
�o��ívol oal_n.o alo.ao'ARGEL, 12 (U. P.) •.. NO SETOR DE MEDJEZ.EL.BAB, AO NORTE DA TUNISIA, AS OPERAÇõES CONTINUARAM, CÂ.
INDO C�RCA DE QUATROCENTQS PRISIONEIROS DO EIXO. UMA CONCENTRAÇÃO INIMIGA DE TANQUES FOI ALI OB.
SERVADA, E, LOGO APóS VIOLENTAMENTE ATACADA PELOS PRÓPRIOS "STUKAS" GERMÂNICOS, QUE A CONFUNDI
RAM COM UM OBJETIVO ALIADO. NÃO SE POUDE DE IMEDIATO AVERIGUAR O NúMERO DE CARROS "PANZERS"
DESTRUIDOS EM CONSEQUÊNCIA DO ENGANO ALEMÃO, MAS AS TROPAS BRITÂNICAS MOSTRARAM·SE SATISFEITAS

�.I COM O �XITO DA OFENSIVA INIMIGA NESSE CASO.
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Descanso merecido !
.

Colina ocupada

o
Chunquirn, 12 (D. P.) - Tele

gramas de fontes chinesas infor
mam que as fôrças chinesas cap-

turm-am uma colina estratégica im

portante, em luta corpo a corpo
contra milhares de japoneses,
apoiados em aviões e tanques. Vio
lentos combates estão-se travando

Nova Iorque, 12 (D. P.) - Dm

despacho do correspon·dente da
Un iterl Press que acompanha as

1
f'ôrcas do general Patton informa

que os norte-americanos lutaram

.' durante onze dias em Djebel Ber
. da, ininterrnptameilte, quase sem

d orm i r. Agora, depois de eliminar
os focos de resistência do Eixo nas

senas, as tropas norte-americanas
estão descansando.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Preprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

XXVIII I Florianópolis - Segunda-feira, 12 de Abril de 1943 I H. 8795
dez milhas a oéste da Ier rovla de

Tungpu.
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Caspa r LOÇÃO JliARA.V)· : DE PESS' :LHOSAI i. OAS TEM I.
c���!!��,HOl� m!���ADOJoti. : USADO COM BOM RE· Ielas recebidas informam que entre • SU LTADO O POPU. •mil e dois mil americanos foram

: LAR DEPURA TIVO :
: DO SANGUE :
: I :íl1I1!t I :W#J[..) :Dr. Saulo Ramos reabriu.

-

sua clinica, dando consultas A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO •
das 10 às 12 e das 1ft às 16 • O Flgadc, o Baço, o coração o Estômago, 08 •
horas, diAriamente. • Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, DOres •
Praça Pereira e Oliveira ••

nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Oa· :n: 10. belo, anemia, Abortos e faz os individios Idlotas.
Aos fabricantes, distribuidores e vendedores de • Inofensivo ao organismo. Agradável como lícôr, •papel; aos fabricantes de máquinas gráficas e seus re- .Pensão legada a o ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.

presentantes; aos estabelecimentos gráficos e aos de filhos naturais • como auxílíar no tratamento da Sífilis e Reu- •
mais interessados em geral: Rio, 12 (C. P.) - A Câmara de • matismo da mesma origem. _ •

Importante organização nacional, com o

pro9ra-1
Pre:,idência Social do .CoIlsell:o • VALIOSAS OPINIOES •

ma de proximas atividades industriais no. se!or do pu- S,ocwl do CO�ls:lho ���lÜIn:j� �l0. O ELIXIR dHt», dada a sua Atesto que apliquei mailjls :pal -: da celulose, .:leseja receber as opr e c íc çô es e su �raball:o decidiu que tem. direito •
base, é ótimo auxillar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo

gestoes dos que, direta ou indiretamente, esteJ'am inte a pe.nsa.o legada por associado fa-.
tamento da Sífilis principalmen- SBIIlPre os melhores resuhados
te nos casos em que a via bo- no tr{tamenta da SiftUs. •ressado's nesse assunto. Para - sse Eirn , poderão esses mes lecido no estado de solteiro os rí- cal é a única possíveL

mos interessados dirigir se à··(C. N. P. C.", Caixa Postal lhos naturais devidamente inseri- • (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael BarlolelU •
2987; em São Paulo. tos como seus heneficiários". 1••••••••••••••••••••••••

