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11 "rvores aparecem aei a d'áUQ8 .

LISRôA, 30 fU. P.) c._ TOD,! A VASTA CAMPANHA DO RIBATEJO SE ENCONTRA SUBMERSA EM CONSEgUENCIA DO
TRANSBORDtUIENTO DO 'Rlo TEJO. AS VILAS DE CONSTÂNCIA, RIBEIRA E SANTARÉM SE ACHAM INUNDADAS, POIS
AS ÁGUAS utvADIRAM A MAIOR PARTE DAS CASAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. OS TERRENOS' DE MARINHA
DAQUELA REGIÃO, INCLUSIVE OS DE ALMERIM E AlVIPARGA, ESTÃO COMPLETAMENTE ALAGADOS, ESTANDO DESm
TRUIDAS AS SEMENTEIRAS. APlfNAS AS ÁRVORES SE SOBRESSAEM DOS VASTOS LENÇOIS DE ÁGUA QU� INVADI
RAM SUBITAMENTE OS CAMPOS, ULTRAPASSANDO AS DEFESÁS NATURAIS DAS MARGENS DOS RIOS E ARRASTANDO
TUDO IMPETUOSAMENTE. INfJMEROS LAVRADORES FORAM APANHADOS DE SURPREZA, PERDENDO SUAS PLANTA-

ÇÕES E SEU GADO. NOUTROS LUGARES A ENCHENTE ESTÁ CAUSANDO, IGUALMENTE GRANDES DANOS.

Rio - Do

CORRESPON-j
coordenador da Mobilização

DENTE ESPECIAL AMORIM Econômica. O clichê fixa um
PARGA (via-aérea) - VoltOU.L .'

tia Amazonia, onde foi inspe- aspecL� do ,seu "desem�arbu�cionar o funcionamento do n? �,eropo1 to (jantas u

mecanismo da mobilização de motit , vendo-se, a sua esquer- Assassínio dum
trabalhadores da "batalha da da, o interventor Cordeiro de advogado
borracha", o sr. João Alberto, Farias, do R. G. do Sul. Porto Alegre, 29 (A.N.) - Na
w..- -_ _-_•••_ _ ol' ._•••_ __ rua dos Voluntários da Pátria, em

pleno coração desta cidade, depois

N 111 r

d A é· t t
de forte discução, foi assassinado

ennum pais a m rica se parece an o o dr. Salomão Pires Abraão, co-

• nhecido advogado lente de Direi-

com O Bra"ll com·o o Paraguai" to� CrinJilnal. da ,Faculdade de Di-
rJ li reíto da Universidade de Porto

O sr. Lourenço Filho, diretor do I pagare muito falador diz a lenda A!�gr� e Di,re�<>:r da Faculd_:ld� de

I.
. I '

,

,

, Ciências Politicas e Econômicas,
nstituto Nacional ce Estudos Pe- que o guaram e o tupi, que eram F10,� autor do crime o negociante
dagógicos, que regressou do Pa- irmãos, desavieram-se e separam- A?raao Amaro, tendo surgido _

ftI
. . . _ .,' violenta cena de san,gue em razao·

raguai, onde fOI em rmssao cul- se.O entrevistado alude a acolhida duma questão judicial, em que fi-
tural, entrevistado por um vesper- simpática que teve por parte dos guravam como interessados o cri-

. .

f' h' I
.

R f' ,. mmoso e sua esposa.tmo canoca, a irmou que nen um mte ectuais. e enu-se a mtensa O professor Amaro Pires fun-·
país da América se parece tanto fase de reconstrução por que pas-; cionav� como �<!vogad{) da senho-

B·, P
.

O P
.

f' b f"
ra Matilde Abrãão, que estava sr-

com o rasu, como o araguai. sa o araguar, nsa os ene ICIOS parada do marido Abraão Amaro.
povo lembra o do nordeste brasi- decorrentes do convênio cultural � criminoso depois de desfech�l"'
I· f I

.

I
.

B" P 'f'" d
o tiro contra o advogado Salomâo

eior, arte, a tIVO, a tamente mte- rasi - araguai e inaliza citan o Pires alvejou também o dr. A,·tUr-
ligente, com raras aptidões para a o fato bastante eloquente de uma Kila e com<? verdadeiro possesso

t f
. ,. d id d d passou a atirar ora num ora nou-

ar e. pro essora pnmana a ci a e c troo
Em seguida, o sr. Lourenço Fi- Vila Rica onde esteve a qual fez O crime foi praticado frlamente.,

Ih f-h'
,.

d
'

'I
' tendo os populares tentado linchar'

O az uma evocaçao istónca o em sua presença, exce entes estu- o orimincso.
Paraguai, recordando que os bra- dos sôbre a poesia de Bilac, além -----------
sileiros e paraguaios provêm do dos discursos em que falaram de Compra. na Cf. SA MISCe
mesmo tronco: o dos tupís e gua- nossos juristas, cientistas e ho- LÁNEA é saber economizar'
ranís, E foi por c�usa de um pa- mens de letras.

Acsdemãa pauUsta
de Let�'a�

A Academia Paulista db Letras,
fundada a 5 de setembro ele 1909,
e reconhecida de utilidade pública
a 19 ele outubro ele 1934, é, hoje,
mua das i nstituições mais presti
giosas do país. Conla no seu sei-o
com a mór parte do escól da

í

nte
Iectuali dade paulista.
Teve como presidente, além de

. seu fundador Br as il io Machado, o

poeta Amadeu Amar-al e Alcântara
Machado.

É atualrnen te seu presi d ente o
notavel homem de E-slado e 11U-1 XXVIII
manista sr. AItino Arantes.

�l�i�u�,�;Jl��t� '�r�l���l,:a��:�ln��r i Morte de aviador da I Voltou da Amazônia o sr. João AlbertoR. A. F. . .. .. ..

chado", e distribuirá brevemente
um prêmio bienal de poeta - o

pr-êmio "Amadeu Amaral", insti
tuido pelo embaixador e acadêmi
co sr. J-osé Carlos de Macedo Soa
res.

A sua Revista, publicada trismes
tralmente sob a dir-ecão de seu
secretário pe.rpétuo,· sr. René
"I'hiollier, é considerada uma das
publicações literárias mais impor
tantes do Brasil. Com a publicação
<lo n. 21, que acaba de ser distrí
Jmi.do, entra ela no sexto ano de
uma publicação regmâar, iní nter
rupta,

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Preprietâric e Diretor-gerente ALTINO FLORES

I Florianópolis -, Ierçe-Ielre, 30 de Março de 1943 H. 8784

Londres, 30 (U. 1>'.) - Morr-eu
em acão de guerra o visconde Cli
ve comandante de uma esquadrilha
das Reais Forcas Aéreas.

O extinto, ·que era descendente
direto de "sir" . Clive, da índia,
ocupava uma cadeira na Camara
Alta do Parlamento britanico, co'
mo lord Darcy Knayth.
Camisas. Gravatas, Píjames.

Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.

Censura da correspondência postal
Tendo a Associação c;omerciall pondência,

estando aparelhado, pa
de São Paulo enviado ao sr. dire- ra tanto, com elementos suficientes
tor regional dos Correios e Tele- de pessoal e material. É de se [ul
grafos numerosas reclamações que gar, pois, que as queixas a que vos

chegaram ao seu conhecimento, referis se reportem à correspcn
quanto à demora na entrega da dê ncia antiga, uma vez que atual
correspondência postal p roceden- mente '0 serviço é executado com
te de outros países do Continente, celeridade. Podeis contar, como

recebeu, em resposta, do titular sempre, com a colaboração desta
daquele cargo, o seguinte ofício, Diretoria, para que sejam atendi
que foi lido em sessão : dos os justos reclamos dos associa-

"Fazendo referência ao vosso dos dessa instituicão. Valho-me do
oficio n. 99/43, de 16 do mês em ensejo para vos renovar os meus

curso, cabe-me informar-vos que protestos de elevada estima e dis
o serviço de censura ercem-insti- Unta consideração. - O diretor
tuido em novos moldes, não acar- regional (a.) Heitor de Almeida
Teta atrazo na entrega da corres- Lopes".

•••••••••••••••••••••••••· .., .

: FILHA I MAE I AVO-I!
: Todas devem usar a :
! JJIM·.,.ij.J!Silât!t !• (OU REGULADOR VIEIRA� •
• A MULHER EVITARA DORES •

: Alivia as Cólicas Uterinas
.

:
• Emprega-se com vantagempa- •
• ra combater as irregularidades •
•

das funções periódicas das se-
•.nhoras. É calmante e regulador

• dessas funções. •
• � FLUXO-SEDATINA, pela SU8 •

.�)
comprov8da eficácia, é muito re- •

• Mi '\., ceitada. Deve ser usada com •��:\ � confiança.• �. .\>t :r- ·�LUXO-SEDATINA encontra-se •
• [�1=(rH 'lMAE em toda parte. •
•••••••••••••••••••••••••

240 mil franceses recrutados
Nova Iorque, 30 (United}, - Os alemães estão recrutando,

mensalmente, 240.000 franceses, para trabalharem nas fábricas de
guerra do Reich. A emissora de Marrocos, que divulgou a referida
informação, destacou que se o recrutamento continuar com a mesma

intensidade, dentro de um ano a juventude francesa terá abandonado
a França, rumo aos campos de trabalhadores da Alemanha.

CURSO DE VOLUNTÁRIAS
SOCORRISTAS

O dr. Ilmar Correia, diretor do
curso de "Voluntárias Socor-ristas"
da Legião Brasileira de Assistência,
convida todas as senhoras e senho
ritas inscritas no referiào curso

. a comparecerem na próxima sexta
feira, dia 2 ele abril, às 18 horas, à
aula inaugural que será realizada na
séde ela, Cruz Vermelha Brasileira, à
rua Tenente Silveira, n. 69 .

Já se inscreveram no referido
curso as seguintes senhoras e se
nhoritas:
Beatriz Pederneiras Ramos, Silene

Lopes da Cruz, Olga Ramos de Pau
la, Letícia Matana dos Santos, Car
men Colônia, Theada M. Muniz, Otí
lia P. Blum, Irene Gama d'Eça de
Aquino, Estela Maris Corrêia, On
dina Simone Gheur, Iracema Mimo
so Ruiz, Mirza Simone Gheur, Eu
'níce F. Ávila, Ondina Nunes Gon
zaga, Felícia Riggenbach, Ángela
Rotolo, Maria Assunção, Maria de
Lourdes Ferreira, Catalina Silva,
Anastácia Brasil, Hilda Gentil Ri
beiro, Irene Correia, Irene Pereira,
Hilda Dutra dos Anjos, Hortência
Ferreira de Melo, Maria Madalena
de Moura Ferro, Áurea Cruz, Júlia
Rose, Luiza Kowalski e Celmira.
Vieira.

