como operários. com O

mocI'P,cias", assim como de treinar }� importante informar-vos que a

San g u e n o Imelhor as suas vastas reservas. água qlle nos pertencia antes e da
A Alemanha já não está na mes. qual estamos atualmente privados

m\���:ç�so's��ss�;I���sã�,:�IJ��l,l�� 11 morte da sra. Plaminkova I ���,� f��llil����:S �il��s��a�ardi��O;�� Lle. D.N.S.P. n' 199, da 1921
17 anos para cima, já pertencem ao O jornal sueco"Aftonbladet" publicou a notícia da mor plêndidos, porém, cujas árvores não
exército, e os problenia,s de poten- produzem um único fruto e só ser-

eial humanos, mais prementes. A te, em Praga, da sra. Plaminkova, cu ia propriedade foi con vem para o enca,nto dos olhos. J�
Alcmanha pode se utilizar de gente fiscada pelos alemães em agosto de ·1942. A sra. Francisca PIa· certo ([ue a Companhia quer nos ex. L E I A 1ST Odos países ocupados para trabalhar minkova -era membro do Senado Checoeslovaco e, durante mui- terminar pela fome ou que, aplícan-
em suas fábricas e suas fazendil,s -

tos anos, foi presidente da secção checoeslovaca da Liga Femi. do tais meriiclas, fujamos do país. O THI CASO ESTRANHO
mas, de forma alguma, pode-se ficaria campo livre para êles. Pois
aventurar a lhes fornecer armas nina Internacional, tendo visitado, também, os Estados Unidos. bem, eslão enganados. Estamos de·

A Êste caso, por mais estranho'
para atacl',r seus inimigos. Com o sra. Plaminkova morreu em consequência do tratamento que' masianamente r.pegados à nossa ter-
sentimento de rebeldia que sabe lhe foi dispensado pelos nazistas por sua atitude intrépida e ra que muito amamos, porque é a que pareça, teve lugar no dia
.existir nos povos conquistados, tem .,.

( I )
ten'a que IlIlJitas gerações conserva- 22 de maio de 1937. Na cidade

t I
,. patnotlca. S. C. ..

'

E t I 'd'da cei' eza (e C[ue, na pnmelra oca- ram para nos. �s amos (eCI I os a de Colônia, no cemitério dos
> sião, essas armas seriam voltadas

I
_- fica e a defender com toda nossa Santos Apóstolos, uma religio-contra seus próprios soldados. Não fôrça esta terra que nos pertence.

temos dúvida, portanto, em 2.firmar

C B
Atrairemos a atenção do governo sô- sa voltou à vida, no momento

que a Alemanha já tem no exército Dm�anl'a C AII'a_nça �a alt i'-a" �
bre êsse vampiro que é a companhia em que dois coveiros coloca-

todos os homens de que pode dis· Ia �n Inl" .,
e lhe pediremos que dê fim a seus vam O ataude na sepultura. 1n-

·por. Se com todos êsses soldados, t;J i,,��. B atos crimínosos". t d d'
.

·não conseguiu atingir seus objeti- Isso não é tudo. Acham preciso erroga os epOls, os coveIros

vos, de que forma pretenderá fa· F d d 1870 S #d BAIA extermin8,]' a tribu dos Ouled Na- confessaram que estavam pres-
zê-lo, de agora, em diante? ti" a 81 em ,. e e: ceur. Foi-lhe proibido em nome da tes a roubar um precioso relicá ..

Os aliados demonstram, mesmo INCENDIOS E TRANSPORTES Companhia fazer comércio no mer- rio que a freira tinha sobre o
aos mais cégos, que dia a dia au- cada da cidade. No campo, o capiÍn

O I 1 'I peito, quando o "cadáver"
mentam seu poderio. Cada vez que ados re ativos ao ano de 9-t I

se converteu num alimento. usual
atacam a Alemanha, em qualquer Capital Realizado Cr $ 9.oo0.G00,00 para as intermináveis filas de cam- abriu os olhos. A monja regres-
canto inesperado, obrigam·na a um Reservas, mais d( c $ 59000.00Cl,Oe> I poneses esqueléticos que vàgam de sou ao seu convento, onde vi-
esforço grande, que a debiJi.ta cada aldeia em aldeia em busca de um veu muitos anos ainda, na paz,
vez mais. E sobre êsse ponto, é que Responsabilidades assumidas, • $ 4.748.338.249,78 pedaço de pão. Que espetáculo dan- de Deus.
a lutn, nesse inverno tornou-se cada Receita • $ 34.198.834,90 tesco! Pouco a pouco, de interroga-
vez mais interessante. Obrigados a Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37 ção a interrogação, fica-se sabendo

