
pãoALEXANDRIA, 2 (R.) --- OS PRISIONEIROS BRITÂNICOS PERMUTADOS POR ITALIANOS, DESCREVENDO. AS .

CONDI·
ÇÕES DE VIDA .NOS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO ITALIANOS� DECLARARAM QUE "A ALIMENTAÇÃO ERA ESCASSA E
DE MÁ QUALIDADE. O ALIMENTO, EMBORA MUITO LONGE DE SER BOM, NÃO ERA MUITO DIFERENTE DAQUELE FOR.
NECIDO À POPULAÇÃO ITALIANA. AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS ERAM ANTI-DILUVIANAS E OS ARRANJOS PARA O
FORNECIMENTO DE AGUA, PIORES. NÃO HAVIA CAFÉ, CHA, CHOCOLATE OUMANTEIGA". UM TENENTE DA MARINHA
TROUXE COMO LEMBRANÇA UM PÃO CINZENTO, DO TAMANHO DE UMA MOEDA DE UM '"PENNY") DE ANTES DA
GUERRA, DIZENDO QUE AQUILO CONSTITUIA A RAÇÃO DIARIA. ÊSSE PÃO ERA SERVIDO TODAS AS MANHÃS, ACOM-

PANHADO DE UMA ESPÉCIE DE CAFÉ •

que Mussolini amassa ...

.....................................................................................................................................
Q pessoal de servico
em �mpresas de

navegacão
o Presidente da República assi

nou decreto-lei dispondo que todu
o pessoal marítimo a serviço das
empresas nacionais de navegação
que mantenham linhas transoceânl
cas e linhas de grande e pequena ca

hotagern, fica sujeito, durante a vi
gência de seus contratos de traba
lho, a preceitos disciplinares e pe
nas aplicáveis aos militares, e à ju
risdição dos respectivos tribunais.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I N. 8787, Florianópolis - Sexta-feira, 2 de Abril de 1943XXVIII

Estão prevendo a invasâo
Madri, 2 (U. P,) - Os temores do "eixo" àcerca da, possibilidade de

uma invasão aliada na Europa, especialmente na zona mediterrúnea, vão
aumentando diariamente, segundo fazem saber notícias fidedignas rece

bidas de Vichí. Essas informações expressam que há intenso trânsito
ferroviário da Alemanha para a Itália e que, nestes últimos dias, certo
número de unidades militares germânicas, especialmente de artilharia e

aviação, foi concentrado na região meridional da Itália, bem como na
Sícília. Sardenha c Córsega. Acrescentam os aludidos despachos que ()

"eixo" já traçou os planos para, a defesa da Itália em caso de invasão
anglo-norte-americana, e que as fôrças conjuntas nazi-fascistas guarne
cem as costas das ilhas do sul da Itália:

NO PALACIO RIO NEGRO PROFESSORES ESTA
DUAIS DE EDUCAÇÃO FíSICA

Os milaneses estão desesperadosZurique, 2 (R.) - Despachos recebidos nesta cidade, proceden tes
da região de Milão, anunciam que milhares de famílias evacuadas daque
la cidade, não podendo manter suas casas .para alí estão regressando
apesar do perigo dos ataques aéreos aliados. Diariamente VÔI11-se cente
nas de mulheres com crianças e bagagens, à espera de ônibus, durante
horas seguidas. Em certa estrada de ferro, o tráfego foi suspenso. Entre
duas estações corre atualmente um único ônibus, que determina vários
dias de espera em comum. A maioria dos milaneses resolveu não ir mais,
no futuro, aos abrigos públicos, declarando ser maior o perigo do sufo
camento It da aglomeração. Preferem, os habitan tes de Milão, permane
cer fora dos abrigos ou em suas residências.
�.-._·.·.·.·.·.......-_-.-.....- .....-.-.....-..-...._-__...._-.·.....-D-_·_-D-_� �

Rio - (Do Correspondente Especial Amorim Portja) via-aé-
rea) - O presidente Vargas recebeu no Palácio Rio Negro os profes
sores estaduais de educação [isica que estão cursando a Escola Na
cional de Educação Fisica, suboencionados !pelo aouérno [ederal,
Chefiou (l delegação o major Inácio Rolim, diretor daquela escola. O
clichê acima é IIIll flagrante da recepção.
...."..,._-_-",-.-_..._"_-_-...-",._..-.-_-.._..._-_-_._---_-_-_..-_-_-_..,.."..._"._-_-.-_-.-..-_._-.,._._....,.".,...._

A justa reação dos poloneses
. Londres, 2 (U. P.) - O .govêrno polonês acaba de anunciar que ter-

111l110U uma batalha de dez dias, travada numa localidade polonesa entre
os paLriotas poloneses e os alemães, e na qual êstes últimos empr�garam2.000 homens" aviões, tanques e artilharia. Mais de 50 nazistas perece
ram, sendo m1111111as as perdas polonesas. Mas, posteriormente foram
mortos muitos poloneses em represália.

'

O. govêrno polonês do exílio recebeu detalhes da lula por meio de
orgaruzaçoes secretas. Segundo os dados publicados a batalha, teve ori
gem na oposição dos poloneses ao recrutamento de operários para a
Alemanha. Os patriotas que deviam ser encaminhados para as fábricas
do Hcich rebelaram-se, procurando refúgio nos bosques, onde se reuni
ram em grupos em diversos esconderijos e organizaram a resistência
armada.
� � ..

Casa dos Marinheiros Aliados

NO INVERNO próximo

A MODELAR
as

apresentará
últimas criações da Moda para
Senhoras, Cavalheiros e Crianças

e por preços
SENSACIONALMENTE BAIXOS!

Paraquedístas sobre a NoruegaEstocolmo, 2 (R.) - Cerca de 500 agentes secretos e igual número
de soldados e oficiais, noruegueses, foram lançados em par-aquedas du
rante êste inverno, sôbre a Noruega, encontrando-se atualmente ocultos
enquanto aguardam o sinal convencionado para entrar em ação, reve
lam informações recebidas nesta capital.

Igualmente os agentes da "Gestapo", segundo se acrescenta, colhe
ram informações de que existem na Noruega "grandes organizações mi
litares secretas".

Ainda recentemente se revelou que na região de Joessing, mais de
8.00Ó revólveres, 12.000 fuzis e 320 metralhadoras desapareceram miste
riosamente.

hospitais, permanecerão na "Casa
dos Marinheiros Aliados", para alí
aguard::l_rem, em convalescença, a

conduçao que os leve de volta à sua
terra e ao convivio dos seus ..

Rada que dispensa
a câmara de ar

Barcelona, 2 (U. P.) - Foi sub
metida a experiências uma roda me

tálica, que se póde aplicar a auto
móveis, caminhões c, mesmo, aviões.
Trata-se de uma roda. que dispensa
a câmara de ar c cuja cobertura foi
reduzida a simples peça de rodagem,
para facilitar a aderência, ao solo,
economizando-se com isso uma cres

cida percentagem de borracha, que
póde ser calculada em 600/0. A roda
em questão têm a vantagem de elí
minar as derrapagens por arreben
Lamento. O invento foi patenteado,
devendo as novas rodas serem pos
L;lS ii venda imediatamente.

A heranca do multi
milionério

Nova Iorque, 2 (R.) - A herança
do conhecido banqueiro e milioná
rio norte-amer-icano J. P. Morgan,
recentemente falecido, caberá a seus
dois filhos, de acôrdo com seu tes
tamento.
Morgan legou ao govêrno e ao

Banco da Inglaterra preciosa peça
ele prata, datada de 1692, doada pe
la rainha Maria, esposa de Guilher
me lI, ao capitão Hirnon Janszen,
que salvou a vida daquele monarca.