Máquinas de calc'ular e Mã·
quinas de escrever

Para enlrega imediata:
MACHADO & CIA,
Rua João Pinto, 5

Florianópolis

-Bolsa de Estudos.,
para médicos
paraguaios

Assunção, 30 (U. P.) - O mi
nístro da Sande Pública procedem
à distribuicã.o de bolsas de est.udo
outorgadas· pelo governo do Brasil
a médicos paraguaios para se aper
feiçoarem nos institutos de ensino·
superior daquele país. Sete médi
cos pa.raguaios fo,ram contempla
dos com essa.s holsas.

Multiplicam-se as
- ,

açoes ·aereas
:l\IOSCOU, 30 (R.) .• ANUNCIA-SE NESTA CAPITAL QUE NA REGIÃO DE LENINGRADO, COM A VOLTA DÓ BOM TEM�
PO, INTENSIFICARAM·SE AS AÇÕES AÉREAS DE AMBOS OS LADOS. OS ALEMÃES ESTÃO REFORÇANDO PODEROSA
l\IENTE SUAS ESCOLTAS DE CAÇAS, QUE ACOMPANHAM SEUS BOMBARDEADORES, PROCURANDO OBTER' SUPERIORI·

DADE NUMÉRICA EM TODAS AS BATALHAS AÉREAS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre c-s
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Ano c-s
Semestre Cr$
Trimestre Cr$

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

80,00
45,00
25,00

Anúncios mediante contráto

U� lal �r�v�r a [�m� n� �[ífi[�vais japonesas no Pacífico, ou se-'

jam as ilhas Marshall, e, além dis
so, as ilhas Carolinas, onde os ja
poneses organizaram o ponto de"
articulação da longa cadeia de pos
tos avançados que flanqueiam as:

linhas de comunicação entre Ha
waíí e o Pacífico Sul.

o Brasil e a fase
atuai da ,guerra
Um dos mais prestigiosos órgãos

da imprensa carioca prevenia re
centemente o público contra o pe
rigo de um excessivo sentimento de
segurança, pelo fato dos principais
teatros da guerra se encontrarem
longe de nós. Tal sentimento é ilu
sório, dizia o jornal, porque com
a aproximação da derrota a Ale
manha, pode empreender todas as
loucuras imagináveis. E acrescenta
va: "Bombas alemãs cairão, pro
fusamente, sôbre o solo americano.
não sabemos quando nem onde":
Essa possibilidade deve ser admiti
da, para que se crie o clima de
"dinamismo e tensão" sem o qual
é impossivel, já não dizemos obter
a Vitória, mas pelo menos partici
par condignamente na luta ao lado
dos nossos bravos aliados.
Tambêm na Europa houve um

período semelhante de falsa segu
rança, nos meses que antecederam
a invasão dos Países Baixos e a
derrocada da França. Foi a chama
da "phony war" - que na nossa
giria poderiam os traduzir por
"guerra de lero-lero" - e na qual
o maior risco ocorriam os soldados
era morrer de tédio na estagnaçãodas fortificações da Maginot. Logo
depois, entretanto, se viu que aque
la calmaria era o prenúncio de uma

intensificação das atividades em
escala nunca vista.
Tem havido entre nós muitas co

gitações sôbre a forma de que I se
revestirá a participação do Brasil
na etapa final, que se aproxima ca
da vez mais, da guerra contra o
nazi-fascismo sanguinário. O Pre
sidente Getúlio Vargas, com o apoio
d� imensa maioria de nossa popula
çao - excetuados os quinta-coI-unis
'tas e os traidores integralistas _ jáafirmou que as forças armadas bra
sileiras combaterão, se necessário,
em qualquer ponto do mundo.
E a mocidade está pronta para

qualquer sacrifício nêsse sentido
Eis porque teve vasta repercussã�
a notícia da ida do- brigadeiro
Eduardo Gomes à frente de eomha
te da África do Norte, onde visitou
as unidades do Quinto Exército nor
te-americano. A terem de combater
fora do continente americano - o
que parece cada dia mais' certo _

as tropas brasileiras deverão pisar
o solo africano, em fraternal cama
radagem de luta _com, os norte-ame
ricanos e ingleses. A visita do bri
gadeiro Eduardo Gomes é assim
muito proveitosa, e as suas impres-

:õe:pf:i�:e og�:!�!�iz:�r: ��nf���� .
sôbre a potencialidade do exército •

S E �
.-

AS·norte-americano quando for chama-I. •do a empregar as suas forças na

luta.. •Manter coesa a frente interna, não • •se entregar a um exagerado otimis-
mo sobre a nossa invulnerabilidade • •capacitar-se da necessidade de to�. padrões maravílhosos, finíssimo acabamento das melhores •mar parte mais ativa na luta, ao """" fábricas do país, são encontradas nos balcões da """"

��'!::a:a:a�:��;�����d��tais �i� ma�=1 ! Casa SANlA BOSA
•

mento, impostas pelos nossos com- _ •
promissos de honra na luta contra • •os bandidos do Eixo. (Comentário
da Inter-Americana).. Diariamente recebemos novidades ,"
M
o derrotismo e o pessimismo I! RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 15)4 �

sao Armas da "quinta.coluna", � �
(L. D. N.)". 'i

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

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

�
A direção não se -responsa

I biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTÁRIOS

Washington, 29 - Personalida
des bem informadas acreditam que
a atual calma nas operações do Pa
cífico significa que o comando nor
te-americano está reforcando e dis
pondo as suas fôrças para novos e
vibrantes golpes contra o inimigo.

que o território conquistado não
seja de grande importância estra
tégica,

tos mais vulneráveis do inimigo, é
bem possivel que o golpe inicial
tenha em mira obrigar o Japão a
lutar nesse terreno, sob condições
que favoreçam o sucesso norte
americano,
Em seu afan ele conservar Gua

dalcanal, os japoneses estão gas
tando navios e aviões de uma ma
neira desesperada, mesmo elepois
de já haver indícios bem nitidos ele
que estão ameaçados de perder de
uma vez a ilha.

E' de esperar que a marinha nor
te-americana ataque ainda com
mais violência as ilhas Salomão,
quer invadindo a área de Munda,
próxima de Cuadalcanal, quer ata
cando Bougainvl lle, a grande ilha
que fica no extremo norte-ociden
tal do arquipélago.
A estratégia norte-americana, ao

que se supõe, será dirigida preli
minarmente para a conquista ele
importantes posições exigindo -

conforme os efetivos disponíveis -

o núcleo principal das bases na-

Prevê que o objetivo das próxi
mas ofensivas será tanto o ganho
de novas posições estratégicas co
mo a redução ainda maior do pode
rio naval, já em eleclinio, elo Japão,I antes que o inimigo tenha qual-
quer oportunidade ele recuperar

I
suas perdas,
Uma vez que já se sabe que a

. navegação mercante é um dos pon-

A marinha norte-americana ain-
da não se empenhou em nenhum
combate importante desde os pri-
meiros dias ele fevereiro, e as inda
gações aqui feitas levam à suges-

tão de que isso se deve unicamente
aos preparativos em andamento
para novos ataques.

Qualquer outra conquista que
cause ROS japoneses perdas igual
mente sérias será de alto proveito
para os Estados Unidos, mesmo

� �-a__.aa...... � � _

A NOSSA SECÇÃ()-

•

THE LONDON ASSURANCE

Ecos e Notíciase

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Represen tan te)

O PENSAMENTO DO DIA
"Se preteno er es ser justo, 8>'

ninguem queiras mal; a [ustiça,
doa que odeiam é a raiva dos
far i eeus". - Sílvio PéIlico.

---- -------

*
L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

A Comissão de Metalurgia

A J I h
do Ministério da Marinha co-

ugoes ávía nao recon ece O mun.cou ao diretor do LJ'ide
Brasileiro que o sr. Antenor

acôrdo de Munl'que' Navais roi autorizado pelo Mi·
nistér io da Gue.ra a prosseguir

O governo da jugoeslávia, res-> comum contra os agressores ale- no desmonte e dos navio)

pendendo à nota que lhe dirigiu mães e italianos, se desenvolverá, naufragados e m Fernando No

d
. I renha, correndo as despesas de

O Chanceler checoeslováco jan mesmo no futuro, dentro o espi-, frete p r sua conta.
Masaryk,declarou que subscreve a rito da: tradicional amizade dos

o

""

opinião de que o acôrdo de Mu� nossos povos irmãos. O govêrno Afim de atender às necessi-
nich não mais existe. A nota, assi- jugoeslavo está convencido de que dades do serviço no trecho en

nada pelo Primeiro Ministro ju- essa colaboração, que visa uma tre Lauro Müller e Deodoro,

goeslavo jovanovic, declara ainda estabilização ficaz e duradoura da (Rio) como praticante de trá te-

go em estações, o diretor da
paz na Europa Central, contribuirá Central admitiu as seguintes
muito para a organização melhor moças: Laura da Silveira Cravo,
da Europa de após-guerra, em Otília Cardoso. Maria Vitó: ia

geral". Gomes de Oliveira, Ester Bar
beitos Cordeiro Anazilda Go
mes Pereira, Zalmir Nogueira
e Judite Azevedo Barros.

e

A ANEDOTA DO DIA
A MENDIGA - Mas, esse

alrnôço não era para nós?
O MENLIGO - Era; mas,.

por enquanto, elês estão "co
mendo" SO'S! ...

O PRATO DO DIA

MUQUECA DE GALINHA,
- Depois de a galinha limpa
e bem temperada, cozinhe-a ...

preparando assim um bom gui
zado.
Retire os ossos da carne .._

junte ao molho de um côco ,
adicione sal e pimenta mala
gueta e reserve.
A' parte prepare folhas de

bananeira, esquente-as na chapa.
do forno e arrume depois de
uma camada de galinha, uma o(

de rr.ôlho e outra de farinha de -�

mandióca. (Arrume sobre um

prato).
Cubra com outra folha de:

bananeira e novamente repita.
a primeira operação e leve ao

assar no forno. Sirva com mô
lho de pimenta.

o seguinte:
"A própria maneira por que se

fez o reatamento das relações di
plomáticas entre a Checoeslová
quia e a Jugoeslávia exprime a

atitude do govêrno jugoeslavo
nesses assuntos. Esse reatamento
só se pôde realizar porque o go�
vêrno jugoeslavo reconheceu a

existência continua da soberania
da Checoeslováquia e dos direitos
constituicionais do seu Presidente.
Ficaria grato se V. Excia. se dig
nasse de informar o govêrno che
coeslováco da firme convicção do
meu govêrno de que a colabora
ção de ambos os nossos paises,
unidos na guerra atual e em luta

Ao mesmo tempo, anuncia-se
de Londres que os governos da
Checoeslováquia e da jugoeslávia
chegaram a um acôrdo, segundo
o qual os soldados jugoeslávos fó
ra da pátria serão incluidos no

exército Checoeslováco na Grã�

Chegou a São Paulo, proce
dente de Washing ton , o escri
tor norteamericano Roy Nash,
autor de vários livros, entre os

quais cA conquista do Brasil»,
já traduzido pata o português.

