
iu[o ii ��� � [ i ���� at�rm�nl� .�� I� a .� I!
CHUNQUIM, 10 (R.) •.• o GOVÊRNO CHINÊS ANUNCIOU QUE 5 MILHõES DE PESSôAS ESTÃO ATORMENTADAS PELA
FOME, . NA PROVíNCIA DE HONÃ. DESCREVENDO A FOME COMO �·o MAIOR DESASTRE NATURAL QUE CAíD SôBRE
o POVO CHINÊS, NESTA GUERRA'\ o GOVÊRNO DIVULGOU QUE 110 MILHõES DE Dó�ARES FORAM DESTINADOS
PARA DEBELAR o MAL. o BANCO DOS FAZENDEIROS RECEBEU ORDENS DE E�IPRÉGAR 100 MILHõES DE DóLARES

NA COMPRA DE ALIMENTOS.

Nas montanhas da Alta Savoia

o sr, La Guardia ete- I

rece seus servicos
Washington, 10 (D.P.) - O pre

f'eíto de Nova Iorque, sr. Fiorello
La Guarrl ia, ofereceu seus servi

ços ao Departamento da GLH.:n-a.
Ficou decidido, entretanto, que se

Tia mais útil continuando em seu

atual cargo. O secretário da Guer
ra, sr. Henry Stimson, expressou
que o prefeito não esta-ria de todo
jsenlo de prestar seu serviço mi
litar e que poderia ser novamente
considerada essa questão. H. 8794

Tentando salvar das
garras nazistas

México, 10 (D. P.) - O Minis
tério das Relações Exteriores da
México pediu a todas as Chancela
rias dos países amigos que inter
venham em favor do ex-presiden
te da República Espanhola, Fran
cisco Largo Caballero, o qual, ao
que se noticiou, foi preso pelos
alemães.o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
---------------------- .-----------------------

I Florianópolis Sábado, 10 de Abril de 1943 IXXVIII
Farmáda de· plantão

Estará amanhã de plantão a

Farmácia Moderna. à Praça 15 �

Efetivos do "eixo" na Tunísia
MADRI, 10 (Rm) -- O JORNAL HA. B� C." DIVULGA QU E AS FÔRÇAS DO "EIXO'�
NA TUNISIA ATINGEM APENAS 70.000 HOMENS. ÊSTE NÚMERO INCLUE 4
DIVISõES ALEMÃS, DUAS DELAS BLINDADAS E UMA MECANIZADA� ALÉM DE

TROPAS ITALIANAS, QUE EQUIVALEM A 3 OU 4 DIVisõES .
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Em torno do meíralhamente de
um aparelho da FAB

Rio, 10 (D. N. P. A.) - o auditor Abel Caminha encamí
.nhou ao promotor Leonam Nobre os autos do inquérito poli
cial-militar, procedido pelo Ministério da Aeronáutica, do qual
foi encarregado o general Boanerges Lopes de Sousa, para
apurar a responsabilidade da morte do tenente França Paula
Reis, aspirante Mena Barreto e sargento Valdir Corrêa, viti
mados quando sobrevoavam Mamanguape, na Paraíba. O
avião que êles pilotavam foi abatido a tiros de metralhadoras,
partidos de um submarino que estava surto naquela baía.
Houve, desde o primeiro momento, suspeita da co-participa
ção da "quinta coluna" no bárbaro atentado.

Berna, 10 (U. P.) -- O correspondente do "Courrier de Géneve"s
depois de longa viagem pela área, diz que centena-s de jovens fraoce
ses ainda se encontram escondidos nas montanhas da Alta Savóía;
onde são alimentados por camponeses que os consideram. como expoen
tes da' resistênsia geral. Noutros pontos da França, os "partísans" es

tão combatendo, compelindo os alemães a guarnecer, dia e noite, as.

estradas de ferro. O "Journal de Génêve", em telegrama da França,
diz que os alemães admitem que não se fez nenhum progresso 110 sen

tido da colaboração, desde 1940, quando se calculava que talvez 20%
dos franceses estavam inclinados para essa política, Atualmente, po-
rém, o numero de "colaboracionistas" é menos do que metade.
.................................._ _ -.-.- - - -.- -.- - ...,..,..,

Os suecos estão repugnadosEstocolmo, 10 (R.) - Realizou- cunstâncias especiais e acrescentou
se na maior sala de concertos desta I que naquela época os alemães pro

Ciudadtruiillo, República Do- capital um grande comício de pro-I meteram não interferir na vida da
minicana, .10 (D. P.) - O gover- , .
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no conferiu uma coudecoracão e

testo ,c�ntra o -h·a��Hto. _.
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J �e.cra, pOIS desejavam apenas bases

OVOS barcos salva-vidas a Medalha do Mér-ito Militar de gerrnamcos, em gozo de lIC€J1.ç..a) militar-es. ..------
primeira classe ao general de di- através da, Suécia, O referido comi- f!E5-Sc�s .círcunstâncias eSpeciaisLonlres, 10 (R.) - Novos tipos flutuar lentamente em direção aos visão Eurico Gaspar Dutra, minis- cio desenrolou-se no decorrer da não existem n.sis, e os alemães não:de barcos salva-vidas, que poderão náufragos. tro da Guerra do Brasil. noite, tendo mais de 2.000 pessoas cumpriram as suas promessas. Con-s er lançados de aviões em paraque- Cada urn dêsses barcos pode abri- Fo·. par!!ll O •• f
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d I ido lIlII n erno aprova o a reso uçao pe Il1 o ao sequentemente, o acor o conc UI ()
as, a-fim-de salvarem os aviadores zar 11 pesoas. Tem combustível pa- __

..., I
.

�

I governo que cance e a concessão com êle deve ser denunCIado"aliados, começam aeora a ser em-
. .

I 160·1' L d 10 (U P� ra Viajar pe o menos qUI orne- on res, ..) - As autori- feita aos alemães, concessão que disse Gustaf Hellstroem.pregados em grande escala, - es- tros, com uma velocidade de 6 nós, dades da França combatente infor-! contribue para "facilitar a ocupa- 'Outros .oradores salientaram (Ycreve. o correspondente de aeronáu- sendo dotado de velas que snbsti- maram que, segundo um despacho ção da Noruega e intensificar os fato de que os alemães apoiamtica, do "DaU" Herald". Esses t ,.� d d d
o

h
J �ICm os motores, em caso e neces- proce ente o continente europeu/ riscos militares para a Suécia". "monstruoso regime quislinguísta" s-arcos são lançados' em paraquedas, sidade, Esses barcos estão dotados o dirigente operário francês, sr. O famoso escritor sueco e mem- que foi instaurado na Noruega,de tal Iórma que, no atinsrirem

.
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r� a �1l.1 a e. m� ICalJ1�ntos, a imentos, eon ounaux, foi env.iado pre�o bro da Academia Gustaf Hellstroem, apresentando que, por isso mesmo,Superfície do mar cáem já com a 1"0 tpa I AI I �
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para a eman la, no dia 31 do mes

j
declarou que o trânsito de tropas os suecos "devem desejar a derro-�ncora estendida, e podem assim um aparelho rádío-transmíssm-, passado. germânicas foi concedido sob cir- ta da Alemanha".

Será por aliAngorá, 10 (U. P.) - Fontes balcânicas informam terem chegado
mais tropas alemãs às cidades búlgaras de Ruskok, Varria e Kavalla,
Dizem igualmente que os alemães estão reforçando fortemente suas
guarnições na área do mar Egeo, com tropas de cavalaria e construin
do, com auxílio dos búlgaros, diversos obstáculos anti-tanques, com
"a máxima celeridade". Quanto às costas da Grécia dizem os infor
mantes que foram colocadas sob a guarda da marinha italiana, que no
entanto opera ali sob o comanlo de oficial alemão.

õ-iiiiertailã01iiõãiiiaNova Iorque, 10 (U. P.) -- O sr. Carl Parker Hanson
afirmou que o programa norte-americano de desenvolvimen
to da produção da borracha provocará, depois da guerra, um
movimento migratório de enormes proporções para a bacia
do Amazonas, no Brasil, afim de colonizar aquela região e
€xplorar suas imensas riquezas.

O sr. Hanson, que é reputado geógrafo, acaba de regres
sar de uma viagem à região do Amazonas e Orinoco, onde
submeteu à prova numerosos aparelhos militares na selva
virgem. Declarou que o clima tropical não debilita'o homem
salientando que os venezuelanos e brasileiros que vivem ness�
região são excelentes trabalhadores. Afirmou ainda que o de
s:nvolvimento do vale amazônico abrirá uma região quase
tão .grande quanto os Estados Unidos, revendo a colonização
agncol� permanente e a produção da borracha, quinino, óleos
co�estlveis, algo-Ião, verduras, fibras, petróleo, minerais, ouro
e diamantes na referida zona. .

Prosseguindo, frisou que a bacia 'do Amazonas possue ele
mentos propicias para a agricultura e criação de gado, bem
como um clima excelente e que milhões de pessoas poderiam
€ncontrar alí meios de vida.

a invasão?

pertencente ao 6° Corpo da Infan
taria Blindada Americana - foi con

decorado com honras de batalha

esmoreceu e prosseguiu na direção
dos objetivos, até que os dois "ctrt
ters" foram afundados, com gran
ues perdas entre os seus tripulantes.
Os soldados sobreviventes do bata
lhão nadaram para a praia, auxi
liando os feridos e ao mesmo tem
po abrindo caminho através de um

cerrado fogo de metralhadoras, nu
ma desesperada tentativa para Ievar'
a cabo ã sí.iâ. missão. Effi face de to
das essas dificuldades e sem espe
rança de qualquer auxílio, o referi
do batalhão ficou assim marcado
pela sua bravura, intrepidez e de
voção do cumprimento do dever".
A propósito, revela-se que nessa

operação, aqueles 2 "cutters" eram

manejados por pessoal da marinha

numa, homenagem à maneira extra
ordinária como cumpriu o seu de
VL r em 8 de novembro, no dia do
desembarque das tropas norte-ame
ricanas no Norte da África.

. Rio, (bt? Correspondente'" Especial Amorjm Parga, por via aérea)
- Como divulgamos amplamente.acaba de ser afundado pela avia
ção brasileira, no litoral baíano.
quando se preparava para o golpetraiçoeiro de costume, outro sub
marino do "eixo". O feito coube
ao jovem aviador tenente Ivo Gas
ta.ldoni, cuja fotografia estampamoslinhas acima, afim de que o Brasil
inteiro conheça o novo herói da
F. A. B. na guerra de extermínio
total ao nazismo e suas subprodu-
çôes. .

Rio, 10 (A. N.) - Falando a um
vespertino, o cadete Dante Isidoro
irmão de IVQ Gastaldoni, o herói d�
FAB que acaba de afundar um sub
marino, disse: - "O que meu irmão
fez nada mais foi do que o que qual
quer outro piloto da FAB poderáfazer. Meu irmão Ivo é apenas um
soldado da grande escola de amor
ao Brasil que é a FAB. Nós cadetes
�ó temos um exemplo a seguir, qU�
e o exemplo dos InOSl'10s mestres e
subir aos céus para espreitar o ini
migo, que só ataca de surpresa e
proteg ido pela escuridão da noite"
.,._..._..._._-.-,;....•......•_...,;._-_......._..-.

