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° tenente Eduardo Simões fez

o traidor Stillner pretendeu dar um golpe de força no 8· R. I.
Relere a imprensa p nrtoalcgren- r., onde reuniu os soldados de des-t Eduae-do Simões uma relação nomi- veu, assim, mudar a guarda, reli �,\,� seu C�cPo�l11ento, o tenen�e Si

se que, perante o Conselho Eflpe- cendéncia germânica, fato esse que II nal dos soldados da guanl�, por I ranclo dela os suspeitos de f:nis, 1l1.o<::s, 3'(h�.l1tOll que �r�Ul: Shllne,r
cial de Justiça de Santa Maria, pre- .ocorreu cinco dias antes da d ecla- causa, naturalmente, dos ..

escen-l
tas, e colocando soldados de Indu- er a tls.cahza-do e sl:sl:,ertado POI

sidido pelo major Nabor Ribeiro, ração de guerra do Brasil à Ale- I dentes de alemães. Às 3 horas da bi tável patriotismo e absoluta con- q.ue agia �'omo ale:nao e, n.es.se par

teve inicio 'o sumário de culpa manha e Itália. Pr-osseguindo, o madrugada, diz o depoente, o se-, f iauça. Acentua que assim prvce-I t�culal" l,j�O pare�Ia um OflCl�l bra
-do� c�nspirad:�res. ele Cr�z A!t�. _A tenente Simões el�c13lr.ou que no dia gu.nd'o· tenente-conv,o,�a,elo Artur I de�� po:'�ue ._Stillner era suspejl,� :' sl�e��o. so e("lsecrevIa em alemão, era

prrmena audiência ele mqturrçao G ele setembro, a noite, o tenente Sui.llner, manelou acoi uar o soldado i por OllLIO lado, esses fatos OCOI- PI cs dente uma s ocie dade cons-

'I d I- b"
.

I'
G d ternl d fi tituida unicamente de alemães e

de testemunhas teve lugar no qual'. Stillner, que era suspeito como na- eo ioro vor t, tam em :lenuncla- nam. a e se ell1ür?, 'even. o-soe
'I z ista 1)'01' causa de sua conduta do conhecido como per-igoso na- cons i.derar que, na vesp era, d i a :;, tcuto-brasi.leiros, reconhecidos co

teI do Regimento Mallet, achando-
I esta�a como comandante da guar� zis'ta, para lhe entregar o �omando I estiv'era no quartel o pastor Germa- mo nazi.stas.

se presentes t�dos os .membros do

II da. É regulamentar, esclarece a das armas. ° tenente Eduardo Si-'I \10 José Becker, tendo, ainda, a A certa altura dos trabalhos, o

Conselho e l1;a1s o, audrt�r d,e Guer: testemunha, dar-se ao comandante I mõ'es declara, então, que estranhou rádio de Berlim, poucos dias ano advogado da defesa, dr. Fernando

Ta:., .elr: A�l:ellllO. Ch�gaS,� PI 01\lOt01 da guarda uma relação elos

sOl-I
todas essas provido enci.as, inclusi-I tcs, �n:mci.�rd,01 atreV'ida�men- do 0, tez uma pergunta à testernu

mhlitar, (ti. Benjamin Sabat e ad- dados que a compõem. Artur Stil- ve a pr-eocupação de Stillner pelos i te, que rr i a acontecer alteração da nha, sendo a mesma rejeitada pelo
vogados �e defesa, drs. Fernando Iner, porém, pediu ao tenente soldados tenlo-brasileiros. Rcsnl-Io;-dem em alguma parte elo Brasil. Conselho, depois de le-Ia contesta-

.00 0, JOH'O, Augusto Rodr-igues e do o promotor militar. Este foi o

Veriicius Segala. único incidente ocorri elo, trans

correndo os trabalhos num ambien
te de serenidade.

que passou a servir, virou as fichas
(los solelados teutcs-brasileiros de
cabeça para baixo, separanrlo-as.
Acrescentou que os pastores Hei ne
e Becker, também denunciados,
mautl.nham ligação entre si e com

Stillner. Adiantou que o padre
Becker esteve no quartel do 8°. R.

o
clar a e brilhante exposição dos fa
tos de seu conhecimento. A situa
ção do tenente Stillner foi ampla
men te focalizada, fi canelo provado,
pelo inquérito, ser êl e conhecido,
por muitos soldados, corno padre
luterano, pois fazia predicas cm

alemão, nos chamados congr-essos
de sua igreja. Os trabalhos do Con
selho Especial prosseguem, afim de
serem ouvidas as demais testemu
nhas arroladas .n o rui doso preces
S-D.

Prestou depoimento o primeiro
tenente Eduardo Simões, da guar
nição ele Cruz Alta, fazendo impor
tantes esclarecimentos. Disse que o

tenente convocado Artur Sti llner,
um dos denunciados, quando foi
para a companhia do 8° R. L, cm

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Bet'�!s,r!�t�u�!�OS u!a����!st�!���!�� Talvez seja o a· grande erro de Hitler
Roey, arcebispo de Malines subscrita por dezenas de bispos Washington, 26 (De Sandor cidir empregar gáses venenosos, alcançando grandes vantagens
belgas, denunciando o recrutamento de belgas para trabalhos Klein, comentarista especial da cometerá o seu terceiro grande com a aplicação de nossos recur

forçados na Alemanha foi lida domingo passado em todas as United Press) - Alguns peritos êrro estratégico. Os seus dois ou- sos para a guerra química. Sabe-
igrejas da Bélgica

.

Iormou ho l A'
.

d N tí "

"
' a? que m ormou roje a ge�lcla e. o teias norte-americanos em guerra qui- tros grandes êrros foram, segun- mos que a Alemanha possue grau-

Belga. Belgas - dIZ a carta pastoral - estais sendo convo-. di
.

H' I ' d el' I des estó d' I
cado pelas autoridades de ocupação, máu grado a intervenção mica acre itam que, se rt er ce- io se acr:_ ita em gera:

.

I es estoques
.

e gas e, em gera.

'das autoridades legais, do rei e da Santa-Sé. Protestamos con-
........................._..........�.-...- ............-.-� J - Nao haver tentado a inva- temos conhecimento dos lugares

tra isso, bem como contra a apreensão de sinos das igrejas, Dr.. Bulcão Viana são da Grã-Bretanha imediata- em que se encontram seus estabe-
contrariamente aos dispositivos da Convenção da Haia". Há três anos, precisamente mente após Dunquerque; lecimentos e sua capacidade de
........................................8........... às 19,40 horas de 26 de março 2 _ Ter calculado maIo po- d

-

D t doi 'lt"
Os sold!lild I d t ele 1940, rendia o espírito o pro uçao. uran e os OIS u unos

U OS pU aram o rem inolvidável patrício grai.vmé- derio da Rússia. anos, não foi negada nenhuma so-

Estocolmo 26 (Reuters) Set old d 1
-

I)OI' díco Antônio Vicente Bulcão d di h
. .

,
- e s a os a emaes, O emprêgo de gáses levarI'a os ma e In eIro e, graças a ISSO

.-

d t
.

d S
' .

N' Viana, - o "dr. Bulcão" queocaSlao a raveSSla a ueCla para a oruega, saltaram do toda a cidade respeitava pOl' anglo-norte-americanos a exercer temos contado com os melhores
tre:n e.m Oester�u�d e entregaram-se às autoridades suécas. A sua vida honesta e pura e por I I 1 t" d dI'

.

d
AgenCIa Telegraflca Norueguesa, em Londres, por sua vez, seu coracão de inestanc;lycI represá ias. Muitos a iaaos, parti- ecmcos o mun o. mCla a a

informa que 12 soldados pularam do trem que se dirigia a Nar- bondade." .

cularmente os Estados Unidos, es- guerra química, tenho a certeza
'ly C' d t' AI d ld d Por mais- ue, 30 .aIlO� vi"eu d d dVI",. InCO en re e es, to os so a os rasos, foram capturados 'I tão em condições de respo1101er VI'- e que po eremos surpreen er o

e e em nossa terra, que, entre
no dia seguinte, enquanto os outros restantes ainda não ti- tant.as ,outras, el·egêJ'a para o gorosamente t:om essa arma. lmmlgo".
nham sido encontrados. Os referidos soldados estavam regres- exercicio ela sua hUlllaníssima I

"'''''0.1_-...,.-__.-",."""-."..,.."",...".-"".-",••..,•• -,,,.""'••"",••�._IJ'.'_'..""..'_.-""."""..""'•.oI'I••.".."".........- ....

sando à Noruega após a terminação de licença. São as primei- profi'ssão. Clínico de alta pro- Uma misteriosa transmissom
Tas deserções nazistas publicadas ultimamente. ficiência e larga prática, e européia deixou entrever que a A apreensão de obras portu-
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·-I· fi�l�i,óe��Ji����lj��i�l:�����E �I:;:�:%p����v;����::� .�e���� L:::::,s 2Ge���:�)s �ODi��S:�i�osIlhares de contos aos herdeiros,

Sta�I"l'Oa,c-iqmUae Coloaellsl.IIJllial'lv·tao,' Icllol,ljloIacansi= nião dos peritos em guerra quími- círculos edi,toriais desta capital.

R )
-

ca foi claramente expressada, em que os editores portugueses estão

io, 26 (C. P. - Informam de São Paulo, que em sua últi- se a ambicão mercalntil e o procurando obter ordem ele apre�

S d d P d J imediato interesse do lucro. janeiro último, pelo maJ'or gene·
ma reunião, o in icato os roprietários e ornais tomou impor- ensão, no Brasil, das recentes edi-

Agindo como agi'u, atendendo ral William Porter, chefe do servI.
tantes resoluções. Assim, foram suspensos os suplementos de toda ÍJnclistintamente aos que o 111'0-- ções das obras de Gonçalves Cres-

cu
- ri ço de guerra químI'ca do al'�enal po FI'�lho de Almel'da e An·tero dI()

natureza e estabelecida uma tabela fixa do número de páginas para
ravam, nao se neganuo nUll- - v ,«1

ca a socorrer a v,oz aflita que de Edgewood, falando a um gru- Quental, publicadas no Rio de Ja-
matéria de redação. Foi também abolida a inserção graciosa das pelo seu amparo clamava, el'", d' I neiro pela "LivreÍJ:'os ele Portugal

d 1,·
,

l' I po e Jorna istas que VI'SI'tOU o

relações e nomes em cerimônias, discursos e relatórios, além da na- por exce enCla, o mec ICO (,J bpobre, a cuja cabecei.ra, hUllIi 1- estabelecimento."Acreditamos __ Limitada", so a. rulegação de que

tureza, possa ser reduzida ou sintetisada. Firmaram o convênio nes- .dÍ'ssima, bastas vez·es, não dei- essas obras não podiam ser edi.

se sentido a "Folha da Manhã", "Estado de São Paulo", "Correio x,ava apenas a receita, senão declarou, então - que póde ocor- tadas sem autorização d-os possui-
também o. dinhei,rG para a fa1"- r r I I f' d I d

.

"t t'
Paulistano" e "Diário de São Paulo" . mácia.

e a go que ace ere o 1m a (ores e seus OlrelOS au o,rals.

..................................................... Ao fechar os olhos, no der-. guerra. Se o inimigo recorrer ao nesta capi.taJ.

"er�' I· que acaba prl·sl·onel·ro
radeiI'o sõno, foi chora:do por emprêgo de gáses, talvez modifi- ---L-+-ÓÇ-.10---.&R-AV-I.Jágrimas as mais sincera"" __ Caspa'.11L4.
coisa que a bem pouca gente quemos a opim'ão sôbre seu uso, LHOSA!

N I 26 (U P) O B d· f d G aconteceu... Na condução de
ova orque, ..

- ureau e In ormações e uer- 'seu corpo à sepultura, naque�a
Ta revelou que o major Cario Emmanuele Buscaglia, piloto de um tarde triste que a chuvarada

avião torpedeiro, ao qual os propagandistas italianos denomI'navam inda mais entristecia, as mãos
,d,a gente pobr·e, que disput.a-..

o maior herói naval e aéreo da Itália", depois que seu comando vam as alças do esquife, eram
O considerou vitimado numa ousada missão, se encontra prI'sI'oneI'ro bênçãos vivas e protes-t.os ele

perenal gratidão.
dos aliados no Hospital de Argel, onde está sendo atendido pelos Fo·i político e adminisb'ador,
f I· b'

A •

O I d
.