Cancelando natura
lizacões

Lima, 2 (R.) - O govêrno acaba
de aprovar o projeto do senador
Ruiz Bravo, mandando cancelar a

naturalização concedida aos ale
mães, italianos e japoneses que se

entregam a atividades subversivas
c disseminam doutrinas contrárias
ii. democracia.

-

Mulheres em viagem
de avião

Em nome do chefe do govêrno, o

secretário da Presidência da Repú
blica dirigiu uma circular a todos

_.- ,_ .,--- ��r�' -., ...---.----�.--.-.........:
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NOSSA SECÇAOCo:mo ·trabalham 05 esquadrões de A

demolicâo das fropas «8 ..5.»
Londres, Press-Information e de tratores, os membros das

Service - Exclusividade de O mos quanta vida surgiu daque-· fazendas haviam sido obriga
Estado - Por um correspon- las cinzas e a que ponto atingiu. dos a limpar os campos com

dente do· "London Times". - a reconstrução no interior da suas próprias mãos. Uma bata-
Quando os alemães abandonam' frente central. Ilha de tanques travada sôbre A ANEDOTA DO DIA
uma casa russa que lhes serviu F a z i a, indubitávelmente, os campos de Borodino havia Um amigo encontra outro e

de abrigo, queimam-na até re- parte do feio, mas eticiente.: durado três dias e os destroços diz:
duz í-la a cinzas. Durante me- plano alemão criar uma zona I deixados tiveram que ser junta- - Hoje é aniversário de mi
tade do mês de janeiro de 1942 devastada entre a "Ostwall" dos em cestas pelos rapazes do nha noiva; preciso dar-lhe um

os nazistas incendiaram cerca e as posições avançadas russas. campo. Dois anos seriam pre- presente. O dinheiro, porém,
I de seis mil casas russas, de tal Havia método na crueldade cisas para que os campos vol- anda escasso. Quero dar um

fórma que os russos rebeldes, desses esquadrões de demolição tassem a seu estado anterior, presente que seja bom, barato
saindo pela primeira vez depois das tropas "SS" que, como disse, com tristeza, o fazendei- e que faça bastante eleito. Que
de três meses, das florestas da presente de despedida, lança- roo me aconselhas comprar?
região de Borodino, puderam vam tochas de petróleo pelas Uma professora de escola da - Bom, barato e que faça

I ver sete aldeias incendiadas ao janelas das casas onde haviam vila declarou-nos: "Quando bastante efeito?

I mesmo tempo. passado o Natal, junto com os minha irmã contou-me que os
- Sim.

Quando o Exército Verme- taciturnos camponeses russos. alemães haviam em sua retira- - Então dá uma

lho, perseguindo os alemães, Durante as nevadas do últi-j da queimado Istra, eu senti-me purgativa reforçada.
avançou em direção a Gzhatsk, mo inverno, mulheres e crian- voltar à vida". A professora,
encontrou as vilas' de Gorki- cas saíram dos abrigos que os que ainda estava parcialmente
fomkina, Zemlikova, Alezan- soldados lhes haviam construi- paralitica em consequência das
drovsky Borodino e uma cente- do e permaneceram em filas ao pancadas recebidas, acrescen

na de outros povoados cheios longo das estradas, à espera de tau: "E agora, como póde ver,
de braseiros que resultaram que os caminhões coridecendes- eu já estou bem melhor. Já es

elas fogueiras extintas, de onde sem em transportá-las. Ao la- tau mesmo lecionando nova

espirais de fumaça se esguiam do da estrada de Gorki, exten- mente".
como longos eledos retorcidos. de-se uma fileira de limpas ca- Ao padre da aldeia, um velho
Naqueles dias, o tennometro sas de madeira construídas pe-I de longas barbas, perguntamos
marcava 50 gráus e as mães ta- lo Exército Vermelho. E numa! quais eram, no seu entender, os
ziam seus filhos enterrar os dessas habitações, um triste e I motivos porque Deus permitia
pés e as mãos nas cinzas quen- sardônico fazendeiro; soldado I que sucedessem tais coisas.
tes, para resguardá-los do frio. do Exército Vermelho ferido

nal
"Para experimentar nosso no

Isto sucedeu há nove meses e
I frente de batalha, contou-nos vo", respondeu mansamente I)

visitando lVIojaisk agora nós vi- como, devido à falta de cavalos sacerdote russo.

ALERTA
EM FLORIANÓPOLIS não veste com gosto e arte quem

não quer, pois, para tanto, é bastante fazer uma visitinha à
ALFAIATARIA BRITO que fica alí na Rua Tiradentes n' 17
N° 186 v - 4

o ESTADO
Diário Vespertino

R'edação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre CI'$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No l tuerior :
Cr$
Cr$
c-s

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

Ano
Semestre

80,00
45,00
25,00Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvi

dos.

IIfel"'!;: f'RN»2_A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emi li
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS

Mussolini perdeu o
contrôle da Itália
Nova Iorque, - Conde Ni-

cala Fiorenei (Exclusividade Qual dos filmes abai-
do C. E. C. para O ESTADO)- h d C

xo será o de estreia?
A situação atual do povo ita- Mae a o & ia. IRMÃOS CORSOS - o
liano é a mais deplorável ]]OS- .GRANDE DITADOR-
sivel. O fascismo atirou o país Agências e LÍDIA - COMANDO
em um cáos de que âiiicilmen- NEGRO - NAUFRA-
te poderá ser salvo sem o au- Representações GOS - MISTER "V"
xilio das democrácias. O povo _ SER OU NÃO SER. , Ceh" pOltal - 31]a reconheceu essa necessidade -. MISS ANNTE ROO-Ruo João Pinto - 5 I -

imperiosa da nação e não está i NEY - MENINO LOBO _ CAMAS SEPARADAS - QUAN-
coniorme com as atitudes in- F L O R I ;.. NO!' O li S J i DO MORRE O DIA - O LEÃO TEM ASAS TENSÃO
sistentemenie anti-políticas do �_. EM. SCHANGAI"âuce", Mussolini não póde Sub-.g.ntc. 1'10' fPrincip.;lh ; Asso·c-t·-a-ça--o-C-o-m-e-r\J-n.IO,-a-l-d-e-F"""'I-o-rl·-a-q-O'p-o-t-t.S-sustentar o descontentamento muncípio� do f.atacb.