A citação publicada a respeito
diz: ..Encarregado da abertura do
porto e elas instalações de Orã, o

batalhão que havemos por bem
condecorar penetrou naquele porto
viajando a bordo de dois "cut
lers" e enfrentando poderoso fogo
das baterias e elos canhões dos na

vios que se achavam ali ancora

dos. Alcançando o porto propria
mente dito, os dois "cutters" foram
submetidos a um terrivel fogo de
artilharia . e de pequenas armas,
sendo que o inimigo fazia mira,
acuradamente, auxiliado pelos cla
rões dos holofotes, As únicas ar
mas de que dispunham os soldados
do batalhão eram canhões de pe
queno calibre, montados nos "cut-

inglesa.
� - --- -- .

··sê,â -éift"-óli;;âiià;·-
Madrid, 10 (U. P.) - Informa

ções procedentes de La Liriea
anunciam que na próxima semana
será realizada em Gibraltar uma
conferência entre o g e n e r a 1
Eisenhower, Lord Gort e os gene
rais Giraud e De Gaulle.

Condecorado o gral.
Eurico Dutra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Pacífico,
dos

Londres - Clzarles Sismondi
(Exclusividade do C. E. C. para O
E_siado), - A grande luta; marltitna, aerea e terrestre que se de
senrola nos dominios do Oceano
Pacifico, destaca a ironia nominal
dessas. ex!ensões oceanica enl quetudo indica hauer paz, tranquilidad� e amor humano, São ironias
curiosas que se repetem nos inu-
meros casos de penitenGÍári,as nas A me'dl-a de nescímentos baíxePraças denominadas da Liberdade,e a multidão de "cabarets" J nas
Praças do Pariazo etc. Talvez o na Ale � hnome de Pacifico tenha alaumo muD a
razão porque é realmente o Ocea-
no onde a lzistória mostra menos Londres - Do B. N. S. - A crescente descrença alemã sobre os
guerras e lutas. Todavia, os com- resultados da guerra podem ser avaliadas pelas estatísticas relativas nobates atuais sangram suas I águas
l!0n� �zm terror que llllllca mais se

número de nascimentos no Reich, publicadas pelo [ornal sueco "Svens-
]llstlfzcara a permanência de tal ka Dagbladet ", Em 1940, quando os alemães acreditavam que vence

l!0me. As esquadras americanas e riam a guerra facilmente, a média dos nascimentos nas principais ci
lllglesas, a aviação anglo-americY:l- dades atingia 1,75%. Em 1941, depois da encarniçada resistência br i
na. e .�odas a.� [ôrça« aliadas \ tem tâníca, a medida baixou para 1,63010, No ano passado, com a ameaçaoniquilado milhões de znimigos e

l(

centenas <!_e natnos adversários. A da derrota cada vez mais próxima, a média desceu para 1,39%. Nas 63
coloboraçãa anglo-americana nessa maiores cidades da Alemanha, o número de nascimentos caíu de
regzao da guerra tem se realizado 393,600 para 342.000, entre 1941 e 1942, o que cor responde ia um declíde forma que se póde chamar de
espetacular, tal a soma, de resul-

nio de 15% em um ano. Nada melhor para revelar a quéda do moral

tad.os surpreendentes que vem con- de um povo do que estatísticas como essas.

quislatulo em favor 'da derrota
esmagamento dos nipônicos.

DIRETORIA REGIONAL DE SANTA
CAT.4RINA

Comunicado n. 3
.

Esteve ont:m reunida a Diretoria Re
glOnal da Cruzada Nacional de Educaçãode Santa Catarina. Além de vários as,
suntos referentes à vida econômica da
sucursal catarinense e leitura e aprova
ção do balancete de 1942, que acusou
uma receita de 12.889,19 oruzelros e
uma despesa de 12.783,60 cruzeiros, dando um saldo de 105,59 cruzeiros foi
Iído o relatório anual do Presidente; que
apresentou resultados verdadeiramente
animadores para o trabalho da CNE nes
te Estado.
Assim é que no ano passado e em

1941, cêrca de 120 Escolas foram crea
das ou instaladas em mais de 30 muni.
cípios pelos respectivos prefeitos, em
homenagem ao aniversário do Presiden
te da República.
A Prefeitura de Florianópolis subven

clonou a CNE com a importância .de
4.080 cruzeiros para a manutenção de
nada menos de 5 Escolas na ilha, si
tuadas na zona urbana, em Trindade,
Ribeirão e Cachoeira.
Funcionaram na ilha 11 Escolas, em

7 das quais se pr'oceasar-arn os exames I
__ _'-'A.!"o ..."vll·

�:n:�nosdese;��te:mre:l��t::;�o último, Art!!J��.��:��1Cc;la;;;·en;;critÕriOMatrícula total durante o ano.... 230
• ueup:' , M(amances modernos e livrosl'-�t,;ícula efetiva no fim do ano ;l' ': '

-

Maoleo .""",\ aos exar-o--'.. "\.)0\,. '-'46
�"

-

científicos Livros em branco.
CompareCl'''... ..

,_-'s, • • • • • • • 105
Áprovados .......•.............• 90
Reprovados , 13
Promov1dos ,...... 92
Concluiram o curso TI
Tratou-se, nessa reunião, de várias

providências sobre o trabalho escolar do
corrente ano e localização de Escolas,
assim como da nova Escola "Barão de
Saican", em Pântano do Sul.
Foi marcada para o dia 28 do corrente

a Assembléia Geral dos Sócios, que será
realizada no salão do Instituto Histórico
e Geográfico.
Fpolis., 7-4-1943.

o ESTÁDO
Diário Vespertino

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

T€l. 1022-Cx. postal 139
ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

JOPICOS & COMENTARIOS
o mais irônico
oceanos

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

Mais submarinos que os alemães conslrõem Ao :�S��NTOS���:�Nova Ior-que. - Robert Norton "O mal que praticamos não-
- (Exclusividade do C. E. C. para 1': preci so lembrar que, durante o I Mobilizou-se a nação inteira e '

O Estado) - .' base de tod os os '1 I .lat e
. ,

d t 1
.

t ' nos acarreta tanta perseguição.'" " perigo, o POYO c a ng erra, 111 ru nguern mr-an 'e nel1111111 l!l� arn e

êxitos obtidos pelos alemães na peso, cogitou e imaginou todos os perdia tempo para co n tribmr com nem tanto ódio quanto as nos

guerra presente têm sido a luta me i os para evitar e reprimir os seu esforço para o bem e sr,! vução sas boas qualidades". La
submarina contra os navios de su- ataques do mar. E surgiram apre- do país. Rochefoucauld.
perficie dos aliados. Barcos val io- sen tad os aos departamentos com- Sacrificios e mais sacr i ri (' i os q ue
sos de guerra, vapores mercantes, potentes, mais de 42.000 idéias de finalmente surtiram seu'; clrítos.
petroleiros, cargueh-os e uma sór ie inventos e modas d-e defensiva. Hoje, a Grã-Bretanha jú possue
infinita de fôrcas mar i tim as têm Dessa soma fabulosa de invencões, maior número de sulnua ri nos do
sido inutilisados C0111 a eficiência perto de lG.OOO foram atentameu- que o "eixo". E só a Iuulnterru,
dos submarinos do "eixo". As pro- te estudadas. E muitas delas obti- Adicionando o que possue (IS Esta
'Porções de afundamentos no início veram sucesso. Nos estaleiros hou- dos Unidos, a quanto irú o Ioral ?
da conflagração eram assustadoras. ve terr-ível af'luên ci a de homens, I

Mas não fica aí o p rngiesso dos
Felizmente, em tempo, os hritân i- mulheres, creanças, desde 15 anos britânicos. É apenas um drlu lh c a

cos reagir-am deante dessa situacão de idade a 80. Um velho chegou a

I
super-io ri dad e submarinn. Hest<1. a

afílitiva e em seguida interrompe- trabalhar até a véspera de morrer. supremacia terrestr c, aére» e ma

ram a acão destruidora cios nazis- Casos os mais emocionantes suce- r itima que os alemães perderam hú
tas. A baixa de afundamentos pas- deram sempre nesse teôr ele hei-ois- muito te1111)0. A vitória se anuncia
sou então, a um número prodigioso. mo incontável. para-breve ...

I Clube dos
Civis de

EDITAL

Funcionários Públicos
Santa Catarina

- o homem inteligente d'u-
vida sempre, só o idiota julga
estar certo de tudo.

Você está certo do que"
diz?

De ordem do Sr. Presidente, torno pú
blico que, em sessão do Conselho Diretor rea

lizada em 20 de Março do corrente ano, foi deliberado, de con-

formidade com o disposto no artigo 17, Título III dos Estatu
tos, uniformisar a mensalidade de todos os sócios, na impor
tância de cinco cruzeiros (CR $ 5,00), a contar do mês de abril
corrente.

.

Secretaria do Clube dos Funcionários, em Florianópolis,17 de abril de 1943.
Políbio Napoleão Venéra
Secretário do C. Diretor Certíssimo!
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O PRATO DO DIA

SALADA DE BERINGELAS
- Corte as beringelas em fatias
e cozinhe as em agua, sal e"
caldo de limão
Escorra depois a água, mis

ture-as com azeite. vinagre. sal
e pimenta .

Arrume em prato redondo, ao

redor, deite alface picadinha e

tambem temperada. enfeite com:
rodelas de tomates e ovos co'

zidos.

THE LONDON ASSURANCE
e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

Massa de Madeira(Representante)
L. ALMEIDA - Rua Vidal Ram os, 19 .

Compram se as maiores
quantidades de Massa de
Madeira. intermediários se

rão remunerados. Ofertas pa
ra Caixa n: 139 na Admi.
nistração deste Jornal.

Irmandade
Passos e

do Senhor Jesús dos
Hospital Caridade

Procissão do Senhor .Jesús dos Passos
De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e

Hospital, faço publico, que, sábado, 10 do corrente mês, ao

anoitecer, descerá da sua capela, na Igreja do Menino Deus,
para a Catedral Metropolitana, a Veneranda Imagem do Se
nhor Jesús dos Passos, que regressará no dia seguinte, domin
go às 16 1/2 horas, em procissão solene, para a referida capela.

Convido, por isso, todos os nossos Irmãos a comparece
rem a esses átos, devendo apresentar-se na Sacristia da mes

ma Catedral, afim de, revestidos de balandrâus, acompanha-e
rem a referida procissão.

A Administração pede aos tiêis , que tenham de pagar
suas promessas, que o façam com cera pura, porquanto, de'
de parafina, não se fará uso nos altares.

Outrossim, faço publico que. às 8 horas de domingo, se

rá rezada Missa em altar fronteiro à Veneranda Imagem, na

Catedral, .que, na véspera, se conservará aberta sómente até'
às 23 horas, conforme foi deliberado.

Previno aos Irmãos que, domingo, das 9 às 12 horas •. -

achar-me-ei com o Irmão Tesoureiro na Sacristia da Catedral.
para o recebimento de anuidades.

Faço, ainda, público. que, no dia seguinte imediato ao

da procissão (segunda feira), será celebrada às 8. horas, no al
tar de Nossa Senhora das Dôres, na Igreja do Menino Déus ..

Missa por intenção de todos os fiéis que concorreram às festi
vidades.

Consistório em

e ,

OLEO DE PEIXE
COMPRA·SE QUALQUER QUANTIDADE Pt

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

Rua Conselheiro Mafra, 41. Florian6polis
...........................� � .

-

I Livraria e Papelaria NOVA
de

Espindola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, e ao

público, em geral.