DUPL:'
'*'

PESCAse instalarem em linhas defensivas Sinistros pagos • $ 7 426 52 que o maior responsável pela des- .'l.

durante êsse inverno, pretendiam o (
• .313, gra\.'a desta tribu é um certo fra,n- Durante suas férias, em uma

lá deixar apenas forças suficientes nf'n!l dp raiz, orédios e terrenos) c $ 23.742.657,44 cês chamado Pevrouton, um rico
.g ações defensivas, permitindo aos DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. senhor, o verdadeiro dono de Tuni- localidade situada às margens
seus homens cançados de vários Francisco deSá e Anísio Massorra sia. do Golfo do México, um facul-
meses de guerra, voltarem à sua O enorme Coliseu romano elevava tativo de Nova Iorque pescou
terra ou se instalarem em frentes Agências e sue-agências em todô o território nacional. sua massa, colossal. Sua brutalidade um peixe que pesava cerca de
menos movimentadas, para um eles- Sucursal no lJruguái. Reguladores ele avarias nas prin- se levantava gigantesca por cima da 40 quilos. Estava já a ponto de
canço ou restabeiecimento bem me- . .

cidades da Amérl'ca, Europa e Atrl·ca. dcsolação desse povo. Quando uma

recido. Não o pode fazer. Os russos clpaíS pessoa chega à cidade de Tunis, fica puxá-lo da. água, quando um

não düo desclJ,nço, e contra-atacam. Il deslumbrado pela brancura lumino· tubarão assomou à superfície e

Os aliados fazem o mesmo e iniciam �aente em, florianópolis sa da parte européia. Mas, quando devorou o peixe. O médico não
ofensivas em toda a parte. A ação CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Scbmidt, O' 39 começa a andai' pela cidade, encon- perdeu a calma. Deu com força
na África é das que mais prejuizo a Caixa Posta) D. 19 - Telefone 1.083 tra alguns individuas extranhos, de

.

póde caus:,l,l' aos alemães. ..1 olhos brilhantes, a, pele amarrotada, à manivela do anzol e conse-

Obrigados a transportar, através End. Telegr.•ALIANÇA- os corpos enfraquecidos. As pernas guiu içar o tubarão que pesava
da Europa toda, homens e mate· jú 11:10 sustent9,ln os corpos de modo 250 quilos. Pouco depois o tu-
rial, sobl'ecarregam o seu já fraco

I
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. lTAJ1\.Í, normal. O sÍltl'apa Pey!'oulon d.ecl�- barão foi "operado" tendo o

.sistema de comunicações. Os solda- BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL rOl! certa vez que haVIa UlIl l1ulhao ,.

-dos mcsmo, estão cançados. Nenhum de pessoas sôbre os dois milhões ela I medICO extraido o primeiro
�lêles pôde ser dispensado, porque Tunisia que não comiam suficiente·· I peixe.

Visite_, sem compromisso. as novas instalacões da
à rua .Trajano 3, no edificio onde funcionou o Banco do Brasil.,

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para· presentes

RELOJOARIA ROYAL,
i

�
t
I
I

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
tf
� ti tuto cios ;\IadtiJnus. vi timad os .pe-

j'
los torpe,.déHll1enl:>.s pratic,adOS por
submar-inos do "1::,]XO" d ir-i girum

I Se ,10 :iL do Trabalh o sol ici laudo-

Ilhes seja, concedida a vantagem
que o decreto-lei, n. 4.S19, de 8 de
outubro de 1942, garante aos her

� dciros de militares que Ialeccrarn
� ou venham a falecer em consequêu
a I
ci <I ele naufrágio, acidente ou quais-
que]' atos de agr-essão causados