, M�
de uma população numerosa ,

__17_P.... • ......__

dentro de um país inieiramen-

U B C -8-C
-

Assembléia Ger�1 Ordináriat perdido. Sem o controle mo-

ral do povo, sem a âirecão in-
• o e e l« De acôr do com a a1ínea" a "do Artigo 11 dos Esta-

dependente do país,
'

sem. o AVUO I t�to,s,. convoco os s�s. �ssociad�s para a A�sem�t�ia Ge!al Or
apoio das classes sociais e I De ordem do sr. Presâdun- I din ar ia , quese real izar á

no dia 4 de abr il proxrrno , as nove

enfim, completC:1r!'e1}te �es�m� t�, notifico a t.odos os

86-1 horas, ,na �é�e social, à ru.: Trajario 13 (sobrado), para se pro

parpao, Mussolm� e lioie uma cro s �a U. B. C. S. C. qu.e ceder a eleição � 1 �ova. D�I_tona.
[unira de projeção nula que de�e�ao, de. 5 a 10 de Abrll \ Flor ianópotis , �_O .de� março �e. 1943.
apenas aguarda sua quéâa proxm:;o vl;,d�uro, cO.lTl.pa-j Adauto Freitas, Secretario.
q1!e ja s� concretisou mas que recer a �g�ncla rvlum?l,P?l 169
ainda nao se efetuou. A maior de Estahsbca, no edifíclo -------------

parte dos italianos deseja ar- da Prefeitura Municipal. Os exércitos daâentemente o rompimento da para o preenchimento de
aliança italo-çermânica e a ficha que lhes serd distri
aproximação com os aliados, bu idc : paraJá está positivamente pro- Florianópolis, 18/3/943. Londres. _ Coronel Edward
vado o fracasso dessa amizade JOAQUIM R. BORGES G. Selton _ Exclusividade do
com os alemães que só cubica- lo Secretário C E C O E t d O,

N 70 5 1 5
. . . para s a O. -

vam o domínio sobre a Itália
° 1 vs a t. maior problema que sempre

e nunca a sua igualdade pe-

I
preocupou o alto comando da

rante um mundo almejado. Clínica médico-cirúrgica do Grã-Bretanha foi a articulaçãoMundo criminosamente alme- DR. SAULO RAMOS de uma fôrça conjunta e pade-
jado pela ambição e pela se l- Iilspe���'::ase�mp::!�s de

rosa que rompa as ofensivas
uaqeria de alguns aventurei- ALTA CIRURGIA ABDOl\lINAL: - t

...

t dtõmago, vesícula, útero, ovãrtos, con Ta o mirmgo em o os os
ros indignos de dirigir siquér apêndice, tumores. etc. - CIRURGIA \ setores da luta. Não sómente na
uma família Eis a que [oi e PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias, "

•. • z r -

hldrocele, varlcocele. Tratamento sem Europa, mas na Africa, na Asia
duzida a Itália, mercê da in- dor e operação de Hemorroldes e varl- E tO' tAs

I
zes - Fractnras: apar-elhoa de gl!sso. e no x remo rren e. que-conciência de um leviano diri- Opéra n08 Hspltals de FlorlanÓpoU.. tão na Europa já está obede-

gente. O fervor do povo para Praça Pereira e Ol1veira, 10 -

IFone, 1009 . cendo um sistema de profunda. aderir aos ingleses cresce dia- f'
. A •

A f
A •

IHorár-to: Das 14 às 16 horas, díaría- e lClencla. sarças Ing esas
riamente. E essa manifestação mente. já têm penetrado em várias 10-
surge principalmente depois ==._"" "''''... calidades da costa européia,dos bombardeios britânicos so-

TEnoENOS numa extensão enorme. Na

���c�a;;�ins����d::ne���i� �;� KK África a atuação do 8° exército
d Vendem se 5 lotes de ter· define o programa traçado eerio aliado e a respectiva in-

rena, sendo 2 à rua Ner êu executado contra o adversário.capacidade militar do fascismo Onde as atividades britânicas
para defender as fronteiras de Ramós e 3 à avenida Rio
seus domínios. Branco. Tratar à rua Mo têm sido menos categóricas é

rechal Guilherme, IS. na Ásia e no Extremo Oriente,
192 5 v-3 a despeito de terem efetuado

com êxito muitas campanhas.
Para exemplificar, lembremos

confortável e bem construido A Dra. JOSEPHIHA de Singapura, da Austrália, de
bungalow , que se está concluin Burma, da Índia e de tantas ou-

do, à rua Nerêu Ramos, tendo SCHWEIDSOH tras que mereceram a justiça de
salas de visita e de iantar, 4 verdadeira apoteóse aos ingle-
dormitórios, copa, cozinha. ses. Mas, o comando britânicoavisa aos clientes que es-
quarto de banho. agua quente

I
não se satisfaz com êsses com-

tará ausente até princípiose regular quintal. Pôde ser vis-

.

de Abril bates. Deseja outros de maiores
to das 7 às 16 horas. Tratar resultados. E, assim, idealiza e

à rua Marechal Guilherme, 15. "'- ..........__ o promove presentemente um 5 7
.191 5 v.3 25v.lS'.gran.de plano para ajuda mail!

UM CINEMA PARA VOCÊ

12vs 10

a
Inglaterra
China

.... _

irao

eficaz aos chineses. Os exérci
tos ingleses, em breve marcha
rão através das fronteiras da
China e irão ao encontro dos
soldados de Chiang-Kai-Chek,
afim de auxiliá-lo no mais rá
pido aniquilamento das fôrças
japonesas aí estabelecidas.Com
a derrota dos nipônicos, a cos
ta da China estará livre e pró
pria para o embarque de tropas

LONDON
e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

ASSURANCE
--

THE

o PENSAMENTO DO DIA
"Em geral; os que se ape

gam demais às pequenas coisas
tornam-se incapazes das grandes.

La Rochefoucauld ..
•

limonada

o PRATO DO DIA
SOUFFLE' DE TAIOBA

Cozinhe um bom môlho de
:

taióba com pouca água e sal.
Em seguida escorra a água
toda, piq ue a taióba e reser-

ve-a .

A' parte doure bem uma co
lher de manteiga com duas de
farinha de trigo. Junte um e

meio copos de leite, sal e pi
menta do reino.
Leve ao fogo mexendo sem

pre até cozinhar a farinha.
Tempere com salsa picada ,.

junte a taióba , quatro gemas"
queijo ralado e por último adi
cione as quatro claras em neve ..

Leve ao forno quente.

o DR. ANTONIO MUNIZ

Icomu:i�a �R:�: clterr- 'tes e amigos que trâns.
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
do Farmácia '(Santo
Antônio"), onde conti
nuará a dar consultas,
das IS às 17 horas,

diàriamente

154 v-14

que poelerão alcançar com faci
lidade o litoral do Japão. E se
rá então, a 3a., a 4a., a 5a., ou

6a., frente a ser aberta pelo di
namismo militar da Grã-Bre
tanha, cujo govêrno, povo e
seus aliados, só pensam na con

quista da vitória para que a
humanidade recupére a paz, a

tranquilidade, o progresso e a,

civilização que os homens luta
dores do passado legaram. E a

conjugação das fôrças aliadas
para a luta na China, será mui
to expressiva, muito especial
mente quando lembramos que
êsse grande país, é e sempre {oi
a pedra angular dos princípios
da liberdade, sôbre os quais re

pousa a civilização do mundo.

ou alugã·Se
(Representante)

L. ALMEIDA Ru a Vida! Ramos, 19

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.
Rua João Pinto n? 18.

Florianópolis . 14vs-13
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Notícias I
· ·

Iestadual con- Vida Social
.ÜI lversC-I09:

, vençoes: ASllo de mendici-
\

dada Irmão Joaquim,.. .

15.650 cruzeiros; Materni
dade de Florianópolis, 7.200
çruaeíeos ; Hospital de Cari·

Recórde dificil de ser superado, por dod e de Urusanga, 8.600 Transcorre hoje o aniversário

que Nicomedes jámuis mandou um cruzeiros; Hospital de No- natalício da exrna era d Ma

penalti aos páus da méta ou as mãos. va Trento, 2.40Õ cruzeiros; "ia Gallotti Peixoto, esposa do
do arqueiro. De uma feita, certo Hospital de Caridade da sr. J cão Peixoto .

juiz fê-lo executar três vezes um ti- L
•

1'0 máximo! Em todas elas a bola aguna, 7.200 cruzeiros; e

cumpriu seu destino dentro do ar. Hospital de Caridade de
co. . . São Francisco, 4.800 cruzei

Faz anos hoje o menino Hu
go, filho do sr. Neetor+No
v ak, sargento da-1"orça Poli
cial,

;

1

ARCA DA SaUDADE •• •

penalties de Nic:omedes .•• Recorde
difícil de ser superado

(Crônica de NELSON MAIA MACHADO)

Faz anos nesta data o jovem
Carlos Alberto da Luz e Silva,
funcionário do Banco do Bra
sil, servindo na filial de Passo
Fundo

A
.

ros.
pi-ímeir a regra que deve seguir

() jogador que vai executar um pe-
nalti, é conservar a bola rasteira, Pelo ministério da Jus·
ntan�ando-a enviczadamente à mé-j tiça e Negócios Interiores foi
ta .. NIc;omeeles adotava a posição té-I defe ... ido .