Florianópolis, 8 de abril de 1943.
Júlio Pereira Vieira, secretário

Para que o vizinho se mudasse
Rio (Pelo correio) - Ao

dr.!
cenou, ali, uJJJa verdadeira sessão

Isais de Aquino queixou-se João de mac11.';\'loa, a que não, �%l,t.'lrl!.m.
Henrique da Silva Seixas contando �:aíilgõ, Eixú e queima de incenso,
a história curiosa df'J",1.'liiâ 'êena de com que se defumou a, casa, tudo

macump�_'·{;m'-pÚ;na··' avenida Rio isso de permeio com cânticos pró-

·Irnranco.
.

príos da. magia ne�ra que ela, em

O queixoso é estabelecido no n. companhia de Hamllt(;m,. �ntoava.
14 de citada avenida com a Laran- A certa altura da história a com

Jada Brasileira Ca.rioca. Na loja do panheira de Hamilton segUJJ:'ou a ca

prédio em questão está instalada a beça de uma jovem empregada. de
f.irma Hamilton Melo & Cia., com João Seixas, de nome Olga, fazen-'
venda de máquinas comerciais. do com que esta, por .medo ou I:0l"'
João Seixas alugou a Hamilton tUna causas estranhas, caIsse aC! chao,
porta e alí colocou o seu pequeno como desacordada" Tudo fora .as-·

negócio. Mas acontece que, não po- sistido por frequel:t�dores da casa,
dendo crescer para o lado, em entre os quais Ap�omo V�lente, mo
consequência da loja de Hamilton, rador à rua Esta<;lO de Sa,. 147., J.us
Seixas expandiu-se no sentido ver- tificandoo o. pedIdo de. mql!-erlÍo,.
tical indo ocupar o sobrado onde diz João SeIxas que tais pratIcas,
inst,�lou uma Academia de Ensino de sobreincidirem em dispositivos do
Dansas. Hamilton não gostou da Código Penal, traziam-lhe graves
companhia de Seixas e, ao que este dalnos por lhe afugentar a fregue-
refere, apareceu no dia 2 do corren- sia. . .

te, na, loja, cerca das 9 horas da Os acusad�s foram Inhm�dos )\
noite, e, em companhia de uma se- comparecer aquela delegaCia aUXl

nhora, que se dizia esposa dêle, en- liar.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Seccão de Eletricidade"

Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessórios, etc.

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1595.

..'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oue tem o
Jorge K. Llacer, (Exclusividade

do Europeal1 Cor respondents para
O ESTADO) Em 18 de janeiro o dr.
Erich O tto ilIeynen, encarregado de
negócios da Alemanha na Argent i
na, visitou o dr. Gache, sub-secretá
rio de Estado das Relações Exterio
res da Argentina, informando-o de
que o capitão Dietrich von Niebuhr,
adido naval e aéreo alemão, foi
chamado à Alemanha pelo seu go
vêrrio. Ia spir num navio espanhól
logo que as Potências Aliadas lhe
concedessem um salvo conduto. As
sim se fez.
Assim se foi da América do Sul

um dos homens principais da 01'-

�anização de conspiradores nazis na
América do Sul. Sob a proteção da
sua imunidade diplomática, Dietrich
Niebuhr era um dos mais per-igosos
organizadores de sabotagem da
Alemanha nazi. Tem na sua con
ciência um número considerável de
navios torpedeados, aliados e neu
trais. As suas atividades podem ser
comparas com as de Hei-r von Pa-
pen na América do Norte durante
.:;t primeira guerra mundial.

Ü govêrno dos Estados Unidos
chamou a atenção da Argentina para
a organízacão de espionagem que
fazia seguir notícias importantes d.
Argentina para a, Alemanha, de ma
neira que o Delegado de Justiça Fe
deral da Argentina recebeu instru
ções do govêrno para proceder a
um inquérito, que deu em resulta
do certas revelações. Foram presos
seis espiões, tendo começado 6 seu
julgamento em 12 de dezembro de
1942. No curso da ação, o dr. Ga-

• che Piran, Delegado de Justiça Fe
deral, declarou que o resultado dos
interrogatórios dos acusados era
que a embaixada da Alemanha se
.achava fortemente comprometida
na espionagem. Em poder de um
dos acusados, Martin Schneider, tinha sido encontrada uma lista de
109 saídas de vapores. Schnelder,queé alemão natnralizado a.rgentino
confessou que tinha, feito a lista re�
ferida a pedido de um dos outros
acusados, Johann Jakob Napp, quetinha vivido na Argentina nos últi
mos 21 anos. Os outros acusados
eram Ottomar Mueller, que declarou
que o tempo que tinha passado na.
Argentina, "trabalhando para fi
Alemanha", seria considerado como
serviço milntar. e Que confessou ter
recebido 15.000. pêsos pelo seu tra
balho de espionagem, e Walter AI
fred Fr.iedwald, alemão do Para
guái, mergulhador, que tinha sido
encarregado da destruição, a dina
mite dos navios surtos no porto de
Buenos Aires.

O Delegado de Justiça leu um
telegrama que fazia parte dos do
-cumeritos do julgamento. Era do
.seguinte teôr :

"Descobr-i um mergulhador,Walter Friedwalcl, nascido no
Paraguai, cujo pai vive em Koe
nigsberg. Conhece o fundo do
pôrto de Buenos "Aires, que têm
30 pés de profundidade e póde
receber navios de 24 a 27 pés de
calado. Walter Friedland está
disposto a me-ter dinamite nos
cascos,
Considero o plano realizável,

se bem que difícil. Estamos todos
jirontos a cooperar ele todas as
l1J an e i ras" .

Seguiu-se a resposta vinda da
,Alemanha, aceitando a proposta.Estavam condenados a ir pelos
ares não só O'S navios britânicos
ruas também todos os outros não
ocupados no tráfego costeiro. A
Alemanha nazi pediu ao mesmo
tempo listas dando pormenores das
cargas, armamentos, camuflagem e

tonelagem dos navios em apreço.Os outros dois conspiradores eramLothar von Frierlenbach, alemão,e Bclv'eeio Ortelli, suico. Todos êstes homens forneceram inf'ormaçõesque foram transmitidas para a
Alemanha pela telegrafia sem fios,
Como comecaram êstes homensestas atividades? O acusado JohannJakob Napp explicou que lhe ti

nham. pedido para se apresentar na
-embalxaocla alemã e que foi lá apresentado ao capitão Niebuhr-, ao
ql!'ill deu pessoalmente a informa
çao desejada.A p:üneira reação do govêrno
argen,1i �o foi [imitar os despachosem código das Potências do Eixo a100 palavras por dia. Os represen-t�ntes da Alemanha, Japão e ItáIra protestaram, mas comecaram
a ma�dar cêrca de 6.000 palavr-aspor dia por intermédio dos representan�es da Bulgária, Finlândia,Hungna c Romanía,Então o govêrno argentino pcd i II
q:lC fosse dispensada a imunidade
_�!Plol1lática do Niebuhr, para ser

gro: deA testemunha no julgamento.
A no\'crno alemão recusou e o governo argentino declarou que Ni e-

ra ii para oferecerlarrnente às festas nazis.
O bom exemplo que deu o Chile

em romper as relações dilPlolllúti
cas com as Potências do Eixo têm
feito muita diferenca na Argentin.i,
tendo animado muito os amigos
dos Aliados, como são os membros
dos partidos socialista e radical ou
liberal. O Chile tinha hesitado com
receio de ser atacada a sua longa
costa, mas agora que os japoneses
se acham tão ocupados na. parte
oriental da Oceania, não é prova
vel que tal suceda.

I
Ii
I----------------- .t
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buhr era persona non grata", pe- Gerrnana", "Assocí atión Argentinad i.nd o que fosse obrigado a regr-es- de Amigos de Aleman i a ", etc.
sal' à Alemanha. A Alemanha teve Metzger, que ficou encarregadode o chamar. das atividades da quinta coluna
Isto, porém, não fez muita dife- depois da partida de Niehuhr, exi

rença às atividades dos alemães na giu a todos os professores das e�Argentina, que emanam dos nu- colas alemãs que jurassem f'ide li
merosos clubes organizados pela dade a Hitler, tendo sido postosembaixada alemã e cujas rendas na rua os que eram conhecidos co
são também por ela custeadas. São mo de simpatias contrárias. Infeliz
êsses clubes, entre outros, os per- mente há na Argentina certas per
tencentes à "Volksbund ", sonalidades de destaque que não
"Institucióri Cultural Argentino- têm escrúpulo de assistirem r egu-

Estive Prisioneir()
dos Japoneses

Como a brutalidade medieval dos
carcereiros japoneses, em Xangai,
ocasionou a um muito conhecido
jornalista a perda dos dois pés,
por gangrena. No novo número
de SELEÇÕES. E m.. is:
Como o papai curou O mau

gênio das filhinhas, levan
do-as para chorar dentro de um

salão com uma' piscina vazia I E
outros processos divertidos para
ensinar rápida e fàcilmente a seus

filhos as lições da vida. Pág. 71.
Casaram com homens des
conhecidos! Como trezentas
moças fizeram uma penosa viagem
de 10.000 milhas por mar, para ir
casar com rudes homens desconhe
cidos e dar-lhes filhos. Pág. 97.
Pode esta guerra realmen
te ser a última? Seis condi
ções que, pela primeira vez na

História, tornam a paz mundial
pràticamente possível. Pág. 9.
O homem que �esve!.1dou
os segrêdos da Africa Cen
'ral.' Condensação da auto-bio
graf'ia de HenryM. Stanley - um

dos mais movimentados e em

polgantes romances de aventuras,
de todos os tempos. Pág. 103.
Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis 110 número de

SUEÇÕES para FEVEREIRO
Acaba de sair ;ELÊ�'''-

Apenas (r.$2,00 . i!

íI,i
'"

- .t_4I
.�.

Um D8ra você

I!'i I� Reassumiu sua clínica
Consultório: rua Vitor

II, I Meirel les, n
'

28
Consultas diárias das 4 às 6

'I
horas da tarde

Residência: Rua Vidal
Ramos, n. 66
Telefone: 1067

1=-------------------

Dr. Newton l. d'Avila
II

,

dnema

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e b - fONE 1.6lt2

Entrega e domicilio

'.

193 15 vs -5

Representonie Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário, 55-A - 2.° andar - Rio

T
EM FLORIANÓPOLIS não

A Ora. JOSEPHIHA

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

Drogas necienels e estrangeiras.--Homeopatias..
PerFumariu.--Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituáric médico

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

FONE 1.642

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima um

traidor da ,Pátria. (�. D. N.).

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

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

.

i gôsto e arte

SCHWEiDSON

avisa aos clientes que es

tará ausente até princípios
de Abri!

v - 9

com

quem não quer, pois, para

tanto, é bostc.n te fazer

uma visitinha à ALFAIA-

BRITO que ficaTARIA

ali na

Rua Tiradentes 0-17
N° 186
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IA Alemanha alurtnuda com

um espião Invisível
Especialista; assistente do Professor Sanson o descontentamento que

I I
vez mais numerosas. E isso

do Rio de Janeiro. impera atualmente na Alema- do exército. Chegou-se a suje- coincide com as investigações,
C It Pela manhã, das 10 às 12 nha é tão pronunciado que to- rir a hipótese de um espião in- de Hitler que pensa ter espiõesOn!U as: A' tarde, das 3 às 6 da a sorte de atos de sabota- visivel, à moda dos filmes cine- ingleses no território alemão

AUSENTE gem têm partido da massa po- matoçráiicos. Afinal, parece quando são os seus próprios
------------- .------------- I pular. A Gestapo não têm mais que se trata de uma organiza- subditos que promovem a bre

:·Dr. MADEiRA NEVES-midico especieliste em

I
elementos pala reprimir a on- ção g�n1!inamente alemã c;ue ve d�rrocada do _Reich ..Apenas
da de "traições" do povo que I se tieciâiú combater o reqime patriotas que nao admitem. a

DOENÇAS DOS OLHOS
.

já está exhausto de suportar

oI
totalitário. Todos os chefes I permanência do nazismo e que.