�, oom_çou a ovaouaçaoLONDRES, 12 (U. P.) .... O '"DAILY EXPRESS", CITANDO FONTES LONDRINAS, ANUNCIA QUE ROMMEL JÁ COMEÇOU
'A EVACUAÇÃO DA TUNISIA, PARA MESSINA,' NA SICíLIA, DE SEUS PRINCIPAIS OFICIAIS TÉCNICOS. DIZ O JORNAL
QUE NOS úLTIMOS DIAS VÁRIOS AVIôES"TRANSPORTES ALEMÃES TÊM VIAJADO INCESSANTEMENTE, ENTRE MESSI.

NA, DE UM LADO, E TUNISIA E BIZERTA, DE OUTRO.

Washington, 12 (D. P.) - O Departamento da Marinha

divulgou que 4 navios aliados, inclusive um destróier, foram
afundados ao largo de Guadalcanal, em consequência de um

violento ataque aéreo dos japoneses contra a navegação
aliada.
·� o o.o oe..&8 .

A gasolina em Porto' Alegre
Porto Alegre, 12 (D. P.) - Corno prensa, a seguinte nota:

coniunicámos, há P?UCOS dias, che-,' .

"De segu�cla-feira, .

dia 1_2, ·em
gou ao porto do RlO Grande o pe- diante, e ate nova deliberação, se

troleiro "lHo Platense", com um [l'l'íO ohs ervad os os seguintes abas

regular carregamento de combusti .. l.ccimentos semanais de gasolina:
veis para o Rio Grande do Sul. Canos ele praça 10 litros. Carni-

Tendo aquele navio aliviado par-I nhões de carga 10 litros e Cami
te de sua carga, transportando-a Illhonetes

de carga 5 litros.
para ;chatas, em vista �a pouca pro- Os supr�mentos . especiais. para
fundi dad e dos canais, algumas carga, serao atendidos na sede da
destas embarcações, já estão che- Comissão, a partir das quintas-lei
gando a P. Alegre. r as c terão prioridade absoluta as

A propósito, a Comissão do. Abas- cargas consideradas de necessida
tecimento Público forneceu, ii im- de pública imediata".

Pã!O.��f!l)��?ê�!?�!ion�lt�s".�,:���p�e�? E' crítica a situação de Von Rommel
a seguinte nota: "O ministro Apolônio Sales, ouvido a respei- Argel, 12 (U. P.) - As colu- little estão martelando as linhas' quais foram afundados imediata-
to da propalada notícia da cessação imediata da mistura de ta-

nas de transporte e as tropas de de suprimento eixistas entre a! mente. Muitos outros foram obser-
rinha panificável da mandioca à do trigo afirmou textualmen- T S I I d
te: "Não é pensamento do govêrno nacional autorizar tal me- Rommel, na sua retirada, são me-, unísia e a icí ia. Na semana pas- vados em chamas ou em COD içôes
dida desde agora; uma vez que disso resultem prejuízos para a tralhadas quase continuamente pe-. sada alvejaram 65 navios, 9 dos I de afundamento.
lavoura mandioqueira do país. Parece-me que deve ter havido los aliados. A perda de equipa-
um equívoco na notícia veiculada. Se conviesse por algum mo- menta tornou a situação de Rom
tívo superior cessar imedi�tamente a mi�tul'a, _estou certo de . mel mais crítica, porque os bom-
que se seriam tomadas medidas para que disto nao decorressem

b dei do' I D
danos aos que têm suas quotas asseguradas pelo Serviço de: ar erros major genera 00-

Fiscalização do Comércio de Farinhas do Ministério da Agrí- .w.-. _ .-_ .-........ Argel, 12 (U. P.) - No norte da Tunísia as operações de
cultura. Aliás, é oportuno salientar, que, segundo o acôrdo bra- terra foram prejudicadas pelo máu tempo. Chuvas torrenciais
sileiro-argentino, o pão mixto só terminará a 31 de dezembro A estabilidade não estão caindo e os ventos são fortes. O terreno está transforma
do corrente ano" . desapareceu do novamente em lamaçais, idênticos aos que os aliados tive-

Rio, 12 (C. P.) - O Conselho

Iram que transpor durante todo o inverno. No setor central os
Regional do Trabalho, em decisão, transporte inimigos movimentam-se.
esclareceu que a estabilidade Dão

.,.
.-_

.'