I'
.

f latravessa,ndo, de conciência
acu tahvos ntamcos . a to coman o lta Iano In ormou aos J 3 limpa, as alturas, muitas vezes

de novembro que Buscaglia não havia regressado a base após a "vi- veI'tiginosas, da viela pública;
tória" do Golfo de Bougie, onde um cruzador um destroier e dOI's mas, sobretudo, foi como mé

dico abnegado e humanitário
barcos foram atingidos por bombas e gravemente avariados, ao mes- que o seu Illome perdura, redi-

.

d
. - .

I vivo, na memória do povo quemo tempo em que um naVIO e mumçoes Ia pe os ares. ainda hoje chora a sua falta.

Diabolicos en�enhos nazistasL '

Quartel General aliado na Áfri- fusamente semeado de minas e ar- 50S, os ítalo-germânicos abando
�a do norte, 26 (U. P.) - Todos madilhas como as zonas do exér- nam, de forma que não desperte
os exércitos aliados em avanço in. cito tunisiano. Os alemães em- o menor receio, relógios, punhais,
formam que encontram suas rotas pregaram muito tempo, material e .Iivros de notas, ao longo das es.

cobertas de minas e armadilhas mão de obra na preparação dês- tradas, nos aeródromos, trinchei
de toda espécie, em sua maior ses obstáculos e tornaram mais ras e redutos, - objetos êsses a

parte, de manufatura alemã. dificil a localização das minas, que estavam presas as espoletas
Provavelmente nenhum campo que dissimulam com todos os

I
de poderosas minas, para de fIa

�e batalha da história foi tão pro-. meios imagináveis. Em alguns ca- garem ao simples toque.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A partir de hoje, todas as quintas-feiras, a B .. B .. CiJ (British Broa d ...

castíng Corpuration], de Londres, irradiará um programma espe
cial para o Brasil, às 21,15 horas (9 e 15 da noite), que' será
retransmitído pelas rádios Cruzeiro, do Rio, e Excelsior, de S_ Paulo JIr,•

Tarefas que
se completamWashington - Por via aérea -

(Serviço especial da Inter-America
na) - Temos tratado repetidamen
te da campanha anti-submarina em
que se empenham norte-americanos
e ingleses. É que os circulos milita
res mais avisados desta capital atr i
buem a essa campanha uma impor
tância decisiva no desenvolvimento
da ·guerra."Ha mesmo quem afirme
que um êxito substancial nessa cam

panha importa tanto aos aliados co
mo uma vitória rápida na África
do Norte. Na verdade são tarefas
que se completam, e cuja realização
constitue premissas para a invasão
do Continente.
Os gó lpes que teem sido vibrados

contra os centros de construção de
submarinos da Alemanha repetem
se diáriamente. As últimas notícias
relatam uma operação levada a efei
to exclusivamente por aviadores
norte-americanos. Referimo-nos ao
bombardeio de Vegesack, base de
submarinos do noroéste alemão.
O "raid" foi feito por "Fortale

zas Voadoras" e "Liberators" da 88
Fôrça Aérea do Exército dos Esta
dos Unidos. Esses pesados e terrf
veis bombardeiros agiram sem qual
quer proteção em plena luz do dia.
Lutaram longamente contra esqua
drilhas de "Focke-Wulfes" e "Mes
serschmitts", causando pesadas pen
das ao inimigo. Foram alcançados
impactos sôbre grandes áreas de
objetivos, especialmente sôbre edi
fícios destinados a obras de reparo
de submarinos.
Dessa maneira a fôrça submari

na, em que Hitler depositou suas
melhores esperanças de defesa, vai
sofrendo golpes sérios e repetidos.
Ao mesmo tempo a situação na
África do Norte evoluiu de maneira
segura para a derrota completa de
Rommel. O marechal alemão vê re
duzir-se dia a dia a área de suas ope
.rações, o que não é aborrecimento
pequeno para um militar tão aman
te de diversões subitas. Norte-ame
ricanos, ingleses 1\ franceses vão
avançando lentamente, apesar das nazistas. Mas esses sucessos ainda
péssimas condições criadas pelas não conseguiram contêr, no seu con
chuvas torrenciais. Os norte-amerí- junto, o ritmo da contra ofensiva
canos, com a retomada de Gafsa e russa, que já está ameaçando séria
a perseguição que imediatamente mente a linha defensiva estabeleci.iniciaram ao inimigo em fuga, cau- da pelo alto comando alemão apóssando-Ihe pesadas baixas, assinala- a derrocada de Estalingrado.ra.m uma vitória brilhante que vem Luta-se na África do Norte, na
peorar sensivelmente a situação de China, na Europa, nas estépes rus
Rommel no setor mertdíonal. A re- sas. Todos os esforços dos comba
taguarda das forças alemães fica sé- tentes das Nacões Unidas estão di
riamente ameaçada na linha Mareth, rígidos dentro 'de uma estrategia co
contra a qual � 80 Exército lança mum, ha muito preconisada pelouma forte ofensiva, Presidente Roosevelt. Assim as bom-
Registam-se, é certo, alguns su-

r
bas dos aviadores norte-am�ricanos

cessos alemães em determinados que estão caindo sem cessar no�pontos d� frente russa. As condições centros nevrálgicos dos dispositivosatmosfencas tornam-se um tanto, defensivos alemães' vão desbravan
mais favoráveis para os exércitos I do também o cami�ho para Berlim.

•
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ASSINATURAS
Na Capital:

A.no Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso c-s 0,30

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

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu-

I blicados, não serão devolvi
dos.

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

TÓPICOS & COMENTÁRIOS

Fuga de revolucionários irlandeses \ �E�S�'�(!NTOS!���()'Irlanda do Norte, '25 (R) - da casa se achava ausente, os 20 "Os homens são poucas vezes,
Foram presos pela policia militar metros de comprimen to, por baixo homens penetraram na cozinha e, o que parecem; êles trabalhamdo "Eire" 11 dos 20 membros do elas paredes da penitenciária. Noi- atravessando as salas, foram ele
exército republicano que fugiram te após noite, por espaço de um encontro a um caminhão carr-ega- incessantemente por parecer o.

da prisão de Londonderry, onde mês, cavocaram o subterrâneo até do de móveis, que se achava para- que não são". Marquês de
se achavam internados e que cru- a manhã de hoje, quando cornple- do na frente da residência em Maricá.
zaram hoje a fr-onteir-a. Os restan- taram a última etapa através ele questão, t e

tes encontram-se cercados nas meia tonelada de carvão, arrnaz e- Os fugi�jvos atravessaram a

fron-, A ANEDOTA DO DIAmontanhas, onde se refugiaram. nada no rporã,o de uma residência teua rapidamente, apontando me-
Oh f J ca I Que surpressj'Para conseguir a fuga, os pr i- das proximidades da prisão. Justa- .tralhadoras aos oficiais aduan ei-

-

. U .

siorieiros cavaram um túnel de 33 mente no momento em que a dona ros. Há mais de um ano que nâo,
nos vemos. Tua mulher conti
nua ainda a considerar-te um
tesouro?

- Qual! Agora, ela passou �,

considerar-rr.e tesoureiro.

Livros à venda
"o DIREITO", obra com

pleto, encadernada, em' 119;
volumes com os respectivos;
Indices, tt.1mbem encader
nados.
"(:ODIGO CIVIL" comen

tado por Ferreira Coêlho,..
em 26 volumes encaderna
dos.
"Jurisprudencia do Supremo'
Tribunal Federal" em 2$
vo 1 umes encadernados com

o Indice até lO volurrres.
. I'Legislação FedEral" de.·
l : Janeiro de 1937 até ():>

presente.A "EU SEI TUDO" revista,
completa em 94 volumes en

cadernados, tendo cada vo

lume tres fasciculos.
"1 Ilustração Brasilei·

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

contendo a Constituição do'
Império e os comentarios
de Barbalho, Carlos Maxi-
- miliano, Araujo Castro, Au-
- reUno Leal, À. de Roure e'

Os órgãos da Estatística Militar I outros às diversas Consti·
têm apôio legal, quando intimam

I tuições da Ren{lblica.
o produtor e o vendedor a mostra_r

I V t t � à rua "De07
o que possuem em seus estabelecí- er e r2a3

a

mentos. (D. E. M.). dóro" na .

........•.............� � .

i SE�AS i
I: pcdrôe- maravilhosos. finíssimo acabamento das melhor es :,_, ícbríccs do país, são encontradas nos bcrlcôes da """"

: Casa SA T BOS :• Diariamente recebemos novidaaes •

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

O PRATO DO DIA
POLVO GUIZADO A' POR-·

TUGUESA - Depois de pre
parado o polvo fresco, corte-o,
em pedacinhos e leve-o ao togo
com um bom refogado feito em,

azeite.
Deixe cozinhar

se o molho com

farinha de rosca.

bem e engros-.
um pouco de-

Junte azeitonas e ovos cozi.·
dos. ferva um pouco mais e,

sirva sobre fatias de pão aman-

teigado.
Arrume em prato raso uma

camada de biscoitos champanhe;
umidecidos com a calda de a

meixas misturada com rhum e

arrume em camadas biscoitos;
creme, ameixas bem picadas",
novamente biscoitos, etc.
Enfeite a gosto e leve à ge

ladeira.

Machado & Cia.

A reuulamenraçéo da caça Alugam-se i: �::�o�o mínístro ua Agrículruru assi- des e nos terrenos adjacentàs nu- riú s/o; contando cada uma
nau a portaria de caça para o cor- ma faixa de seis quilômetros em dois pavimentos, tendo cada
rente ano, apr-esentada pelo Conse- torno €tos açudes de um milhão de casa 5 quartos, sala de [anlho Nacional de Caça., metros cubicos e de três quilôrne- tar, sala de visita, garage,Ao fla,zer a entrega ao titular da tros. nos de menor capacidade. Fi- quintal, galinheíro, 3 insta
pasta ela Agricultura do mesmo ca também proibida a caça no ter- lações sanitárias, tanque de
pergaminho, o dr. Alberto Rego rbtór io cio futuro parque de refu- lavar roupa; instalações de
Lins, presidente do Conselho Na- gio e criação no Espirita Santo e radio e telefone em butldas ,

ciorila de Caça, aludiu aio desenvol- em vários municipios, de alguns etc. Tratar com o pr opr le
vnnento do serviço da caça do Br a- Estados onde inu.meras espectes tário, Dr. Agri138 de Castro
sil e' à cOlaboraçã.

o dos técnicos, úteis estão ameaçadas de extinção.

I
Faria, à Rua Vítor Meireles

dos amigos da natureza e de mui- As proibições temporárias ahran- n° 24, Consultório médico,
tos caçadores dos Estados na def'e- gem zonas reconhecidamente de- Telefone no - 1405.
sa ela fauna. Disse ainda que a úl- vastadas, 52 v-58
tima portar-ia assinada pelo atual
ministro alargou as medidas de
proteção temporária de várias zo

nas ameaçadas e deu sensivel im
pulso à <obra de educação dos pró
prios caçadores.
A Portaria estabelece o seguinte

período de p enmissão de caça de
animais silvestres para fins comer

ciais e esportivos no corrente ano:

de 1° de abril a 31 de agosto nos

Estados do Espírito Santo, Rio àe

Janeiro, São Paulo, Minas Gerais,
Paraná,

.

Santa Catarina, Rio Gran
de do Sul, sul da Goiaz e Mato
Grosso; de 1° de junho a 31 de cu

tubro nos Estados do Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Per
nambuco, Alagoas, Sergipe e Baía;
de 1° de maio a 31 de outubro nos

Estados do Amazonas, Pará, Ma
ranhão, norte de Goiaz e de Mato
Grosso e Território do Acre.

Agências e

Representações
Caixa postal - 37

RUI Joio Pinto - !5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agente. nos principal,

muncipiol do E.lado.
17P.