,.,Bretanha.Os primeiros voluntários
jugoeslavos já chegaram aos cam

pos de treinamento e foram cor

dialmente recebidos pelos Che
coslovacos. (Do S. C. I. para O
ESTADO).

No sábado p. p. (dia 27), rei
niciou suas atividades a Acade
mia de Letras do R. G. do Sul,
com uma sessão em que foi em
possada a nova diretoria que
regerá os seus destinos no cor

rente ano e constituida dos srs,
dr. João Maia, presidente, dr.
Evaadro Ribeiro, vice-presi
dente, dr. João Henrique, se-,

cretário geral, prof. Jorge
Bahlís, tesoureiro, e dr. Alcides
Miller, bibliotecário.
Nessa reunião tratou-se da

recepção dos novos acadêmicos
drs. Oscar de Oliveira Ramos
e Valdemar do Couto e Silva,
ultimamente eleitos para aque
le sodalício.

DR. AGRIPA DE EARIA

JRua Vitor Meireles n' 26

..Telefone n' 1%05
CLINICA MEDICA '

Homens e Senhoras -

MO_,Iêstias Nervosas - Moléstias ..

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante .
--------

Dl E O O E P E I X E LEONOR DEUCHERCOMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE A

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

Enfermeira obstétrica (par
teira diplomada) cAtende na
Casa de Saúde S. Sebastião.
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

• 08 elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutameur
secretos, .. servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los olllt
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pel..
leis do País_ (D_ E. M.) •

_------

Transportes Terrestres e Ma-
rítimos, Maríeta Melo, Cecília
Melo, Manoel Siqueira Belo.

..

Á Divisão de Higiene e Se
gurança do Trabalho, acaba de
exigir em elevadores de cento
e setenta e três edifícios da Ca
pital Federal, a colocação de
banco e ventilador para con

forto e conservação de saúde
dos que aí trabalham durante
oito a dez horas por dia.

��

Na estação local dos Correios
e Telégrafos acham-se retidos
telegramas para: Maria, Ru
bens Magalhães, Hélio Carneí-
1'0, Iracema Bitencourt, Zilá
Cidade, Corina Maira, Yvolar
Fontoura, Salite, Waldir Albu
querque, Vera V. Ribeiro,Fran
cisco Moutaldo, Mútua Catari
nense'de Seguros dê Fogo e

Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis
-

...

Não tenhas dúvida em de.
nunclar um "qulnta.coluna�,
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexivel
(D_ E. M.).

Foram concedidas subven
ções, respectivamente, de ....

16.560, 6 mil e 52 mil cruzei
ros, pelo governo estadual, ao

Asilo de Orfãs "São Vicente de
Paulo", Instituto Histórico e

Geográfico de S. C. e Colégio
Catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Esportivo,Emissários
o árbitro Pierini Irrevogavelmente

S. PAULO, 30 (R.) -- De- Renan Soares, técnico de
vtdo à sua censurável atua bola ao cesto do Botafogo,
ção, o árbitro Pierini foi solicitou sua demissão em

suspenso por 30 dias pela cara ter irrevogavel, daquele
"Assoe. Paulista de Futeból. cargo. Para liubstituí-lo, já

• foi designado -o veterano
Futeból paulista Carvalho L-eit_e.

S. PAULO, 30 (R.) - No *::

próximo domingo realizar- A TENISTA HELEN lVILLS
Manhattan (Kansas), 30 (R.)se·ão os seguintes jogos em Helen Wills Roark, famosa tenista

dispu ta do campeonato pa u- norte-amer-icana, está ameaçada de
Jista: Ipiranga versus Co. vir a perder por completo o uso

-mercial; Juventus versus de sua mão direita, em consequên-
cia de UIll cão.Corinthians; Palmeira ver- Os médicos" assistentes foram

sus San tos; S. Pa ulo versus obrigados a proceder a extração de
.s. P. R. (sendo provável que vários ossos da mão afetada e in
êste último embate sej o fecclonada.

" Como se sabe, Helen, que contaadiantado para sábado a atualmente 37 anos, venceu 8 ve-
:noite). zes o Campeonato de Wimbledon, 7

,_ (,,� I o Campeonato dos Estados Unidos
F t b 'I 't'b

"

'1 e 4 o Campeonato da França, tendoU e o CUrI I ano chegado a ser considerada a ténis-
CURITIBA, 30 (R.) - Em la, número um de lodo o mundo.

disputa do campeonato pa �erta vez, interrogada, a campeã
-ranaense ba t r- 0_

-' a!1�1l10U que nunca aband�:)l1ana. o
,.

'
.

e se ao. .

no tênis e que esperava continuar jo-:proxlmo domIngo: Curl t ibo ganclo "até os 50 anos".
-contra Juven tus, e Comer- *

·cial contra Britânia. NA INGLATERRA

do México chegam ao Rio de Janeiro

Rio. (Do correspondente especial nnssao de representantes do Insti
Amorim Parga, por via aérea) tuto Brasil-México. O grupo dos
Procedente de Buenos Aires, che- visitantes que já esteve em Gua
garam, pelo "clipper" da Pau-Ame- temala, Nicarágua, Costa-Rica" Pa
rícan Airways, em viagem de boa namá, Perú, Chile e Argentina, é
vizinhança pelos países da Arnér i- integrado pelos deputados Leonardo
ca do Sul personalidades mexica- Raynoso, presidente da Comissão
nas, que foram recebidas no Aéro- Permanente da Câmara e Ruben Fi
porto Santos-Dumont, pelo ministro gueroa, líder da maioria, da mesma
José Roberto de Macedo Soares, casa de congresso; general Pãnfilo
chefe da Divisão do Cerimonial 00 Nathra, governador do Estado de
Itamaratí, pelos funcionários da I Zacatecas; o deputado Mariano Sa
Embaixada Mexicana e por uma co- mayoa c o sr. Manuel Tàrraga, che-

fe do Departamento Administrativo
da Câmara dos Deputados. Acom
panhou-os, desde Buenos Aires, o

coronel Carlos Santiago Valdés,
adido militar à Embaixada do Mé
qico no Rio de Janeiro. Depois de
curta permanência nesta capital, on
de receberão diversas homenagens,
os visitantes mejicanos prosseguirão
em sua viagem de confraternização
continental, devendo passar ainda
pelas Repúblicas da Venezuela da
Colômbia e de Cuba.

,e "o 7.1_�J:
Militares e navais

O Conselho Nacional de
Esportes em recente reunião
negou licença a militares
para participarem do pró
ximo "pentatlon" a reali
zar'se em Santiago do Chi
le.
Também foi negada li.

cença de participaçã8 de
p1ifiilistas navais em espe
'táculos com pugilistas civís.

• j

Londres, 30 (R) - Na idade de
79 anos, faleceu o comandante Hil
lyard, conhecido como "o pai de
\Vimbledon" .

De fato, foi durante a sua gestão
no cargo ele secretário do "All En
gland Club", onde permaneceu pelo
espaço de 18 anos, que o campeona
to de Tênis de Wimbledon conhe
ceu os seus dias de ouro. O coman
dante Hillyard, de parceria com E.
W. Dawis, venceu pela primeira
vez a célebre dupla dos irmãos
Henshaw, conquistando a Taça
"Wimb ledon " .

O extinto começou a sua carreira
naval como guarda-mar-inha desta
cado a, bordo do "Bacchante", onde

Técnico aquático acompanhou o falecido rei Jorge
O Vasco da Gama cornu-

V no seu cruzeiro ao redor do mun-
cio, de 1879 a 1882. O comandante'nicou à Confederação Brci- Hillyard casou-se com miss Blanche I'$ileira de Desportos que Bingley, que por seis vezes segui

'contratou para a sua secção das levantou o campeonato de sim
,aquática o técnico Tobias ples para senhoras, em Wimbledon.
-rw O casal comemorou as suas de ouro
.s: erro. em 1937 .

.....................................................
O ESTADO nos Municipiosf· Blumenau o emgenheiro sr. dr. Nor.·

OI " I berto da Silva Paes.Recebeu o brevet de Designado peio Chefe da-piloto civil o sr. dr,' Elias Divisão do Ensino SecunMioni, do Aéreo Clube des- dário, ossumu , a 17 do cor.ta cídude. rente, a funç&o de inspe-Nestes úitimos dias têm tor interino do I,Ginásio:sida recolhidos ao xadrez Lagunense", o sr. João Roda Polícia vários gatunos, dolfo Gomes, funcionário
-que vinham agindo nas ao- da 'Fiscalização do Portonas escusas d.a cidade. desta cidade.

.

Laguna Tubarão
Já se encontra nesta cl- O popular clube "29 de

-dade, vindo do Rio de Ia- Agosto" está tratando de
neiro, aonde fôra tratar de reformar' o prédio de sua
-assuntos re�erentes à E ..tra- séde, afim de oferecer mais
da de Ferro Teresa Cristina, c�fôrto aos s6cios.
......._ � ....

Nova arma secreta alemã
Estocolmo, 30 (R.) - O correspondente do "Dagens Nyhe�

ter", em Berlim. fez a revelação de que a questão dos transportes
aéreos destinados à Tunísia foi um dos assuntos discutidos pelos al
mirantes Doenitz e Richards. comandantes-chefes das marinhas de
guerra da Alemanha e da ltália. respectivamente. Acrescenta o cor

respondente que os dois almirantes examinaram principalmente a

questão das atividades dos submersíveis britânicos contra os quais
está sendo uitilizada atualmente" nova arma secreta". Evidentemente,
conclue o informante, não póde ser fornecido qualquer pormenor só
bre essa arma, mas se ela caísse em poder do próprio inimigo, êste
teria grandes dificuldades em descobrir os seus segredos.

Londres, 30 (R.) - Comentando os informes emanados de
Berlim, àcerca de uma nova arma secreta alemã contra os submarinos
britânicos, os circulas autorizados de Londres dizem que isso não pas
sa de pura propaganda, com o fim de fortalecer o moral alemão.

'('W ":ii: ·U) 'SO}UaUl
0p"laqtllSa suas UI" uranssod anb o

iI1I.llsom tl aopapuaa o a zompoau o

UltlmnU! opusnb 'Itl�al O!9d'B Ul�l
JUl!IU\1 UJ!}SHtl}S:i{ BP SO!!�.lC} so

'('W .:iI: ·U) nSll.lH op OlJ!Ul!1rJ
OUlOJ 'alUaUlolUm!m 'opU1Ilnf yJas'08UJ assau ':3: ·O.l'i!Ul!U! 8Jud ap
gud ma tllHl?qtlJl 'Jtllm:w 'B3!lsJlIl1
oBa '! sag:illwJoJU! JIl.ll"uos want)

f 1'Jn(JfJf!�fJhfjn
'':J11Qlhora;rdrfrlrJ
<o'O.lt5"fU�'(J

R
..