... to
cmca Ideal para o executor do tiro o. requerlm�n

máxímo.posição essa que ainela hoje! em que L.UIZ Pabst, resi·
é aconselhada pelos maiores mes·1 dente neste Estado, pediu
I�'ês do, r.uteból.:." batedor ideal ele naturalização
tiro maxuno dir-ige-se calmamente I •

para .a bola r, conser:,an�lo a cabe-ii Hoje às 18 horas, será
ça baixa e corpo bem inclinado para i d

'
..

a �rente, desfere Ulll. pOl�tapé firme I ada a prlmel,r,;,- au I a às
e lorte na bola, cru direção ao canto j noves

- vo Iun tdeí as Socor
il_1ferior da mét.a". Esta posição clás- ristas da L.B.A. pe 1 o sr dr
sica era que Nicoruedes adotava na- Carlos C '

turalmente ,

orrea.

•

Era igualmente um jogador ele bons
dotes e constitui a uma elas alas pe·
rlgosas do norte elo Estado. Feita
esta ligeira anallse do formidável
esquadrão americano de 1918, pas
sarei a dizer algo da maestria ele
Nicomedes na execução cio "penal
ty-kick".

Será, por certo, muito Ielici
tada, por motivo do transcurso
de seu natalício, hoje, a exma,

sr a. d Verônica Nürnburg, es

posa do sr, Artur Nürnberg,
•

Faz anos hoje e exma, sra.

d. Zulmira Machado Dias, es

� osa do sr. Alcebiades Dias,
funcionário da conceituada "Cré
dito Mútuo Predial".

--

Em 1830, nesta data, era

oiganizada a Administfação •
dos Correios de Santa Co
tarina.

IDr. Newton L. d'Avila
Reassumiu sua clínica

Consultório: rua Vitor
Meirelles, n

' 28

I
Consultas diárias das 4 às 6

horas da tarde

I
Residência: Rua Vidal

Ramos, n. 66
Telefone: 1067

15 vs - 2

Vende-se pequen.a casa

ccmercíol, de
sêcos e molhados, bem a

freguesadl'l, à rua Uru
guai, n 17. Tratar na mes
ma.

196 30 y- 1

SALA Casal deseja quar
to no centro, com

alguma mobília. - Cartas
a LUIZ, para esta redação.

Quando a.lguém. ta.1"oomo O Cav.
Iheiro da i1W!trRQAO a-címa, oferecer.
lhe, em o.mé.vel gesto. um cáJice do
excelente aperitívo KNOT, lembre
se V. SiR. �e acrescentar. �o agrade
cer a. gentileza:E$TEE 7.41'1-
BEN (J I1EU APEOIT/VO

PTlED/!.ETlJ!

N' 194 5 Y. 2

Máquillas de calcular e MA
quinas de escrever

Para entrega imediata:
. MACHADO & CIA.
Rua João Pinto. 5

Florianópolis
TOl1E- I(N\lT.

U/Y PIlOOUTO OA KITOTSA.//lb••COI1. E SE6UROS
L-. ITI••U..I ...I

,CARTAZES ADVOGADOS
Drs.

Aldo Ávila da Luz
e

Leoberto Leal

I
Escr. Edifício Amélia

Neto, sala 2.

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

I
COMPANHIA DE SEGUROS «SACiRES»

Sub Agente
L. ALMEIDA - Rua VidaI Ramos, 19

Uma pelicu!a que nos faz
. recordar:

Rivais da tropa Detetive apaixonadoCom Brian Donlevy , Pat o' Com Lloy Nolan e Lyn
Brien e JAnet Blair Bar i

Complemento Nacional (D.F,B.) Complemento Nacional (D F.B.)
(Natural) (Natural)

Pescando no selva (Short) Conto dos bosques de Viena
. (Desenho Colorido)

PreçL. Cr. $3,00 2/0- 1,00 I Preços: Cr. $2,00 e 1,00
......

rvre de Censura Livre de Censura

coüiiiiitiirãMGTeieiüeüiéã··l!â1eãriiieiise'"Acham se à di . -

d S
C h'

- rs poarço.o os rs. Acionistas desta

80mpadn la, em sua séde à Praça 15 de Novembro n.
, os ocumentos d t A 99

'

l' 2 627 d
e que rata o rt, do Decreto·

81 n. .

. e, 26 de setembro 3e 1940.
Florlonopolis, 29 de Março de 1943

A DIRETORIA
5 v • 4

filme diferenteUm

cinemaUm vocêDara

Farmacia EsperançaA suA FARMACIARua Cons, Mafra 4 e 5 - FONB 1.6'-2

Entrega a domicilio

Rua Vitor l\Ieil'eles, 28
Florianópolis

As anedotas e pladas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quInta.coluna".
(L. D. N.).N° las

-1

��, " Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sexta·feira, 2 de Abril de 1943

INDICADOR MEDICO.......----------------------------------------- ..... Tubarão
'

Laguna
A Prefeitura Municipal, I É certo que a educação RIO, por aVIa0. Álvaro Mo-baseada em dispositivo la-I de muitas crianças deixa reira (Copyright da Inter-Amegol, apreendeu numerosas a desejar, ou seja por foI- rícana, para O Estado) _ OuEspecialista: assistente do Professor Sanson socas de açúcar, as quais ta de repressão pordParte tono ... Não, não é poesia ..•do Rio de Janeiro. estavam sendo desviadas dos próprios pais ou esc'uí- Tira êsses óculos escuros. Vê

C I Pela manhã, das tO às 12 poro fóra da cidade. sem do dos que as devem diri- naturalmente a noite que che-Onsu ta J: A' tarde. das 3 às 6 atender às necessidades da Jir pela estrada: direita da
gou. Não veio diferente alua?

AUSENTE população local, pois, che vida. As tuas mãos não têm vontade
_____________ --------------1 gou ao ponto de faltar, No mesmo caminho estão de pegar o ar? Que música anda
Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em completamente, em todas os desordeliros. E, para não desfeita na luz pálida, ondeas casas de negócios, êsse tomar vu to, o caso merece

parece que todas as asas estãogênero indispensável! severa vigilância. paradas? Que cheiro bom deDOENÇAS DOS OLHOS OS comerciantes açambar- A propósito, comentando terra húmida! 14'�� n '
" que

.