I martirio nazista. Neste momen- germânicos estão apavorados desejam a vitória britânica e
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prattoa no Rio de Janeiro to. o govêrno alemão está ver- com as ocurrências incriveis I aliada como única salvação da

'Consultas Pela m4�hã: às terç!ls .. quintas e sabndos. das 10 ás 12 d
..
adeiramente alarmado com a I que têm sucedido. Na Inglater- J Alemanha

e d� �oda a Iiurnani-
.

horas. ii t�rde. dtartamente. das 15 às 18 horas série intermitia de revelações· ra as irrtuiiacôes ele fontes dado. (Exclusiuuuuie do C. E.Consultõrío: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467 .... . . I' .

>

'1 t d )Residência: Rua Presidente Couttnho. 2H. sIgIlosas dos planos mzlztaTes clandestmas tornam-se cada C. para o Es a o .

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontrodcs nos halcões da

li
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHIVHDT, 54 - FONE 1514

I
.Dr. ARAUJO-OLHOS, 'OUVIDOSNARIZ, GARGANTA

Dr. MARiO WENDHAUSEN - ���:i��ad�o �:�� I i
de Medicina da Universidade do Brasil)

Sx-fnterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo m;veira
médico do Deuartamentn lia Saúde

cllNICA MÉDICl\
Moléstis a internas de adultos e crts ncas.

Consultório: Rua Felipe Schtnidt n. 38 - 'I'el. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 T'el. ! 523

Horaria - Das 15 às 18 horas - FLOf(!ANOPOUS.

Dr9 AU ijUSTO DE PAULA l)J�etOJai;�:á�SP�:l
. � . , . . FlorilmoPí}!is

Restdência e Cousuliórín: Rua Visconde de Ouro P!'tHU 5i
(próximo ao Teatro).

Cirurgia. geral e Doenças de Senho rs s.
Fisioterapia: Dtatermía, ínlra-vermelho e Ultra-Víotete.
CONsULTAS: Dlaríumentes às 11.30 e da" 15 às ltl horas

Fone 1.644
-------------------------

'Clínica médico-cirúrgica espedalizada de
OLHOS, OUVIDOS, NAAIZ e G�RGANTA
Dr. SAVAS LACERDA

ix-Interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dcs
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Hill) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo)

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

Cons. Rua Felipe Schmidt, 8, Forre 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Residencia: Conselheiro MafrB. 77--FLORIANÚPOLlS.

I liande-se pequen.a ,casa-I \J corn er cro
í

, de
sêcos e molhados. hem o-

freguesada, à rua Uru
guai, n 17. Tratar na rnes-

30 v-5

Uma profecia de Rui Barbosa
sobre o papel da Inglaterra

tCopyright do Press lntormatícn. exclusividade de O EST.'\DO).
Por John Stalk

Os aparelhos de rádio de todo o de Churchill, pelo restabelecimento
mundo inteiro reproduziram as da liberdade no mundo. E nesta ho
palavras de Winston Churchill, ra se confirmam as profecias de um

perante o Parlamento da Ingla- grande brasileiro, que foi um grau
terra .. Churchill conta os resul-

I de amigo da Inglaterra, Rui Barbo
tados de suas últimas conversações I sa, quando êle previa as fôrças de
com o presidente Roosevelt e os moniacas que surgiriam "armando
chefes militares da guerra. Dá uma os despotas e aparelhando êsse
detalhada 'informação da parte mais eclipse da liberdade, que ameaça a

áspera da guerra, que não é a perda tarde de nosso século e a manhã do
de territórios na Rússia e na, Euro- vindouro" .Então dizia Rui Barbosa:
pa, nem a demorada campanha afri- i "Quando êsse melancólico fenôme
cana. Essa parte desastrosa está no no anoitecer o mundo, os países in
mar, Os aliados sofreram e sofrem gleses serão, talvez, a única zona

profundamente os contratempos da ela civilização moderna, onde os

guerra submarina. É isto o que pesa princípios liberais não se terão apa
sôbre a necessidade de movimenta- gado ... e é por aí que há de alvore
ção das fôrças e dos abastecimentos cer o dia do futuro".
bélicos dos aliados cortando muitos Churchill fala na hora matuti-
vasos sanguíneos no robusto erga
nismo anglo-americano. Churchill
demonstrou porém que a guerra
submarina está sendo dominada por
um superavit da. produção, e pelo
mais extenso emprego da proteção
aos transportes. O mundo inteiro
ouviu estas palavras de Chur
chill. O mundo inteiro deve se con
vencer de que estas palavras expr i
mem a verdade. Churchill está f'a
I:01.11do ao Parlamento britânico. me
diz: "Sinto-me perfeitamente justi
ficado para pedir a esta Casa que
acredite estarem sendo conduzidos
de acôrdo com os nossos definitivos
desígnios os assuntos que lhe estão
afétos e que muito embóra tenham
sido registados desapontamentos e

fracassos, fracassos bastante sérios
- não existe nenhuma indecisão
nem inhabilidadc para elaboração

.

do esquema, nenhuma espectativa
para que algo aconteça, capaz de
modificar a situação, "Churchill es

tá falando ao Parlamento Britânico.
Presta contas de seu mandato -

diz a verdade aos representantes do
povo da Grã-Bretanha.
E, entretanto, os planos que Chur

chill anuncia estender-se-ão- por no
ve meses, completando assim o

quarto ano da presente guerra. A
Inglaterra luta, através das palavras

CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schmldt=-Edltí
cio Amélia Neto=Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercillo Luz, 186
'--Phone: 1392 -

FIORJANOPOLIS

ACACIO MOREIRA
ADVOCiADO

ESCRITORIO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Poria Holel.

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 1277

A Estatística Mm�ar, destinada a As autoridades responsáveis peIs
·facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili·
<lias da Nação, exige que todos os tares podem exigir, sempre que hon
perfeita quanto possivel, do apare-j ver dúvida quanto à veracidade d.
Ihamento material das fôrças arma- qualquer informação, que cada in·
brasileiros lhe prestem cooperação. I formante prove o que declarou. A
Subtrair-lhe apôio é trabalhar eon- má-fé constitue crime contra a se
tra o Brasil em perra. (D. E. Mo), Iturança nacional. (D. E. M.).

Ilelena D. VargasComunica à sua distinta
freguesia que, havendo
permanecido 2 meses Ióra
da capital em viagem de
repouso, encontra- se nova
mente em 8UR residência',
à disposição de sua seleta
freguesia.
Salão Brasil
Praça Quinze, rr 10�--=----

18H 30 v 17
Os elementos colhidos pela Esta

tística Militar são absolutamenã
secretos, ('! servem sómente a fiD:i
militares. Negar-se a fornecê-los oa
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pela.
leis do Pais. (D. E. M.).
aurora mal transpõe os seus primei
ros indícios sôbre a terra. Mas em

suas palavas ressôa a profecia de
Rui Barbosa, de que na Inglaterra;
do livre Parlamento, é que alvorece
rá o dia do futuro.na, ainda crespuscular, em que a

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano n.O 16 - SMe própria

Regtstrado no Mínístérío da Agricultura pelo Oertítíeado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS,
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente- em todos 08 Muníeípíoa do Estado.
Representante da Caixa Economlca Federal para a venda

da8 Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Límltada

'

5%
C/C A1'Íso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuracao para receber vencimentos em to
da.!! as Bepartícões Federaís, Estaduais e Muntcípats. I.
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.'.'.J Ecos e Notícias II il� �;i!�i��'�u�� �r:.ra;�t' :d�::���d�.o�m ose�r�!� VIDA SOCIAL IcOo�pTeADO t ESPOf.t_i'tO. sua filha NEUSA MA- � nmen O e anzors para os !.nlverl!llál·jo81 'u ona O pau IS a

_......
RIA contratou casamento � seus pescadores A data de hoje assinala-se O campeonato paulista de Iute-

� com o senhor GERSON

I
pela passagem do natalício do ból continúa, êste ano, a oferecer

A Polícia de Hollywood està BOSCO DOS SANTOS .

Wash ington, - (Serviço Espe- ilustre diretor do Dep. Esta- rendas bastante animadoras. Nas

procurando averiguar quem são

�
cíal da Inter-Americana por via dual de Imprensa e Propagan- três rodadas já efetuadas, já foi

-os autores de misteriosos e a- OlimiJio Sanlos e senhora � aérea) - Na opinião de alguns da, sr. Gustavo Neves. arrecadada a apr-eciável soma de

meeçador es telefonemas diriai '. comunicam que seu filho ; funcionários do govêrrio dos Esta- E' êle um dos nomes de Cr$ 497.517,00, que constitue um

-dos à tamilia de Mickey Ro"'o- � GERSON contratou ca- j" I
dos Unidos; o Brasil, em seu irres-l mais projeção no jornalismo indice bastante evidente de que o

.ney, Seu pai. Joe Yule , recebeu � samento com a senhor'ita trito esforço pró-guerra, sente uma I barriga-verde. Da sua modesta público esportivo bandeirante se

-dois chamados em um mesmo

I
NEUSA MARIA

I
necessidade vital de anzóis. Esta origem elevou-se à plana inte- interessa vivamente pelas partidas

-dia, tendo ouvido o seguinte: � necessidade foi focalizada, recente- lectual e pulítica em que atua, ele fuleból.

=Antes de meia-noite alguém
''''''<OXlO'''''''''''''''� � mente, quando a sucursal do Cori- graças a indomável força de A próxima rodada, correspon-

-será assassinado». Yuie chamou � � GERSOu g � trole de Exportação da Repartição vontade e aos inesgotáveis re- dente à quarta do primeiro turno,

-sua exesposa , mãe de Mickey , � S i'i � � da Guerra Econômica dos Estados cursos da sua inteligência. será realizada domingo, com qua-

a qual lhe disse também haver i 9 e � s.1 Unidos perun itiu que f'ôsse embar- Pelas colunas do ESTADO, tro partidas interessantes, na 01'-

recebido uma chamada. Mickey � N�USA � � cado para aquele pais sul-amerí- do qual por duas vezes foi re- dem seguinte: Coríntians x S. P.

:Rooney, por sua parte, não foi

.8 �
no.! v/ I) S�' § II

cano um carr,eg,amento de 1.500.000 datar, é que entrou no jorna- R. - Portuguesa de Esportes x

objet? de nenhuma ameaça, e a � Fp01JS, S 4/43

ai
anzóis, tendo essa permissão como lismo diário; e, desde estão, Lpiranga - São Paulo x Jahaqua-

Polícia se mostra intrigada, pois g ,D<l<XXXlOOCXlOOCn'XJOCXXl<""'" ob!etiv.o auxiliar � produção de t�m. mo�trado suas aptidões p_:o-
ra e Palmeiras x Comercial.