�!�s:�l�l���(�itl�e�o!a��;�:s °d�n��:�:�� Canhonei-o em di"seose, sim, tão sómentc quando auto ri-
wda a rescisão do contrato de Ira- Londres, 12 (Reuters) - As populações dos países ocupa-

dos da Europa tiveram ocasião de ouvir o troar dos canhões
do VIII Exército, quando foi irradiado pela B. B. C. um disco,
reproduzindo o troar das 500 peças de barragem de artilharia
que esmagou as defesas de Rommel na Linha Mareth.

Fortes ventos e chuvas torrenciais

halho, por ato do ministro do Tra
balho, Indústria e Comércio, de
ico rd o com os dispositivos do de
creto-lei 4.638, de 31 de agosto de

Navios aliados afundados

t 942. A reintegração, comprovada a

existênci a de estabilidade, é de ser

logo determinada, desde que não
haja requerido o inquérito admi
nistrutivo, nos termos da lei".

Os bomeqs matam-se, os patos fogem!
Valência, 12 (D. P.) -- Verificou-se nas imediações da

margem do Jucar uma extraordinária invasão de patos, que se

acredita procederem do norte da África e fogem da batalha da
Tunísia. Causaram grandes destroços nas plantações de arroz,
algumas das quais ficaram destruídas:

internados em úm centro de con

centração estabelecido pelos japo
neses na universidade de Chapei,
em um ar-rabalde de Shangai. Esse
centro parece ser rum dos maiores
criados pelos japoneses na China
ocupada.

Papel e Celulose

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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das A NOSSA
o ESTADO Turquia confia no triunfo

unidas
-

naçoes
r principais teatros da luia, e diplo-

Washington - abril - (Inter- estendem-se em crescente retorço I
matos cuidadosamente escolhidos

Americana, via aérea) - A , T'ur- os dispositivos defensivos das Na- representam o País junto dos govêl'
quia têm mantido sempre escrtipu- ções Unidas, preparados para to- nos mais diretamente intereseados
losamenie a sua neutralidade. Si- das as eventualidades. O próprio na contenda. O Gouêrno conta as

tucda. Iluma das zonas mais agita- exército nacional, recentemente sim com lI'lna preciosa rede de in-

I das desta gllerra e cobiçada a sll'a modernizado com equiponienio ad- formação, à qual ajusta seus pns
I posição estratégica pelo comanda quirido nas potências democráii- sos. Dados todos estes anieceden
! das potências agressoras, têm resis- cas, também constitue lima forte tes, tiveram aqui especial repercus
'tido tenazmente às ameaças que, reserva contra qualquer agressão. são as declarações do General Salc
de vez em quando lhe chovem de A T'urquia estendeu a América do Gumerlack, chefe da deleçaçõo iur-

IBerlim,
e observado seus tratados Norte os benefícios da Lei de Em- ca que está realizando llllla viagem

internacionais com a máxima cor- préstimo e Arrendamento, e o sr. de inspeção pelas bases aliadas lW

reçõo, filiaria dos poises centrais Churchill, em recente oisita, em- zona do Mediterrâneo. Segundo os

durante a outra guerra, tristes eu- preendida- a,pós a Conierênciu de prognósticos do ilustre oiicial, que
sinameuios lhe provieram dessa Cusa Blanca, leve a aporinnidade de é llm dos nomes mais respeitados
aliança, ensinamentos, (jUP, aliás, reaiirmor pessoalmente jun!o do no Exército da Turquia, os aliados
soube aproneitor com [ino laia e Presidente l no nu (/S boas disposi- ganllarão a gllerra, porque são mui-