. cadores vão ser processados os estragos feitos ao prédio dCurso de AperfeIçoamento e Longa Prática no Rio ue Janeíro 1 'I'r ib 1 d S 1 acha instalado passou e tare

C I Pela manhã: às terças, Quintas e ssbndcs, das 10 ás 12 pc o rI uno a egurança no qu.a se _' um pouco da Iionsu tas horas: à tarde, diariamente. das 15 às 18 horas ! Nacional. no bouro de Magalhaes, c sente como o gôsConsultório: Rua João Pinto u. 7, sobrado - Fono: 1467J A policia do município Posto de Puericultura, o As folhas verdesRe8idêneill: Rua Presidente COll\!nho, -2:-1, (está cooperando com o sr. "Sul do Estado" diz:
apenas prolongan,

pela prefeito, no sentido de co i- «Verificámos pessoa'mente os mento das outras noite
Nac. bir êsses lamentáveis abu estragos causados pelos desor· É o outono. O velho OULOn

sos. deiros à fachada, tundas e la- O jeito de frio. A melancoliaterais do belo edifício. Além de cigarro. Desejos de quererdas inúmeras inscrições obcenas , bem. Saudades mais de longe.notámos. em certos lugares, Agora as rosas são mais bonivestígios de imundicies que são tas. Agora os olhos dos burros
um atentado ao abnegado esfor- não são tão tristes. Agora os
ço do governo que auxilia, pro- anjos desempregados descem
tege e recontorta mais de 1.030 do céu, e os anjos da guardacrianças e igual número de a mostram a cidade para êles.du.tcs no Posto de Puericultu- Fica feliz! Fica feliz! Deixa
ra> .

os jornais. Abre os poetas. H<ÍE acrescenta, depois: «Se con quanto tempo tú não lês os poetinuarem os atentados ao esfor- tas!
ço da "Saúde Pública, mais va-

le o fechamento do Posto dQ
que aquele espetáculo que en-

vergonha a Laguna e desmorali-
za sua gente ante os visitantes
que por ali transitarem')

Como se vê, é profundamenti
lamentável para a imprense

r

re

ferir se, de vez em - quando. a

êsses tatos, que causam gran
de indignação no seio das pc
pulações ordeiras.

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

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g���â��ode Medicina da Universidade do Brasil)
P.x-fn!erno do Serviço de Clínica Méd!ca do Professor Ilsvaldo miveira

médico do Denartamente de Saúde

CLINICA MÉDICi�
Moléstias internas de adultos e cr lunça s.

Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Te l, 1426
Residencte: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 Tel. 1523

iiorario - Das 15 às 18 horas - FLORIJ\NOrous.
hll A -u-aUSTO DE PAULA Diretor tl_n Hospital
Y I IS A - . de Caridade de

FloriantlllolisRestdêne!a e Consultório: Rua Visconde de Ouro PreLO 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de senhor s s.
Ftstoternnía: Diatermia, infra-vermelho e Ultra- Violeta.
CONSULTAS: Diarlamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

CSinica médico-cirúrgica espedaU�ada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
'Dr, SAVAS LACERD�A

Ex-interno do Serviço do Protesser Leónidas Ferreira e ex-estagiário dOi>
Serviços do dr. Gabriel da Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo)

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

Cons. RllA Felipe Schmldt, 8, Fone 1259
Consullas: das 15,30 às 18 horas

Residencia: Couse lhetr« M'ifrfl. 77--1-' LORl AN(}POLlS.
'�8TfTU1'U ut Oi!\tiI1U�l'a:O

CLINlt:O
Dr. Ojalmd Mcellmenn
Formado pela Uníversldads de

Genebra I Slllça)
Com pranca n08 lJn!Jpltall! europeuOlínloa médica em geral, pedlatri»,
doença. do elstema 08TVOilO, aper a-

lho genítc-urtnarío de homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

�urso de Radlologta Clínlca com a
dr. Manoel de i\ oreu Csmpanhr!o

I
São Paulo), Espec'atizado em Ri·
Io(iene e Saúte Püblíca, pela Uni ver
li!idade do RIo de JaneIro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

::..---.----- ..----: Metabolismo basal

I· Sondagem Duodenal

D R . � o. blnete de flsioteraolar. emlglo laboratório de microscopia e
análise cllnica

Rua Fernando fáach!ldo,'
Telefone 1.195

A Estatística Milliar, destinada li

I L 81facilitar a preparação rápida, e tão

e I a"'"odas da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possível, do apare-
. ,

lhamento material das fôrças arma- DIa 6 do corrente, as 19
braslleires lhe prestem cooperação. horas, no prédio da rua TrajaSubtrair-lhe apôio é trabalhar con

no nO 23 será vendido em lei.\Ta o Brasil em I!"llerra. (D. E. M.} 1-
'

.

tI' tiao o segum e: mesa e as ica,
Cabelos braneos t L�)ÇÃO balcão, cadeiras, poltronas, cr is-

tL\.R.AVlT.HOSA 1 taleira, mobília de vime com

.;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;--;;-;;-;;;;;.;.;;;---;;;-;;-;.;,--;.;;;--;...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;========;;;;;;;;;� ! O P.eça$, cama de casal, mesas
de cabeceira, penteadeiras com

banqueta, camas de solteiro,
mesa auxiliar com rodas, mobí
lia de criança, piano de crian
ça com banco, carrinho, Tasos

chineses, adornos, - cadeira de
criança, violão, guarda roupa
com e sem espelho, guarda
roupa para criança, balança
com pesos, máquina de escre

ver, miudezas, etc.
197

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:

Rue Joáo pinto 7 sobrado
Diariamente das 15 às

17 horas.
RESID�NCIA:

Almirante Alvim, 36
Telefone o. 751.

CUNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras-

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Pnone: 1392 -

Reticências ...o ESTADO nos Municípios

Itajaí
Divulga o "Jornal do Po

vo" que estão definitiva
mente assentados as bases
para a instalação, em Ilajaí,
de uma grande fábrica de
cimento Portland.
A nova indústria itajaí

erise , que tem como incor
poro dor o sr. Roland Renaux.
terá uma emissão inicial de
30 milhões de cruzeiros em

ações, cuja distribuição se

rá a seguin te: 10 milhões
para serem distribuidas por
ou tr-o a acionistas em Santa
Catarina e o restante para
o Rio.
Ao que se diz, a fábrica

será instalada nos imedia
ções da Barra do Rio e

disporá da rê:le ferrovi á
1':0 particular.

-

, �

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

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CiVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

er. S 2.000.000,00Séde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S. Paulo, rua Baião Paranapiacaba 24-6° andar

N. LOPES _ VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Postal. ti2
Telegramas - «Vianna. - F'oue.; 1192

- FLORIANUPOLlS -
Sub-agentes nos principais municípios do Estado

fl{ ORTANOPOL1S

ACAtlO MOREIRA
ADVO(iADO

ESCHlTORiO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENGIA: La- Porta Ho!el,

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 127 7

SE�AS
padrões maravilhosos, finíssimo ·acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514
4 vs -_ 1

Comprai na CP SA MISCE
tANEA é saber economizar'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C) EstADO-leida-feira, � de IlbrU dê 1943

Perigosa tacanha
Londres - Março - (Do

Serviço Britânico de Informa
ções) - O destroyer "Yiscount"
significava certa feita as águasLondres, março (Por Salvador Não nos fazia falta alguma ser-: gue e tanta ruina. O Império de ceto no Fezzan, onde o general do Atlântico, escoltando um

de Madariaga, comentarista da B. mos desenganados. Porque os en-I' Mussolini teve de sofrer a humi- Leclerc os derrota, vingando ás- comboio, quando o sinal de
B C

.

d L d d b Ih "submarino à vista" foi trens-. . e ex-secretário a iga as ganos fascistas são a coisa mais Ih
-

d dI" d sim, no campo e ata a e com
mitido de um dos outros na-Nações. Copyright da Inter-Ame-I evidente do mundo. Mas, a nobre! R

açao t p�s�ard R mpeyoA e derrotas efetivas, as vitórias de vias. Imediatamente o comam-ricana, para "O Estado"). Itália, enganada por êsses pobres I oma a mRPeno e

°Rmme'l gN°- mesa de café, ganhas por Musso- dante ordenou marcha à iren-U
'.