--

THE LONDON ASSURANCE

Camisas, Gravatas. Píjames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só �a CASA MISCELANEA.
- Rua TrajaDO, 12.

e

crs. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Represen tante)

L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

LIRA TENIS CLUBE
Plebiscito os Sóciosentre

A Diretoria do "LIRA TENIS CLUBE", desejando colocar
"Parquets" em seu salão de dança, quer saber a opinião dos seus

sócios, os quais poderão visitar, à Rua João Pinto n. 9 ("e. Ramos
& Cia. ") a exposição dos diferentes desenhos, dando o seu voto
para o que mais lhe agradar.

Dada a urgência, fica marcado o prazo de 3 dias, a contar

,delta data, dentro do qual se procederá o "plebiscito ".
Florian6polis, 25 de'março de 1943

A DIRETORIA

Fica proibida a caça no Distirto
Federal e nos municipios das capi
tais do Martamhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernam
buco, Alagoas, Sergipe, Baía, Es
pírito Santo, Rio de Janeíro, Mi
nas, São Paulo, Paraná, Santa Ca
tarina e Rio Grande do Sul e nos

OLEO DE PEIXEdistritos que são sédes das capitais
do Amazonas, Pará, Rio. Branco,
Acre, Mato Gl'OSSO e Goiaz. A por
taria veda também a caça nos açu- COMPRA·SE QUALQUER QUANTIDADE

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

TAMANCARIA BARREIROS
Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

inimigo do Brasil (D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f Os danos na França em

Iflfl� I �B�n�����:e��i�::��, l;��;:��
,

.

,
400.000 pessoas na França tive- .

d
., , ..A

-

ram suas residências danificadas dn
o comIss�no; reparaçao

! A '

d h I' as casas nao e fácil, devido à
I em consequencia a guerra, . a-

----..............- ...........�-�- vendo 75.000 casas completa-] escassez de mão de obra e difi-

InternaCI=n, n�1 X figneire'nSD I despertando grande entusiasmo mente destruidas, de acôrdo com I culdades de transporte".
IIh u ui II li I 11 a fundação, nesta cidade, de (

�

n· r
-

I mais um clube que receberá illI"la
r $ ri N d ' erve!a, na a lils nao

Ontem, no estádio "Adol· os do Internacional: Rui, Decio1o nome de "Clube Guara iú»; !wd iOnarlO � I ii a � é para civil
ia Konder", defr�Jntaram Te�

.

h (") I dI)·' O 'I· ·,1 C 1 Estocolmo 26 (U P) A• - ., �ounn a ,.<: , encontrando se a lista de a' e- tiO, l> me IVluUO ar os .cJ >,' ,.-

S? aSlq�adpros do Interna- 4 a 4 foi o resultado dessa I
sões com o sr. Tito Espez irn. Mor-eno, que aqui chegou dizendo- imprensa nazista revela que no

cl.ona ,oe orto AlegL'e, e o

I
partida, que entusiasmou atar, * se milionúrio boliviano, proprietá- futuro só se venderá cerveja na

Flgueirense, local. cida í

lor ianopo itana., A renda global do rio de minas na Bolívia e estar es- Itália aos membros das forças
Reinava grande espectati- O juiz f o i o sr , dr. César peranrl o receber grande herança armadas, e que a fabricação

va em torno dessa partida,' Seára, que arbitral! com impar -

«Relâm!)ilgo» de sua gcnitora, está sendo preces- dessa bebida foi "novamente

hPois, o "onze" visitante cialidade. RIO, 26 (:R,) - Informa- sacio p ela Delegacia de Vadiagem,

I
diminuida devido à escassês de

avia obtido louros no re- A renda atingiu quase seis se que o resultado elas 4 em virtude ele haver lesado um matéria prima". Em conse-

cente campeonato, concor mil cruzeiros. rodadas do Torneio Relâm-' saccrdotc, no município de Bata- quêncía dessa medida, a situ�-
rendo com a maior parte pago, no Rio, foi de 310.905 tais, em 55,000 cruzeiros, Interna- ção da Itália quanto à cerveja
dos elementos que, nesse Em Jaraguá cruzeiros. do no Husp i lal Santa Rita, por torna-se peor do que a da Al�-
certame, r epreaerrt o r c rn o Jaraguá, 26 (E) - O conju- e necessitar uma intervenção cirúr- manha, uma vez que neste pais
Íuteból dos pampas. to da «Associação Atlética» eu Vão ser punidos gica, Moreno, dombngo último, ao os civís ainda podem beber al-

Ent,retanto, o p esar da f'c- lrentará domingo, d ia 28, o qua- que se supõe, fugiu pata o Rio, Sa- guma,embora bastante aguada.
ma que cercava o conjunto dro do "Seleto Esporte Clube RIO, 26 (R) - Adilson e bc-se que o malandro lesou o S0l! r- . .. C" SA MISCEvíaí.to J. - t do Bananal" Russo, Dor l·nfI·aço-?s come, "

1 1 li I' ornora: ria. r
n Le, nao orereceu o d'. •.

h -

propno ae vogae o, que le empres· . A ;;\7'
.

,,' '"
..

"match" lances ern oc ionon- tida.iJ durante o Torneio Re- tára 5.000 cruzeir os, para trata'll. :� '-''"1 é sane, economIzar

t (lube de r"tpl.;;1 1" f 1'" des, uma vez que o esqua-
Ia � - fu .. !Jv ,.ampago, rorcm mu .0' os mento de saúde. Verificou, depois, 1:" Ir� '?:. _,

,., li"
drão de aço" soube impor, Jaraguã, 26 (E.) - Está em 200 cruzeiros cada um, o advogado, que Moreno era um! LUh,lDl V IOI�1ill.aa
se, valorosa e entusiastica 1 ••e�@!O@.�1$1lt9Ga�(5eeô\l.(iI)G8t9••�••ttfl.".8ê)••ORJ@ft9G.3@GQt".. p.erfeito chantagista.

I Cairo, 26 (R.) - A luta na
znerite , numa partida em OClOOOOQO"""""""':.oocoooo""""""",��' ....",._, ocecoccc """"""==>=.xJODOQ""""""",

Proezas de um submarino Tunísia ganhou carater particular-
:li�:.einou completa disci � HERCluo WAGNER i � VIUVA PATRíCIO CAl- � 'x'

I mente violento nas vizinhanças de
Não deve ter p c ssodo des. i e

�
. DEIRA DE AN- I� Washington, 26 (A. P.) _1\. Zarat, onde os britânicos introdu-

p.ercebida a fo�,t� e íridescc n � GHlí R. WAGi'lER � DRADA O Departamento da Marinha ziram uma cunha perigosissima
tmuada resistência do Fi- � S anuncia que um sub.�arino, sob I para as linhas inimigas. E' certo

j:;��e�s���ei�f�u�uin����a�� � �::t:Ci;:s:a: �:u:u�:rer�: � � �::t�ciP:es:o::usdePa:�:� � �v��:�n�od��r�a����'�li�n���: que contr� essa "ponta, d� lança
'te no resultado final. Ilações

o contrato de ca-

� I
relações o contrato de I� truiu dez navios inimigos, num foram enviadas ondas de carros

Avila e Adolfo, aquele do sarnento de sua filha casamento de seu filho total de mais de 50.000 tonela- blindados", mas até o momento

InternacioI].al. e êste do Fi. MARIA DE LOURDES 8 8 JOSE' com a srta. das, em um ano. Êsse submari- nada se sabe quanto à sorte da re-

gueirense, são elementos � com o sr, José Caldeira

I �
Maria de Lourdes

81
no tem a seu créd�to a de.strui- frega. Indica-se, porém, que se

que merecem destacados, o � de Andrada Wagner ção de sete cargueiros, dOIS na- , "

f d I jados
o primeiro }:e'a calma ex- """""""'uooooooo"""""""'�,.,.,...._ """"""'" """"""""XlOOClOOOJOOOCOOQ _cooccoooo vios-transportes cheios de tro- o: imperiais ossem esa o

traordinária e o último pe- _DOOCICOOCIC>:lOO'JcoD pa e um submarino, todos íni- desse ponto provavelmente te-

'la SEgurança com que mo- � � migos. O comandante Ferrall, riam que retirar-se também do'
-vimentava a pelo-to. � Maria de � referindo-se às proesas de seu lugar onde conseguiram criar po-
Chocola te e J aímo tom

I LOU�d.es i
barco, teve ocasião de dizer: siçôes defensivas isto é em volta

bem se destacaram, apre, "Quando em missão de patru- d Zh'
.

'
. -

Jose .' e izaou pOIS sua posiçao se
sentando os conhecidos pa- lhamento, VImos o submarmo .,

'

'1
�

drões de jogo. � n O i V O S � japonês, que estava próximo de tornarIa msustentave•.

Porém, de todos os ele- iFpOlis., 2a-3-�3� uma de suas bases, navegando
mentos do "esquadrão de N' 180

uaJOO1XXI""""""",_

3 v-I
à superfície. Submergimos, an- I!���. b

1t.HL
caço" merece citação eape-

tes que êles nos vissem. Depois =',� IJ��
cial o valoroso Mandico, F· t' I d'" I

desferimos um torpedo que o
� v ���\,.-... �{.�

que muito fez no senti OI UIU espe acu O a mlrave atingiu em cheio. Pouco de- �t ;;;�� ,'� _ ,,�p sePl
!os�� ;o��çt�: :,empri��Tpu�� Africa do �ürte, 26 (U. P.) _ O cendo sem o mÍIümo, acidente, foi ����n��!f�sn����e��v��f��ã� I �,. '\..� �le�{�da

acho que êles não souberam ,'\..,
, 'OJ.ta',.teVol,mente, auxiliar de fato os brigadei'ro do Ar Eduardo Gümes coisa m11rav'ilhos·a .. j� interessante �

�

que dependI'"'m das . h I
'

I Cl I quem foi que os feriu de
.,... suas JO- e seu 'ospee ,ell'Ü gener.a, , ar (, as· notar que os pal'a{IUedis,tas leva-

d morte" .

ga as. sistiram há poucos dias a demo,ns· vam consigo não sómente todas as !II'fiIi,OCélio, Raul e Augusto tração de tropas paraquedis,tas ele armas necessári,as para agir contra (c-A--S-u-I-A-m-e-r-jc-a-l-)-t-e-m--a-p-o-s-e-n- GES inportaram-se regularmente e se choque do exército norte·america·
I
um superio,r pocler de f,o,go do ini· tado no estrangeiromostraram inseguros repetidas 110, incJusive "taJIks" si,mulados.! migü, como, também, mei,os de se

graças ao saboroso «PÓ Digestivo
DeWitt» que, desde a primeira dó-

vezes, Aos correspondentes de .guerra o comunicarem entre si e com as ou· Respondendo a unla consulta, se dá aiivio ás dôres agudas da
O Internacional pôs em cam· brigadeiro Gomes algora declarou: bras unidades". a Comissão de Defesa Econô- má digestão e faz desaparecer o

po O seguinte qU€1dr0: "No tocant,e a paraquedistas, acre· l' peso e os ardores causados pelo
I Alf dI·

rnica resolveu que as mensa 1- excesso de acido no estomago.
vo, eu e Nena, Assis, A'· i,lo que na<e a maIS perfeito se

1 dades de Cr" 5.000.00, abona- D \i'"
,

'1 Clfnica médico-cirtirgica do - '" 0« Pó Digestivo e v ltt» cornge o

Vl a e Abigaial; Tesourinha Rui p'o,clerá conseguir na gU€orra moder· DR. SAULO RAMOS das, a partir de 31 de março de mal no seu inicie, estimulando a di-
·e Ezequ'iel (depois Adão), Vilal. na. O que vi é de caUSia,1' admi,ra- Especialista em moléstias de I 1942, pela Sul América Compa- gestão, protegendo as mucosas gas-
ba � Didi. -

V
. senhoras - Partos. tro intestinais e neutralisando a aci-

E F'
. ça'Ü. .assas tropas paraquedistas ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

-I
nhia Nacional de Seguros de dez exce�siva, Lembre·se que com o

O 19uelrense: Adolfo, Chi- são empregadas com a maior efi· tõmago, vesícula, útero, ovários, Vida, a Georg Adolph Knolle, 'pó Digestivo De Witt» não se de-
'nês e Décio (dep

.