' •. -

./w S P I�E�;;;��f)��.,�;;·9P6".mnIOIl(lfm . ao o
\T E tE FoNE: 160i»

.1- Flrm.a estabelecida em São tI.5" �u�to bem relac�0r:.a.,_\ da e orgamzada, procura RepresfÇo�s a base de cormssao,
D- Ih li - lieo i a_o se as me ores referencias. P�st� para Representação",Rua Vitor Meireles, 28 Calxa Postal 447 - São Paulo.Florianópolis ...

CARTAZES DO DIA

Quando alguém. tal como o clava
Iheiro da i1ustraqlto a-cima, oferecer
lhe. em ILIIlável gesto. um cálice do
excelente aperítavo KNOT, lembre
se v _ Sia. de acrescentar, ao agrade.
oer a gentiJeza.:E$TEJ! TAf1-
BEl1 (J NElI APEí?lilVtJ

PREDlLET(J!

ClDlalllXDDnnaaoconnaoaoaocCICI::IXJCXXJ�CID"XIQtIOCl:IODCII:XJDO )iO()tkAXKJa:»cxAJOOOQQoaauc: ......... c.a.. ...............

HOJE 3a·feira HOJE
:.

C�i"NÊ cfDEõNrlM-�?RJ;li-- FONE 1602 - - FONE 1587 -

A's 7 1/2 horas A's s e 7 1/2 horas

,

U/YP/iOOUTO OAKI10TSA./IfO._c0/1.E SEGUROS
� IT.I..II.I"I _

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Caixa POlia I - 37

Rua Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-asente. no. principal.

muncíplo. do E.t.do.
17P.

L{lÇAO

"

,

VatarinenseCabelos brancos 1
MA.BAVILHOSA 1

Contínúa em cartaz
doso e invulgar

O rei da
com rui- Um filme que toca ao coração:

sucesso:

alegria Dois contra o mundo
Com Mickey Roeney e Judy

Garland
Com John Shelton e Lana

Turner

Brasil atualidades 2x2 7a Exposi�ão de pecuária na Baía
Complemento Nacional (D.F.B.) Olhos da armada (Policial)

Preços Cr.· $3,00 - 2 ,f0- 1,00
Livre de Censura

Preços: Cr. $2,20 e 1,50
Livre de Censura

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

Instituto de Aposentadoria
Pensões dos Industriários

Delegacia de Santa Catarina

e

«CONCURSO DE AUXILIAR»
I - Levo ao conhecimento dos srs. candidatos

estar afixado na séde desta Delegacia o resultado final
do concurso de "Auxiliar" recentemente realizado nesta
Capital.

2 - Os srs. candidatos que pretenderem recorrer

da decisão terão o prazo improrrogável de 48 horas para
apresentarem os requerimentos de revisão de provas,
devidamente selados na forma da lei.

Florianópolis, 30 de março de 1943.
ITAGIBA CAMPOS - De�gado

1 v • 1

Companhia Telefônica
Acham-se à disposição .:tos Srs. Acionistas desta

Companhia, em sua séde à Praça 15 de Novembro, ri,

8, os documentos de que trata o Art. 99 do Decreto ..

'lei n , 2.627 de 26 de setembro de 1940.
Florianópolis, 29 de Março de 1943

A DIRETORIA
5 v • 1N° 188
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resistência da Grã-Bretanha tornou
Londres, (B. N. S.) - Wal

ter Lippman, conhecido co
mentarista político norte-ame
ricano, num artiço recente
mente publicado no "Heraiâ
Tribune", declarou que o au
xilio proporcionado à Grã-Bre-

tanha pelos acôrtios de "em
préstimo e arrendamento", foi
um preço insignificante com

parado com o çráu da contri
buição feita pela Grã-Breta
nha em pró L da mtoria aliada.
"Não nos devemos enganar",

Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior
a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente'

L. ALMEIDA R. VidAl Ramos, 19

Cresce o número de deseolpregaoosRIO, 29 - ° "Diário da Noite" dá acolhida, nas suas colu
.nas, a uma carta, que lhe foi endereçada, por uma leitora, e na

qual se põe em fóco um caso que está inegavelmente a merecer

-providências. A missivista lembra que os anúncios dos jornais
estão cheios de pedidos de empregados e o número dos sem-tra
balho cresce diariamente. E isso, porque, agora, em face da si
tuação que atravessamos, os empregadores, temendo a convo

cação, esclarecem nos próprios anúncios que só aceitarão em

pregados cujas idades deixem a coberto de convocações. ° jor
nal assim conclue os comentários que faz, depois de estampar a

carta: É imprescindivel que o govêrno, por intermédio de seus

'Órgãos competentes, tenha conhecimento amplo e certo dêsse
:assunto, que vai atingindo proporções de problema de indis
cutível gravidade" .

'Qual dos filmes abai
-xo será o de estreia ?
JRMÃOS CORSOS - O
GRANDE DITADOR
LÍDIA - COMANDO
NEGRO - NAUFRA
GaS - 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

:--------------------------------------------------..

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua pr�ferjda

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borrach".

Garante-se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Cons, Mafra 4<D 5 (edifício do Mercado',

FONE 1.642

Associação Comercial de Florial1ópolisAssembléia Gerã. Ordinária
De acôrdo com a alínea" a "do Artigo 11 dos Esta

tutos, convoco os srs. associados para a Assembléia Geral Or
din ária. quese realizará no dia 4 de abril próximo, às nove

horas; na séde social, à rua Trajano 13 (sobrado), para se pro
ceder à eleição da nova Diretoria.

Florianópolis, 20 de março de 1943.
Adauto Freitas, Secretário.

169 12vs·8

possível a reaçãoacrescenta o sr. Lippman", se não estaria na Linha Mareth, das das Fillipinas. Os aliados
a Grã-Bretanha não tivesse na T'uriisia, e Hitler estaria ele lambem não estariam na In
vencido a Batalha da Grã-Bre- posse da Islândia, da Groen- âia, preparando-se para ata
tanha, seria Rommel e não o lãruiia e dos Açores. E certa- car o Japão, através da China.
General Eisenhower que

OCU-j
mente não teria sido possivel "Por todos os lados", con

paria agora Dacar e Casablan- ao General Mac Artliur recuar

I
clue o sr. Lippman", estaria

ca. O General Montgomery para a Austrália, após a per- mos enfrentando embaraçosa
. situação.

R -dA. Aluga-se ou vende- se confortável resi
eSI enCI8 dência , com linda vista para o mar.

- Tratar
com o sr. Eduardo dos Santos, à praça 15 de novembro, 27.

lov. alt - 9

Dr.. Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Can de Saúde São S Jbastião: FfJrmallo na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. ends foi assistente
�felivD da Cadeira de Tecnica Cirúrgica re�idi1 pelo Pt!)!. E�!llundi) Vas
eeneelos. Ex - assistente da Prof. B�aedilD tlliJntenegrD. Com prática de
mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica da Prof. Aiípii) Correia Nato. Com
estágio da especialização nn Hospital Clurité de Bsrlín (Sarvir;() do Prof.

W dert B t E I "d" d P I f tl Service, pare O ESTAnoSauerbruch) ii nas clínicas dos Profs. I{onjetzny. de Hamburgo. e Schmieden. an ereey OO._ XC USIVI aee e r"'ss norma ron _ ii

de FranKlort� Cir�r.gla da �irói�a. estômago. íntestlne delgada e gr�sso. Quando os governos da Hun- I contrário de seus povos, são mais agitado o vulcão que os

figil�o e
.
vias biliares: seios. úlero, o'lá�los.. rms, nrestata e. bexlg_a. gría, Rurnânia e Bulgária, ao prisioneiros dos alemães. Eles lançará ao ar no momento

.l!érmils. hldroc�le .. varlceeela e varizes. Clrur�la dos 0.8sos.e arüculaeões,
1 contrário dos da Jogoeslavia e procuram levar seus países pa- oportuno.m encontrado diariamente das 9 hs, da manha ao meio dia. na Casa ds � �, .

"

. . .

Sayde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernand I G-recla, decidiram aceitar a do- ra a causa do Eixo aceitando Uma das coisas que os go-
miléhado. tall. 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1159 � I minação germânica sem resis- as forças do Eixo como um I vernos dos Balcãs, não ousa_:n

-

•

têncía, fizeram isso especial- meio para conseguir seu obje- dizer a seus povos e a extensao

lHE LONDOH & LANCASHIRE INSURANCE (o. LTi). mente levados pela. crença de tivo e tambem por- saberem das perdas que sofreram na
.

que a Alemanha sena a vence- que essas forças são a unica frente russa. As baixas germâ-
dora da guerra e que ao ven- proteção de que dispõem con- nicas foram elevadas, mas o

cedor (e seus aliados) perten- tra a vingança das populações destino dos aliados da Alema
ceriam os despojos. Agora, que', que mistificaram. Nós vemos nha tem sido a virtual aniquí
se está tornando evidente pa- nos Balcãs, dessa fórma o es- lacão. Vinte divisões rumenas,
ra eles que a Alemanha não I petáculo dos governos tentan- seis hungaras e nove italianas,
vai ganhar a guerra e que não I do reprimir o grande surto enviadas para a frente de Ies
haverá despojos esses três paí-' do descontentamento popular, te, foram destruidas. A Bulgá
ses estão olhando saudosamen- por meio da propaganda, de ria, cujas tropas simpatisantes
te para o lado dos aliados, Informações erradas e de uma da Rússia, os nazistas não ou

pensando em como poderão desesperada insistência sobre sam usar contra os soviéticos,
escapar ao jugo que aceitaram a futura vitória do Eixo, na escapou a êsse holocausto. Suas
e que já se tornou mais pesa- qual eles próprios não podem tropas estão reservadas para
do do que esperavam. 'I mais acreditar, ao mesmo tem- guardar a fronteira turca e a

Os governos. no entanto. ao n() (1llP sob eles está cada vez costa da Trácia e para guar-
necer a Sérvia e a Grécia, onde
estão-se conduzindo com uma

brutalidade que provocará re

presálias sangrentas quando a

barreira fôr rompida.

cinema para vocêUm

Farmacia Esperança
. A SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 -- FO�E 1.6!t2

Entrega 8 domicilio
Importadora Ava - Rádios

S. PAULO-RUA PRATES, 4-3-CX. 4063
Sintoniza as 2 Amêr icas , }hia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 v

á

lvu la s 593$. Peça
cstálogo enviando 400 réis em sêlos.