II
são patriotismo. ções dos Nações Unidas para com to mais ricos em armamentos e em

I Agora, a guerra de cada ue: mais o velho lmpé rio Otomano. I produção industrial que o Eixo e

se aproxima de SII((S [rotüeiras, Os O (l ooerno turco, dado a delicada dispõem de milito maior população.
desiçuios aaressivos do nazismo, I posição geográfica em une o País O General Ouinertacl: acrescentou
que têm sob o seti controle os pai- se enconlra, seque a gllerra passo a textnatmenle a estas declaracões:
ses bolcônicos colindunies com a I tasso, em lodos os dominios militar, "Pelo que tenho visto, o mora!
Turquia, se estão periilando dia ai diplomático, económico, etc. Seus das lropus aliadas é excelente, e

dia. Nas Sllas /ronleiras orientais, observadores se encontram 110S sem dúvida sll'periol' ao do Eixo",

A autoridade encarregada da 10-
lização do pessoal, e que está cob
bor2,ndo COllJ o Departamento da

10 v 2 Guerra na elaboração de um pro·
.--------

grama destinado a oferecer oporlll-
O d8rrotismo e o pessImfsm< n�dades de ell1pre�os militares e ci

são armas da "qoInta-colona" I
VIS, paz:a os a111enca�os descenden
tes de Japoneses, leaIS aos Estados-

(L. D. N.). Unidos, está-se prepan::,ndo para re-
I

A
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
'Númer-o avulso Cr$ 0,30

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

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu

'1
hlicados, não serão devolvi

dos.

A dir'eçâo não se responsa
hiliza pelos conceitos emiti

I dos nos artigos assinados
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FARMACIA ESPERANÇAdo Formcrceutico NILO LAUS
Hoje e ama nhd será a sua preferida

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

Garante-se a exata observância no receítuáríe médico

PREÇOS MODICOS
R. COl LS. Mafra 4 ('I) 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642
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TÓPICOS & COMENTARIOS

A fala marechaldo
li<

Washington, abril (Comentário
especial da Inter-Americana) - O
marechal Pétain falou domingo ao

p ovo francês - e sua voz trêmula
e lastimosa foi ouvida através da
(,misorra de Vichí dirigida pelos
nazistas. Assim o velho marechal
faz a seu modo o papel de locutor
de Hitler - um locutor especialís
simo que não chega a ser funcioná
rio do govêrno nazista mas nem

porisso deixa de estar a seu ser

viço. A fala de Pétain seria sómen
te melun eó lica si não contivesse
ataques que revelam ou completa
inconciência ou uma intencão de
t.erminada de falsificar os' fatos.
Um dissés' ataques é dirigido ao

"chefe,rebelde"" ou seja, ao general
De' Gaulle, que "preferiu fugir e

voltar-se para Ó passado", Pétain o

atáe'â: 'juntamente com os "respon
sáveis .pela guerra e pela derrota".
Assim, o velho marechal tira dos
ômbros de HitIe.r a responsabilida
de da guerra, atribuindo-a a fran
ceses l!J;itude "que revela .hem a que
extr émos chega êle no seu afã inú
til ,de Iudibriar o povo de França.
Quanto à. responsabilidade da der
rota. ela ,·t�H sô bre" os

ô

mbros dOR
que; capitularam. De Gaulle e Gi
raud; na realidade "preferiram fu
gir·':para a luta, fugir para a resis
tênêia, fugir para salvar aos olhos
do inundo a honra da França. Esses
"desertores" estão hoje ao lado das
Nações Unidas lutando para a li
bertação da França da escravidão
uazísta. O marechal não fugiu. O
marechal "ficou", assim como La·
vaI também "ficou" - e lá estão
ambo's servindo à Nova Ordem, aju
damJo a remeter para a Alemanha,
como escravos, os trabalhadores
franceses colocando as usinas e os

portos de França a serviço de Hi·
tler, funcionando afinal como capa,
chos e servos de um. govêrno' con
tra o qual -se erguem todos os sen

timentos e todos os interêsses do
)lovo da F'rança. À frente dêsse go·
vêrno de traição naçional e - mais
ainda - de liquidação nacional -