F' d) M' apêndice, tumores, etc. - CffiURGIA01S ne , _1- cacia e consolatei que eIas podem PLASTICA DO PERtNEO _ Hérnias. a título de proventos de apo- ve ter receio dos gostosos pratos
-nela, Chocolate e Jalmo; Tei. com facilidade realizar a conquis. hJdrocele, varlcocele. Tratamento sem sentadorI'a, devem, enquailto da a�te culiuaria Brasileira.

. .

h G Ih dor e operação de Hemorroldes e vari- .

xe�nn O, a ardo (depois Raul) ta de um campo de aviação,

meS-1
zes -- Fracturas: aparelhos de gêsso. e!,;tiver O mesmo domiciliado Peça na farmacla o

BrIto Call'co e M d' , Opéra noa Hepltais de Florlan6polia., an lCO, mo que ele esteja sob 'O controle Praça Pereira e Olivelra, 10 _

I
no estrangeiro, ser integral-Os tentos do Figueireme fo· de força inimiga. A maneira preci- Fone. 1009 mente recolhidas ao Banco do J)(1'_ ft 8.1��"'"

Tam obtidos por Mandico, Cho- sa COl11.o-as tropas sào atÍlradas de HorárIo: Daa 14 àa 16 horas. l11arla- Brasil à conta do fundo de in- [fftGESTIVO]vfl .", ,I.
colate, Teixerinha e Raul. E tantos aviões ao mesmo tempo, des.

mente.
.

denizações.

Sabão
"VIRGEM ESPECIALIDADE"

C.rA. WETZEJ� INDUSTRIAL-JOINVILI.ÀE (Marca regist.)

reconlmellda-se para roopa fina € roupa COmm(l111.

,�\)�O VIRCI:J �DA ��A./()4 WETZEL INDUSfRIALJOINVILlE

o
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Jame: RiceSanchez--Copyright da Inter-Americana, especial para O ESTADO I Especialista; assistente do Professor Sanscn
.

Nova Iorque, .mal'ço. - Os. exér-, ._ 10 valor militer dos ol�jetivos. COI�- d R' d J
'

cítos do III Reich, desorganizados Ü" Tiruoshenko nas regioes norte e' quistados. A frente oriental tem si- . O 10 e anel ro,
pela ofensiva de inverno desenca- central da frente léste. 'do lllll sumidouro de reservas na- r . I Pela manhã, das 10 ai! 12deada pelos russos, ainda não tive- A retirr-da das tropas que pretcn- zistas, Por outro lado, o Comando "\"'0 rH� u te s ! !\' tll nl e fl kB 3 às 6.ram tempo para se reorganizarem diarn implantar a "Nova Ordem" russo Iêm demonstrado mui to maior

AUSENT t:f,. e deter as tropas russas em toda a nos paises ocupados, para cobrir capacidade de manobra e muito. .!l-.
extensão da frente oriental. os claros na frente russa, está dan- mais tato no emprego de suas reser-I -------------- ---------------Essa ofensiva de inverno foi me-, do possibilidades aos povos dêsses vaso I Dr MADEIRA NEVES-médico especialista emãiculosarnente preparada pelo Alto, países de se organizarem para lutar A constante retirada de tropas de i __

•

_

Comando russo, de modo que seu. contra os invasores. ocupação para serem empenhadas Iêxito foi, e ainda está sendo' expIo-I Para contre-atacar em alguns se- na linha de frente, demonstra que DOENÇAS DOSrado pelas tropas soviéticas.
A ! tores, e para deter as tropas russas os exércitos de Hitler estão grande,

No norte e no centro as forças em toda a extensão da frente léste, mente debilitados. Curso de Aperteíçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiromilitares russas ainda estão em ple-; naturalmente o Alto Comando ale- Tudo indica, que a atual contra- C I Pela manhã: às terças, quintas e sabndos, das 10 ás 12na progressão e suas vanguardas, já mão terá que retirar dos paises con- ofensiva nazista no suâ não pode onsu tas horas: à tarde, diariamente, das 15 às 18 horasameaçam Esmolensco e Estaraia quistados ainda um número muito se tra'nsformar num perigo para os Consultório: Rua João Pinto D. 7, sobrado - Fano: i :\67Russa, regiões de grande importân- maior de divisões, Essas tropas ele russos. Residência: Rua Presrdente Coutinho, 2:icia militar bases de operações fu- reserva têm sido mal empregadas Essa contra-ofensiva tenderá a se
turas, úllimamente e, apesar de atingirem transformar em contra-ataques 10-

W O A (d' I ri laOs exércitos de Hitler, ainda não seus objetivos imediatos, as suas cais, para assegurar a posse de re- Dr. MARIO EN H USEN - F��u�daadeo �:c.conseguiram deter o avanço das tro- baixas não estão em proporção com giõcs de importância imediata. de Medicina d·a Universidade do Brasil)pas de Timoshenko, porque as tro-
.,

Ex-Interno do Serviço de Clínica lY1édica do Professor Osvaldo Oliveirapas nazistas que combatem, em re- Qual dos filmes abai- médico do Departamento de Saúdetirada, não tê�. dado ao �omando o
xo será o de estreia ?

� I .. -

�e:ll;l�aSn�Ô��aasn� ��Or�)�JI�st���ná�1 iRMÃOS CORSOS - O

I ." � MOle,�.-I!'uC.� Ll'nltNernl,�sAde �av\duElto�1(e-l�r'i<>nç88.estarem exhaustos os exércitos nazis- GRANDE DITADOR -

.� "".u o \, Q
•

ta�. Por outro lado, os exércitos de LÍDIA - COMANDO Consultório: Rua Fe lrpe Schmídt u. 18 _ TeJ. 1426HItler sofreram grandes baixas e _
� _

perderam grande quantidade de ma- NEGRO - NAUFRA- Residenc!a: RIJB Visconde de Ouro Preto D. 70 Tel. 1523terial bélico, nas batalhas travadas GOS - MISTER "V" Horario - Das 15 às 18 horas - FLORiANOPOLIS.durante o inverno, onde seus chefes - SER Ou NÃO SER UM CINEMA PARA. VOCÊ���xo�����s q�lepg�la�e:��Paa�iqUfi������ - MISS ANNIE R?O- � Dr. AU-
�

r..USTO D·E PAULA DJ�etolar.di�a.��SiJ.�:lOs exércitos alemães, apesar de NEY - MENINO LOBO - C_AMAS Sl!.;PARADAS - QUA_!'J - \Ji M Fioflanopolis:muito desfalcados, ainda não ernpe- DO MORRE O DIA - ° LEAO TEM ASAS TENSAO Residência e Co nsultór!o: Rua Visconde de Ouro Preto 51nharam todas as suas reservas. Mas, EM SCHANGAIdevido à intensidade da ofensiva (próximo ao Teatro).
Tussa, e à dificuldade de concentra-I S" d· t d E d li t ." I

· Cirurgia geral e Doenças de aenhores.
ç.ão de meios, não tiveram possibi:, In Ica o os mprega os eHi nS aue eCI- Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Viuleta.Jidades de deter as tropas de TII. " ""ONSUL'"A''' Di t à 1130 I 15 à 18 1

�1�l�sl������iv��l toda a extensão do:mentos BancariOS no Estado de S.Catarlna v 1 o: ranamen ;�ne� 1.644
e na s 8 noras

----------------------------Para fazer frente � essa situação, Assembléia Geral Extraordinária I"DI'n.·ca me�da-*o-ca-II'Y' r9'"C8 ""'s1!'!l .... tI'l-!SlI.-""'a ....s·....me·0 Alto Comano alemão resolveu tra- �II .. ç i"''G''IIo a Co UI Y
:zer para o teatro de operações mais De conformidade com os estatutos deste Sindicato e OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTAou menos trinta divisões que se dispositivos legais em vigor, convoco todos os associados no go-
achavam na Europa Central. zo de seus direitos sindic ais e em condições de votar, para as- Dr. SAVAS LACt'-RDAEssas tropas, que contam com .. ,-

1 di
, .

mais de 1.500 tanques e um consi- slstl.rem, a sessa.o _de Assernb éia G:ral Extraor lOan� que Sé
"I d S

•

d P f L ô 'd F' 'á' d_. _ _ sx- nterno O ervien O ro essor e m as erreira e ex-estam 1'10 osderável apôio aéreo, conseguiram,' realizara no dia L,7 do coerente, as 19 horas, na sede, deste Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)retomar a cidade de Carcov. Segun- Sindicato, à rua Visconde de Ouro Preto n" 13, sobrado, para Chefe do Serviço de Oftalmoiogia do Departamentodo telegramas ?e fontes.autorizad8s, I o fim especial de ser eleita a NOVA DIRETORIA, CaNSE- de Sdúde e Hospital de Caridade;ó��n�e�-o��:�ls���aâ�rlàa�!��ll�� S(��, LHO FISCAL e re,spe�tiv?s SUPLENTES. Cons, R!l� Felipe Schmldt, 8, Fone 1259
Estalingrado, no que diz respeito! Flor ianó polis , 2S de março de 1943. Consultas: das 15.30 às 18 horas
às perdas em efetivos e em materialjl81 João C. Rodrigues. Presidente. 3vs-2 Residencia: Couse lhetr« Mafrl'l. 77-1' LOR!ANOPOLIS_

;;f�l�;:����;��:��:'����:�;1� EMERGINDO Oõ 8 AO'EL I Dr. Antônio Moniz IIN�TITUTUC�I�ICJAtiNU�l'ICUcom o objetivo estratégico de irnpe- JI II de Ar-"ga-o Dr. O.'alma Moellmanndir que as tropas russas, chegando ..

.ao Dnieper, fossem pôr em perigo! p W ft D'" snv" I Formado pela Uníversídade de
as comunicações de seus exércitos: or • n. ... u. "

I
MÉDICO Genebra (Suíça:

-que operam na, Ucrânia e na Cri-l CirUf!lia e Ortopedia. Com prauca Q08 bospltats europeia,méia. As fôrças empenhadas pelo I (Copyright da Inter-Americana), CUnÍca e Cirurgia do CUnlca médica em geral, pedíatrta,Estado-Maior alemão para a recon- i
, . _. p doença. do sistema n6rV080, apare-

quista de Carcov, cujos efetivos con-I Ha, no momento, um gesto grande aproximaçao contínen- torax. artas e doencas I lho genltc-uflDarlo l1G tlOmen
'laV;l.m com mais de 3�O.000 homens,: tão belo de confraternização' tal se poderiam forjar? de senhoras, e da muíher
.sofreram grandes ba�xas no dec�r-· continental que os homens que Não antevemos a hora qua- CONcolJT TOnIO Assisténte Técnico
Ter da batalha, de forma que nao '. " ;:'\., n : Dr. Paulo Tavares.são suficientes para prosseguir nu-, amam, a fra�erllldad�, ao con- si utópica em que êsses idio.. Rua João pinto 7 sobrado
ma ofensiva, de !!rande envergadura.! templa-lo, tem deseJO de can- mas se fundam e o americano DI'8r!ofiflDte da. 15 li.. Curso de RadIologia CHnlca com o

�

I Q U dr. Manoel de Aoreu CsmoanarlaA razão de ser dessa contra-ofen- tar Hosanas. do norte, centro ou sul, usando 1;; hnrH";

I
Silo Paulo). Especializado em Ht*siva nazista póde ser interpretada. Refiro-me particularmente um linguajar comum, assim HES[D�NCiA: I!iene e Saúõe Pública, pela Volve:,.corno uma açao para levantar o mo- • .' .