'PW �M& S'"

(iABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

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

RUe! VItor Meirelp.§, 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

Os japoneses têm já vinte e oito super-su�marinos
Washington, 29 (United Press) segredo, operações ofensivas e agora disse que há algum tempo mil milhas, 4.500 toneladas de

- Kilsso Haan, coreano, que ma- desembarque, possivelmente em foram terminados C;�&tlo subma- deslocamento, e podem desenvol

nifestou. em repeti.das .
ocasiões, algum �""'�&..ge Norte-América. ri.n?s japoneses, e que um deles ver uma velocidade de 22 nós

ter confidentes no mtenor ta- Haan afuma<'Tllt.. -v-.:. .. -,�.�� agentes I VISItou a Alemanha levando de na superfície e 10 nós submersos.
pão, expressou que os nip is lhe revelaram a existência de"sufh:thlvolta ao Japão 300 nazistas pe- Além disso, contam com quatro
completaram êste verão 28l- marinos japoneses "de b�lso." '\l"'ELitos em construção de aviões. canhões de seis polegadas e têm

per-submarinos de carga, qie- com dois meses de antecedencIa A. crescentou que os referidos na .. grande capacidade para o trens
râo utilizados para abastecerm ao ataque contra Pearl Harbor, e v'.os tem um raio de acão de 20 porte de carga.

HEMORROID,ES
EJte e!pecifÍfu",UVit4 ed dÔ''lej
e evit« ec.5 h
ilffecflleJ.e; ,�..�}

A ação benéfica da Po
mada Ma n Zan, prepara

"CE"" ,...1' da especialmente para to
dos os casos de Hemor
roides, é imediata. alivia
as dôres e os pruridos,
acalma e evita as com plí
rações infecciosas das ul
cerações e varizes hernor
roidais. A venda em todas"
a. Farrnacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a apllcaçâo.

MAN ZAN
PARA HEMORROID-lS
Um produto De W1H

Dinarte Borba e senhora

participam aos paren-
tes e pessoas amigas
o nascimento de seu

primogênito

IDINARTE
Fpólis., 27-3-1943
-
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Per(a�a Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
oh tê-lo agora nas far-

mácias.
Urn �nédico da CalLfornia que atende

as Estrêlas de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e nOVG

para reduzir o excesso de gordura
antír-stctlca. E�ta descoberta charnad.a
F'o rmede dissolve a gordura de um.

medo seguro e rapido. Comece a I;.er
der peso na primeira semana e ffil;utos
quilos ao mês: Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode _

estímuta
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que .possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais JoYe� ..

Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo,. em.
qualquer farmácia. A nossa garantia � I
a sua maior proteção.
Distr. S. 1. P. Caixa Postal 3786 • Ri. rVenda 80b prescrição médica
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de Oslo�DICADOR MEDICº
D ARAUJO OLHOS, OUVIDOSr. -NARIZ, GARGANTAw. Ts�huppik-De European Correspondents, para O ESTADO

Em 6 ele Dezembro de 19-12, che- igualmente que a política tenha cruel. Querem que os corações hu
.gou ao porto ele Danzig um vapor seja o que f'ôr com a moralidade. manos exponham as suas razões.
.corn 532 judeus deportados de Oslo. Insistem, porém, que se reforme Querem que se arranjem as cousas
.Entre êstes desgraçados, havia completamente o mundo, pois afiro de maneira a evitar que se repita
muitas mulheres e criancas. Mes- ma que então se desenvolveria es· a história da mãe vinda de Oslo.
mo a velhice não tinha livrado uma pontâneamente uma melhor mora- a história da mãi vinda de Oslo.
.mulher de 70 anos daquela sorte. Iidade. ra em defesa da moralidade e não
Acompanhava o marido de 80 anos Há entre

as.
pessôas referidas

rapenas
para conseguir resoluções

naquela viagem para a morte cer- rlgumas de caráter notável que diplomáticas.
ta. Todos os deportados iam ser le- mantêm a calma em face das mais E' a contenda de sempre entre o
vados para um campo de concen- atrozes notícias que vêm dos do- coração e o cérebro. O raciocínio
tracão na Polônia. mínios de Hitler. Consideram se· diz: Vamos arranjar tudo melhor

Na véspera da chegada a Danzig, renarnente todos os gritos de revel- para que tu, meu coração, possas
morreu uma menina de 10 anos de ta elos corações humanos escanda- descansar por fim. O coração res
idade. A mãe apertava a filhinha lizados como problemas de mate- ponde: No longo milênio do sofri-
110S braços, no convés do navio, on- mática de solução natural. Dizem menta humano, tens muitas vezes

· .de a carga humana tinha sido aper- que a guerra total tem necessár-ia- sido vítima dos teus erros. Deixa
tada como sardinhas em lata, e tra- mente de lançar o horror por toda me aconselhar-te!
tada à maneira do gado que vai pa- a parte. As crueldades levadas a As melhores intenções de cons
.ra a matança. Cobria o corpito frio cabo estão em razão direta dos de- truir um novo mundo não darão
da criança com lágrimas e beijos, senvolvimentos na guerra moder- resultado se houver alguem que,
e não se queria desfazer dela. No na. ao ouvir a história da mãe vinda
dia seguinte atirou-se ao mar, com Quando ouvem contar a histó- de Oslo, não sente o coração aper
a criança apertada nos braços. Os ria da mãe vinda de Oslo ficam tado, mesmo que olhe para a tragé
-cornpanheiros, incluindo o marido, certamente muito indignados, mas dia com olhos de quem está inte
.foram obrigados a presenciar esta o caso não faz senão confirmar os ressado principalmente do ponto
cena atroz, sem poderem fazer fos- seus pontos de vista em qualquer ele vista político. Se o coração e o
.se o que fosse. teoria política ortodoxa. raciocínio não formarem urna f'or-
Há elesgôstos que não se podem Há, finalmente. aquelas pessôas te aliança, há perigo de o mundo

-descrever com palavras. A histó- cujos corações são torturados por futuro vir a ser mais uma vez um

ria do vapor de Oslo e daquela po- toda a miséria que vai pelo mundo campo ele batalha de idéias opos
bre mãe pertence áquela categoria. fora, todas as vezes que lêm a res- I tas, e de que, como tem acontecido
Em todo os países anele é ainda peito delas num jornal. Dizem que I tantas vezes no passado, a batalha

possível discutir livremente os se está fazendo esta guerra para. de idéias seja resolvida por meio
:acontecimentos, está sendo objeto combater tudo quanto é mau e de armas materiais.
de acesa discussão o tema seguin
te: se na política são legitimas to
dos os meios que podem dar em

resultado um êxito militar ou di
plomático. Há pessoas que não que
rem perder de vista o aspecto mo

ral, mesmo que tenham de se aliar
com o diabo por um dia. Há pes
sôas que têm orgulho em terem ob
tido o desanimador conhecimento
de que a política tem sido sempre
uma causa que nada tem que ver

com a moralidade, e que assim se·

rá até ao fim do mundo. O êxito é
o único critério válido para a maio
ria das pessôas que são desta opio
niâo. E há também o credo dos di
tadores, de que a fôrça é o único
fator decisivo neste mundo. Há
também aqueles que não têm prín-

· cípios alguns e a quem Q,].lisling
deu o nome nesta guerra. O que é
curioso é que êstes discipulos de
Maquiavel têm às vezes por ade
rentes os seus inimigos políticos

· do. campo oposto, e que negam

Alugam-se Três casas à J MINISTÉRIO DA GUERRA
a rua Cambo- i 5a• REGlAO MILITAR

ri� slo: ?Ontslllrln cada. umsl l6a. ClRCUN�CRIÇ�O DE RE·

dOIS pavimento .. , tpndd clida CR�'IAMEN1.:0
• -, 1· d

.

I
Edital n. 1/4.,

casa 5 qUBr.oR,. �8 f\ e jan- Para conhecimento dos reservistas a

tsr , SHltl de vis u», gllfl1ge, chefia da 16•. C. R. declara que, para

quuual, galinheiro, 3 insta- fins convocação, posteriormente, está

ações saultártas, tanque de aceitanelo a apresentação ele reservistas,

lavar roupB, instalações de para serem relacionaelos, os quais, satís-
feitas as condições abaixo enumerudas,

radio � telefone embutidas, serão convocados, para servirem como

etc. Tratar com o proprie- burocratas na C. R.

-ário, Dr. Agrtua de Castro Condições exigielas:

Farta, à Rua. Vítor Meireles
. a) ser reservista ele la ou 2a categoria;
b) mão estar chama elo à incorporação

n° 24, Consultório médico, para o Serviço elo Exército;
Telefone n° - 1405. c) ser brasileiro nato;
52 v-56 el) ter bôa conduta, comprovada;

e) revelar aptidão física para o ser-

Mãevinda

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
V'ávulas e Discos. - Rua Traja
ao, l� 1''''-'-·_:_'' 'j!>'''-- __'___'-"'" 118TITUTO DE OlAtiNU8TICU

CLINICO
Dr. Djllma Madlmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prétlca n08 hospitais europeus

I Clinlca médica em geral, pedíatrte,

I doença. do sistema D€rVOI!O, apare
Ibo genltc-urtnarlo do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Campanar!o

I
SAo Paulo). Especializado em Hi
giene e Saüde Públlca, pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

--------------..:: Metabolismo basai

L-
....

d I �ondagem Duodenal
Ivros a ven a Dr. Reml'gio Gr blnete de ftsioteraoia
<'O DIREITO", obra com· Laboratório de microscopia e

pleta, encadernada, em 119 análise clínica
volumes com os respectivos CLlNICA -MEDICA Rua Fernando Machado, II

b Molestlas internas, de Telefone 1.195Indices, ttJm em �ncader. Senhoras e Crianças emnados.
"UODIGO CIVIL" cornen- Geral

Itodo por Ferreira Coêlho, CONSULTORIO ;

em 26 volumes encaderna. Rua Felipe Schmidt--Edifi-
cio Amélia Neto--Fone 1592

�<J�risprudencia do Supremo I:l ás 12 e 14 ás 17 noras.

Tribunal Federal" em 23 RESIDENCIA'
volumes encadernados com Av. Hercllio Luz, 186
o Indice até lo volumes.

- Phone: 1392 -

"Legislação FedEral" de
J J Janeiro de 1937 até o

presente.
"EU SEI TUDO" revista

completa em 94 volumes en

cadernados, tendo cada vo

lume tres fasciculos.
'<1 Ilustração Brasilei

ro", obra completa em 33
volumee encadernados.
"Direito Cl).nstitucional"

contendo a Constituição do
Império e os comentarias
de Barbalho, Carlos Moxí
miliano, Araujo Castro, Au
relino Leal, À. de Rouee e

outros às diversas Con!;lti·
tuições da República. <'
Ver e tratar à rua' 'Dea

dóro" n° 23. i

viço miltar, o que será constatado por
Junta Médica Militar;
f) ser solteiro ou viu.vo sem filhos, e

não ser arrimo ele pessôa alguma.
Os reservistas ele la. categoria elevem

ser das classes de 1916 a 1923 e 0S ele

I:specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro •

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu ta!: A' tarde, das 3 às 6

-AUSENTE
Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

2a. categoria elas classes ele 1916 a 1921,
inclusive.
Todos devem ser a lfa.bet lzados, tendo

preferência, em iguaLelaele ele condições,
os que forem dactilógrafos.