é que' Pétain se julga com autorida
de pára atacar também os norte
americanos que no mesmo dia de
seu discurso haviam bombardeado
as usinas Renault, nos subúrbios de
Pal'Ís. O marechal chora os mortos
e feridos e "levanta seu protesto
contra êsses atos que nada pód<>
justificar" •

Ignora com certeza o marechal
que essas fábricas Renault não fa
bricam hrinquedos para crianças
lIem fitas )!l,\úis para enfeHar�� os

cabelos das donzelas louras_ Não
sabe, com éerteza, que alí são fa·
bricados tanques, motores e armas

de guerra não para a França, mas

{lara o Exército Nazista que ocupou
e esúâvisóu a França e que, si en·
contrasse à. frente de cada país um

marechal Pétai-n, ocuparia e escra
visaria .todas _as naçõ!i!s do mundo. quantidades de Massa de
Declara .ainda no ,seu discurso () Madeira, Intermediários se
marec'hal que está satisfeito com
sua detêl'minacão de "da� à Franca rão remunerados. Ofertas pa
um regime de'autoridade". Deveri3 1"0 Caixa n' 139 na Admi·
acrescentar,- para ser mais claro: nistração deste Jornal.
"de autoridade nazista". Não há .·.·.·D-__.-.-...-.·......· .....................- .........�

outra, hoje, na França. A lIutorida- garem convenientes. Quanto ao preso
de ou, assenta lia força ou no preso tígio moral, êle não costuma estar
tígio moral. A' ,primeira o govêrno com -os que cal>itulam, com os que
de Vichí ,não a possúi, pois um go- se tornam fantoches llas mãos do
vêrlll> lacaio não detem a força, inimigo, com os que ajudam o Ínva
apenas a exerce por delegação du- SOl' a explorar e escravisar a pró
,rante � temR.0 'Alie Ile"s amo� jul- 1':1'111. l'Mria.

cinema para vocêUm
--�-----��

THE LONDON ASSURANCE
e

SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"CIA
(Representante)

L. ALMEIDA Ru a Vidal Ramc s , 19

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

CALCADOS (
Tamancos .... - Chinelos
Sandálias -- Sandaletas,

«Renner» Sapatos _. Pantufas

TRAJES (
de lã e de linho

SOBRETUDOS. SMOKINGS para' crianças,

I «Renner» homens e senhoras

Rua Padre Miguelinho, 36

TerrenoDuas aviadoras soviéticas
Moscou, 10 (R.) - Anuncia-se

que duas aviadoras russas atacaram
di"ersos bombardeadores alemães.
Uma delas pôs fóra de combatc
dois elos aparelhos nazistas. O seu

próprio avião foi atingido, l1111,S

ela conseguiu saltar de paraquedas,
tendo chegado ao solo, em perfeitas
condições.
A outra aviadora con tinuoll' a ba

talha" derrubando também dois apa
relhos inimigôs.

Vende,se ou transfere-pe um

lote de terreno, na novll rU6

transversal ao prolongamento
da Visconde de Ouro Preto. In
tormações na gerência do ·'Es·
tado" .

O PENSAMENTO DO DIA
"Se não tivessemos defeitos

não teriamos tanto prazer
notar os alheios". La
chefoucauld,

'"

A ANEDOTA DO DIA
,- Qual a diferença entre

aviador e um fabricante de
plosivos?

- ?!
- E' muito simples: o avia

dor, estando no ar, cerre o pe
rigo de cair ao sole; o fabri
cante de explosivos, estando em

terra, corre o perigo de
pelos ares.

•

O PRATO DO DIA
MOCOTO' A' MILANESA

- Cozinhe um mocotó grande
em água, sal, cheiro verde
cebola.
Depois de bem macio, escor

ra a água, ou deixe que esta
séque durante a fervura; separe
a carne dos. ossos, estenda-a
como bifes, passe os em farinha
de rosca, ('VOi batidos e mis
turados com sal e queijo r a'a
do e novamente em farinha de
rosca, e frite.