'
,

ld d d RI d J Irs,l de suas tropas, e para fortalecer a9 mOVImento s�lutar �a. dIfu- saúde o seu visinho: "E um Almirante Alvim. 36 • a e o o e ane roo
a retaguarda, isto é, o moral da po'; sao, em cada paIS, dos IdIOmas prazer to see you em bueun Telefoof' r; 751. 'Oabinete de Raio X
pulação civil das cidades alemãs, I falados no continente. salud". Com a difusão, no en- Electrocardiografia clínica
grandemente abalado: não són1ente I Segundo noticiam os jornais tanto, dos três idiomas, muitas =----- ...---- ----.: Metabolismo basalpelas derrotas sofnda,s na frente. '

I
I;; d D d I'Úriental, como também pelos ata-' c�da dIa que se passa, uma na- idéias tolas, preconcebidas, te- .. on agem üo ena

<Iues diários e em massa das fôrças I' çao americana adóta oficial- rão desaparecido. Dr. Rem 'gío o" binete de fisioteraDia
aéreas anglo-americanas. mente o ensino da língua por- Só imaginamos o grande

I·
Laboratório de microscopia e

Os na.zistas têm, s�frido, em terra, tuguesa em seus cursos supe- prazer que experimentará o análise clínícae no ar, nestes UltllllOS meses, as,
' CLlNICA -ME01CA Rua Fernando .Machado, •mais sérias derrotas. A máquina de I nores. comum do norte americano Molestlas Internas, de Telefone 1.195guerra do III Reich já está sentin- O· IA

"

1 d culto, quando possa lêr e apre- Senhoras e Críanças emdo falta de quadros e tropas trerna- mg es ja e estuc a o, abun- ciar, no original, as belas pá- f L O R I A N O P O L. I \OI
das para empreender novas campa, dantemente, no Brasil e em ginas de Machado de Assis, e Geral

I'nhas ofensivas, apesar da mobiliza- outros países sul-americanos. CONSULTORlO ;

ção, neste momento, atingir até os Estudado com carinho e inte- Euclides da Cunha, ou o comum Rua Pelipe Schmidt-Edífi-jovens de 15 e 16 anos. do brasileiro, quando possa 18'1', cio Amélia Neto--fone 1592,Mesmo com a mobilização total, as ligência, por moços e velhos, desembaraçadamente, no origi-f
A •

t
-

d por 1 ome 1 Ih 9 ás 12 e 14 ás 17 noras.orças nazIs as nao pu leram con- 1 ns e 11 u eres. nal, as páginas imorredouraster e tomar a iniciativa das mãos Segundo se sabe, inúmeras RESIDENCIA'de Emerson ou os discursos de Av. Hercilio Luz, 186universidades estadunidenses Lincoln! Que novos mundos se.,

tA d' d t
A

- Phone: 1392 -Ja em a ca eIra e por ugues lhes revelarão!
e o interesse pelo idioma do
Brasil já vai além da pura
curiosidade acadêmica. O espa
nhól, há muito que era estu
dado.
Sendo assim, se o interêsse

OLHOS

Cr $ 900,00Por êste preço vende-se uma
bicicleta "Wanderer" .:niquelada,
com pneus novos e completa
men te equipada (farál, porta
bagagem, etc.). Tratar nesta
redação com E. F_
�o 171

não esmorecer, o que espera-
4 mos se não dê, num futuro pró

;;.=;.;::;;;;:;.;::;;;;;.;::;;;;:;;;;:;;;;=== ximo, todo o homem america
no, de mediana cultura, falará
três idiomas: o português, o

espanhól e o inglês.
Que melho:res élos para uma

S vs

Para os eternos céticos, tudo Iisso é bom demais para ser ver- . ":.. •• -.ii
dade, mas para nós, não. Se a

velha Babel tinha uma porta
de entrada, deve ter, pelo me

nos, uma de saída. E já come

çámos a sair da inútil tôrre,
pela disseminação generaliza
da, em todos os países do con

tinente, dos três formosos
idiomas: português, espanhól e

inglês.

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITORIO: rua Deodoro, n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às S
Hf;SIDENCIA: La Porta Hotel.

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 1277

A Dra, JOSEPHIHA
SCHWEIDSOH _OVADOi .aw ao.·.·.· ao. II. 5••••• 848 ,

lHE LONDOH & LAH(ASHIRE IHSURAHeE (o. LTD.
As autoridades responsáveis pela

fiel execução das Estatísticas Mm·
\ares podem exigir. sempre que hon,
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informaçã(>, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a ••
Iturança nacional. (D. E. M.),

A Estatística l'r1m�ar. destinada •
facilitar a preparação rápida. e tio
das da Nação, exige que todos 011

perfeita quanto possivel, do apar�
Ihamento material das fôrças arma·

brasileiros lhe prestem cooperação..
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con�
tra o Brasil em 2'uerra. (D. E_ M.)�

avisa aos clientes que es

tará ausente até princípios
de Abril Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200.000,000.00. Sub-Agente'
L. ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19

2Sv-IS �.
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Londres via aérea do na França e outros paises
Press Information Service mostrando homens uniformiza- trando o seu avanço triunfante ocupados, foram na realidade
É comum dizer-se que as foto- dos tendo nas mãos cabeças através da Polônia, e, mais tar- feitos em estudios e não no lu
grafias não mentem: mas qual- humanas. A legenda que acom- de, da França e dos Paises Bai- gar em que, segundo afirma
quer jornalista é capaz de lern- panhava a fotografia dizia que xos. Êles começaram a fazer a vam os alemães, se desenrola
brar-se de dezenas de casos em se tratava de membros da Brí- mesma espécie de propaganda va a suposta ação. E muita
que elas mentiram, geralmente gada Internacional, na Espa- na campanha da Rússia - gente já ouviu falar do famoso

- com o auxílio da legenda expli- nha, os quais haviam cortado mas não lhes foi preciso multo jornal cinematográfico alemão
cativa, Os propagandistas ger- as cabeças de inimigos fran- tempo para verificar que os no qual uma cena em que se

mânicos, cônscios do valor da quistas. Essa fotografia foi pu- russos não estavam dispostos a vêm tropas nazistas entrando
fotografia como elemento de blicada com tal legenda pratí- representar o papel que lhes numa cidade holandesa é se

convicção, dela se têm servido camente em todos os paises do fôra atribuido pelos cenaristas guida por outra em que apare
com o propósito de produzir mundo, até que, finalmente, foi germânicos. Os nazistas tira- ce uma multidão aplaudindo e
falsas impressões. descoberta a falsificação. A fo- ram os seus cínematografístas dando vivas. O espectador, co-
Isso póde ser feito com rela- tografia fôra tirada cerca de da frente de batalha e termina- mo é natural, pensa que ambas

tlva facilidade, pois não poucas I trinta anos antes e mostrava ram a película nos estudios da as cenas foram tiradas na mes
.as fotografias que possuem, em soldados norte-americanos nas I Tchecoslováquia, onde lhes era ma ocasião. Na realidade, o po
si mesmas, todos os elementos Filipinas exibindo troféus to- mais fácil controlar todos os vo que aplaudia com tanto en

indispensáveis para contar a mados aos "caçadores-de-cabe- atores. tusiasmo fôra fotografado me
história toda. O leitor comum ças". Do mesmo modo, filmes pos- ses antes da invasão alemã, por
não dá conta disso. Êle aceita É bastante conhecido o uso teriores, que pretendiam mos- ocasião de festejos comemora
a explicação colocada debaixo

I que
os alemães fizeram dos trar a Polônia sob a ocupação tivos do aniversário da prince

do "cliché" como correta, e filmes de propaganda, mos- nazista, e que foram exibidos sa Juliana.
acredita ter visto com seus ---------'-'-,-------------------------------------

próprios olhos, a 'evidência in- o.eo e _., Contadores e Guarda-Livrosc?ntestável daquílo �ue se l�le C T ZES O I
diz representar a rotografla. I
Por conseguinte, é mais fácil ""'"""""'�H'·O"''''''.�DOCClOUOO�'�a,.feiraoolXXXJOOfX>�H�OJE'''''''''''''''obter-se o efeito desejado' com dI!IIõ U

uma fotografia falsificada do
que com uma notícia inventa
da.

O mais recente exemplo des
sa técnica acaba de chegar-nos
da Bélgica, onde jornais con
trolados pelos alemães publica
.ram uma fotografia mostrando
"tropas br itânicas guardando
linhas ferroviárias na Índia".
A legenda acrescentava que is
so se tornára necessário devido
à revolta contra a "opressão
britânica". Na realidade, trata
se de uma velha fotografia pu
blicada por um jornal belga,
"Le Patriote Illustré", no dia
3 de março de 1940, afim de
ilustrar uma notícia sôbre o es

forço bélico em defesa do Im
pério Britânico, nada tendo a

'ver com qualquer ato eventual
de hostilidade da parte dos in
dianos.
Métodos mais engenhosos

são as vezes utilizados pelos
alemães para a obtenção das
fotografias que desejam parra
fins de propaganda. Assim,
uma fotografia publicada em
todo o mundo mostrava, segun
do se afirmava, os checos fa
zendo a saudação nazista à pas
sagem de tropas alemães que
·entravam no seu país, dando
lhes assim as boas-vindas. Para
que tal fotografia pudesse ser

tirada, dirigiram-se palavras
ao povo, por meio de alto-fa
lantes, convidando-o a erguer
os braços para pronunciar-se
sôbre uma suposta consulta,
enquanto as tropas desfilavam
através das ruas. Um fotógrafo,
fixou o gesto da multidão, atra
vés dos soldados nazistas em
marcha. E assim foi obtida a

desejada fotografia.
A guerra civil espanhola deli

lugar a um bom número de fo
tografias falsificadas. Depois
da entrada em Bilbau das fôr
ças de Franco, foi distribuida
em todo o mundo uma fotogra
fia de uma rua movimentada,
tendo no fundo o Banco de Bil
bau, como constituindo uma

prova de que tudo tinha volta
do à normalidade naquela cida
de. Acontece, porém, que exis
te um "Banco de Bilbau" na
"Avenue de 1'0pera", em Pa
ris, - e foi em frente do edifí
cio desse banco que foi fotogra
fada a movimentada cena de
rua.

O jornal de Hitler, o "Voel
kischer Beobachter", publicou
'na sua prlmeíra página uma

fotografia, também largamente
distribuida em todo o mundo,
'rlural1te a guerra espanhola,

Resl·de'"nc,·a Aluga-se ou vende-se confortável resi
dência, com linda vista para o mar. Tratar

Campanha da Laranja com o sr. Eduardo dos Santos, à praça 15 de novembro, 27.
Complemento Nacional (D F.B.) lov. alt -

7
Preços Cr. $3.00·2,20- 1,20 Preços' Cr $2 00 e 1 20

Liv:e de

C;;;:':ente! MiCkeylm�. a:ê 10 anos'
• As finanças dos regimes totalitáriosDomlOgORooney, Judy GarlandO rei da alegria Mario Pinto Serva .•-Exclusividade do C. E. C, para O ESTADOA ultima palavra em filme musical

, 8 ..

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

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

Garante-se a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642

Filme jornal n: 126

Com Bill Elliot (O homem que
se diz pacífico)

Nova exibição do filme que
tanto sucesso alcançou:

1\ luãe solteira
Um colossal filme rar-west:

A volta de Daniel
BooneCom Marlene Dietrich e Fred

Mac Murray
Um drama de risos e lágrimas:

Um Dara vocêcinema

Imposto Sindi�al
.

Sindicato dos Empregados no Comércio
de Florianópolis

Senhores Comerciantes!
Chamamos a atenção dos senhores comerciantes para

que procedam, durante o presente mês de março, ao desconto,
de seus empregados. do Imposto Sindical (um dia de salário)
em observância aos Decretos-leis n° 2377 e 4298, bem como

Portaria n? 884, baixada em 5 de dezembro de 1942, pelo ex

mo. senhor Ministro do Trabalho.
Na séde do n/ Sindicato, à rua Conselheiro Mafra, 35

(sobrado), das 9 às 11.30 e das 14 às 17.30 horas, diàriamente,
encontrareis pessôa capaz de dar os informes necessários, bem
como, os formulários e guias para o recolhimento, em abril
próximo, dêsse Imposto. ao Banco.

Florianópolis, em 24 de março de 1943.
A DIRETORIA.

�---------------------------------------------------

Helena D. VargasComunica à sua distinta
fregue�if\ que, havendo
permanecido 2 meses íóra
da capital em vie gem de
repouso, encontra se nova"
mente em s us residência,
à disposição de sua seleta
freguesia.
Salão Brasil
Praça Quinze, n: 10

...---....- .._..
- .._..---.-.-.,..-----_.......-_..-.�

1 8:1 30 v 2

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

teira diplomada] Atende na
Casa de Saúde S. Sebastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

CASA MISCELANEA, distribui-
dora dos Rádios R. C. A. Victor.
Vávulua e Discos. _' Rua Traia
no, 12.

Regularizem seus diplomas em face àa exigência determi
nada pelo decreto-lei 4178, de 13/3/942.

Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL
CATARINENSE, que lhes prestará tod as as informações.