-os pais do artista não figuram Oooooooo"""""""'r:t<ltXXXXlO""""""",c.ooccocoOClOOOClOo> f�llneCJlnenjos ele generos alimenti- fissionais , escrevendo numa lin- O equilíbrio entr e os d isputan-

-na lista telefônica. Pôde trata- 213 3 v-I CIOS, para os trabalhadores que se guagern sóbria e correta, igual- tes é demonstrado pela tabela de

se de uma extorsão, como tam- oocoooaoC!GCCCXXlOoco<xxx>o�o=ucx;og-=-ooo
enconh-arn exercendo suas ativi dn- mente longe do desleixo sintá- classificação abaixo, por pontos

bém de simples gracejo de '

� C'.3' V I
des em indústria de caráter est [':1- tico e da vulg-aridade das idéio perdidos: 10 - Palmeiras e Ipi-

, mau balO alentl·�. Perraíra
. O

;.gosto.
.. tégico. as ou do preciosismo arrebica- ranga, ; 2° - Corintians, 1; 30_

'�
e senhora par-ticipam aos . Um dos materiais de naturezn do e contorcido, como convém São Paulo, Portuguesa de Esportes,

São prevenidos os interessa parentes e amigos que sua �� mais vital, para o' esforco de sruer- aos que desejam contacto com Portuguesa Sanlista c Santos, 2;

d d
filha ILSA contratou ca-

.

b
."

d 40 J b S
os e que os exames para

ra, e a orracha, cuja produção es- o gran e público.
- a aquara e . P. H., 4; 50_

�
samento com o sr.

�admissão à Escola de Apren-
tá sendo intensificada na b;�ia do Por motivo da passagem des- Juventus, 5; 6° - Comercial, 6.

•.

M
' Ir is Camisão A d

-aizes arioheiros neste Estado, 11.1l18Z0nas. A quanti.dad s cada vez ta ata, o ESTADO saúda-o.

'Tealizar se-ão no próximo dia

j i
maior ele "scririgueirns ", na re-

13, às 8 horas da manhã, de
'

Armando Camisão e se- gião amazônica exige maior con- FAZE][ ANOS HOJE:

d di
nhora comunicam aos pa- I I' S C' d

ven o os can idatos inscritos

i
sumo ce a imentos, inclusive pei- ra. acil a Oliveira Nobre-

. comparecer na mesma,
'

1
rentes e pessoas de suas I xes de procedência fluvial. ga; Mar ili a Ferro Barata, e�.· 00-

aque a relações o contrato de ca - A

"

nora. ssirn, os anzóis, bem como as sa do sr. major Risoleto Ea-
• � -samento de seu filho IRIS

;
machadinhas, as espingardas e ou- rata; Nadir Amaral Ferrais es-

,

Na última assembléia. ger al � com a srta. I:S:l Iros materiais para o sser iugueir os, posa. do sr. Flavio Ferrais;
-do P.E.N. Clube do Brasil, fOI,

�
Ferreira são considerados necessários para srita , Lurdes Mar ia Córdo-

.por unanimidade de votos dos � o desenvolvimento da producão ela va, filha da exma, sra. viuva

'sócios present es, eleito presiden.
I

i"""""""'I'SIII � borracha.
'

Maria Pizani Córdova;

_�Ci��:aé,tu� ��ca���tl'cigoiOssra. dasr-. � � LI t\ � � O "pirarucú", conhecido como srs, Jovita Lisboa; telegra-

� I
e s � "peixe gordo", é de grande valor fista Otávio Pereira Brito; e

Cláudio de Sousa, seu funda- �
. IRIS � I

nutritivo .entr e as populações da Ildefonso Juvenal, tente. íar rnco.
dor. � n O i VOS � referida região, e frequentemente da Força Policial.

*

I _ ��r.�l. 1943 .� I
atinge um peso de 200 libras. menina Norma Staél d'Acam-

No dia onze (domingo), a A. L R Estes esforços, no sentido de in- pora;

B. L inaugurará o seu cinema centivar a pesca, no Amazonas, re- menino Sílvio d'Alascio.
-oferecendo a seu quadro saciai 2i4"""""""""'���� f?rçam um entendimento coopera-
ocasiao de assistir ao filme

1 tivo entre o Brasil e os Estados
< -"Festiva 1 de Carli tos". Unidos, o qua,l têm oomo finalida-

• 1'(' "'f'rJP"Cl1lftJn
de o fomento da p"odução de pro-

,

. dutos v�getai.s, laticínios além de
O consumo de óleo de algo· Ihora O,. t

A

.dão em São Paulo cresceu ..:rnQ N""(J�''''.'''
ou ros generos alimentícios, no

muito no ano passado. Deve
I TC UI (. I V norLe do Brasil, em parte d'éstina-

calcançar hoje mais de 35.000.000 "li líi:tfu",el
dos a suprir a crescente populaeão

d I ,() u.".� I que se entrega à indústria da b'or-
e qui os_ Outros Estados bra·
'1 Ih a. racha.

�1 eiros vizinhos consomem cer- 'me oro
ca de 5.000,000 de quilos, no ;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::;;;;;.::;:::::==
mlmmo. Há, portanto, consu- i""Of'J/ftJtJlff)tJ) DR. AGRIPA DE FARIA
mo anual de 40.000.000 de qui- �:rE lE F()NE: 1604)
los. Anos atrás, o movimento
anual nesse setor não ia além
de 25 a 30.000.000 de quilos.

'"

Fundou-se na cidade paulista �amisãs. Gravatas, Píjame •.
,de Araraquara um núcleo da I

Melas das melhores, pelos menores

-Sociedade Amiaos da A
,. preços só na CASA MISCELANEA.

'" men· Rua Traj
.

12
't:a� entidade de detesa dos

- ano,.

idéais panamericanos, que tem,
I ---------------.:..:=======-------

_n� sua direç�o suprema, na Ca- C TAZES DO DIApita I do PaiS, os 5rs. general
Manuel Rabelo, ministro Osval- �""""'"""''''''''''''''''oooco''o,,.''''''''''..._''''''''''''''',cas'''''''JOCI:>
·do Ara?ha e dr. João Mr:.rques OOC>XlOOO!'!��L<tO 6a ..feira �H�
dos ReiS. ___,_

-DCXtCDOoct""""""",_oaoouooo"""""""'OIXlOCCoOCOOOOOCO_

CINE ODEON II IMPERIAL
-;- FONE 1602 - - FONE 1587 -

A 8 5, 7 e 9 horas A's 7 1/2 horas
Programa Colosso Atendendo a

AMOR t COUSA RARA

o Futebol e a guerra
Um dos esportes mais

popu lc ras do Brasil é. sem

dúvida, o futebol: �TdJ são
poucas as pessoas que ri
dicularizam a simpatia do
brasileiro por êsse jogo de
enorme utilidade para o fí
sico. Estamos a travessando
um momento de mobiliza
ção de todas as forças do
povo e do país e a ),ílrática
do esporte é sumamente
recomendave!. PoJo com

saúde, é povo forte. O bom
físico indica bom moral.. A
solidez mental dos ingleses
tem mui ta origem nà sua

força física, conquistada
no esporte. E o que têm
feito os ingleses nessa guer ..
ra! Salvaram a humanidade
do cáos! Precisamos popu
larizar toda a- modalidade
de esportes para que seja
mos fortes· O fu tebol é
magnífico para o organismo.
Deve ser prQ ticado como

complemento das medidas
do segurança nacional e in
ternacional. (Exclusividade
do C.E.e. para O ESTADO)Rua Vítor Meil'eies n' 26

Telefone n' llt05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
COJ}sultas diárias das 5

horas em diante

Rua Vitor Meireles, 28
Florianópolis LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSIST:íl:NCIA

Ac_hando-se presente o Interventor fe·
deral st·. dr. Nerêu Ramos, reuniu·se on·

tem, em sua sede, à rua Traljano n. 3.
sobradQ, sob a presidência da senhora
d. 'Beatriz Pederneiras Ramos, a direto
ria da Legião Brasileira de Assistência
em nosso Est.ado. Do e>épediente consta
vam diversos ofícios dos Centros Muni·

cipais. encaminhando as fichas, solicita·
das em circular, referentes às famílias
dos convocados, que fOralTI d.evidamente
examinadas. No que concerne às l'�ha,1
devidamente preenchidas, ficou delibera·
da a consignação dos auxílios provisó·
rios de sessenta, cem, cento e vinte e

cento cincoenta cruzeiros, tendo em vis·
ta o número de pessoas a atender e ao

custo da vida das localidades onde resi·
demo Outrossim, foi deliberada a organi
zação ele recibos-padrões, para serem

preenchidos por todos os centros muni
cipais, referentes à distribuição de dota
ções oriundas da L. B. A., em Florianó
polis. Por último, foi consignada na ata
um voto de agradecimento ao Interven
tor federal, sr. dr. Nerêu Ramos, pelo
interêsse com que assiste aos trabalhos
da Legião.

UIinrlo a.lguém, tnl eomo o êo.va
lheiro da ilnstraÇÕtO a..cima.. oferecer.
lhe, em a.m;"veJ gesto, um calice do
excelente a.peritivo KNOT, lembre.
se V. Si ... de acrescentar, ao agrade.
ce� .. gentil&a.:E$íE.É 1.411-
I3EI1 O NEU APElUiIV(J

l I'RED/!.EltJ!
•

Foi baixado decreto, no Mi-
'l1istério da Viação, designando
o .sr. Henrique Trindade, pos
taltsta, para diretor regional
d�s Correios e Telégrafos do
RIO Grande do Sul.

3 HOMENS MÁUS

inumeros pedidos,
apresentaremos pela última

(:a8p8! LOÇÃO
LHOSA!

Comédia com Buster Keaton
(o campeão da cara amarrada)

lii.ARAV!.j Hopalong Cassidy (William
Boyd) em

Piratas A I CAVALO
9/10' episópidos de

DON WINSLOW NA MARINHA
Com Don Terry No Programa:

Terra Carioca (DFB) IFilme
Jornal n' - 130(DFB.)

Preços Cr. $2,20 -1,5{l- 1,00 Preços: Cr. $2,20 e 1,50
Imp. até 10 anos Imp. atê 14 anos

_ AMANHÃ Finalmente:
ODEON 6 ]/2 e 8 3/4 horas e IMPERIAL 5 1/4 7 1/2 horas

Com Nelson Eddye Jeanette Mac Donald em

Divino tormento
(Tecnicolor) AG. PETT1NATi

vez: Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando i,ntimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci.
mentos. (D. E. M.).

o derrotismo e o pessimIsmo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).Com Dennis Morgan, Wayne

Morris, Arthur Kennedy e

Jane Wyman,

CUnlca médico-clrdrgica do IDR. SAULO RAMOS
IilspeclaJI8ta em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL'

_I
tômago, vesícula, titero, oviÍrl08
�rndlce, tumores, etc. - CIRURGIÀASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
:rdrocele, varlcoceJe. Tratamento Bem

I
or e operação de Hemorroides e varl·

ôeae
- Fracturas: aparelhos de gêsso

p l'a nos Hapitais de FlorlanópolU'Praca Perelra e Oliveira, 10 _

.,Fone. 1009
Hor&rlo: Das 14 às 16 horas, d.1ar1a.

mente.

SALUTINA BERGAMO. Poderoso

Iônico • reconstituinte geral. Indicada com

sucesso desde a mais leve fraqueza à

mais rebelde moléstia consunliva.
� Peça à sua Farmácia ou à Caixa Postal, 1861 - S. Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�n� ir� ã� n�lí na m�ri[1 o u
.