I pelo inimigo, uma pensão igual aos

i vencimentos elo posto superior,
I quando promovidos "post-ruor
i 1<:n1".I O assunto foi encaminhado ao

presidente da Hepúb li ca , tendo o
1\1. eh Trnbalho opinado que "o-

• pedido oxige exame narticutar e

: análise ruínuci osa, P'01' isso que, se

I é justo que o Estado assegure aos

i marinheiros ela Marinha Xlercante,

I' aos quais estende os deveres e o

regime disciplinar da i\Iarinh:l de

I Guerra, as )11eSllUi.S va n :-agens que
! este essa t-x l e nsâo, corno hC11) evi-

I d c a cia () ronsnlrnr iurlrl i c», in
. processo l�, M. 13.'1;);)-42, n::io p o-
d eria corre;' pu]' conta do regime
de seguro social, mas do próprio
Estado ou elos armadores".

o monstro tampouco ...
Eis a chave do mistério: Hitler já

IIse envergonha de festejar o nasci
mento do Partido Nazista, o mons

!ltruoso produto de seu cérebro mór-
"'�"""'...."=""""..".,,""""'.....,,"""".......,..........._.,_,•••,,.� _",;!I

bido. 32 vs -16 Diz a Imprensa de Portugal
Estará acaso querendo negar-lhe LISBOA, 17 (B. N. S.) -

instante, o sôpro do "gênio" guer- a paternidade? Crtencas checas eombatem o jornal "A Voz", acentua
reiro do nosso comandante-chefe". '"

que os raides da RAF cau-

OS alemâes saram danos extensivos à

I, -

COMPANHIA DE SECiUROS «SAGRES)} .� Conforme not íci as ch:;;;j:: via;Su�ia. as crianças em
indústria alemã.. e que a

- �' campanha da Tunísia esta-
Sub Agente Praga danificaram ou de str uiram. em agurnas das principais r u-,

va obrigando a Alemanha a
L. ALMEIDA _ Rua Vidal 19 fft as, vários telefones públicos, inscrições dos nomes das rU3S em

� Ramos, e ,'" consumir material com umaalemão e car taze s alemães. O 'protetor do Reich ordenou que
������������='==�����:::========:::=_ rop i dez assustadcra. Diz

os habitantes das respectivas ruas pagassem multas elevadas ainda o jornal que o moral
por eSS8S manifestações. (S C. 'L) I

�

h dc emao se ac a cons
í
era-

velmente enfraquecido para.
fczer face à ofensiva da
primavera na Rússia.

O "Diário de Notícias",
assinala o seguinte: "Si não
fosse a resistência britânica
durante as vicissitudes dos
primeiros tempos da guer
ra, não haveria hoje nem

Frente Oriental nem Frente
da' Africa do Norte. o que.
sem a ameaça para os ale
mã.es apresentada pela Ilha.
Fortaleza da Grã·Bretanha..
náo teria havido uma re

sistência gradativa dos rus

sos na Frente Oriental.

<

José L�ra. (Copyrignl da Iníer
Americana para O ESTADO)

Agente-Geral em Santa Catarina
Rua Peüpa Schmtdt. 2 -- eaixa Postal, 112

Telegramas - «Vi ar n a »
- FOlIe., 11'12

li§> fLORilANOPOUS ....

Sub-agentes nos principais munkipios do Estado

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

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

Deu que í'alar ao mundo a extra
nha ausência de Hitler às solenida
des comemorativas do décimo ani
versário de sua, ascenção - ou, para
ser mais exato - de seu assalto ao

poder. Sua falta foi tanto mais ex

tranhável quanto já se haviam tor
nado tradicionais as ameaças e in-

Em seguida, foi. lida a mensagem do
Fuehrer. 8, qual, aliás, nada de novo

continha. Como um velho disco,
sempre repelido. Eu ouvi as per
guntas do mundo. Não creio, infe
lizmente, que o pai do Nacional-So
cialismo tenha morrido. Doente, en

tão? Louco? Ora, sempre o foi. E

CAPITAL INTHiRAlMEHTE REALIZADO:

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

No LOPES VIANN11

vectívas que, anualmente, espuman- quem, poderá negá-lo? Isso, porém,
do de ódio e de cerveja, dirigia con-' não o impediria ele ir presidir a pa
tra os inimigos do totalitarismo. tuscada de Muních.
Perfeitamente compreensíveis são, Investigando as caUS88 prováveis
pois, as indagações partidas de to- do "eclipse" do Fuehrer, veio-me à
dos os cantos da terra: Onde estará memória uma velha sentença: "Fi
Hitler? Doente? Louco? Terá mor- lho feio não tem pai". Eureca! Nem
rido? E, pressurosamente, à guisa
de desculpa ("desculpa esfarrapa
da", como diz pitorescamente o nos

so povo) o Gordo e o Magro tarda
mudearam uma resposta: "Nossas
tropas, em difícil situação na Rús
sia, não podem dispensar, um só

A voz de Varsóvia-a capital fanlinta
Londres, 15 - (Do Pohsh News Service, para Intera!iado) _.�

Ouviu-se recentemente em Londres a voz de uma estação radiofôni
ca secreta que transmitia de Varsóvia. Pode-se imaginar as grandes
-dificuldades técnicas que tiveram os que realizaram a rádio-trans- Fõro
missào, sem mencionar o fato de que estavam arriscando a vida a

todo o instante. A emissão de Varsóvia dizia o seguinte: I
"Dirigimo-nos aos nossos compatriotas, falando dentre as rui

nas de Varsóvia, a capital faminta, fria e em trevas, mas ao mesmo

tempo intrepida e heróica. Continuamos a luta sem cessar e esta-
mos gratos aos nossos compatriótas em armas que estão lutando Rio, 16 (E.) - A United Press adianta que informações

da fronteira francesa dão conta de que as forças de ocupaçãocontra os bárbaros alemães em terra, no mar e 110 ar. efetuam intensas batidas em toda a França, em busca de es-
"Como não podemos transmitir por muito tempo, é impossível conderijos de armas. Refugiados procedentes dêsse país reve

descrever-lhes todos os horríveis cnmes cometidos diariamente pe- Iam que é cada vez maior a repressão às guerrilhas.
los invasores e dos quais só um pequeno éco tem chegado ao conhe-

.

Em telegrama de Zurique, diz a Reuters que, segundo
.

d d
.

O I
A

f 1 d I anunciou
o rádio de Víchí, as principais -linhas férreas fran-

cI�en�o o mun o. extenor. povo po ones tem uma pro unaa a -

cesas têm de ser guardadas contra as guerrilhas. Serão posta-
rmraçao pelo PresIdente Roosevelt. A Inglaterra. .. e os Estados dos guardas à noite, ao longo das principais linhas da estrada
Unidos" . ..

- a irradiação foi interrompida a esta altura. I de ferro, através de toda a França.

T. Eugênio Müller Filho e Oscar José Müller
ADVOGADOS

RUA DO ROSARIO. 116, - RIO DE JANEIRO.
em geral. Processos em todos os Minístertos.
llzacão de jazidas, aguas minerais e quérlas

dágua, Naturalizações.

Lega-

buscaE:m de armas

Pretendem equ.para
Cão aos her�e�fo5

mUltares
Hertleiros de segurados ]1U Ins-

:Excursão a históricas
cidades de Minas
Rio, 17 ("Estado") - Está

alcançando êxito fóra do co-
-

mum a iniciativa do Touring
Clube do Brasil no sentido de.
uma excursão às cidades his
tóricas de Minas Gerais, por
ocasiao ela próxima Semana
Santa. Serão visitadas algumas
das célebres cidades montanhe
sas que guardam nos seus tem
plos e monumentos aspectos
nítidos do Brasil colônia. As
sim, Ouro Preto, Sabará, Ma
riana, Congonhas do Campo e

outras cidades estão incluidas
no programa oficial da excur-'-
são, que o Departamento de
Turismo do Touring Clube aca-

ba de editar.

Prestígfa o Govêrno e 88:
classes armadas, - ou serás
um "quínta - colunista". (L,
D. N.).