Rua João Pinto nO 18.
Florianópolis.157 14vs·9

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

Pondo de lado as denomina- loque tudo encarecia brutalmente
çôes que os rotulam, na essência, a existência da população, o re

os regimes totalitários, como o sultado final foi a fome e a misé
nazismo e o fascismo, se concre- ria no país.
tisam na síntese com que se ex- Eis como agem os regimes to
pnmiu Luiz XIV: ..L'Etat c'est talitários. Enquanto isso a Íngla
moi". Toda a autoridade, todo o terra progredia assombrosamente,
poder, se concentram numa única porque os govêrnos só gastavam,
pessôa, Vale a pena desenvolver desde todo o século XVIII inteiro.
em todo o seu cortejo de conse- estritamente o que os Parlamentos
quências tudo quanto logicamente autorizavam verificando estar
decorre de um regime que se resu- dentro da capacidade e possibih
me na vontade de uma única pes- dade do país. Na Inglaterra era o

soa. Quando Luiz XIV findou em regime permanente do exato equi-
1715. o seu govêrno falecendo, librio orçamentário. Isso desde
foi preciso enterrá-lo às ocultas i 688. Porisso o Império Inglês
na calada da noite, para que o po- desde então expandiu-se pelo
vo não estraçalhasse o cadáver. mundo inteiro e domina o globo.
tal a miséria e a fome que deixou ao passo que a França desde Luiz
no país; durante todo o século XIV sem orçamentos, gastando o

XVIII a França sofreu seus peio- que os govêrnos queriam, sem

res dias, até rebentar a tremenda controle, arbitrariamente, ia su

Revolução que tudo submergiu e cumbindo aos golpes das loucuras
destruiu, inclusive a liberdade, intermináveis dos seus governan
porque foi terminar na tirania de teso

Napoleão 1°.0 século XVIII intei- Marcham para o abismo todos
ro foi para o povo francês um sé- os povos que, em regime totalitá
culo de tragédias com a fermenta- rio, como o nazismo e fascismo,
ção de todas as idéias em conse- gastam mais do que ganham e ar

quência disso. Porque? Sob Luiz recadam. Fazem como Luiz XV
XIV, Luiz XV e Luiz XVI dominou que proclamou: "Aprês moi le
a política de imprevidência, da deluge ". A monarquia dura per
delapidação. Ninguém cogitava de manentemente na Inglaterra há
equilibrio orçamentário e nem se- três séculos porque soube respei
quer de orçamento, gastando os tar o Parlamento e submeter-se a

govêrnos totalitários ou absolu- orçamentos anuais. Nos paises to

tos, arbitrariamente, o que que- talitários, não havendo parlamen ...

riam, sem darem a minima satis- tos, daí resultam os esbanjamen
fação, sem nenhum poder para tos e as emissões e os novos im
controlar o Executivo. E na ilusão postos e a miséria e a fome que
das aparências brilhantes, lançan- acabam levantando as multidões
do mão de empréstimos, emissões, nas ruas.

novos impostos e deficits terríveis,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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; ADVOG{�DO III Dr, Aldo Ávila da Luz
� Horário: ") às 'i � e 1"1 às 18 I

� Escr. N:'t�i.fi�i:la �.melia �
I Res. Av. f�io Bronco, 181 Ig

Florianópolis.
.
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Washington, março - (Serviço íerutura polonesas. Foi proibida a.

especial da Inter-Americana para publicação ele novos livros escala
o ESTADO) - "Varsóvia teve, res, e os antigos, em sua maioria.
em úl tima analise, a mesma sorte f'oram confiscados. Na sua campainfeliz de Paris, Oslo, Rottcrdão, nha sistemática para exterminar
Belgrado, Bruxelas e_ todas as a�- as classes intelectuais polonesas,delas, cidades e naçoes que cal- os alemães proibiram o exercício
ram sob o jugo nazista" - diz o ele suas profissões aos professores
f�lhet,Q "História de uma cidade", I escritores, artistas, músicos e ato:
divulgado pelo Departamento de res, Milhares de poloneses foram
Iní'ormações de Guerra, no. qual expulsos ele suas casas e transferi
estão revela��os os planos 11l:1�r:_s- dos para outros hairr,9s da cidade.
tas !para, � "completa .destr 1�19ao Atualmente, os alemães ocupamde Varsóvia". O material utiliza- inteiramente os melhores bairr-os
do para a puhlicação dêsse Iolheto residenciais da capital polonesa.
f?i <?olh.ido em to�la� as fo�tes pos- PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA: _

S�V'�IS, lllclu.slve informações of i- A maioria dos prelados poloneses
CIaIS e particulares, bem como de se encontra em campos de concen-
testemunhas oculares. tração, ou foram torturados até a

... morte.
A HISTóRIA DE VARSÓVIA
Descrevendo a história de Var

sóvia desde a sua ocupação, em
setembro de 1939, até os dias
atuais, o f.olheto em questão, reve
la os seguintes fatos .da viela d iá
ria da cidade martirizada:
SAúDE: - "Varsóvia, atualmen

te, é uma cidade agonizante. Pri- �vada das gordur as e das vitaminas �necessárias, a população da capi- 'ii?
tal polonesa Soe torna presa fácil @de toda sorte de moléstias. A .

exaustão, a fome e o frio obrigam �
milhares de poloneses a per-mane- f;cer continuamente no leito. No
primeiro semestre de 1941, nasce
ram 8.000 pessoas em Varsóvia e

morrermu 21.800. Em 1941, morr-e
ram de tuberculose 9.000 pessoas,
ao passo que em 1938 morr-eram

dessa moléstia apenas 3.000. Nos
primeiros oito meses de 1941, hcu
ve 5.592 vítimas ele í.ip o, enquanto
que em 1923 morreram apenas 23
pessoas. As crianças polonesas
nascem rl isf'ormcs e cadavéricas
ALIMENTAÇÃO' - O pâo é

talvez a única causa com que os

poloneses porlern contar como alie
mento. Entretanto, o pão vendido
em Varsóvia é 40% serragem, p re
to e intr-agável. Os adultos não
têm direito a leite, e, segundo o
critério estabelecido pelas autori
dades de ocupação, todas as pes
soas com mais de 6 meses são con
sid eradas adultos.

o SAQUE DA INDúSTRIA
POLONESA

OS alemães se apoderaram de
iodas as indústrias bélicas de Var
SOV13, pondo imediatamente em

funcionamento as maiores, enquan
to que demoravam mais alguns
tempo para entrosar as menores
dentro da máquina ind nstrínl na
z ista.

Admi nistradores nazi stas (Tr ou
hander) foram instalados nas em·

presas roubadas aos poloneses;
êsses administradores exercem um

completo controle sôbre essas in
dú�trias, dirigindo autoritàriamen·
te os seus antigos proprietários e
os operários, e reüebendo salários
principescos.
LUZ EGAS: - Oitenta por cen·

to das casas de Varsóvia vivem
sem luz e gás suficiente, desde ('

inicio da ocupação germân1ca. A
pr.essão do gás é tão baixa que �ã,o
necessárias vári�,s horas para se
fe1'\'er U!na pequena quantidade
dágua. Sem aviso prévio, bairros
inteiros tém sido complctamcntf:
privados de energia elétrica mIli
tas vezes durante dois e três me
ses. O carvão só é encontrado no
mercado negro, onde meia tonelada
custa apl'oxim,adamente 3.000 cru
zeiros. Nas suas lareiras, 'Os po,lo-

•

ueses estão utilizando lenha tirada
(los pequenos bosques existentes
nos arredores das cidades, ·e ma
deira das cêrcas des,trui.cJas.
A PROPRIEDADE PRIVADA
Os invasores decretaram várias

leis especiais, concedendo autori
zação aos seus asseda" para rou
barem ioda a propriedade privada
polonesa. Durante vári'as sema'nas
a fio, enormes caminhões da Ges
tRlPO des,filaram ruidosamell1te pe
'.IS ruas de Varsóvia com destino
ao Heich, carregados ue móveis
tapetes, joias, quadros, !Itensilk:�
doméstico,s, tudo requisi (ado sem
nenhUlna cOl.npensacão aos seus
proprietários.

.

•

FECHADAS AS UNIVER
SIDADES

VIDA CULTURAL: - Todas as
un.iversidades e escolas secundá
rias polonesas foram fechadas. Os
laboratórios cientificos foram des
montados e enviados para a Ale
manha. Os jornais poJoneses tive
ram sua circulação suspensa. Nas
escolas elementares foi proibido o
ensino de história, geografia e li-

EXECuÇõES: - No momento
atual, não- é p osivel dizer-se exa
tamente quantos poloneses foram
assassinados pelos nazistas, em
Varsóvia. O local de execuções.
agora, é o arrabalde de Pahui ry.
ond e as execucõcs em massa são
realizarias.

.'

OBSTINADA A RESISTÊNCIA
POLONESA

;\'1\0 obstante 'os bárbaros méto
dos empregados pelos nazistas, os

poloneses continuam em sua obsti
nada resistência ao jugo opressor,
e os guerrilheiros têm dado às tro
pas de ocupação muito que fazer.
Trens militares são dinamitados.
fábricas de material bélico são
i ncendiaclas, depósitos de muni-

ções vão pelos ares. Os soldados
nazistas, C-!l1 vista d issc, não se
atrevem mais a andar sózinhos pe
las ruas ele Varsóvia.
"Tal como em Varsóvia - COI1-

clue o folheto divulgado pelo De-
partamento de Inforrnacões de ._-_._-

Guerra - os nazistas fracassaram (ASA D1:: í\j10RAü�A
laJ�lbéJl1 no. resto da Europa. PI.a- Aluga-se uma, à rua Bocaiuvanejan do, f'r iamen te, suas conquis- . �O. -.. " S \ "
I:as, os nazistas tudo previ.rum, ex- n 2",.' com ;),quattcs, ..) ,3,3_.
ceto a fôrc:a i limitada do eSPíri-1

banheiro com agua fr ia e queri
to humano. E, hoje, em Varsóvia te, garaae , etc Tratar no Largo
C�Jl1lO no _resto ela Europa: os na- Fagundes, D. lO.
zl.st.as estão em guerra cO�I�a o es- 212 10 vs alt.-IOp ir ibo humano - o esp ir ito de
homem decente que clama pela
Iibe rtação da tirania e exige para
si e para os seus descendentes um
mundo ele justiça e de esperança".

o derrotismo e o pessüntsme
são armas da "quinta-cohmll".
(L. D. N.).

Como o
d

atravessase
Londres, 25 (R.) - Um roduzido

I
o inverno, o piloto tem diante de

grupo d e pilotos britânicos, ope- si ventos que correm numa veloci
rando no comando de transportes dad e de 80 1\111S. horário, ao passo
na travessia do Atl"'üico, bateu' que, na volta, êsses ventos têm de
novo recorde, realizando 170 vôos ser enfr-entados durante todo o per
ele léste para oeste, através de 2 curso, além de ser necessário man

invernos, conseguindo assim um ter-se em guarda contra a neblina
feito que há apenas 3 anos era jul- e acumulação de gelo sobre as asas

gad () impossível. de seus aparelhos".
O capitão Wilcockson, veterano Todas as semanas, aparelhos da

na travessia aérea do Atlântico, comando de transportes fazem êsse
quanrl o examinou esta rota, em vôo em escalas, desele a Grã-Brcta-
1937, declarou que: "Quando se nha até Montrenl.

de oeste para léstc, dur ante

DE PESSOAS TEM

,�"""

•
�
•
fi
�
8
($ A SlfU''I�$ ATACA 'fODO O CRGAN�SMO
11 U Ftgadr., O Baço, (i coração o Estômago, os

• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
• nos Ossos, Reumatlsmo. Cegueira, Oueda 00 Ca·

� belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo 110 organismo. Agradável como Jicôr.� O ELIXIR 914 está apruvado pelo D. N. S. P.

� como suxilíar no tratamento da Sífilis e Reu-
• matísmo da mesma origem. _

� VALIOSAS OPINIOES
�. O ELIXIR «91�».dada ii sua

base. é ótimo auxiliar do Ira-
• lamento da Sífilis nríncínalmen
� te nos casos em que ii via bo

cal é a única nessíve],li (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Ra·fael Bartolelil • 178
'.fiH'�.�••••••••••••• .,.... ,----------------�
Não tenhas dúvida em de· Ao tentar esquivar-se às determí- Fego fUInO e poeira 1

. ". tI" nações dos órgãos de EstatísticaMi.' I
. . - _,

.