I' I d
.

d ra, nem oma nem omme . a I" CA d'A dm comentansta ita iano c ama engana ores, precisa ser esenga-] 11m, na ote zur, enquanto a te a toda velocida e, para O
. que a Itália foi enganada. Pobre nada. É uma grande pena que ten- África, os italianos já não figuram F rança caía sob o golpe brutal do ponto indicado.
I'}', "F d " I d d E I O submarino inimigo, toma-ta la. - omos engana os! nham sido necessários tanto san- nem mesmo como erro ta os. x- aço nazista.
_ exclama. E depois acrescenta: .------------- do de surpresa só começou a

L d C L d mergulhar depois de já passa-- "Quando a Rússia lutou as Emprasa CC '. er» onstrutora t a .âos alguns preciosos segundos.suas primeiras campanhas contra � • ,"Ataque por choque" anun-
a Finlândia, nós a vimos atacar ciou o comando, e cada mem-
com exército mal armados e mal

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

bro da tripulação procurou
equipados. Quão alheios estava- Bence Cruzeiro do Sul S./A. Em organização ;:��ra;;��i!Oo.q�� l:t�;��i:e;��mbS ao fato de que, por tráz da- choque são sempre extrema-quela facha se ocultavam centenas Resultado Oficial do Sorteio do dia 31 de Mar(o de 1943 mente perigosos: há sempre a
de divisões magníficas, dispostas Serie A Serie B possibilidade de que o próprio.�

a avançar!" l.0 Premio Titulo n ,? 10951 Uma construção de Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00 naoio seja posto a pique jun-
Assim falou o comentarista ita- 2.° 20951 Um terreno de Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.00,00 temente com o vaso inimigo.

1 3.° " 1) 30951 Um terreno de Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00 0 periscópio do submarinoiano, Mas. se houve alguém que 4." " " 40951 - Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00 mergulhava, entretanto, sobtenha enganado a Itália, sôbre a 5.0 "50951 - Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00 as águas.fôrça da Rússia, quem teria sido 10 Premios - Os títulos com o final n.? 0951 (Milhares) Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00 A ansiedade cresceu - po-
o enganada? Só póde ter sido a 100" "" 951 (Centenas) Cr. $10.000,00 Cr. $ 20000,00 'leria o destroyer sair daquilo
Alemanha. Só a Alemanha e seu

120 " " " " " 10951 (Invertido Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00 'ião e salvo? Mas um tremendo
. 1000 " " """ 51 (Dezena) Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00 istrotuio respondeu à perçun-cônsul geral em Roma, Mussolini, 10000 "" "" 1 (Final) Cr. $ 50.000,00 Cr , $100.000,00 'a. veriiicaâo O choque, o ca-podem ter enganado a Itália, sô- »itão, com voz firme, ordenoub f A d R" E d Total dos premias distribuídos em cada série Rs. Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00 . t" lre as orças a USSla. , e 'rue o "Viscoun . se ançasse a

duas, uma: ou Mussolini se deixou 'otia velocidade sobre a suaa) DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO Dr. F. da Gama Cerqueira »resa afim de destruí-la total-enganar pela Alemanha - e não Diretor Presidente Fiscal do Govêrno mente. Ele sofrera, por suaera bastante inteligente para ser
»ez, as consequências do cho-

um bom italiano; ou participou O próximo sorteio seria realizado no dia 28 de Abril de 1943 que. Grande parte da proa do
do engano - e não era bastante iestroyer se fizera em pedaços
decente para ser bom italiano. Convidamos os nossos dd. associados portadores dos titulos contemplados '10 pôr a pique o submarino,a virem receber os premias respectivos. "V' t"Que os próprios italianos o deci- 'nas o tscouru:', mesmo as-

d Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado) �im seguiu viagem até o porto
a�iém disso, nas palavras do Brevemente será iniciada uma construção no valor de Cr$ 30.000,00 (trinta mil "Q'I.ais próximo, sem auxílio.

conhecido comentador fascista se cruzeiros) que coube por prêmio ao Clube Beneficente dos 10 desta capital.
Habilitai-vos adquirindo apólices da Emprêsa "Líder" garantindo o vosso lar próprio.depreende uma curiosa ética po- Apenas com CrS. 5.00 ou Cr$ 10,00 V. S. poderá comprar a sua felicidadellítica. Porque todos nós acreditá-

vamos que a Itál� fascista - he
róica por suposiçao : nobre sem

dúvida alguma e abnegada, como

todo 0 mundo sabe -lutava con

tra a RussI'a para salvar o mundo
civilizado da barbárie bolchevista,
do materialismo e de outros peri
gos espantosos. Para êsses labo
res, a Itália fascista punha a es

pada á cinta e o capacete a ca

beça, lançandondo-se ao com

bate sem olhar riscos. Mas agora
se sabe que todos nos enganámos.

Segundo ó conhecido porta-voz
fascista, a Itália se lançou à pele
ja porque, vendo a Rússia lutar na
Finlândia, acreditou que seria ini
migo fácil de vencer, sobretudo
com o auxílio nazista; Vendo -que
o exército russo era tão forte, a

Itália fascista resignara-se a que
o mundo continuasse exposto aos

espantosos perigos do bolchevis
mo e outros. Em suma, a Itália
fascista declarou guerra à Rússia
para salvar o mundo de certos pe
rigos, porque acreditou que êsses

A Itália foi enganada

colheitas na Grã-BretanhaAs

I CDBlpan�ia c Aliança da O;:
Fundãda em 1870 - Side: BAIA

INCENOIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 1941

Capital Realizado Cr $ 9.000.0\)0,00
Reservas. mais de c $ 59.000.000,00
Responsabilidades assumidas, c $ 4.748.338.249,78
Receita. c $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro • $ 91.862.598,37
Sinistros pagos • $ 7.426.313.52
Senil de raiz, (prédios e terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

Helena D. VargasComunica à sua distinta
íregueaía que, havendo
permanecido 2 meses fóra
da capital em viagem de
repouso, encontra se nova
mente em sua residência,
à disposição de sua seleta
freguesia.
Salão Brasil

Londres - (Do B. N. S.) - A brandura do inverno de 1942�
1943 contribuirá para que as colheitas na Grã-Bretanha sejam as

maiores desta guerra, escreve o redator agrícola no News Chronicle.
Isso é de grande importância, pois quanto mais víveres sejam pro
duzidos na Grã-Bretanha maior será o espaço marítimo poupado, que
poderá ser utilizado para o transporte de material bélico. Neste ve

rão, os navios deverão ser utilizados para o transporte de armas e

munições necessárias à arrancada final contra o hitlerismo.

Praça Quinze, O' 10'$ \!!l!i "TIí'''I''Ml;f!iiS 4iI!!l!'for��
t8'� 30 v 6

pengos não eram muito perigo
sos. Mas, se tivesse sabido que
aqueles perigos eram demasiada
mente perigosos, não teria arris
cado coisa alguma para salvar o

mundo. De tudo isso resulta que,
se a Alemanha enganou a Itália
fascista, a Itália fascista quis en ..

ganar a todos nós.

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALeIO.

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores 'de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
Aqente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Scbmidt, n: 39
Caixa Postal n. 19 - Telelone 1.083

End. Telegr. «ALIANÇA»
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAÍ,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

O. Pálido.. DIPluPlr.do"
ESIjOI.dol, Anêmico., Mã",,
que criam MIgro., Cri.nça.
uquítices, r.c.barão I tonI
ficação glrll do orglnismo

com o

Sanguenol,
_:, D.NS.P. ":.:.:::..._ II.