A CRIMÉIA
LONDRRS, 17 (B. N. Sr)

Espera-se que os alemães farão
tudo' para conservar a Crirnêia ,

uma vez que a perda daquela,
peninsula se, ia uma cat.ást rcfe
para o exército de Hitler. 10-

forma o correaoondente do Ti
mes em Estamtul. Com bases aé
reas na Cr imé-a , os russos po
deriam bombardear as cidades
costeiras da Rumânia e especial
mente Plossti, a única fonte
considerável de petróleo que
ainda resta aos alemães, Assim;
a perda da Criméia seria um

golpe mais rude vibrado no

exército alemão que a perda
de Estalingrad i,
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Como os japoneses assassinaram iA l�C-r-é-di-to-'rv-1-út-u-o-P-re-d�-1religiosos nas ilhas Salomão ..
Londres, 15 - (Da Agência sinaram os prisioneiros a gol-

"Aneta" para Interalíado) -I tando-os depois. Entrementes, pes de baionetas, traspassando
Os dois sacerdotes católicos e atacaram repentinamente no os desapiedadamente, segundo
as duas irmães nussionarias, campo de batalha, atrás de suas se depreende do exame dos ca

cujos cadáveres foram encon- próprias linhas, com o aparen- dáveres. A tragédia deve ter
trados pelos nativos em 'I'asin- te propósito de impressioná- ocorrido, provavelmente, entre
boko, nas ilhas Salomão, de- los. 14 e 15 de setembro, sendo os

pois que os japoneses toram Três semanas mais tarde, os corpos encontrados no dia 23 18 de Marco
expulsos daquela região, foram invasores voltaram à Missão seguinte. Mais um Iormidável sorteio reallza rá a Crédito Mú-
detidos duas vezes e interroga- de Ruabatu e levaram pela se- A Missão de Ruabatu, que tuo Predial, no dia 18 de Fevereiro (õa.íeira),
dos antes de serem mortos a gunda vez os missionários, já era uma das mais progressis- , com prêmios no valor de
baioneta., atemorizados, e os mantiveram tas das Ilhas Salomão,

conta-I
r $6 250 00Os invasores atacaram duas sob custódia durante quinze .....a de uma igreja e residência "r- - "

vezes a estação míssíonárta de dias, quando já não se supunha para os sacerdotes, um colégio I Não vacile. Adquira. já a sua caderneta na séde da
Ruabatu, afim de capturar os existirem. e uma casa para as in�l�s. ce�"-11 Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
religiosos e submetê-los a um Aprisionados nas choças dos ca de 300 natIVOS católicos VI·· � rl� Ouro Preto n° 13.
interrogatório. Da primeira vez nativos, nas imediações do vem pelos arredores da Missão, � Consultas médicas grátislevaram os dois sacerdotes e as campo de batalha, os sacerdo- havendo maior número dêles �duas irmãs para a localidade tes estavam expostos a contí- nas aldeias vizinhas. As irmãs � r.n"1t1"Hni�ãi) lnÇ!n!;ai (lnenaS Cf. $2.00
de Taimboko, que fica a algu- nuas bombardeios e corriam. o tinham a seu cargo educar cer-I

'B" -
....

mas milhas para oeste. Nessa perigo de serem atingidos pe· ca de 69 meninas nativas, en-
! ....�"""""',_"".......�_ w=__'_......__......_

ocasião, os japoneses conser- las rajadas de metralhadoras. quanto �s padres se encarreg�-I! THE LONDON ASSURANCE Ivaram os missionários presos Quando os japoneses viram vam de Igual numero de mem-,!
.

;;;�:';a�;;�:;;;;;';�;';:;::si;�••$••••••• II!
.

era. SEGUR(�:p�:'��t:�:�)O DO SUL"

I.�..

·

; S E � JI S ; 1- __:�::��
- Rua ��;.:_ '::m", 19

• -D .fi. ...
��&f& i!!iI$riH

.

i Bili .&i.W'iIIiííWI!&l'lí

.. padrões maravilhosos. finíssimo 'acabamento das melhores ., (iABINETE DENTARIO
I CfábriCOS

do

PoíSS'BAãOeNncoTntra�s nOSBhalOcãeS"da i A LVARODEFlAMOS
: asa .Ia Ia: Cirurgião Dentista ��lr�o F�����:de de Medicina de

• Dlariarnente recebemos novidaoe s A Clínica Dentária de Crianças e Adultos
•

� v U : HGrário: Das S às II e das 1ft às 18 horas

•
RUA FELIPE SCHMIDT, S4 - FONE 1514 ; RUd V�tor Meireles, 18

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

Propdetários: J. Moreira & (ia.
S de Fevereiro

Foi entregue aos prestamístas Hlldn e Ivaldo Brasil
res identes em Flortanópolls, possuidoras

•

da caderneta a, 12.751, contempladas no sorteio de 4
de fevereiro de 1943, com o premio maior, em merca

dorias. no valor de Crs. $6.250,00.