.

•
nunerar um qum a-co ana=,

litar, uma pessoa revela (I que é: Argel, 26 (R.) -- Aumentando de intensuuuie e ferocz�a�por mais que pareça teu aml- inimigo do Br3;sil. E para os in!mi'l de, a ofensiva aérea aliada alcançou nível nunca c;ntes atm
go; não merece tua estima um gos do Brasil, a leI e mfle::nvel gido na África do NOTte. Mesmo o gTande ataque aereo contrat,raidor da Pátria. (L. D. N.). (D. E. M.). I El Alamein não pôde sm· comparado ao levado a efeito ontem

I N S d R
... ,,- B dOto e e hoje. Sobre a área da batalha de Mareth, cheia de fumaça.rm. . . O OSarIO, rJ80 ene I e poeira elos combates alí travados, centenas de avíões britâ-

N S d P t nicas e norte-americanos agem ininterruptamente, atacando
• • O ar o as colunas, as posições, as baterias e os veículos do eixo. o

bombardeio aéreo aí é terrível.

LAR DEPUEATIVo

DO SANGUE

Farmacia EsperançaA SUA F ..ARMACIA
Rua Cons. Medra 4 e 5 --- FONE 1.612

Entr�g� � domicilio
----------------------�

8. B. Caixa dos Empregados no Comércio
Assembléia (Íeral

Atesto que apliquei muitas
vezes o EUXIR «914» obtendo
sempre os melhores resultados
no trrtamenta da Sífilis.

• Convido c s 8r8. f ÓCIOS desta Caixa, para a ses
são de Assembléia Geral, que h€ r eu lizará no dia 25 do
corrente (quinta- feira), às 71/2 horas da noite,' em nossa
série social, a-fim-de ser dada posse aos membros eleitos
da nova Diretoria e Comissão de Sindicância, para o

per!odo de 25 - 2 -4� a 25--3-44.
ANTENOR BOHGES - 1° Secretário

2 v - Z

festividades a São José

Os órgãos da Estatística Milita�
têm apôio legal, quando j,ntima11l.
o produtor e o vendedor a mostraI!
o que pos,Suem em seus estabeleci-,
mentos. (D. E.. M.).

1�=_'W��
'WS_-=-__-n Rr_R�_�'W� Ma__� ____

I CDlllpan�ia C Aliança da Baia.
Fundada em 1810 - Side: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 1941

Capital Realizaào Cr $ 9.000.0UO,OO
Reservas, mais dt: c $ 59 000.000,0(:)
Responsabilidades assumidas, c $ 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
Rpnl: cip raiz. (prédios e_ terrenos) • $ 23.742.657,44
DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

'.Francisco deSá e Anísio Massorra

Convida·se aos irmãos e fiéis, em geral, para as

,istirem às festividades em louvor a São José, cujo
programa constará de nove.nas, às 19 horas, dos dias
26,27 e 28 do corrente e misso, às 9 horas. do proximo
domingo.

Florianópolis, 25

182

de março de 1943
A Mesa Administrativa

2 v -- 1

OLEO DE RICINO "CONGO"

OLEO DE NOZES "PIN'rOR" PARA. TINTAS

E VERNIZES

OLEO DE LINHAÇA "OOG"
Agências e sue-agências em todfJ o território nacional.
Sucursal no Uruguái. 'Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da Am�rica. Europa e África.
Aaente em f1orianópolis

CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Feline Schmidt, n' ::19
Caixa Postsl D. 19 - Te!efone 1.083

Eod. Telegr. cALIANÇAlI
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. lTAJi\.Í,

I BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

----�

Em 10 tas de 17 quil_o·s e tambores de 190 quilos

Produtos da:

Indústria de Oleos, Tinfas e
'Vernizes Ltda.

Fábrica: TIJUCAS Escrt: Florianópo lis
r. Tiradentes 14·sob·

C. Postal 22 Quem sonegar informações à Es-
tatística Militar, trabalha em pró)

I
de país inimigo. E, nesse caso,

."!!" ...._....._................ .............._..... ....-. será julgado, militarmente, como
106 15valt-14 inimigo do Brasil (D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De ordem do sr. Presí derrDe acôrdo com a alínea" a "do Artigo 11 dos Esta-
tutos, convoco os srs. associados para a Assembléia Geral Or te, notifico a todos os só
din ária, quese realizará no dia 4 de abril próximo, às nove cios da U. B. C. S. C. que

horas. na séde social, à rua Trajano 13 (sobrado), para se pro. deverã.o, de 5 a 10 de Abril
R T I 16 s.....

.

f proxrrno vindouro, compa-ua ra ano 0.° - ,�\!e oropr a ,.
ceder à eleição da nova Diretoria.

Registrado DO Ministério dI). Arrricultura pelo Certíücado Elor ianópotis jZü de março de 19�3. recer à Agência Municipal
1 O d

� b d '% de Estatística, no edifíciGD. em 2 e Serem ro e lW8.

/.
Adauto Freitas, Secretário.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 169 da Prefeitura Municipal.
C

- 12vs·S
para o preenchimento deódipos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

II I
ficha que lhes será distri·FLORIANOPOLIS COMPANHIA DE SEGUROS «SAGRES» bu i do :

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES Sub Agente Florian6polis, 18/3/943.Emprestimos - Descontos - Cobranças II L. ALMEIDA - Rua Vida I Ramos, 19 JOAQUIM R; BORGES
e ordens de pagamento. ;",..-:=-_��'""!""__'""!""�=- �_� ...... l° Secretário

Tem correspondente em todos os Muníclplos do Estado Dr� Edgard Pt-nto de Souza N° 170 5 V3 alto 3
Qepresentante da Caixa Economíca Federal para a venda ..

das Apóllces do Estado de Pernambuco. com sorteio As anedotas e piadas aparen-
semestral, em Maio e Novembro. Médico - cirurgião da Casa lIe Saúde São Sebastião. Formado na temente ingênuas são grandes

Ra"'" tO.aOS OS coup"ns das apóll'ces Federa's e dos Estados Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente armas de desagregação mane..
.T!fW U g & efetivo da Cadeira de Tecnica CirlÍrgica regida pelo PlOi. Edmundo Vas- • , "

de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. cancelas. Ex' assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de ladas pela 'quinta-coluna ..

Mantem carteira especial para administração de prédios. mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com (L. D. N.).
Recebe dínheíro em'. depôsito peles estágio de especialização no Hospital Chal'ité de Berlim (Serviço do Pro!.

... "'"" Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Ronietzny. de Hamburgo. e Schmieden.
melhores taxas: de Frankfort. Cirurgia da Tiróide, estômago. intestino delgado e grosso.

C/C à di ';ç ( ti da Ilvre) % figado e vias biliares. seios, útero, ovários. rins. nrestata e bexiga,Sp98iÇaO re re a ivre 2

II
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.C/C Limitada 5% t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia, Da Casa de

C/C AYiso Prévio 6% Saúde São Sebastião. tel. 1.153 Das i5 às 18 da tarde. a Rua Fernanda
C/C. Prazo Fixo 7%, Mâchado. tell. 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1159

AceIta procurncão para receber vencimentos em to- \

p-"""o"-r''«t88 8S Reosrtfcões F'f'orlpI'Rls. Estaduais e MunfciostEi
----------------------------------------------

lFi&

Qual o objetivo da viagem do cardeal �
Londres, 25 (U. P.) - Ainda se

acha nesta capital o arcebispo de
Nova Iorque, monsenhor Francis
Speléman, depois ode. haver visitado
o Vaticano e as tropas norte-ame
Tica,nas no. Norte da Africa.

Sua chegada à Grã-Bretanha pro
vocou diferentes conjeturas em

.

torno de suas atividades diplomá
tica,s, partículaemente em face de
suas visitas ao Vaticano e à Capital
da Espanha. O viajante se mostra
reservadissírno e evitou repetidas
len.tati:vas dos repórteres da "Uni
ted Press" para obter alguma de-

I
fere que as explicações mais cor

claraçâo sobre suas visitas, inclu- celebre outras entrevistas na capí- ren tes à cerca das atividades do
sive à cerca de sua breve estada no tal inglesa. prelado católico dizem que a sua

Norte da África, a qual foi ofícial- Num comentário estampado a viagem se relaciona com um plano
mente qualificada de "cump rirnen- propósito do monsenhor Spellrnan, tendente a restaurar a monarquia
to a seus deveres de capelão-chefe o "Star" incita o prelado a Iormu- espanhola ou encontrar a fórmula
da Igreja Católica Romana", nos lar "alguma declaração precisa so- da paz, por meio cio Vaticano, pa
C0.f'pOS cle exército dos Estados bre os objetivos de sua viagem", ra a Finlândia e a Itália.
Unidos. manifestando que êste pedido ti- Assinalam a esse propósito que
Oficialmente, a sua visita a Lnn- nha hoje um caráter de urgência o viajante errtrevistou-se não só

dres atendia ao. propósito de assis- forçada". mente com o Sumo Pontífice co

til' aos funerais do cardeal Hins- Sugere o "Star" a conveuiência mo também com o general Franco,
ley. Todavia, existe a possibilidade - que considera uma necessidade e, provavelmente, com o duque de
de que informe as autoridades brí- - de que Londres e Washington Alba e C'O�11 o embaixador britân.ico
tânicas sobre sua missão, e, assim, f'orrnulem alguma declar-ação e rc- em Madri, "si r " Samuel Hoare.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atarina

Associação Comercial de floriatlópolisAssembléia GerLI Ordinária

I
-

moos de mulheres
(jABINETE DENTARIO

DE
ALVARO RAMOS

Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de
Porto Alegre

Clínica Dentária de Crianças e Adultos
Horário: Das 8 as II e das 1ft as 18 horas

Rua Vito� Meirele§. 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

Londres, 25 (R.) - O secretário parlamentar do Ministé
rio dos Abastecimentos, sr. Duncan Sandys, fez as seguintes
declarações! "Estamos produzindo em massa fusos mecânicos
para projéteis anti-aéreos, duas vezes mais perfeitos que os

do tipo antigo e que permitem que o projétil possa explodir
com absoluta segurança em alturas muito superiores às obti-

I das no começo da guerra. Esses fusos possuem a precisão do
i mais fino relógio e estão sendo fabricados aos milhões" quase
inteiramente por mãos de mulheres". E acrescentou: "Os ca
nhões britânicos estão derrubando em média 8 aparelhos ger
mânicos, com o mesmo número de projéteis necessários para
derrubar um só no outono de 1940" .

..

T .,

l!'

o DR. ANTÔNIO MUNIZ IcomU:i�a �R�::� clíers- I
tes e amigos que t rc rra
feriu seu consultório
para a rua João Pin to ...

7 (sobrado, em cima
do Farmácia '(Santo
Anté>nio"), onde conti·
nuará a dar consultas.
das IS às 17 horas,

diàriamente

154 v-l�
Cabelos brancos f L{lÇÃO

MARAVILHOSA 1

U. Ds C. S. C.
AVISO

S a nu uenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANAOA.
TO, FOSFOROS.CALCIO

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálido.. O.p.uper.dol,
E.got.dol, Anêmicos, Mão.
que cri.m Mlgrol, Cri.nç••
JlquíliclI. rec.berio I toni-
ficlção ge,.1 do org.nhmo

Id<;.' com o

Sa nuue n DI
Lle, D.N.S.P. rr 199, da 1921
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OL�rllVIA l-IORA,.
o GOVÊRNO GREGO

Cair-o, LO (.H.) -- Ln t orma-se que
J govêrn o exjea-territoriul grego,
(lUC ti nh a sua sede em Londres,'Chung-King, 26 (Reuters) --, frente da província limítrofe da equipamento moderno e forneci- na, em fins de fevereiro, mas as ser

á

inteiramente transferido paca
"A China ainda poderá resistir Birmânia. Êsse comandante, co- mentes para a -resistência, nessa h 1

• • o Ca1ro. Nesta cidade já se cn con-fôrças c inesas exptusararn o nu-
cem anos, mesmo que a estrada nhecido como um dos mais bri- frente de batalha. Revelou, ainda, iram o rei Jorge c os ministros da

migo, com a ajuda dos guerrilhei- Guerra, da Marinha, elo Exterior eda Birmânia continue fechada" - lhantes soldados chineses, afirmou que dois mil J'aponeses atingiram _._�- do Interior. isso faz crer que êssedeclarou o comandante chinês da que já pediu e lhe foi prometido a margem ocidental do rio Salui- ros, dizimando-o completamente. govêrno se prepara aíi llJ de acom-
,_':;;;;;;w;;;;"·,,,,;;;;:�;;:;:;·;;;;;;;;;;'";;;;;;;;;;:;,;...�.. =;;,:;;;;,;;;;;;;;;;;;;;�--;;;;;;- --D-.-:::t-n-d-o-------- lh..andii,dos GU;l:\rrfUu��rol'l: �c"h'a i panhar as [,urç'as de il1\':S5.o que

as ii caça aos U'UI UI. -€!..
�

• desembarcarem nos Balcas.