Os interessados dever-ão, ímedtatarnen
te, d irigfr-se ao 2° Tenente Alcebíades
ele Sousa Freitas, chefe ela la Secção. que
atenelerá e prestará informaçóes toelos
os dias úteis elas 8,30 às 11 e elas 14 às
17 horas, exceto aos sábados e quarta
feira", que só atenderá 'no expediente
ela manhã.
Florianópolis, 2G ele março ele 1943.

Amadeu Anastácio
Cap, Chefe ela 16&. C. R.

Cabelos nraneo» f
&[ARAVILHOSA 1

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

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sdbndos. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1461
Restdeneta: Rua Presidente Coutinho. 2:i,

OLHOS

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g��:ra��o �:��de Medicina d'a Universidade do Brasil)
Sg-Inferno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oiiveira

médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Mcléstte s internas de adultos e cr íauças.Consultório: Rua Felipe Schmidt D. 38 - T'el. 1426

ftesidencii:l: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 'I'el. 1523
Horario - Das 15 às 18 horas - FLOR!ANOPOLIS.

Dr. A U (jUSTO DE PAULA D��6!Ota�i����S��:1. Florlanopol!s
Restdêncía e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de SenhOT'ls.

Ftaloterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultre-Violeta.
CONSULTAS: Díaríamentes à� 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

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

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-Interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOIl
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

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

CODS. Rua Felipe Scbmidt, 8, Foue 1259
Consultas: das 15,30 às 18 horas

Residencia: Conselheiro MRfrfl, 77- .... LORJANOPOLIS.

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:

Rllfi João pinto 7 sobrado
Diariamente das IS às

H horas.
REsmll:NcIA:

Almirante Alvim. 36
Telefone II 751.

Pt ORIANOPO'-I�

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

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

apartamento 112
C. h.. 'tal 110 Fone. 1277

".oVAII9a ••1.8 0- ao. ".5&0 OR taa.

...

As autoridades responsáveíe pela A Estatística MiliI�ar, destinada a

fiel execução das Estatísticas Mili. facilitar a preparação rápida, e tio
\ares podem exigir, sempre que hen- das da Nação, exige que todos 08

ver dúvida quanto à veracidade d. perfeita quanto possivel! do apare

qualquer informação, que cada in. Ihamento material das forças BrB!a
formante prove o que declarou. A brasileiros lhe prestept cooperaçao..

má-fé constitue crime contra a 8"1 Subtrair-lhe apôio é trabalhar eon..

Iturança nacional. (D. E. M.). tra o Brasil em guerra. (D. E. M.>.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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63327 Valor 25:000$000 ! i Premio 63327 Valor 20:000$000
73327 Valor .i4:000$()OO • 2' Premio 73327 Vetor 1(;:000$000
83327 Valor 8:000$;'00 b' Premiu 83327 Valor 5:0CO$OOO
93227 Valor 5:0UO$OJO 4' Premio 93327 Valor 3'Of 0$000
03327 Vtllor 3:000$'.100 5' Premio 03327 Valor 2:000$000
0,..; títulos com os Os títulos com Os

4 finaeo 3327 Vn lor 1:500$OOJ 4 íinaes 3327 Valor 000$000
os títulos com 08 1 O títutos com 08

[3 finais 327 VHlrJr �OO$OOO ,;,' 3 tínaes 327 Valor 50$600
O� títulos com os Os tltulos com os

2 fioaf'Fl 27 Vl:1lllr 20.$000 2 Ilnaes 27 Valor 10$000
Os tlrulos com o fi na I do Os títulos com o ílual do "OLHO E'LÉTRICO"

r: Premio 7 Ficam isentos cio pag» l ' Premio 7 Ficam isentos do pagamen- { Na opinião do dr. William C.
mento clt! me nss lidade seguinte I to da mensalidade seguinte. White, engenheiro norte-ame-

O .. titulo- com o íinal do i Os tttulos com o Irnal do ricano, rpm dos processos que
.c. Premio 6 Firam isentos do paga- 2' Premio 6 Ficam isentos do paga- poderiam reduzir o número de
mento da mensullda de seguinte. 'mento da mensalidade seguinte. afundamentos de navios mer-

Plano UNIVERSAL "H"

HELICÓPTERO, AUTOIUÓ
VEL DO FUTURO

Houve uma época em que
.muito se falou em helicópteros.

30:0COO O coronel Edw.ards
.

S. Evans.
�í:ggg presidente da Evans Pro�ucts

100:000 Company, dos Estados Unidos;
.

ocupou-se ultimamente do apa
relho, atualizando-o num arti
go em que procura demonstrar
que, por sua virtude de subir e
descer verticalmente de qual
quer lugar e em qualquer lugar.
o helicóptero será o veículo de
transporte em comum das gen
tes de um futuro bem próximo.
Prevê o mesmo industrial que
se empregarão helicópteros de
tipo "Sedan", análogo ao dos
automóveis.

Dezenas IJeíllle II ()S porta-aviõesde
Washington, 29 (Por Hamilton

Furon) - O sr. Knox, secretário
da Marinha, disse aos jornalistas
em entrevista coletiva, que já
se acham nas áreas de combate
algumas dezenas de porta-aviões
pequenos, mas muito uteis, haven-

do ainda outras dezenas deles

I que
essas novas unidades aero-na-

em caminho dos te_atros da guer- mados de m�neira a �oderem ter vais co?s�ituem para o inimigo Ira ou em construçao. a bordo avioes em numero e em uma tríplice ameaça: - para
Explicou o sr. Knox que se tra-I condições suficientes para patru- I suas unidades de superfície, para Ita de navios mercantes converti-Ilhar vastas áreas marítimas, quer seus submarinos e para seus 1

dos ou de cascos aproveitados em reconhecimento quer em ser- aviões. I·
de navios auxiliares, e transfor-I viço de comboio. Frisou o Secretário da Marinha

CONSTRUTORAEMPRESA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios cutoriaado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carta Patente, n� 92
Matriz S. Pauto=Fone: 2-4550 ·Caixa Postal 2999 _. End. Teleg. Reg. {tConstrutora»>
Rua Libero Badaró i03-1Q7 Ftliars em todos os Estados e ,t\gências no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Março de 1943
I: Número Sorteado 3327 2 Número Sorteado 3196

NUMEROS PARA O SORTEIO
Mundial "8" _oi I/C�I "D99 63329 Pltlno Universal "HII' 196327Planos

«B» I
11' Pr emíu

'2' Pr ernlnil' Premio
14' Premio
15' Premio

Mundia 1 «C»Mundicl
L' Premio 63327 Valor 30:000$000
2' Premio 73327 Valor 30:000$000
3. Premio 83327 V!11or 30.0CO$OOO
4' Premio 93327 Valor 30:000$000
fio Premio 03327 Valor 3J:lJOü$OCO

Os títulos com os
4 tlna es 3327 Valor 9:COO$OOO

Os titulos com os
a Itnaes 327 Valor 200$000

. Os titulas com
tinaes 77 Valor

08

40!üOO2

Os titulos com o final do
l' premio 7 ficam ísentos de pagamento
da primeira mensalidade seguinte.

mios

l' Premio 196327 Valor 100:000$000
2' « 296327 « 25:000$000
3' « 396327 i[ 20:000$000
4( « 496327 « 15:1)00$000
5' c 596327 « 1O:0üO$ooO
Os titulos com os 4 Ilnaes 6327 « �OO$OOO
Os títulos com os 3 fioaes 327 c 30$000
Os títulos com 08 2 Ilnaes 27 c 10$000

Os títulos com o final do I' premio 7 Ilcarn tseutos de p ig ameuto da pr+m elr a mensalidade seguinte.
Os títuíos com o final do 2' premio 6 ficam isentos de psg únenro da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para lhes f iz er a eutregs imediat 1 dos

a que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Orlando Canton
(Ffscàl do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 26 DE A1HiL DG UH, às 15 horas, na ss::le 'social

Distribuição dos prêmios da Empresa Construtora Universal nos seus

irnuperêvels planos de sorteios menJais

Dr. Alfredo Alce -- Diretor·Gerente

PLANO MUNDI AL cB. Mensalidade Bs. 20$ -- DIstribue por mês 11.115 -- prêmios no total de Rs. 500:0COS com o prêmio maior de R8.
« .. "C" .. 10$ .-

.. "21.115·-. ..

..i" ,,3QO:f'OO$· .. a

«
N "D" .. 5$ " 21 J 15 --

" 160:000$ ..

Universal "H" • 5$ ..

::11.105 .-

• V150.000$ ..

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

5$000, 10$000 ou 20$000 por mês
"Iii Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos

com todos ela assume e cumpre Fielmente as mesmas obrigações',
e para

Absoluta pontualidade. Incontestavel lisuragarantia. Máxima

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE",;

elA. WETZEI.4 INDU8TRIAL-JOIN"VILIJE (Marca regist.).- :r

recommeuda-,e para, roupa fina € roupa commam.

Helena D. VargasComunica à sua dbtinlà
f'regue-Ia qu-, havendo
perman e cldo � meses fóra
da cupitat em vrag erc de
repouso, encontra se nnva
mente em - u» residêueta,
à disposição de sua seleta
freguesia.
5alão Brasil
Praça Quinze, n

'

10
..w........,.."..-.,;-.-...........-J'..-_�-.........