-

Já estão sentindo doer.a. \ MILTON C. CARVALHO e

F
li

EBerna, 16 (D. P.) - Tanto a imprensa como a rádi-o alemãs ex-' LILIA C. CARVALHO armacla sperançaparticipam o nascimento de
pressam profunda indignação pela destruição que a RAF e a aviação � A SUA FARMACIAaliada infligiram nos recentes grandes ataques ás cidades da Alerna- 1 sua pr irnogeni ta
nha. Põem em relevo os danos e perdas causados nas igrejas, escolas, (I ELIZABETH. Rua Cons- Mofra 4 e 5 - FONE 1.6ft2

Fpolis.,6/3/43. Igalerias de arte e outros lugares culturais. Hoje, nas suas informações
.

E t dom! ..aos diários suíços, as autoridades alemã,s admitem que os ataques têm 11114-3---.......JL2i......·----...

3-v73 n rega a omlCI 10
demonstrado um poderio que não poude ser enfrentado pelas defesas .. _

alemãs. Ao mesmo tempo, o rádio de Berlim disse que a famosa biblio-
1eca de Munique está ameaçada de destruição por um incendio cau

sado durante o último ataque da RAF.

Aluga-se
a casa à
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
nior, 93.

CASAOLEO DE PEIXE

Casa Beirão'
Fábrica de artefatos

de couro
Pestas de couro para
colegiais (artigo forte e

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

Só na "CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes n° 3

-Florianópolis-
30.VB.-28 I

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades.
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atarlna
Rua TraJano n.O 16 - Sêde próprIa

Registrado no MloÍ'Stérlo da Agricultura pelo Oertítícado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
C6diJlos usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição

. FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos 08 Municfplos do Estado
�epre8entaDte da Caixa Economica Federal para a vende

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os couplns das all_6lices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A1'iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em
4a8 a8 Bepartícões FederaIs. Estaduais e Municipais. -01

COMPRA-SE QUALQUER

c. $
QUANTIDADE A

50,00 a lala
Devolve-se a lata. Tratar sómente na

TAMANCARIA BARREIROS
Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis

As forças e pOSSibilidadesLondres. 15 (Interaliado ) - Os governos al�s instalados

Iem terra estrangeira não são meros símbolos de poder soberano.
Têm meios para contribuir eficazmente na guerra.

Da Polônia e Checoslováquia chegam soldados e aviadores,
-

alguns tendo lutado na França, de onde chegaram à Inglaterra. A ------------

Polônia recrutará grandes forças, provavelmente, entre os milhões
de poloneses que vivem na América e que estão dispostos a dar o

seu sangue pela liberdade de sua Pátria.
A Noruéga conta com um pequeno exército que vai aumen

tando com a chegada de voluntários fugitivos do terror nazista em

seu país. A Rainha e o govêrno da Holanda, agora na Inglaterra,
tiveram que abandonar seu país, porém o Império Holandês e sua

Marinha mercante tem contribuído de modo extraordinário para o

Dr" Edgard Pinto de Souza esforço de guerra aliado.
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na A Bélgica conservou toda a sua Marinha mercante e controla

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi' assistente o Congo Belga. O Rei e o Govêrno da Grécia dispõem de um exér
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas- cito, duma força aérea e de uma pequena marinha.concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de .

mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alipio Correia Neto. Com O movimento dos Franceses Combatentes - movimento de
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof. libertação _ está em situação especial. O General de Gaulle é con- PRENSA Compra-se uma •.

Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden. .

dde Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso. siderado como o chefe de todos os franceses combatentes que, por de cartas. em ppa;:teit: �:t�d:ligado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. nrostate e bexiga. d AI d f d I' d N Áfrihérnias. hidroceIa. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações. to a a parte reúnem-se a e e na e esa a causa a la a. a nca e Oferta à "Casa Macedônia" _

t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de no Oriente Médio as forças francesas combatentes têm desempe- Rua Trajano, 8.
Saúde São Sebastião. te I. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernandli. I : t-

� � I::". 1 5 1MiChadG. tell, 195. Residencía. Rua Duarte Schutel n" 2. Tel. 1255 I nhado Importante pape na guerra contra os itananos e a ema ...s.