. Partida de famoso espião diplomáticoN. da R. - O orliqo a_ seguir, que treinados por instrutores de De-
teve ampla diunlçaçiio na 1111- blica, há mais de cincoenta anos, o manganês - do qual são necessá- troit, .prensa

. ll?l'_te-amerlcana, �llcara Brasil vem procurando resolver o rias 14 libras para dar a têmpera O Brasil é o unico país da Ame
com ?bJ�tl!!ldade e real!sJl1o a seu problema do ferro c do aço. devida em cada tonelada de aço. A rica do Sul que se cledic�,à c�n�tI:ucOll.l/'!b.ll'lçaO d? I�OSSO ptus para Parecerfa rfaciJ, uma vez que êle produção para 1943 está calcuíada ção naval. Já em 1939 fora.1l11Claa ZJ_llorw das li açoes Unidas. De- tem a maior reserva de ferro do em 400 mil toneladas, cm sua gran- da a construção de uma fruta de
pOIS ele enum.e,J'w· os an_lplos re- mundo: 12 bilhões de toneladas de de parte destinadas aos Estados "destróiers", e hoje o prograJ�1a es

C�IJ'SOS naturais do BJ'a�ll, e re!e- minério, representando 23 por cen- Unidos. tá em pleno andamento: aqui tam
rrr-se ao noss? surto I�lelustrwl, to do suprimento do mundo! Mas Em terceiro lugar - e como uma bérn os Estados Unidos colaboram
o autor chega a conclusão ele que os insucessos vieram um após ou- das melhors notícias que nos che- através ele nossa Missão Naval.
"o �WiOl' país ela América do SIIII tros. Enquanto isso, muitos capita- gam do Brasil - vem o rápido au- A agricultura brasileira está tarn
esta aJ'regaçcmd? S,�lCIS mangas listas estrangeiros voltavam olhos mento da produção industrial.Pron- bém mobilizada para o esforço de
para derreter HI�ler .

.. cubiçosos para as montanhas de tas medidas foram tomadas para guerra. Assim, vê-se agora um Bra-Nova Iorque, abril - (Por v��,. ae- minério de ferro. intensificá-la. Mal se passará um sil que não sómente esta �nslOsorea)-�or Henry Albert. Phiflips. Afinal, em junho de 193!), poucos mês da declaração de guerr-a do por lutar, como também s�. �nve.3te(Copyright d? Int.er-Amencana, e.s· meses antes do início da 2a Guerra Brasil, o presidente Roosevelt, a da força econômica necessal:l� parapecial para est.e .Jornal) - No dia Mundial, engenheiros norte-america- pedido do presidente Vargas, enviou fazê-lo. O maior pais da Amenca do
em que q-etuho Varg�s declarou nos foram convidados a fazer um lima missão técnica especial ao Sul está arr-egaçando sua� .rn�li11g�:Sguerra a? EIXO e o ByasIl se .tornou exame exaustivo das reservas de Brasil, para o fim de ajudar o de- para derrotar Hitler., Getúlio Var
llOSSO aliado, um anugo me fez, �s- minério de ferro do Brasil. Esta- senvolvimento de produtos que dis- gas - um homem prático que se
ta pergunta, que estav.a no espír-ito beleceram planos e fizeram uma pensassem as importações, e a co n- transformou num chefe prudente.de muitos norte-amencanos: "Que proposta: a manufatura (lo aço versão da indústria às necessidades viu qual era o assunto de maior
tem o Brasil para oferecer?" Meu seria um emurecndim euto essencial- de zuert-a. urgência e dedicou-se a êle, desper-
a�ll�go sabia que eu estava e.m con- mente brasileiro, utilizando-se um E�tá-se desenvolvendo notavel- tando o povo hrasileiro para, a plc-dições de responder ca!egOl?Camen- máximo de 50'/r de matérias primas mente a produção de máquinas de na compreensão de sua potenciate a es��, pergunta, pOIS. há pouco brasileiras e empregando técnicos e guerra, armamentos e a construção lidade .

tempo f iz uma longa viagem de trabalhadores brasileiros. O EX1JOrt- naval. A Wr ight Aeroriantical Cor- Foi preciso a guerra para demcus-
estudo pelo Brasil .

. Irnport Bank, dos Estados Unidos, porutiou cooperou na construção de

11rar que quase todos ?S produtos
--:-. Qu� teu; o Bra�Il pa;_a ofere- �,di.antou 25:000.000 dólares para ma- uma fábri�a. de motores de avião, essenciais para o� ql1aI� .antes. d�C�l? - I epetí. - Mlll!O! Nao pode- ter lal e equipamento com o qual en- com o aux il io de fundos do "Icrid-] pendíamos da Em opa, Asra e Afrt

na estar melhor. equipado para o genheiros brasileiros c norte-ame- lease ". Foi construída uma pe- ca, podem ser encontrados perto du
papel de ?osso aliado. rieanos estão construindo a fábrica. queria cidade modelo ele trabalha- "saliente", em nosso proprro hc-

. �enetrel, p.rufund�ne�1te na re- O Brasil está em condições de dores junto à fábr-ica, e também misfério.
grao ama,zo.l1lca.e �l milhares dos fornecer não sómente aço, como uma escola de preparação, onde os E é isso que o Brasil tem a ore-
calculados 20 I.mlhoes. de seringuei- também enormes quantidades de primeiros 500 maquinistas foram' recer-nos".
ras nativas, cujo precioso latex sera
colhido por um exército de 50 mil
trabalhadores. Viajei vários dias
pelo vasto Estado de Minas Gerais,
onde a terra, é rica em minerais de
urgente necessidade para os aliados
Vi a maior reserva de ferro no

mundo, além de amplos depósitos
de bauxita, manganês, magnésio,
minério de crôruo, mica, diamantes
industriais e cristal de rocha. Fui
conduzido através de acres inteiros
ocupados pelas novas instalações de
fabricação do aço em Volta Re
donda" que estão sendo construídas
cooperativamente por capital brasi
leiro e 25 milhões de dólares de
crédito do nosso Export-Im,port
Bank. Volta Redonda está se pre
parando pal'a produzir 350.000 to
neladas por ano de ma,terial ferro
viário, navios e material de guerra.
Voei 120.000 milhas sôbre o Brasil:
ao longo da linha de costa cerca
de 4 mil milhas, que precisa ser
defendidD, contra a constante amea·

ça submarina; seguindo o curso de
grandes rios que poderiam forneeel'
eletricidade a todo o continente com
o seu excesso de força hidráulica;
sôbre pastos cheios de gado, quasi
tão grandes como os ela Argentina;
e sôbre um vasto interior tropica.l
em condições de fornecer tudo o

que perdemos com a tomada das Ín
(lias Orientais.
Em outras palavras, eu encontl·ei.

no Brasil um dos países mais rica
mente dotados do mundo.
Tl'ês dos produ tos bn),sileiros me

recem especial consideração, por
que satisfazem urgentes necessida·
des das Nações Unidas. Vejamos
primeiro o caso da nossa mais im
portante necessidade: a borra,cha
para a guerra no próximo ano nos Iserá mais preciosa do que todos
os bilhões em ouro que nos tempos
de paz ficam guardados em Fort
I\nox.
.. O Brasil é o único amigo no 111ll!1-

do que póde começar a fornecer-nos
essa borracha. O ministro João AI·
berto Lins e Barros, Coordenador
da Mobilização Econômica brasile.i
ra, informa-nos que 50 mil ou mai.s
trabalha,dores estão sendo enviados
ao Amazonas o mais depressa pos
sivel, e o financiamento é feito em

. conjunto pelos govêrnos do Brasil
e dos Estados Unidos. me acrescen
ta significativamente: '''Havemos cle
encontrar transportes, na falta dos
navios afundados pelos submarinos
inimigos. Os homens devem ser le·
vados às florestas de seringueiras
que ficam a quase 3.000 milhas do ., ..
local onde vivem". O ministro João
Alberto negociou com a,rmadores
norte-americanos a construção de
barcaças e outras embarcações pa
ra êsse fim.
A tarefa de colher o latex nas

selvas é um empreendimento con
siderável e arriscado. Para, ajudar a
assegurar-lhe o sucesso, engenJh.ei-
1'os norte-americanos estão coope
rando onde e quando se torna ne
cessário, e auxiliam uma campa
nha sistemática, sanitária e cienti
fica" da borracha. Assim, a produção
do Brasil poderá desempenhar uma
grande parte na vitóri:;t final das
Naçõl's Unidas.

-

Em seguida, vejamos a situação
no que eliz respeito ao ferro e ao
aço. Desde a procl�.mação da Repú- a ee••••••••••••••••tt .

Questões de raçaWashington, (Comentário Espe-
cial da Inter-Americana) - A men

sagem que o vice-presidente Henry
A. Wa!lace dirigiu ao Brasil pelo>
rádi o, antes de iniciar sua viagem
pela América Latina é bem expres
siva dos sentimentos e das id éias
que o nome do Brasil desperta nos

homens responsáveis pelos d esti nos
da Norte-América. Dentre os ho
mens de govêrno dos Estados Uni-
dos o vice-presidente, é ee rtameu

te, um dos que mais se interessa
pelos países da América Latina e

pelos múltiplos aspectos de SUêlS
relacões com os Estados Unidos.
Fala-nno bem o castelhano, e regu
larmente o português, que está es

tudando com afinco, o sr. Wallace
encara os países latinos do Conti
nente com muita atenção e gosta
de estar permanentemente bem in
formado sôbr e os fatos de sua vida
política, social. cultural '" econômi
ca. Com respeito ao Brasil especial
mente, já mais de uma vez assina
lou, como acaba de fazer nessa

mensagem, que os Estados Unidos
e muitos outros países do mundo.
têm a aprender do Brasil alguma
coisa sem dúvida essencial à paz
futura das nações, tanto interna
como externa. Referimo··nos a "de·
mocracia genética", isto é, à solu
cão pacífica e lenta do problema
da desigualdade racial. A fusão de
racas no Brasil gigantêsco "melting
poi" onde as etnÍas mais dispares
vão pouco a pouco se mesclando é
um fenômeno realmente admirável
que honra os brasileiros. Os Esta
dos Unidos, que tanto sofrem pe
las prevenções acumuladas através
de f;éculos entre raças, pelos res

sentimentos li! orgulhos existentes
no Sul, estão em posição de admi
rar protundamente o que acontece
no Brasil. Uma das grandes preu
cl.lpa(:ões dos homens de govêrno·
norte-americanos, � começar pelo.
presidente Roosevelt, neste ponto.
como em outros valiosamente aju·
dado pela senhora Roosevelt, é lu
tar contra todas as distinções so

ciais baseadas na diversidade ra

cial. O govêrno tem, nesse terreno,
(I mais decidido apoio de todos os

grandes nomes da cultura norte
amel jeana.
'Iitler declarou, certa vez, que os.

Estados Unidos l-âo um pais ""01'-

I�
rompido e decariente" porque l) Sul
foi vencido na Guerra da Seces
são. Essa simpatia retardáira de lIi
tl.,r pelo Sul de. (O-se ao fato de se

rem então os su1i"I'&s derfensQres da.
eS{,J'avidão negra. Mas não roi Hi·

( tl!:'r, e sim Lincdn quem se el1carrf-.