18'-l 30 II 4

Os alemães fonificam as
montanhas

\1 Londres, (S. N. I. para
O Estado) - Comuniccm
de Noruega que não é só-
mente ao 1 )ngo da costa
que os alemães c on t i oem

fortificações, rn as tombem
no interior do País, como

uma espécie de segunda.
linha de defesa. Co n s t ru i
ram d âs te rno do (:osições
artilhadas em Byklestigen,
Setesdal, e na estrada de
Haukeli e Odda. Isto de·
monstra claramente que
êles não consideraram i rn -

po ss ivel uma invasão apesar
da sua linha "inexpugna
vel". Temem sobretudo a

descida de paraqce listas
sôbre o planalto de Ho r
dangervidda e por isso en·

viam constantemente pa
trulhas de esquiadores p a

:

ra procurarem paraqueais
tas.

l E I A ISTO

pre-

cantes por submarinos, con
siste no seguinte: os submari
nos podem a meudo localizar
os navios pelo fumo que se

desprende de suas chaminés,
ainda que se encontrem além
da linha do horizonte. Os fo
guistas tentam sempre evitar
a combustão parcial que origi
na este fumo delator. Portan
to, a instalação de um tubo fo
toelétrico - tambem chamado...
"olho elétrico" - em cad�
chaminé serviria para advert í
los imediatamente da presen
ça da fumaça, a-fim-de que.pu
dessem tomar a têmpo as me
didas necessárias para evitar
a referida combustão parcial •

•

{
!
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EQUITATIVA TERRESTRES, ACIDENTES E TRANSPORTES, S.jA.
Capital Subscrito: er. S 3.500.000,00 - Realizado: er. S 3.050.000,00

MATRIZ -- RIO DE JANEIRO
DIRETORIA CONSELHO FISCAL

MEMBROS EFETIVOS:
Dr. Guilherme Guinle
Dr. Cesar RabelJo
Dr. Heitor Beltrão
SUPLENTES:
Dr. Carlos de Saboia Bandeira de Mello
Dr. Artur de Lacerda Pinheiro
Ernani Çoelho Duarte

Dr Affonso Pena Junior - Presidente
Dr. José ;'I1endes de Oliveira Castro - Vice Presidente
Dr. João Proença - Diretor
Dr. Roberto T. Boavista - Diretor
Charles Barrenne - Diretor

GERENTE GERAL - René Cassinelli

Dados relativos ao S· exercício, encerrado em 31
de D.:zembro de 1942:

Cr.$ 23.376.524,50
Cr.$ 21.393.628,80
Cr.$ 940.142,90
o.s 5.793.158,20

Opera em: - Incendio - Transportes - Responsabilidade Civíl - Acidentes Pessoais - Acidentes do Trabalho
Agentes Gerais para Santa Catarina: PtlACHADO & elA ..

Rua João Pinto, 5 - Caixa Postal 37 - Telefone 1658
Para Seguros de Vida: A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL-Fundada em 1896
Naturalizaçóes completas Sociedade Cooperai:;�t:deaResponsabilidades

Já �ma vez o "Correio da mente não haverá precísamen- cia de tais aspectos quando se Banco de Crédito Popular e, ,AgrícolaManha" ventilou o problema te o mesmo fenômeno de entre- procura uma nacionalização
e agora volta a iI?-sistir n,ele, ga e !evivescência de sua per- pe,rf�ita, mas bastan:: o carát�r I de Santa Catarinapara lograr que seja entendido, sonalidade, em novo desdobra- cnmmoso da agressao alema,
No problema das naturaliza- menta? O que se naturaliza o torvo propósito de tal medi- Rua TraJano 0.° 16 - Séde própria
ções (diz), um fator moral in- brasileiro diz ao Brasil: - da na Alsácia, e o seu caráter Registrado no Min.istério da Agricultura pelo Oertlüeado
teressa sobremodo: que tais "És a pátria onde eu quereria tiranicamente compulsórío, pa- n. 1 em 20 de Setembro de t 938.
naturalizações sejam compie- ter nascido". Se o diz sincera- ra marcar a diferença abismal Endereço telegráfico: BANCREPOLA
tas, isto é que o naturalizado mente, por que reconhecer-lhe entre o que citamos e o que CÓdipos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição
fique sendo sincerarriente e qualquer direito sentimental preconizamos. Com efeito, o FLORIANOPOLIS
integralmente um brasileiro. a fundar entre nós uma farni- Brasil não obriga ninguem a EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Por q�e, então, manterem os lia brasileira cuja origem se naturalizar-se brasileiro. Póde Emprestimos - Descontos - Cobranças

natura!IZa�OS �e�s nomes es- denunci� para sempre como p�is muito legitimamente. im- e ordens de pagamento,tran�e,Iro� . Ha .ISSO uma so- estrangeíra ? por, a quem se naturaliza, a Tem corresnondente em todos 08 Municípios do Estado
bre,VlVe?CI� sentimental � q�e O ass�nto tem importânc�a adoção de �o�e nosso, est�n- Representante da C'aixa- Economica Federa! para 8 venda
urge por �Im. O nome pao p�- bem maior do qu� �arece. Para d�ndo essa regra ao� q�e, entre d8S Apólices do Estado de Pernambuco com sorteiode ser mais sagrado e íntangí- reabsorver a Alsácia-Lorena, e I nos nascendo, brasileiros se- t ·1 M i N bvel que a pátria. Se círcuns- como elemento primordial de [rão, mas terão sempre a possi- p

sem es ra, em fi � e ovem ;0.
tâncias humanas, perfeitamen- tal intuito, os alemães mudam i bilidade ulterior de adotar o aga tod�s o� ceunens d.as apóhc�s Federais e dos Estados
te atendiveis e não raro honro- imperativamente todos os no-I nome e a pátria de seu pai se oe Sa� Paulo. �lDas Gerais e. �erDambuco.
sas, levam a mudar de pátria, mes de todas as famílias; onde! o desejarem. Não estamos pois Mantem carteíra e�pecI�1 para admm�st�ação de prédios.
as mesmas deverão levar a mu- há nome alemão parecido, êste

I

advogando qualquer tirania ou Recebe dinheiro em deposito pelas
• d�r de nome. A mudança má- é imposto; onde�não há, qual-! prepotência, contrárias à nos-

I •
melhores tax� :

xima ,d�ve englobar a

mUdan-lquer pOI?�
alemao serve. E, on-: sa mdo!e. Quapdo em pl�na CIC à dísposlção (retirada bvre) 2%

ça mmima. Nao alteram seu de o índívíduo se abstem de es-,' guerra e concedida naturalíza- C/C Limitada 5%
nome todas as mulheres quan- colher, a autoridade alemã es- ção a súditos das nações que C/C AYlso Prévio 6%
do se casam, tendo filhos que colhe e impõe. criminosamente nos agrediram C/C Prazo Fixo 7%
perpetl!am nome diverso do O que sugerimos como ne- e combatem, não é demais pe- Aceita procuraeão para receber veneímentos em to-
seu, nao se12tindo com isso cessário não tem nada de se- dir que tais naturalizações se- "a8 8S ijeparticões Federais, Estaduais e Municlpalli
qualque� l�sao moral, antes pe- melhante com essa brutalída- jam concedidas a quem quiser
10 contrárío ? Na alma do que de; citamos o exemplo para se ser brasíleíro sem restrições e
se naturaliza sincera e total- verificar a extrema importân- em todos os aspectos.

Receita de premios
Sinistros pagos desde o IniCIO
Bonus e Dividendo aos Acionistas
Reservas

Contadores e Guarda-Livros
Regularizem seus diplomas em face da 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.
�ua João Pinto" n? 18.

Florianópolis.I Companhia c Aliança �a Baía .-
Fundada em 1870,. Side: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 1941

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais d€ c $ 59.000.0000(:)
Responsabilidades assumidas; c s 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
Bens dE' raiz. (prédios e terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

Agências e sue-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguãi. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da" América, Europa e África.
Aaente em FlorianópolisCAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt n: 39

Caixa Postal n, 19 - Telefone 1.083'
End. Telegr. IlALIANÇA:.

J
sUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJr\Í
BLUMENAU, BHUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

'

ftl!e::b ��_ .mçzrmm,,,,,,,,,,,,==__ ]

Uns morrem para
outros viverem

Nova Iorque, 29 (U. P.) - Segun
do a emissora de Berlim, o minis
tro da Propaganda do Reich, dr.
Joseph Goebbels, escreve no sema

nário "Das Reich", que a Alema
nha corre o risco de perder a

guerra se não impuser severas res

tríções à frente interna. A propó
sito do fechamento de milhares de
casas de negócios varegistas, o

dr. Goebbels expressou : "É neces

sário realizar este sacrifício para

f que outros possam sobreviver, da
mesma maneira que um soldado

.

na frente de batalha dá sua vida
pela sobrevivência dos demais. É
inevitável em tempos de guerra
que existam sacrifícios individuais
em favor de um beneficio geral".

5 7

Crédito Mútuo Predial
Propi'ietários: J. Moreira & Cia.

28 de Marco
Foi entregue aos preatemtstas Otávio Sülusehíwskf,

residentes em Hansa Humboldt, possuidor
da caderneta n. 9.272, contempladas no sorteio de 18
de Março de 1943, com o premio maior, em merca

dorias. no valor de Crs. $6.250.00.
5 de Abril

Mais um formidável sorteio re-allzará--á Crédito Mú
tuo Predial, no dia 5 de Abrii (2a.feira),

com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00Não vacile. Adquira já 8 sua caderneta na séde da

I
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

d e Ouro Preto n° 13.
�--------------mg--------------------"--

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

Ir
-," Consultas médicas grátisComprar na Clt. SA MISCE

LÂNEA é saber eccnomirvr Contribuição mensal apenas Cr. .$2.00_______..Em..aDaa..........mE......mm�....��

Dr. Saulo Ham(!s reabriu
sua clínica. dando consultas
das 10 às 12 e das 1ft às IS
horas, diáriamente.
Praça Pereira e Oliveira

n' 10.
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A posse do general �laurício V.ardoso

Rio, 30 (Do correspondente Especial Amorim Parça, por via-aé
rea) - Assumiu o comando da ta. Região Mililãr o general ãlouricio
Cardoso, que vem de deixar o comando da 2(1. Região, sediada em S.
Paulo. O alo da posse verificou-se no Palácio da Guerra, sendo colhido
na ocasião o [laqranie j'otográfico acima, que fixa o empossado quan
do pronunciava seu expressivo discurso 110 qual disse que a severa
vigilância contra as atividades ou dos seus partidários dentro do nosso
território seria lima das permanentes preocupações do seu comando,
acrescentando: "Não consintamos que êsses elementos traidores te
nham o mais leve contacto com a tropa. Que o soldado, em seu labor
diário, sinta-se llllma atmosj'era vibrante e implacável contra o ini-
migo".

.

••..•• •• ••••••..••• 8 ..
NO INVERNO próximo

A MODELAR
as

apresentará
últimas criações da Moda para
Senhoras, Cavalheiros e (�ianças

e por pr'ecos
SENSACiONALMENTE· BAIXOS I

,····· H .

VIDA SOCIAL DESPEDIDAS

INFORMAÇÃO TEATRAL
Em S. Paulo, no teatrinho da

rua Boa Vista, tem sido muito
aplaudida a comédia de Arman
do Gonzaga, "Seja benvindo" .

Esta peça, que no dia 26 de
março, fez sua estréia no car

taz do Boa Vista, encontra em

Procópio, um ótimo intérprete.
O grande comediante patrício,
na pele de "Benvindo", trás a

platéia em constante hilarida
de, sendo o seu trabalho bri
lhantemente secundado pelas
atrizes Norma Geraldy, Alma
Flora e Francisco Moreno.
A seguir, para encerramen

to de sua temporada, Procópio
representará a hilariante co

média "A cigana me enganou" .