Um cinema pal'a você

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

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

DR. AGBIPA DE BABIA
Rua Vítor Meireles n' 26

Telefone n' aos
CLINICA MEDICA

Homem; e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das S

horas em diante

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutameur
secretos, f! servem sómente a fill:1
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelai
leis do Pais. (D. E. M.).

Caspa t LOÇÃO :MABAVI.
LHOSA!

Vende-se
uma embarcação para esporte,
tipo baleeira, com 5 metros de
comprimento, em perfeito es

tado, com todo material ne

cessário (2 velas, 3 remos, etc.)
Tratar com Heládio Mário de
Sousa, Agência Chevrolet (S.
A. Comercial Moellmann).

LAVANDO-SE COM O SABAO

UVIRaEM ESPECIALIDADE"
C�} A. '�{]�TZEJ� INDUlS'l'l�IAL-JOINVILLE (Marca reglsr.)
pele PA-SII� I)lNfIEiR:O E A130R,RECIMEN1:'OS

G ...

: . Sj).�Ã��'F?Cl:11j. .. ii

Esp [CIAlI DADE
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Foram convocados para Dr. Saulo Ramos reabriu
o serviço ativo do Exército sua clínica. dando consultas
e burocrático da 168. C.R das 10 às 12 e das 1ft às 16
os seguintes reservistas, os horas. diáriamente.
quais devem opreserrtc r-se Praça Pereira e Oliveira
até o dia 16 do corrente: n' 10.

1 - 1919 - Pedro Ivo Mira Gomes, fo _ "',j

de Alfredo Gomes - F'po lís. -:- Av.

Que audac.·ogo ,Trompowsky 48. 2 - H119 - Joao Oon- .

calves Júnior, fo de João Gonralves e

F'pol is. - H. Artista Bitten.cou'l't n .. 34. Manáus, 2 (A.N.) - Foi re-�
- 1'919 - Carlos Leopoldo Lautert,

fo de Leopoldo Lautert -:;- S,. José r: Co- colhido à Casa de Detenção o
queiras. 4 - 1920 - Joao Vieir-a JUl1lor! súdito italiano Giovanni Roset1'0 ele João e Maria - FpoUs - R� F're: v

Caneca 137. 5 -. 1920 - Evaldo Ivan ti proprietário duma embarca-Hubert fo de LUlZ e F'ranclsoa - S. '

.José _: Estreito. 6 -1920 - A�r perei'l ção, O qual declarou preferirr-a, fo de Malvin.a Pereira - F'polfs. - R..
di I " d M biCrisp lm Mira 58. 7 - 1921 - Solon Ma-

I
mceo la- a ao serV1ço a o 1-

zarakís, fo de Gel'assim,? e Elvir-a -

Iização Econômica tendo ainda Pede-se a quem achouFpolis. - R. Deodoro n, 3a-A. 8 - 1921

I'
'. .

- José Teodoro Borba Viegas era Silva, proferido palavras d.eprectativas uma argola e 4 chaves, o
fo ele Teoeloro Viegas ela Silva - Fpolis. B'I' íd d d f d- Avenida RiQ Branco n. 74. 9 - 1921 ao raSl e as autori a es o avor e entregar na ge·
- Darci Lopes, fo d� Jo-sé Licínio L01)eS I nosso país. rência do "Estado".- FpoJirs. - R. Lajes n. 5; 10 - 1922
- Osní Bal'bato,. fo ele Jose Barbato

-I
••••••••�"••s••o•••••••••••••••••••••••e••••••o.e••F'polís. - R. Trajano n. 9. 11 - 192.2 -

��5;::�::;�:i1�L���:�,�:í� Inst·llulo Brasl·I ....Eslados Uni-dosmego ,11'. 220. 13 - 1922 - Hehríque
.Iorge, fo de Benedito Jorge - Fpolis. -

R. Conselheiro Mafra n. 68. 14 - 1922
- Enio Flores, fo de Altíno Corsino da
Silva Flo-res - Fpolis. - R. General Bí
tencourt n. 97. 15 - 1922 - Abel Ca
pela, fo de Artur Capela - Fpolís,
Praça Getúlio Vargas n. 29.

."",.",._._M•••• -_••-.-.-.-..._-_-_-.·...__...-_-.-_�

ÚLTIMA HORA
AVIADORA ANÉSIA

Rio, 2 (R) - A aviador-a hrasi
leira Anésia Pinheiro Machado par ..

le amanhã para os Estados Unidos,
a-fim-de fazer ali rigoroso curso

de aperfeiçoamento.

EM GIBRALTAR
Algcciras, 2(R.) - Numerosos na

vios que se achavam em Gibraltar
sairarn para o Mediterrâneo em

comboio, em que figuram alguns
porta-aviões de pequeno calado. Em
Gibraltar permanece uma grande
esquadra, ele que fazem wrte cou

raçados, cruzaelores, etc.

PORTA-AVIõES EM SÉRIE
Washington, 2 (R) - A famo

so constr-utor na val Kayser aprcsen
í

ou ao presidente Hooscvelt os

planos de construção de um novo

porta-aviões. Até o fim elo corrente

ano, seis dêsses navios serão lança
rios ao mar, em cada mês, nos Esta
dos Unidos.

ARNIM E ROMlVtEL
Berna,2 (R)-A rádio de Berlim

noticiou que provavelmente as tro

pas do marechal von Rommel estão
iú reuninrlo-se' às elo general von

Arn im, no noroeste ela Tunísia.

FORMARÃO IMPORTANTE
EXÉRCITO

Argel, 2 (TI.) - Sabe-se que, apc
sar de suas pesaelas perdas na li
nha Mareth, o marechal von Rom-

, mel dispõe ainda de grande exérci
to. E, se êle conseguir juntar-se ao

gral, vo n Arnim, formarão uma

fôrça respeitável, tendo o seu favor
um terreno restrito e com muitas
posições próprias para forte resis
tência até que se termine a cam

panha.

Dois sfundedos
Washington, 2 (R.) - Uma

esquadrilha aérea norte·america
na afundou. em frente ao lito
rrl colombiano, dois submarinos
inimigos.

Convocavão }\'IilitarPARA FlORIAHOPOLlS

CASA MISCELANEA, distribui·
dora. dos Rádios R. C. A. Victor.
Vávulas e Disco,. - Rua Traja·
lO, AJ-I I

o "S P R. ". pesando bem a

responsabilidade do encontro
do próximo domingo com o
«S. Paulo», concentrou os seus

jogadores na cidade de Jundiaí.
São convidados os srs. sócios para assistirem à projeção I *.'filmes abaixo, amanhã, sábado, às 19 e às 20 horas: No dia 11

l' Notícias do Dia (n. 15); Só no dia 11 chegará à Pau-
2' O que os olhos não vêem; Iicéia o tamoso jogador argenti-
3' Patrlllha de bombardeiros. no Sastri, que integrará O qua-

A. DIRE;TORIA. dro da c§. P�ulQ»,

ALBERTO H. RIBEIRO
Precisamente há dois anos, na

data de hoje, falecia, em quar
to reservado do Hospital de Ca
ridade, o saudoso jovem Alberto
Hermelino Ribeiro.
Bastante criança, ainda, veio

êle do Rio de Janeiro para Flo
rianópolis, continuando aqui os

estudos de humanidades. órfão
de pai, constituiu-se, desde ce

do, arrimo de sua mãe, auxilian
do-a na educação dos outros ir
mãos menores.
A vida não lhe parecia pro

missora, embora sublimada pe
lo conforto moral de sua estre
mosa gen itora. Lutou, muito jo
vem, contra a adversidade; e o

mundo lhe parecia já sorrir
quando sobreveio a morte.
Fôra evidente e entusiasta a

sua inclinação para as letras.
Dedicou-se, por isso, com eleva
do eSl>írito de compreensão, às
boas leituras, escrevendo nos

jornais e discursando na Asso
ciação Cultural "Luiz Delfino",
da qual foi dedicado secretário
e presidente. Colaborou no ES
TADO e tinha em preparo o pla
no de uma peça teatral.
De temperamento tímido, Al

berto Ribeiro, todavia, era o

companheiro ideal para as

boas campanhas literárias.
A vida dêsse jovem, cuja me

mória reverenciamos com sau

dade, deve servir de estímulo
e exemplo à geração que hoje
testemunha um dos mais terrí
veis dramas da humanidade,
qual seja a luta tremenda entre
a razão e o direito de um lado,
e a tirania e a fôrça de outro.