� O'ou de resolver a questão, e assim

f � (lemocracia H.ol·t.e-americana to1'
f nou-se uma realidade para homens
i de todas as ra<:as. AJ;; prevenções
t e distinções ainda existentes 110S

� costumes de certos Estados "lã,")

� combatidas pelos norte-americanos:
I mais cultos e avisados de todos os

� Estados, e ninguém duvida de que.

t tendem a desaparecer. São uma ruim
, herança do passado, contra a qual

--......------..........---- se luta com êxito muito lento, mas
154 v-18 seguro. As palavras de Wallace são.
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. bem il u s t ra ti v as dessa man ei r a de

S pensar das melhores personalidades

ftl
norte-americanas. E às explorações
feitas pelos nazistas em torno dêsse
assunto em palses como o Brasil
nada melhor se póde dar em res

posta que o fato de que as criticas
a êsse respeito em país algum são;
mais fortes e livres que nos pró-

I prios Estados Unidos. Nem um sá

I
cientista americano de responsabili
dade sustenta a tése de superiorida
de rada 1 - tése contrária a todos:

�������������=�� os estud'os da ciência e que Hitler
sustenta para afirmar 'a predesti-
na cão de seus "arianos puros". Tése
qu� os Estados Unidos, "país cor

rompido e decadente" em virtude da.
abolicão da escravat.ura, os ingle
ses "poluídos pelo sangue judeu" e

os russos, "inferiores eslavos" es

t.ão exat.amente discutindo com Hi
tler neste momento,. nos céus. nas

terras � nos mares do mundo. De
um mundo que ,não qu.er ser es-,

cravisado a nenhum semi-deus aria,..
no estúpido e sanguinário.

·A Casa Macedônia
está liquidando toda a sua secção de fazendas !
Abril: O mês das fazendas por preços convidativos!

Escolha Iloje mesmo o seu vestido!
o QUE E' BARATO ACABA DEPRESSA! NÃO ESQUEÇA E NEM HESITE!

Examine os nossos tecidos, compare os nossos desenhos
e compre por preço baixo!

A Casa Macedônia está liquidando ... ,

ioda a sua seccão de fazendas!f

S··Rua Trajano··8

f\Aachado & C;a.
Agências e

Representações
C.lx. postal - 31

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gent.. nOI principais

mugcíplo. do Eatldo.
t7P:

Prêstig'ja O G��
classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

r
l

IMSURANCE (o. lTO. o DR. AlffÔM!O MUNIZ
DE ARAtJÃO

lHE lONDON & lAHCASHIRE
Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente'
L. ALMEIDA R. Vida} Ramos, 19

comunica a seus clien
tes e amigos que trans·
fel'iu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
do Farmácia '(Santo
Antônio"), onde conti·
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

Qual dos filmes abai·
xo será o de estreia ?

IRlVIÃOS CO�SOS - 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

Escr. Edifício Amélia
Neto. sala 2.

ADVOGADOS
Drs.

Aldo Ávila da luz-
e

leoberto LealSabota Silva&
proprietarios de

••

A MelrópQle" Vende-se
uma embarcação r.ara 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).

(a que lhe convém)casa _ do calcado
têm o prazer de avisar sua distinta freguesia que acabam de
transferir sua casa comercial para a rua Conselheiro Mafra. 1
(Edifício La Porta), onde aguardam a continuação de suas

208 prezadas ordens. 15vli 5
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Curiosa os
/ -

_

.

_.._, -
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dcomparação
de 1918 e

entre
1943anos

Coronel Edward G. Selton
(Exclusividade do C. E. C. para O
Estado) - Em 10 de Janeiro de
1918, as perdas alemãs eram apro
xímadameentc de 1.300.000 ele lío
rnens. Em i o ode janeiro de 1943,
as perrl as já passavam de 3 mi
lhões. Em 1918 não havia uma di
visão americana em ação. Em 1943
já ká um milhão de soldados ame

ricanos bem treinados e 10 mil já
se encontram na África do Norte,
Em 1918 a Alemanha não tinha fal
ta de material bélico; possuía mi
nério e usava os campos petrolífe
ros da Rússia. Em 1943, os alemães
se encontram ser-Iamente compro
metidos com a falta de petróleo,
sendo que sua única fonte ele pro
dução é a Rumânia e suas fábricas
de combusti vel sintético, o que
juntos podem produzir no máximo
16 milhões de toneladas. Os aliados
têm fuma prod ução de 300 milhões
de toneladas anuais. Em 1918, a

distância dos ceutros de produção
às linhas de frente era 300 quilô
metr-os, Em 1943 é 1.750 quilôme
tros. Em 1918, a Alemanha levava
nana semana para transportar uma

divisão de infantaria do Éste ao

Oéste. Em 1943 levará pelo menos

três semanas. Em 1918 a Alemanha
apresentou-se com um fraco alia
do: a Austria. Em 1943, a Alema
nha está ao lado de um aliado ain
da mais fraco: a ItáIia. Em 1918,
caiu o Kaiser. Em 1943 cairá Hi-
11€T.

Essa curiosa
.

comparação entre
os anos de 1943 e 1918, mostra ni
tidamente a situação geral de infe
rioridade ela Alemanha perante as

Nações Unidas que, ao envez de

obstáculos que encontram na maior
duração da guerra, só constatam
Iacf lidades. e tudo que lhes favore
cc. Ao passo que a Alemanha só
poderá defrontar-se perante dif'i-]
culdades de impossível acesso. IShakespeare .já dizia que o tem
po é o pai dos prodigioso Hitler o

seus asseclas não quiseram acredi
tar .n essu verdade e, assim mesmo

insistiram em pcovocar a guerra.
Não sabiam porvcntm-a que a ca

pacidad e de res.istê ncia da Ingla
terra seria infinita? Não conhe ciru
a história inglesa? Não tinham no

ção do caráter' hritânico ? Não se

lembraram de 1918? Não leram os

ensinamentos dos mesures alemães I
do passado? !O resultad o

"

dessa guerra está
saindo errado para Hitler e Mus
soli.ni porque, fizeram maus c:\'
culos. Erraram na soma, na di vi
qiio, na multiplicação ou na sUbt,ra-1ção, porque não é possível que te- I
nharn c onclukio com tantos equí-]

Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o distúrbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de distúrbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

vocos.

O 1';; T1 � 1 rlr-ssa guerra sempre foí e

é uma questão de matemática, íácil
de ser calculada e resolvida. Só g Iinconveniência de Hitler junto com

a ignorância e desatino de Musso
lini poderiam deixar de medir as

consequências inevitáveis de um

conflito com nações ele recursos

inesgotáveis que jamais renuncia
riam a-o seu próprio govêrno, ape- I

nas para satisfazer a ambição e à
vontade de dominio de dois aven

tureiros. Eis porque vem os trans
crever-se no calendário o ano de
1918. É a transplantação de 1918
para 1943 e de Kaiser para Hi
Uer ...

o vidro l1cande de Pilulas De Witt, contendo duas ve.es e meia a quan-

I t_id_a_d_e__d_o ta_ln__a_n_h_O__p_e_q_u_e_n_o_,__cu_s_t_a__p_r_o_�__rO_i_o_n_a_lln__
en

__

te

__

m

__u_i_to__
m

__e_n_o_s_.__--�--

A disciplina e o heroismo L E I � .
I ,5 T o

das mulheres
o SAXOFONE

Em junho de 1842 foi inven-
tado, ou.. melhor, incorporado
definitivamente à lista dos íns
trumentos musicais um que
parece muito moderno: o sa

xofone. Não se incorporou,
entretanto, sem dificuldade.
Quem o inventou foi um mú
sico militar belga de origem
alemã, Antoine -Joseph Adol
phe Sax, nascido em 1814. Pa
rece que o instrumento não
era completamente n o v o :

constituiu o aperfeiçoamento
de outro. Por essa razão, Adol
phe _Sax foi larga e cruelmen
te escarnecido. Os invejosos
acharam excelente oportuni
dade para deixar correr sua
maledicência: Adolphe Sax
outra coisa não havia feito si·
não inventar o que já tinha
sido inventado. Mas Adolphe
Sax não se desalentou. Contí-

I
nuou a aperfeiçoar seu ínstru
mento, até que este, em 1842,
desfilou pelas ruas de Paris
incorporado a uma banda mi
litar.

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

<

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

>

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

DENTES DE AUTOMOVEIS RES·
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL IHTECiRALMENTE REALIZADO:

Cr. 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. 1 i2
Telegramas - «Vianna. - Foue., 1102

- FLORIANUPOLIS -
Sub-agentes nos principaiS municípios do Estado

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada. a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pílulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

Londres. - Jean MOJ11msen -

(Coronel do exército Iernirrino. EX-l e�reita para enfrentar quaisquer
clusívldade do C. E. C. para O Es- emergências.
tado) - Para eu escrever a respei- O heroismo feminino é alguma
to da conduta militar das mulheres, coisa de gigantesco que o futuro
deveria primeiramente referir-me poderá des-crever com mais cxati
à sua profunda indiciplina no oum- dão e verdade. Atualmente não po
primento das ordens superiores. deriamos fazer acreditar a todos,
Indisciplina que significa muito o que temos visto de milagroso no

diferentemente do que estamos espírito da mulher britânica. E
acostumados a pensar. Indisciplina não é só a mulher inglesa. Temos
derivada do espírito de arrojo, de- nas nossas fileiras, numerosas ou

nodo e ancia de trabalhar o mais tras mulheres de nacionalidades
possível pela causa da humanida- diferentes e que demonstram igual
de. As mulheres que estão inscr-itas bravura.
nas fileiras ativas do exército não t verdadeÍl'amente espantosa es

se contentam com atividades de sa "indisciplina" feminina. Os ai
proprredade feminina. Querem ser tos comandantes, ela Grã-Bretanha
"comandos", aviadoras, marinhei- têm convocação diversas vezes, ês
ros de navios de guerra e de sub, ses principais elementos que não
marinos e até suicidas. É díf'ícíl re- se submetem às ordens super-iores,
primir o entusiasmo militar das E nessas conferências têm explica
mulheres. É muito duro explicar- do a inwortânci-a de tais ordens
lhes que a eficiência dos planos de ql1e não constituem menosprezo à
guerra depende de estudos técnicos capacidade militar das mulheres,
e que, tais estudos técnicos

,reso.l-ll11as
fazem parte do conjunto total

vem muitas vezes, que certos bata- do plano estabelecido para a con
Ihões devem ficar na retaguarda de quista da vitória.

I ,
32 vs -22

Odiai-vos uns aos outros !Nova Lorque i--: Principe Olaf - (Herdeiro do trono da Norueça
,

Exclu'sividade do C. E. C. para O ESTADO) - O catecismo do nazis�
�o é o. mais desconcertante e deshumano que até hoje surgiu nas
ldeologlas e religiões da humanidade. Nada há de mais temeroso e do�
/.oroso de se observar do que os lemas que se depreendetn dos manda
l1lentos totalitários, "Odiai-vos uns aos outros"! "Matai-vos ,uns I aos
olltros" <IA boi ,

I

<I

'

•
ca ai-VOS uns aos outros' !. Em [ronca contraposiçiio I aos

AmaI-VOs reciproc meni '" d
.

I "A"" .-
a , ,e. os lng eses, e· prOXImal-VOS uns aos

outros'" d.· .

.

. os tunertcancs, Que dijerença se nota JW estrutura da vida

SOClal� polttica e reliaiosa dêsses povos que se degladiam �W atualida
de! Sao contrastes impressionantes que não haveria fôrça humana ca
paz de evitar o grande choque. São contrastes possioeltnenle "f;urgidospela própria ordem da evolução lwmana e talvez para beneficio da
ressu .-

1'l'elçao moral dos povos. O desenvolvimento da civilização) por
vezes, assinala llma quéda para em seguida atingir seu apogeu.