Não tenhas dúvida em de
nunciar um �'quinta.coluna�,
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

teira diplomado) Atende 08
Casa de Saúde S. sebasttão,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

5 v - 4
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ULTIMA HORA
Em direção a ESlllolensco

MOSCOU, 17 (R.) - Quatro rontas de lança fo
ram estabelecidas pelo exército soviê t ico contra o im
portante centro de Esmolensco, para onde as forças rus
sas marcham com extraordinária rapidez.

RepreSália da
LONDRES, 17 (Ro) - Em represália aos bombar

deios efetuados pela RAF contra os aeródromos nazistalõ
no norte da França, a aviação 'o lem

ã

bombardeou di
versas cidades do leste da Inglaterra, lançando bombas
explosivas e incendiárias.

aviaçã.o nazista

ao Comércio Vende-se
Aten�a-o Fala ád· d M A firma ORLANDO SCARPELLI comunica ao cornercio ,

« \I: a r 10 e OSCOU» em geral, terem deixado de fazer parte do quadro do seus au-

Moscou, 17 (R.) - Em transmissão dirigida para a xiliares os senhores Henrique Jorge Lang, Wolfgang Adolf Lang
Alemanha, o locutor da rádio emissora desta cidade proferiu as e Oscar João Lang.
seguintes palavras: «Alemães! Nos últimos três meses da atual Florianópolis, 11 Março de 1943.
ofensiva russa, vossos exércitos perderam um milhão de ho
mens, dos quais 300 mil são prisioneiros» !' "..,._ _ _ _ ..

Vende-se uma máquina de
caldo de cana, de ferro, com,
três cilindros, acompanhada de:
um carro de quatro rolos, com,
tolda.
Ver e tratar à rua Vitor Mei

reles, 11.
158 6 vs 1

Decretada a lei marcial em Essen
Londres, 17 (R.) - O jornal nazista "Essen National

Zeitung", em sua edição de 9 de março, publicou decreto pelo
qual se estebeleceu nessa eidade a lei mareial, tenda em vista
o devastador ataque levado a efeito contra as suas fábricas,
sexta-feira, pelos bombardeiros da RAF.

nhas estadunidense, britânica e canadense, chegaram a

completo acôrdo sobre a maneira como será eHmina
da a ameaça submarina na prox imo primavera.

O Embaixador avistou-se com o Presidente
Rio, 17 (R.) - Urgente - O embaixador da Ar

gentina, sr. Adl'ian C. ESGlobar, manteve conferência
com o sr. presidente dr. Getúlio Vargas. Sabe-se que
a conferência verson sobre assuntos econômicos e de
ordem financeira.

Cborcbill na Camara dos Comuns
Londres, 17 (R ,) - Ontem, pela primeira vez depois

que esteve atacado de pneumonia, o sr. Winston Churchill com
pareceu à Camara dos Comuns. Interpelado sobre a campanha
submarina, disse;"A campanha estâ sendo teita com integral
apôio dos aliados. Todavia, o govêrno não tomou em considera
ção a proposta do gral Smuts , que sugeriu o estabelecimento
de um estado maior aliado para superintender a campanha
aos submarinos do "eixo".

60.000 famílias sem te to
Londres, 11 (R.) Urgente - Dizem as radio

emissoras nazistas que, em Essen, 60.000 famílias
estão sem teto, "devido aos taques da RAF contra essa
cidade".

Um dos 200 dirigíveis
Washington, 17 (R.) - O:

Departamento da Marinha re-
velou que um balão dirigível:
acaba de realizar uma viagem
de 5.200 quilômetros dos Esta
dos Unidos a uma base não es--

r

pecificada. Essa é a primeira.
nota oficial sobre o vôo de um
balão fóra do continente ame-
ricano. O aludido dirigível for
ma parte de uma frota de 200"
autorizada pelo Congresso há,
9 meses atrás.