V·d S
fi

I as sorca� do (EHKO>l

I
"I � ftCI� Rio, 26 - Informam da Baía que, acossados pelas fôrças Cairo, 26 (A. P.) - Nos cír- EM GIBRALTARli U U U. policiais volantes, internaram-se no Estado de Sergipe os 1'e- I

.

f
.

culos oficiais jugos avos mror- La Linea, 26 (H.) Procedentesmanescentes do bando de Lampeão, tendo sido preso o cabeça ma-se que estão em progresso I
do Medi.terrâneo ach ann-se ancorado grupo, Alfredo José de Freitas, em Geremoabo. Os demais os maiores choques até agora dos em Gibraltar 140 vapores (pedo grupo, em número de quatro, estão sendo cercados. No dia possivelmente verificados, en-] üroleiros, transportes, etc.). Acham-9 do corrente, cinco presos da cadeia de Geremoabo derruba- tre as tropas dos guerrilheiros: se lambem ali 'o couraçado "Ma

ram as paredes da prisão e fugiram. Entr€ êles, encontra-se o jugoslávos do general Mihailo- laia", 2 perta-aviões e 5 cruzadoconhecido facínora Jitirana, ex-assecla de Lampeão, que foi vic e as fôrças do eixo nas res .

reunir-se ao grupo chefiado por Alfredo José de Freitas. As montanhas ela Sérvia, especialautoridades policiais ele Baía e Sergipe, em esforços conjuga- mente nas montanhas 11Omo1-
dos, estão dando caça aos bandidos.
........................0............................ ge, mas com embates esparsos

E' N
em todas as áreas central e

CUS e állt ....i�1·as oriental daquele país. Marrocos anunciou que o hrigadei-u '" 1'0 do Ar brasileiro Eduardo Go-

Bombardeio de
cidade inglesaLondres, 26 (U. P,) - Mais de

doze aparelhos inimigos, baixando
rapidamente quasi ao nivel dos
telhados, atacaram uma cidade do
sudoeste da Inglaterra, causando
a morte de 12 pessoas e '0 desrno
l'onallnento de vári-os edifícios, uma
escola e várias res·idências. O dó
bre de fiinados fazia-se Üluvir, pene
trante, enquanto muitas pessoas
ailllda estavam enter'radas nos es- -Foram içados no dia 24 os
combros. Os residentes da cidade ponteiros do relógio-monstro
informaram que '0 curto ataque a que está sendo instalado na
que a mesma foi submetida "foi I torre do novo edifício da Cen
um dos mais pesados de que se tem traI do Brasil, na praça da Re
conhecimento" e o número dos fe- pública (Rio). Isolado o local
ridos é "considerúv,el", Dois apa-

� julgado perigoso pelos encarre
l'clhos inimigos foram deslmidos, gados do serviço, desde logo

Anlver8ál'ioo:
Faz anos hoje o sr. João

Batista (l' Alascio , sócio da fir
ma Brando & Cia,

•

A sra. professora Odaír Mar
tinelli faz anos hoje. motivo por
que será certamente mui felici
tada.

*

Fazem anos hoje:
sras, Maria Evangelista e

Olga Correia Borges;
sritas. Zulma Guimarães, Ara

ci Rosa e Mercedes Figueira;
srs. João Espfndo la de Albu

querque e Romão Pereira;
jovem Bráulio Lima;
menina Dulcinéia Silva e Fe

Jisbina Táboas;
menino Gervásio Correia.

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
SIMBOLOI

PELO TEATRO
Noivados:

, '. � I ' "PÁTRIA"
O estimado jovem Teodócio

M. Ather ino, filho do sr, Mi
guel Atherino, comerciante des
ta praça, contratou casamento
com a gentil srita. Evangélia,
filha da exma. sra. viuva Ni
coláu Anastácio, residente em

Paranaguá.

No próximo dia 7, segundo nos

informaram, será encenada, no

palco do teatro "Alvas-o de Carva
lho", a bela peça PÁTRIA, da au
toria de Aurélio Porto,
Conforme anunciámos em há

tempos, o .referid o drama deveria
ser representado em fevereiro, po
rém, motivos imperiosos não o per
mitiram.
Todavia agora, já vã-o bem

adiantados os ensaios para a sua

encenação pelo grupo dramático
"Dante Natividade", sendo prová
vel, mesmo, que se não adie a data
mareada.
A peça, como referimos, é de

caráter patriótico e focaliza assun
to de palpitante atualidade: a guer
ra, que encharca de sangue as na
cões democráticas numa luta de
tremendas consequências sócío-po
líticas.
Convém destacar que o autor,

sr. Auréêio Porto, foi conternporâ
neo da primeira guerra mundial
e o enredo gira em tôrno da mes
ma, com, ínfima relação com 'a que,
agora, arrastou a humanidade in
teira a nova hecatombe.

O povo floríenopolitano, sempre
solicíto em prestar sincero apôio
às Iniciativas patrióticas, compare
cerá, certarnente, ao "Alvaro de
Carvelho", inda mais quando se
sabe que o resultado do espetáculo
reverterá em benefício da "Socie
dade de Assistência aos Lázaros
e Defesa contra a Lepra", em San
ta Oatarãna.

*

GentHezas:
O sr. Osvaldo P. Machado,

operoso chefe da conceituada
firma desta praça Machado &
Cia., dirigiu-nos. em cartão, a

gradecimentos pela notícia sobre
seu aniversário.

Um cinema para você

Espancada pelo amante, pôs
fogo ao barracão

Rio (V. A.) - No morro
existente ao fim da rua D.
Francisca há uma série de bar
racões e é em um deles, o de
número 9, que reside Justina
Ta:rrajura, a qual, comparecen
do à delegacia distrital mais
próxima, disse ter sido agredi
da por seu amante, Bernardino
Ferreira, que a deixou com ex

coriações e contusões generali
zadas.

O agressor fugiu € a vítima,
depois de pensada na Assistên
cia, das pauladas e socos que
recebêra, voltou ao barracão.
Mas voltou para, em "revan
che" contra a surra que levou
lançar pixe e querosene às pa�redes do seu cômodo, pondolhes fogo, em seguida.

O barracão ardeu inteira
mente. E Justina, satisfeita
desapareceu, tomando rum�
ignorado.

Camisas, Gravatas, Pijamea,
Meias das melhores, pelos menores
preços sé na CASA MISCELANEA.
- Rua Traiano, 12.

Prestigia o Govêrno e RI!
classes armadas, - on será.1!!
um "quinta. colunlst.a". (L.:D. N.)� �,

Alice Ribeiro, apreciada
cantora carioca. partirá por
estes dias numa "tournée"
artística pelos Estados do
Brasil, atingindo São Pau
lo, Belo Horizonte, Curitiba, .r._-......_-_._..........._..... ._N...._-m5..-...............Porto Alegre, Campinas; Ri-
beirõo Preto, Blumenau e verdadeira multidão se postouJoinvill e. a apreciar o trabalho dos ope-
Depois desse giro pelo sul rários, assistidos por engenheido pa.ís, provavelmente A- ros, que construiram e emprelice Ribeiro rumará para a garam aparelhamento especialArgentina e Uruguai. para fazer subir, pela fachada
Esta notícia foi veiculada do edifício, as peças gigan

por um matu tino do Rio tescas.
de Janeiro. Por meio de cabos de aço e

!! � J?t. ":J!!�i!�;:;;};!i de um cabrestante montado no
Na pasta da Guerra foi alto da torre, foram içados osassinado decreto exonerando ponteiros que medem, o maior

o tenente coronel da Reser- 725 25a , ln. e o menor 5, m., pê-va de 1 classe, sr. Rude sando, respectivamente, 220kgs.rico Dantas Barreto, de e 180kgs., exigindo a operação,chefe da 16& circunscriçõo dadas as dimensões e o pesode Recrutamonto (Floria- dessas peças, cuidadoso traba
nópolis). lho, que se prolongou durante•

horas.Já assumiu O exercício do
cargo; em comissão, de di
retor do Departamentc;t de
Saúde Pública do Estado,
o sr. dr. Vinícius Waglner.
posto à disposição da In
terventoria, catarinense pelo
governo federal.

- (

Teve repercussõo no seio
da sociedade florianopoli_
tona o nobre e elevado ges.
to da exma. sra. d. Rute
Hoepcke da Silva, que, no
dia 22. doou 50 mil cruzei.
ros à Sociedade de Assistên
�ia aos Lázaros de S. Ca
tarina.

o govêrno do Estado, pe
lo decreto-lei n' 753. de 24
do corrente, concedeu ao
menor Edino Krieger, resi·
dente em Brusque, uma
bô lso escolar de 500 cruaei
ros me!,\sais para aperfeiçoar.
seus estudos de música na

Capital da República.
-

O sr. Miguel Brando na-

tural da Itália e aqui re.
sidente, foi declarado cid 0-
dão brdsileiro pela portaria
de 5 do corrente mês, do
sr. ministr. da Justiça e

Negócios Interiores.

O BRIGADEIRO EDUARDO
GOMES

Londres, 26 (R.) - A rádio de

mes foi recebido ante-ontem pelo,
gral. Giraud. Ontem, o brigadeiro
Eduardo Gomes, acompanhado de .

sua comitiva, par-tiu em visita à
linha de frente.

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutareeur
secretos, t' servem sómente a fin.;
militares. Negar-se a fornecê-los os
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.). *

A PROPOSTA HITLERINA
Estocolmo, 26 (R.) - Assegura

se que Hitler , quando da estada do
arcebispo Spellman em Borna, man
deu-lhe entregar uma proposta re

sorvada para ser levada ao preso
Roosevelt, caso a' guerra russo-ale
mã cáia em "ponto morto".

ORDEM A ROMMEL
Zurjque, 26 (R.) - Divulga-se

que 'o marechal Von Rommel rece
beu ele Hitler a ordcm de se tras
ladar à Itália, logo que termine sua

resistência na Tunísia, afim de or

ganizar a defesa da Pení nsula itáli
ca contra qualquer invasão.

Em começos de abril, seguirá
para Londres, onde atuará na

BBC, o sr, Ramos Carvalho,
"speaker" da Rádio Tupí.

,�

FOI A ISTAMBUL
Berma, 26 (R.) - O dr. Clodí-

res, ministro da Economia do
Reich, chegou a Istambul (Tur-
quia).

Caspa I
LHOSA!

LOÇÃO :MARAVIow.

Esclareceu o DASP em um

processo que "o extranume
rário, admitido sempre a título
precário, pode a qualquer tem
po ser dispensado por conve
niência do serviço, sem direito
a reclamação de qualquer es

pécie" .

Hoje, às 20 huas. na sé
de da filial da Cruz Verme
lha Brasileira, haverá reu
rucio da Diretoria e do
Conselho •

Diretor, afim de
ser apresentado relatório e

feita prestação das contas
relativas do ano de 1942.

As anedotas e piadas aparea
temente ingênuas são grandes,
armas de desagregação mane-

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

Guerra aospreços altos
Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços

cuja resistência é assim desfeita, a

altos

'CASA NATAL
sempre triunfante, oferece à sua distinta freguesia
a oportunidade de COMPRAR BARATO todos os

artigos a preços remarcados em bases
nunca vistas! Aproveitem!

Rua 5chmidt, 20Felipe
30 v. alto 3,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