Calcados e capas para colegiaiS
Chapéus «Clímax» (tropicais)
Capas para militares
Smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENNER
Rua Padre Miguelinho, 36

* *

30vs 4

NOVO PARA-RAIOS
'

Em laboratórios norte-ame
ricanos fizeram-se experiên
cias com.modelos em pequena
escala para demonstrar que as

faiscas elétricas podem ser

neutralizadas mediante um no

vo tipo de para-raios. O apa
relho consiste num cabo de
aço tendido entre dois pilares.
Sua importância reside em

que os edifícios inflamaveis,
como depósitos de munições.
arsenais e depósitos de petró
leo, podem ser protegidos por
um cabo de aço de 30 quilos,
em vez de empregar para-raios
de 125 quilos de fios de cobre.I COMPANHIA DE SEGUROS «SAGRES»

Sub Agente
L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19
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Estão em rebolico os italianus'ULTIMA HORA
-'

Madrid, 10 (U. P.) - Informa- em casas particulares consideradas evacuadas para a construção de
ções chegadas da Irtália revelam pertencentes a elementos suspeitos casamatas e obras militares.

DI'" ti !� � [Ir) ri fi
que se está procedendo. à evacua- ou perigosos. Inf'orrnou-se que nos círculos

111i'j
ec aracao

.

uO urlO. IDUUarUO uomes
ção de grandes massas de habítan- As pessôas ali encontradas fo- litarcs de Roma e Berlim se admi- CA1RO, 10 (U. P.) O brigadeiro do ar Eduarda,
tes da costa siciliana. Essas noti- ram enviadas a camrpos de concen- tia francamente estarem as fôrças Gomes, aaui chegado da Tunísia, declara ·se encantado,
cias indicam tambéni que-se efeua- tração. comandadas pelo general Eisenh o- com o pod�rio do 8°. exército e com o preparo dos Alia-
ram inúmeras detenções de elemen- Notícias dessas regiões do conti- wer aplicando um golpe definitivo dos naquele pro te toredo francês. Falando sobre a coritt i-
tos suspeitos. nente europeu indicam que aumen- às tropas de Rommel na Tunísia e buição do Brasil à guerra, o brigadeiro Goines aesevero cr
Da França anunciam que em to- ta consider-avelmente os temores de que, portanto, a única solução para que seu país vem colocando todos os seus recursos, tan to'

do o país houve considerável nú- uma invasão, a qual, ao que parece, o seu ministro. em homens como em material, ao dispôr dos Aliados ;

mero de prisões e que vários mi- as autoridades do "eixo" supõem Soube-se que no sul da Itália foi embora, por enquanto, estivesse principalmente empenha-
Ihares de habitantes da costa do estar iminente. concentrada uma frota de trans- do em proteger o litoral dd Am.érica do Sul e em debelar'
Mediterrâneo foram transferidos As localidades das costas da Si- portes que deverá navegar sob es- a ameaça eubrnnrine,
para o interior. A polícia simulta- cilia, Calábria e Apulias, bem. 'CO- coIta de enorme fo-rmação ele ca

n eamente, realizou várias batidas lUO da Riviera, na França, foram ças. o fim de um piloto -malcriadoI SOFRE DE CA- Nova Iorque, 10 (UP) - O piloto japonês apelid ado=

I TARRO E NA-O ,.Joe», que costumava sobrevoar as linhas aliadas proferindo,
.

-
. pelo telefone sem fio. palavras insultuosas aos umericanos. jáhoje

I OUVE BEM? 'não mais continuarà com hábito. tão deselegante. Pois, ontem,
quando voava sobre a zona, proterindo suas usuais grosser ias;

O aturdimento, provocado pelo foi derribado, em chamas pelo piloto norte-americano Char
catarro, é muito incômodo e ahor- ley T. Streit, de Newbury.recido. As pessoas que não ouvem

bem, que sofrem de zumbidos nos
ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parmint é obtido em qualquer far-
mácia ou drogaria. I
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e zumbidos
nos ouvidos, farão bem experimen
tando Parmint.

às

Instituto Brasil - Estados Unidos
Projeção de Filmes

São convidados os srEi. sôcíos para aseistirem
19 horas à projeção dos seguintes filmes:

I Notícias do Dia (n' J5);
2 O que os olhos não vêem;
3 Patrulha aérea.

Demitiu-se o preSidente da União
Nacional dos Estudantes

A secretaria, de Imprensa e Pu- nal dos Estudantes manifesta o seu
bl.icidade da União Nacional dos pesar pelo afastamento do acadê
Estudantes divulgou em data de 8 do mico Hélio de Almeida e declara o

corrente, pela imprensa carioca, seu propósito de continuar a man

a seguinte nota: ter com o ministro da Educação as

,"A União Nacional dos Estudan- l mais cordiais relações 110 encami
tes comunica, aos universitários nharnento e solução de todos os pro
brasileiros que, em virtude da por- blemas de interêsse da classe uni
taría n. 225, do S'1'. ministro da Edu
cação, se afastou, em caráter irre
vogável, do cargo de presidente
dessa entidade o acadêmico Hélio
de Almeida, que solicitou aos de
mais membros da diretoria, perma
necessem em seus cargos. De con

formidade com os estatutos, que
exigem seja o presidente da entida
de aluno de escola superior do Dis
trito Federal, e sendo -o seu 1° vice- A "Horo do Bràsil", ori

presidente estudante em São Paulo tem. anunciou que o sr.

e os demais em outros Estados, Ím- presidente da República,
possibilitados todos, por motivos tomando em consideração a

vários, de se transferirem para, es- exposição de motivos feita
ta capital, assumiu a presidência da pelo sr. ministro do Inte
União Nacional dos Estudantes o rior, resolvêro , por decreto,
universitárdo Tarníer Teixeira, se- indultar o general Flores
cretário geral, que concluirá o man- da Cunha, que, certamente,
<lato do ex-presidente. � hoje. já deve estar em li-
A atual diretoria da União Nacio- berdade.

versítáría.
Comunica ainda que, em entendi

mentos realizados, foi encontrada
solução satisfatória para o caso que
deu origem ao incidente acima re

ferido".

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

finbl Crelsltai
10mVEIl1A"

Gr.nd. Tónico

Indultado o general
Flores da Cunha

Convocaçio de Reservistas
O sr. ten. ce l , Valdyr

Lopes da Cruz, comandante
do 14° B C. convocou para
o serviço ativo do Exército,
por ordem superior, nume
rosos reservistas, residentes
em vários municípios do
Estado.
São os seguintes os reser

vistas de Florian6.polis, que
foram convocados e devem
apresentar-se com o prazo
de 15 dias: Fernandes Mar
ques Trilha, Hélio Porto.
Antônio Adolfo Lisbôa e Or
lando José da Rosa.

Guerra crcsprecce allos
Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços

cuja resistência é assim desfeita. a
altos

NATALCASA
sempre triunfante. oferece à sua distinta freguesia
a oportunidade de COMPRAR BARATO todos os

artigos a preços remarcados em bases
nunca vistas! Aproveitem!

Rua Felipe Schmidt, 20

30 v. alto 7
"

o . POVO francês aspiraFronteira Franco-Suíça, 10 (R.)
- Entre O'S significativos detalhes desembarque aliado na Afdca do
a-evelados por franceses que fugi- Norte e a volta da luta na Fran
iram recentemente da França, "ha ça Reivindicadora, as inscrições
- diz um deles � um mais im- nas paredes - o modo mais fre
portante, mais rico em ensinamen- quente e mais direto de expressão
tos, que tive frequentemente opor- da opinião pública - associam ca
il:unidade de verificar quando

Vi-,
da vez mais frequentemente os

via na zona üClliPada: a vontade nomes dos generais De Gaulle e
unaníme de união total, incondí- Giraud, numa unica manifestação
cional, de todos franceses, sem de fidelidade. O nome. do mare

distinção de partidos, a despeito chal Pétain quase desapareceu das
das antigas divisões políticas, em pat-edes da França. Aliás, devemostorno dos ideais de libertação e de reconhecer que ele nunca foi mui
vingança contra os alemães". to insultado. Em compensação, o

� Prosseguindo, disse: "Desde o nome do ST. Laval ornamenta inu-

libertaçãomeras caricaturas de toda espécie,
nos monumentos públicos, nas me
sas e nas "vespasianas".
Ha alguns dias foi lançado no

vo "slogan" que se apresenta sob
a seguinte fórmula aritmética :
"Giraud mais De Gaulle, igual a

Vitória; Vitória igual á Liberta
ção; Libertação igual á Vingança".
Às vezes, essas fórmulas apare

cem com anotações simbólicas,
como por exemplo "G. mais G.
igual a V". Essas três iniciais são
frequentemente seguidas pela pa
lavra de ordem: "Passai à acão.
Realizai a União".

•

,
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Feitos, já, mais de 30 mil prisioQeiros [
ARGEL, 10 (United) - Mais de 30.000 soldados do,

"eixo" fá foram capturados pelos britanicos e norte·ame·
ricanos desde o início da ofensiva que obrigou von Rommel
a abandonar a linha Mareth e Gabes. Salienta-se que ou

tros contingentes eixistas encontra-se cercados e amea

çados de impiedosa destruição.

Dois aviões do FOLE para a R.A.F.
Londres, lO (UP) - Batizam-se hoje, em um campo

do sul da Inglaterra, 2 aviões de caça oferecidos peja Frater
nidade do FOLE. do Brasil, à RAF, são êles o "Brasil IV"'"
e o «Brasil V», de que serão patrinhos os srs. embaixador Mo
niz de Aragão e ministro do ar Sinclair.

o . grande auxílio aéreo do Brasil
Londres, 10 (United) - A visita do brigadeiro di»

ar brasileiro Eduardo Gomes ao Nor te da Africa é um�

indício da IJrande atividade que corresponde à América
Latina na guerra - afirmou o "Dai!y Sketch", num ar

tigo em que elogia os auxílios latino-americanos à causa'

dos aliados. A seguir. diz que a Superioridade a,érea for'
em grande parte conseguida devido ao auxílio prestado
pelos aeródromos brasileiros de Natal.

-

o general . De 6aulle reclama!
Londres, 10 (United) - O general De Gaulle repeliu

a proposta para a formação de um movimento de união na,

Afriea do Norte, no qual o general Giraud seria o chete de
Estado e De Gaulle e diretor da instrução e dos abastecimen
tos. O chefe dos franceses combatentes insiste na criação de'
um Conselho Supremo, em que êle e o general Giraud tenham
igual autoridade. Ademais, De Gaulle faz' questão fechada de:
que se iam afastados do governo de Argel os senhores Pyrouton
e Boisson, dois reconhecidos partidarios do governo de
Vichí. O conselho Supremo proposto pelo gen. Gaulle seria
integrado por franceses partidários de Giraud e franceses com
batentes.

--'�- ,.
Operações ofensivas

.

operações ofensivas de gran-

Washington; 9 (United) - de envergadura de parte a.

Terminou a prolongada cal- parte.
ma que se observava na

frente de batalha do Pa·
cífico. Informações oficiais
aliadas destacam que os ja·
poneses e norte-americanos
começaram a trocar pode
rosos golpes, que preludiam

,*

A acão da noite
LONDRES. 10 (U. P.) _.

A RAF atacou esta noite<
o territ6rio do Reich, con

centrando o bombardeio es

pecialmente em Duisburgo_

Áprisionados !
ARGEL, 10" Urgente (U. P.) - A rádio

local illformou que acaba· de ser capturado
com todo O seu estado·maior o general,
italiano MiUlerini, comandante do exército
do Deserto.

Ocupados Sfax e M:ahares
LONDRES, 10 (Urgente) - A radio de'

Argel informa que 05 aliados ocuparam:
Mahares e o porto de Ilax; hojea
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