O cardeal HI'nsley Máquinas de calcular e Má-
menta, perde a igreja' católica quinas de escreverLondres, 17 (R.) - Após da Inglaterra um varão nota- Para entrega imediata:

110nga
entermidade, faleceu, na vel por suas virtudes e saber, MACHADO & CIA.

idade de 78 anos, o cardeal postos sempre em defesa da Rua João Pinto. 5
H· I bi de W st Florianópolisms ey, arce ispo e -

Democracia.
mari- minster. Com seu desapareci- _

·,õswiiEM}Es�vTtiCfíüiil7rfuüiülf·iOITEiiiiíSSEiCilvüs
Mais segurança no Atl8ntico

Washington, 17 (R.) - Os comandos das

Rio, 17 (C. M.) - A delegacia de cando o ministro do Exterior,

ai
Ordem Política e Social do Estado Minas, por não lhe ser possivel ex- quem culpavam da entrada do Bra- Ouvindo de preferência -as trans
do Rio vai remeter ao Tribunal de pandir-se, como desejava, transferiu si! na guerra, dizendo mesmo, Cala- missões de Berlim e Roma, os in

.Segurança um processo em que li- residência para a capital fluminen- zans, que "êle havia vendido o país, diciados se expandiam jubilosos com

guram como acusados nove ex-ínte- se, onde procurou de preferência e que a sua morte era benefício as notícias de vitórias alemães so

gralistas, um italiano c um alemão, fazer amizade com elementos filia-, para a Nação". bre as armas das Nações Unidas. E
os quais vinham participando de dos ao partido íntegrallsta, Dai seu No seu relatório, diz ainda o de- aproveitando a oportunidade que se

reuniões clandestinas realizadas na conhecimento e aproximação com legado de Ordem Política e Social lhes oferecia, faziam comentários
residência de um dêles. No inqué- Antônio da Costa Rios, João Batista fluminense, referindo-se a Franz os mais desrespeitosos e calumiosos
rito procedido por aquela Delegacia, da Costa, Augusto Lucena Carneiro, Heinen: "Súdito da Alemanha, con- quanto à orientação do govêrno, e a

está provada a atividade criminosa Adalberto de Castro Rocha, José quanto não houvesse tomado parte própria Nação. E é de ver-se que
dos acusados. Aranha Packness, Bernardo Henri- nas reuniões em casa de Calazans, Calazans não se limitava a doutrí-

O principal deles, é Macário Ca- que Quintanilha, Antônio de Souza é fervoroso adepto do nazismo, ten- nação verbal para manter ativo nos

�azans ou Macário Ignácio Cala- Gomes, e o súdito italiano Aceta do mesmo declarado desejar a vi- companheiros, os princípios políti
zans, desertor da Força Pública do Donato, que passaram a se reunir tória das armas alemães, o que por cos que abraçara, pois com essa fi
'Estado da Baía em 1930, c' que con- às ocultas, para fins tendenciosos, si só demonstra, o perigo em perma- nalidade emprestou ao seu amigo e

seguiu posteriormente ingressar na na casa, de Calazans, à rua Marechal necer solto, pois a qualquer mo- correligionário, Antônio Rios, guaro
'Força Policial de Minas, onde che- Floriano 591. mento póde embaraçar as autorida- da de Trânsito dêste Estado, o livro
gou ao posto de segundo sargento. Nessas reuniões, comentavam de- des, em auxílio dos nossos iníml- de sua coleção ideológica, intitula
Imposs1bilitaclo de continuar em sairosamente o regime do país, ata- gos. t do - "Brasil, Colônia de Banquei-

ros". - Tudo quanto se referia ao

Brasil, quando não atacado violen-
tamente por Calazans, era por êle
menosprezado. A Nação, dizia, fôra'
vendida, e era, hoje colônia dos Es
tados Unidos da América do Norte.
Para com o presidente da Repúbli
ca, se manifestava com expressões:
que bem refletiam o amargor de seu'

espírito, desejando-lhe a morte, co

mo afirma ter ouvido a testemunha
Ima Hora dos Santos; e de outras
vezes lhe atirava vocabulários pejo
rativos, tal como afirma a testemu
nha. Santina Pessôa, em seu depoi
mento. - E, no tocante aos brasi
leiros, relegava-os para um ponto
inferior, dizendo que a "Alemanha
i'ria vencer a guerra c nós servíría-.
mos de cavalos Para êles".

"".,
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