P. C. F.

É MAIS QJJE UlI.
NOME, E UM
SIMBOLOI

PELO ENSINO
A deficiência do en·

sino secundário
o "Diário de Notícias", rio Rio,

afirma que o alto coeficiente de in
habilitações nos exames vestibula
res realizados, êste ano, nas esco
las superiores, pôs em foco a situa
ção do nosso ensino secundário,
cuja deficiência se considera com

provada.
Helativamente às causas dessa de

ficiência é que divergem as opi
niões.
Há quem a atribua aos programas.

E quem os conheça não negará pro
cedência a essa crítica, que encon
tra apoio, antes de tudo, na instahi
lidado dos mesmos programas. f: o

próprio poder público que, com as
suas reformas sucessivas, demonstra
não estar certo elo caminho a tri
lhar.
Mas' outros preferem acusar ()

magistério, que, embora possua uma
série de nomes ieloneos, não escapa.
às vezes, à grave pecha de dcsidioso
e incompetente.
Nessa distribuição ele responsabi

lidades, não raro, toca uma parcela
também às di reto rias de colégios,
contra algumas das quais se alega
uma exagerada preocupação orça
mentária, em detrimento da eficlên
cia pedagógica.

Os alunos, naturalrnente, têm o
seu quinhão nessas partilhas de cul
pas. Enquanto êles se queixam de
diretores, mestres e programas, não
falta quem os aponte como descui
dados de seus deveres colegiais.
E os pais elesses jovens, que pa

gam matrículas caras e compram,
livros car issimos, nem êsses fogem
à increpação ele concorrerem para
o desastre do ensino, com o deixa
rem de dar a seus filhos a educação
conveniente.
Bem examinadas essas arguições,há que reconhecer que neste assun

to - ao contrário do adagio - to
dos brigam e todos têm razão. Por.
que, na verdade, o descalabro que
aí está não resulta senão da infeliz
conjugação de todos êsses fatores,
em doses maiores ou menores. f:
uma obra de conjunto ...
Como destrui-la?
Só, também, por um esforço COIl

junto - do Estado, dos diretores,
dos mestres, dos alunos, dos pais.Urna nova ment�idade, enfim.Enquanto não atingirmos a essa
compenetração, a essa linha de de
cênciu, o ensino secundário não dei
xará de ser o que é presentemente:
um processo de desaparelhnrnento :

das gera.ções moças para a luta da
viela.

Instituto Brasil.Es' ••
dos Unidos, de

São PauloEm fins ele março p. p., foi eleita
a nova diretoria do Instituto Brasil
Estados Unidos, ele S. Paulo.
O resultado da eleição foi o se

guinte: presielente, professor Jorge
Americano, reitor da Universidade
de São Paulo: 10 vice-presidente, dr.Donaldi Pierson, professor da Es
cola, Livre de Sociologia e Política;2° vice-presidente, Ciro Berlinck,
diretor ela Escola Livre de Sociolo- \

gia e Politica; 3° vice-presidente,
professor Geraldo de Paula Sousa,
diretor do Instituto de Higiene da
Universidade de S:1o Paulo; secre
tário geral, dr. Trajano Pupo Neto,
advogado do City Bank; 10 secretá
rio, Rubens Borba de Morais, dire-
101' ela Bihliotecn Pública Municipalde São Paulo; 20 secretário, d. Noe.
mv Silveira Rudolfer, professora da
Faculdade ele Filosofia da Univer
sidade ; 1° tesoureiro, A. F. Nelson
(Anderson Clayton & Cia. Ltda);2° tesoureiro, dr. Sérgio Milliet da
Costa, e Silva, professor e escritor.
Conselho: presidente, professor A.
C. Pacheco e Silva; secretário, sr,
Antônio Vicente de Azevedo.
Ontem, às 20 horas e meia efe

tuou-se a posse da nova diretoria. e
do presidente e secretário do conse
lho.

Caspa 1
LHmu t

LOÇÃO M.ARÂVI�

Boateiros terríveis
Baía, 2 (A.N,) - A polícia

• Como trezentas moças fizeram
uma penosa viagem de 10.000 mi
lhas por mar, para ir casar com

rudes homens desconhecidos e

dar-lhes filhos.

* Como Papai Curou o
Mau Gênio das Filhinhas:-

Levando-as para chorar dentro de uma sala com uma

piscina vazia I E vários outros processos muito diverti
dos para ensinar rápida e fàcilmente a seus filhos as li
ções da vida. No novo número de SELEÇÕES. Pág. 71.

* Pode Esta Guerra Ser
Realmente a Última?

Seis condições que, pela primeira vez na História;
tornam a paz mundial pràticamente possível. Pág. 9.

* O Homem Que Desvendou
O Segrêdo da África Central:-

Condensação da autobiografia de Henry M. Stanley -

um dos mais empolgantes e movimentados romances
de aventuras de todos 03 tempos. Pág. 103.

* Estive Prisioneiro dos
Japoneses § Como.a bn.ltalidade medieval d�s•

carcereiros Japoneses, em Xangai,
sacrificou um conhecido jornalista fazendo-o perder IN

dois pés. por gangrena. Pág. 20.

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

TroCará a camisa
O "Vasco" re61uereu licença à

Federação MetrOl=olitana para
disputar J partidas diurnas, com
cllmisetti lmmc;&,l.

iniciou energica repressão aos

boateiros, efetuando de ontem
para hoje a prisão de vinte
indivíduos, n"a sua maioria in
tegralistas. Esses indesejáveis
andavam espalhando a falsa no

tícia de grande desastre ocor
rido na Base Aérea de Salva
dor, em Santo Amaro, alarman
do assim a família baiana.

Habilidade de ma
quinista

Da exposição que a Central rio
Brasil fez inaugural' no dia 28 p. p.,
comemorativa do 850 aniversário
de sua funelação, consta uma, loco
motiva do tipo "Baldwin ", C0111 um
metro e oitenta centímetros de com

primento, construiria pelo maqui
nista Hermes Ferreira, destacado
nas oficinas da Capital Federal. A
locomotiva póde ser movimentada
consumindo carvão nacional.
..-_-.-_-_-.-_-_-_-_._-.._,._-..-.........-_-.._-......
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Agentes em Florianôpolis : ('EURO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8

Repr. Geral no BraSIl. FER'IANDO CHINAGLIA - R. Rosário. 55-A 2.° ando - Rio

Quem achou � o ESTADO EsportivoNão quer Capqano
o «San tos» está procu rando

rescindir o contrato com o go
leiro portenho Capuano.

'*

Concentrados

Projeção de fiimes

dos
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