A A onia
da l(smaAliviada em Poucos Minutos Cabeíos braneos t

MARAVILHQSA 1Em poucos minutos a nova receita -

Mendaco - começa a circular no sangue
aliviando os acessos e 08 ataques da asmà
ou bronquite. Em pouco tempo é possível
dormir bem, rospiraudo livre e facilmente,
Mendaco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe as vias respiratorlns, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, fa
zendo-o se li t i r - se prematuramente velho.
Mendace tem tido tanto êxito qu'it se ofe
rece com a garantia de dar ao paciente
respiracãu livre e racil rapidamente e com
pleto alivio do sou-imento da asma em pou
cos dias, Peça Mandaco, hoje mesmo, em

qualquer tarmàc!a. A nossa garantia é a
sua maíor proteção.

Men d a ce X�,,��;::.m

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 He!ádio Mário de
Sousa, Agência Chevrolet (S; �
A. Comercial Moellmann).

Sahotu & Silva
proprietarios de

II

A Metrópole"
(a casa do calcado que lhe convém)

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 aguai d arn a continuação de suas'

208 prezadas ordens. l5v:s 6 .
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o exército americano terá um
contingente de nipo-americanosWashington, abril. - (Serviço gistar todos os evacuados com mais

especial da, Inter-Americana, por de 17 anos de idade existentes nos
via aérea) - Está em vias de orgu- referidos centros. T�das as mulhé
nização uma unidade de combate res, seja qual for a sua cidadania
pa_ra o Exército. Al11�ricano, <;onsti- bem como todos os japoneses d�.
tlllda de bons cIdadaos amencanos sexo masculino serão incluídos no'
de origem japonesa" e os planos na- registo.
([uele senqdo foram recentemente Igu2.lmente, os americanos da
expostos pelos representantes 00 mesma origem, e que se encontr'enl
Departamento da Guerra, em dez fora dos referidos ce.ntros terão
dos seus centros de localização de uma oportll'nidade para ser�ir' no
pessoal. Cada grupo de representan- Exército dos Estados Unidos. Estão
tes do referido Depar,tamento, ao sendo aconselhados a se dirio'irem
visit��' os centros, leva va, �m sua a Repartição de Serviço Seletivo
comItIva um soldado experlmenta- Local, para preencher um pedido
do, de ascendência japonesa. especial, idêntico ao que existe nos

centros de localização. Ao serem
aprovadas pelo Departamento da
Guerra, serão novamente classifica�
dos, e os candidatos ficarão susce·
tíveis de incorpol·ação. Segundo as,
estimativas, cerca de 2.000 america·
no-japoneses que se encontram fora
dos centros de localização estão
dentro da,g idades para o serviço h1i'
litar.

S E � A.-S
padrõe� maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcães da

Casa SANTA ROSA
Diariamente recebemos novidades

l}.UA FELIPE SCHMIDT, S4 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da

o pavor ao rédlo
Berna, abril - (Serviço ea·

pecial da Inter-Americana) -

O jornal italiano "Tribuna"
publicou há dias um artigo, (lo
qual extraímos os seguintes
trechos que revelam o medo

Helena D. Vargas ���t:s7::c��:a!�SPira aos dírt-
Comunica à sua distinta "Muita gente tem um rádiofreguesia que, havendo em casa. Em tempo de guerrapermanecido 2 meses tõra um aparelho de rádio é eousada capital em viagem de muito delicada e por isso nãorepouso, encontra-se nova- póde ser deixado à disposiçãomente em sua residência, de pessoas que não entendem

Dr Edgard Pl"nlo de Souza 1.-U._'I1�PIl_()()_�_rO_DII;;::;'ttOl1.EU6VR()I à disposição de sua seleta o que ouvem ou que entendem
II treguesía. mais do que devem. As irradia-

Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. FormallO na Salão Brasil ções de estações estrangelras,Faculdade de Medicina da Universidada de São Paulo. onde foi assistente Prestígía o Govêrno e a� sem nenhuma excepção, de-eletivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas- classes armadas, _ ou serás Praça Quinze, rr 1 O vem ser excluidas de todos 08cancelos. Ex - assistente do Prof. Banedito Monlenegro. Com prática de .' .; TTmais de i anos na Clínica CirúriJicil do Prcl, Alípio Correia Neto. Com um "quinta � colunista". (L 18:1 30 v 18 lares italianos.
estág!o de especialização na Hospital Chilrité de Berlim (Serviço do Prof. ,OI�'.,;N;:.:r:.!.).:. �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;� Sôbre a guerra, as últimasSauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Honietzny. de Hamburgo. e Schmieden. I

-

notícias verdadeiras são as quede Franklort. Cirurgia da Tiróide, estômago. intestina delgada e grosso. I
lHE LOHDON & LANCASHIRE INSURANCE Co. LTD. diariamente comunica o Esta-Ugado e vias biliares. seios. útero. OViÍl'IOS. rins. nrestate e bexiga.

�érnias. hidrocele. varteccete e varizes. Cirurgia dos 0.SS08. e articulações. do Maior Geral das Forças Ar-
.. encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meie dia. na Casa do Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior madas, Procurar outras íntor-Saude São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 as 18 da tarde. ii Rua Fernande a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente' mações e outros detalhes, ou-milêhado. tell. 195. Resirlencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1:?59 L. ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19 vindo estações estrangeiras,

Importadora Ava _. Rádios não só é um ato de indisciplina
como uma vergonha. Nã9 se

S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063 Qual dos filmes abai- deve esquecer que quase todas
A xo será o de estreia ? as notícias e informações der-Sintoniza as 2 Américas, sia e Europa

5 válvulas," 530$; 7 válvulas 593$. Peça IRMÃOS CORSOS - O rotístas são originadas po:.·
catálogo enviando 400 réis em sêlos. GRANDE DITADOR - mentiras transmitidas por esta-

LíDIA - COMANDO ções de rádio inimigas. É de-
NEGRO - NAUFRA- ver de todo o italiano -- e pãf.:.
GOS - MISTER "V" ticularmente dos militares tas-
- SER OU NÃO SER Uftl CINEMA PARA VOCÊ cístas - denunciar indistinta-

- MISS ANNIE ROO- mente toda pessoa que tôr en-
NEY - MENINO LOBO - CAMAS SEPARADAS - QUAN - contrada habitual ou ocasional-
DO MORRE O DIA - O LEÃO TEM ASAS TENSÃO, mente ouvindo uma estação
;E;M SCHANGAI I transmissora estr���eira. _"'"

"

o

a
e

a
II

e

e

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

Farmacia EsperançaA SUA FARM-ACIA
Rua Cons. Mofra 4 e S - FONE l.Sltl

Entresa a domicilio

� Jo�;-;;-;::;1
�I e senhora participam Que I�sua filha NEUSA MA-
RIA contratou casamento
com o senhor GERSON IBOSCO DOS SANTOS �

I
I

Olimpio Santos e senhora
comunicam que seu filho
GERSON contratou ca

samento com a senhorita
NEUSA MARIA
�OOCXXXXlO:JtXll'XllOCCl

I GERSON
e

� N�USA,nOIVOS

� Fpolis-, 8/4/43 �OQIXIC;IOOOoc.oooc:xJOorCllJDOl.l

Crédito Mútuo Predia I
Propdetlirios: J. Moreira & Cia.

28 de Marco
Foi entregue aos preatamístes Otávio Suluschíwskí,

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

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

Mais um formidável sorteio realiza rá 8 Crédito
tuo Predial, no dia 5 de Abrii (211.felra),

com prêmios no valor de

o. $6.250,00Não vacile. Adquira já fi sua caderneta Da séde
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n° 13.
__*- amma__a.__.uma ...