*

Ontem não houve espetáculo
no Santana, em S. Paulo, para
que a Companhia Margarida
Max possa preparar a grande!
montagem da revista "Segunda
frente", que terá suas primei
ras representações hoje, em es

petáculos dedicados à Legião
Brasileira 'de Assistência.

Ecos e Notícias

Passa hoje o natalício da srita.
Maria de Sousa, visitadora do
D. S. P.

DIAMANTINO JORGE
CHRISTOFI e sua irmã IZA
BEL NICOLAU ANASTACIO,
por falta de tempo, têm a hon
ra de se despedirem por inter
médio dêste jornal, dos seus
conterrâneos, parentes e ami
gos, com grande, saudade, agra
decendo, outrossim, as atenções
que lhes foram carinhosamente
dispensadas durante a sua curta
estada nesta Capital.

Flcr-lanópolis , 30-3-1943
Diamantino Jorge Christofi
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A HORA

Comemorando seu cínquen
tenârío de atividade artística, o
pintor Hélíos Seelinger fará no

Museu Nacional de Belas Artes
(Rio) uma exposição de seus

trabalhos, que será aberta ao

público na próxima quinta-
-feira. .x

A região setentrional do Es
tado de Mato Grosso possue
enormes seringais, produtores
de um dos melhores tipos de
borracha do Brasil.- Estamos
informados de que a Comissão
dos Acôrdos de Washington,
entidade encarregada de supe
rintender os convênios comer
ciais celebrados entre os Es
tados Unidos e o Brasil, está
vivamente interessada em de
senvolver, ao limite máximo, a

capacidade produtiva das imen
sas regiões matogrossenses ri
cas em seringais nativos.

*

Em prosseguimento ao pro
grama de comemorações do
Centenário da fundação da ci
dade de Petrópolis, foi inaugu
rada, domingo, a Exposição Fi
latélica. O certame, que é pa
trocinado pela Prefeitura, reu
ne valiosos espécimes.
A direção geral dos Correios

e Telégrafos emitiu um sêlo es

pecial no valor de 40 centavos
assinalando a data hlstórrc"a
daquela cidade fluminense.
A referida exposição ficará

aberta até o dia 4 de abril.

O Instituto da Ordem dos
Advogados inaugurará uma
estátua de Rui Barbosa, no lar
go da Carioca, um dos pontos
de mais movimento (lo Rio,
por ocasião do centenário do
seu nascimento.

Durante o corrente mês de
março a Coletoria de Florianó
polis procederá à cobrança das
taxas de água e esgoto, refe
rentes ao 10 trimestre, sem
multa e, com multa de 20%, no
_!llês de abril vindouro.

ULTI
Os «Rabos de porco»

Argel, '30 (R.) - No ata

que à retaguarda da Li
nha Mareth tiveram pop e l
saliente os so ld o d os m n r

roqu i n o s chamados "Rob:>s
de-porco", os quais f: r -Ee
rem atacar os

í

n irn i dOS a

revólver e à faca.

foi interceptado no Canal da
Mancha pelas canhoneiras in
glesas. CInco daquelas lanchas
foram atingidas por granadas,
sendo 3 delas afundadas.

•

Festeja hoje seu aniversário
o sr. Gécio de Sousa e Silva,
distinto funcionário da Fazenda
Estadual.

..

O sr. Tomaz Chaves, funcio
nário federal, taz anos hoje.

*
Decorre hoje o

natalício da srita.
Fontes.

aniversário
Bernadéte

NA TUNÍSIA
Argel, 30 (R.) - Os aliados.

forcaram as tropas "eixistas"
a evacuar toda a zona da Li_.

nha Mareth. Foram feitos mais
Estedo-de-sltlo no Relch de 6 mil prisioneiros alemães-

Londrlae, 30 (R.) A rá- depois que começou a nova
dio de Moscou

-

anuncia que ofensiva aliada. Há indícios de
Himmler. chefe supremc da que os alemães se preparam
('Gestapo", decretou o esta- para abandonar a· cidade de'
do-de sítio para a região Gabes, havendo já destruido.
central da Alemanha. onde os principais aeródromos.
é geral a inquietação do
povo. BATIDA A AVIAÇÃO

NIPÔNICA
.

Melburne, 30 (R.) - A avia�
ção japonesa acaba de experi�
mental' fragorosa derrota na
Baía de Ouro, em Nova Guiné.
Vinte-e-cinco aparelhos seus, ..
de uma esquadrilha composta.
ele 40 bombardeiros de caças,
foram postos fóra de combate.
Dois navios médios nípôntcos
foram atingidos por bombas
afundando-se um deles. As an--

glo-americanos tiveram poucas
perdas.

Faz anos hoje a sra. Flor
dolice Fernandes de Azevedo, ,

espôsa do sr. João Coutinho de
Azevedo, empregado de nossas
oficinas.

EDUARDO LUZ e SENHORA,
participam aos parentes
e pessoas amigas o nas

cimento de sua filhinha
ANA-MARIA

Fpólis., 26 de março de 1943

Estudantes n�(utados
Londres, 30 (R,) - frês

estudantes da Universidade
de Munique foram executa
dos pela "Gestapo", por
terem pregado nos muros

daquele estabelecimento car

tazes com os seguin tes di
zeres: «Hitler p ara os ga
lés!- e «É preciso ac':'.b.r
a guerra!.

O'

Kayser em Detroit
Detroit, 40 (R) O sr.

Kayser, que revolucionou III

construção de navios em séries,
acha-se nesta cidade. Há quem
diga q.ue êle veio à metrópole
do automóvel, afim de exibir
um plano, que concebeu, de
construir depois da guerra um

tipo de automóvel de baixo
preço, que revolucionará tam
bém êsse ramo industrial.

GRANDE ESQUADRA
Londres, 30 (R.) - A rádio

de Berlim diz que está ancora-
da em Gibraltar uma grande
esquadra, composta dos coura

çados "Nelson", Rodney" e ...

J"Mabia", o porta-aviões "For-
midable" e 2 porta-aviões au

xiliares, vários destróieres . e
lanchas-torpedeiras. Além des
sa esquadra acham-se ali 13
navios cargueiros e 5 grandes,
navios-tanques.

..
Fazem anos hoje:
sras, Fiorita Silveira Fernan

des e Onélia Marques Pinto;
srs. João Clímaco Lopes, Pe

dro do Amaral e Silva e Amé
rica Campos Maré;
jovem João Faraco;
meninas. Dalva Ivéte Brei

geron, Ivéte Silva, Lucí Régis
e Entrudina dos Passos Silva;
meninos. Mário Celso de AI.

meida e Carfoe-Alberto Knoll.
•

184 3 vs. 1

Nas mãos dos nazistas
Berna, 30 (R,) - A rádio de

Marrocos anunciou que a es

quadra italiana foi colocada sob
as ordens do almirante Doenitz,
ministro da marinha do Reicb.

FUZILADO
Londres, 30 (R.) - Há notí�,

elas de que foi fuzilado na Ale- .

manha Rudolf von Schleích,
acusado de "favorecer a espio, Jnagem do inimigo" .

CLUBt RECREATIVO LlMOENSE
(Fundado em 6-11-1931)

Assembléia geral
Estão convidados os senhores

sócios dêste clube para, em As
sembléia Geral, dia lO de abril,
às 19 horas, aprovarem os Es
tatutos do Clube.

Florianópolis, 30/3/1943.

I Consulado brasileiro em Argel

I
Rio de Janeiro, 30 (R) - O

sr. Presidente da República as

sinou decreto criando um con

sulado do Brasil em Argel, com

jurisdição nas colonias francesas
do norte da Africa.

MUSSOLINI PEDE S. O. S.
Londres, 30 (R.) Uma

emissora clandestina alemã in
formou que Hitler recebeu ins-·
tantes pedidos de Mussolini pa
ra que envie várias divisões na
zstas a-fim-de defenderem a,

Itália contra qualquer in-

Habllftaçhal
Estão-se habilitando para

casar o sr . José Sbruzzi e srta.
Estefana Ferraz.

NA NORUEGA
Estocolmo, 30 (R.) - Em

Trondjen, na Noruega, houve
grave conflito entre estudantes
e a "Gestapo", quando os ale
mães pretenderam efetuar pri
sões em massa por haver ex

plodido uma bomba num trem
carregado de nazistas.

vasão.
•

Caiu Gabes
Argel, 30 (R.� - Urgente

- A rádio de Argel anun

ciou que os aliadas captu�
roram Gabes.

ENCONTRO NO CANAL
JESSÉ FIALHO, I' Secr. Londres, 30 (R.) - Um grupo

190 3vs-l de lanchas- torpedeiras alemãs

VJsltas:

Além de Gabes
Londres, 30 (R.) Ur-

gente- O sr. Winston Chur
chill annnciou esta manhéi·
que as vanguardas aliada$,
já· estão além·de Gabes.

ALERTA

dos combates
Para agradecer a notícia so

bre seu aniversário, visitou-nos
o nosso prezado conterrâneo
sr, capitão Qui�no P. Bento, Moscou, 30 (R.) - Ampliando a zona que haviam ocupado na

O sr. Ministro da Justiça e GenUlezas� margem do Donetz superior, as fôrças russas alcançaram a principal
Negócios Interiores declarou, - O sr. Augusto Roberto, agre-

.

linha alemã nas próprias defesas externas de Esmolensco.
em portaria, cidadãos brasilei- deceunos as referências feitas Essa linha defensiva foi poderosamente fortificada e têm gran-ros, os srs. Gregório Lemiski, à passagem do seu natalício. de profundidade. Tanques, aviões, canhões e elementos de infantari.anatural da Ucrânia e João Ba-

btista Pigatto, natural da Itália estão sendo empregados de ambos os lados em com ate-s encarm-

residentes, ambos, neste Es� çados, na margem de outro rio.
tado. __

A intensidade
Contra Berlim

Londres, 30 (R.) A RAF at'a
cou pesadamen te a cidade
de Berlim. donde 21 apare-
lhos não regressaram. Tom
bem foram atacadas as ci
dades de Bosehum e outras'
(ào Ruhr), perdendo-se ali
12 aviões
"-._._.._-_-_-.-_-_-_-..,.-.;-_-....-_-_-_-_-_-_.,_-_-.-_."

Faleceu o defensor
do amor livre

Los Angeles, 30 (United) - Fa-·
leceu o juiz Benjamin Lindsey. O
l11ac:ri�trado falecido celehrízou-se
POl:=' ser firme parfidár.io do amor

livre e fundador do tribunal norte
americano de menores.

....

EM FLORIANÓPOLIS não veste com gosto e arte quem
não quer, pois, para tanto, é bastante fazer uma visítinha à
ALFAIATARIA BRITO que fica alí na Rua Tiradentes n' 17
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