Mó-

Consultas médicas g áus
Contribuição mensal apenas Cr. $2.00-

PELO

30 v-o

25v-2 t

Quando alguém. tal 00lD4 O ia..
Iheiro da iJustraçllO ...mma.�
lhe. em 1lJIl&vai gesto, um ctI1loe do
.xcelente aperitivo KNO'1'. Ieulb$
oe V. Sia. de acreaoentar. ao &gr&d.
oe, a gentlJeu.:E�1EÉ 1A11-
BEN o I1EU APEl/ITIVO

pnEDIJ.ETlJ! '

ENSINOI
Machado & (ii.Lemos, em o "Estado de S. Pau

lo", de 7 do corrente:
"Há dias divulgou-se que o chefe

do executivo catarinense havia co
missionado três professoras, com
cadeiras naquele Estado, a-fim-de
fazerem em São Paulo, um curso

especializado de ruralismo.
Ontem, a Agência Nacional rece

beu a visita das três jovens educa
doras catarinenses, professaras Ne
mesis de Oliveira, Liberatina Puc
cini e Ruth Maria, Scoss, que se fa
ziam acompanhar pela sra. Chiqui
nha Rodrigues, presidente da Ban
deira Paulista de Alfabetização.
Durante a palestra que mantiveram
com a reportagem, informaram as
nossas visitantes que se demorarão
em São Paulo seis meses incluindo
no seu programa de estudos, os cur
sós de ruralismo mantidos pela Se
crctaría da Agricultura, no Departa
mento de Indústria Animal, pela
Sociedade "Luiz Pereira Barreto",
a par de frequentes visitas às ci
dades do interior em que existem
escolas agrícolas.
Essas professoras estão, segundo

tiveram oportunidade de externar,
encantadas com o progresso de São
Paulo e com a acolhida que vêm
recebendo das suas colegas pau
listanas" .

Agências e
Representações

Calx. po.lal - 37
Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANOPOLlS
5ub-.sent.. nOI prlnclpll.

munc:íplo. do E.lIdo.
t7P.
Ao tentar esquivar-se às determl.

nacões dos órl!:ãos de Estatística MI·
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexiveL
(D. E. M.),

Iavisa aos clientes que

es-Itará ausente até princípios
de Abril

A Dra. JOSEPHIHA
SCHWEIDSON

� "'''�PflCn!1!Jn
\'TltQlhorG;tdrftlrJ

(Q O.R.5 -rU,,' (I
:melhora a

,,,,,e""tJ4I'ftJt7
\rE LE F()NE: 160':;

Vende se pequena casa-
-

comercial, de
sêcos e molhados, bem a

freguesada, à rua Uru
guai, n 17. Tratar na mes
ma.
196

Rua Vitor Meireles, 28
Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nova Iorque, - Por via aérr-n +

: muitos acoutccimentos. que chega
(U. P.) - Um encontro casual ue: ral11 H oc orrcr C1I1 iueu país c que

um repórter da "United Press " havia lido a mão de alguns políti-
com a artista brasileira Carmen cos de renome. Um pouco intr-iga- Um cinema paro você
Miranda deu origem a aIg.umas re-I da� fui visitá-la. Estudou, minha e

_' _

velações interessantes feitas pela o famoso Sana Khan - esse o seu

"Brazilian Bombshell", como é

cO-I
nome - depois de observar-me-lhe morreria e fatalmente isto sucedeu

nhecida aqui, em torno da verda- minuciosamente as linhas, disse-me ao mesmo tempo que meus triun-
,

'I tos".deira causa que a levou a trabalhar em tom solene : "Voce fara onga
110 cinema e no teatro dos Estados viagem a um grande país, onde oh- Hoje, aquela morena temerosa
Unidos. r"d. dur-ante quatro ou cinco anos, que assombrava, por sua seriedade,
Carmen Miranda, convertida em os maiores triunfos de sua vida. os seus parentes e que abria seus

figura familiar ao grande público, Será artista de fama internacional. olhos, de espanto, diante dos letrel
através de suas interpretações cí- Não deixe de aproveitar êste mo- ros dos cinemas do Rio de Janeiro,
nematográficas, não gosta muito de mento e chegará a ser rica!" chegou a ocupar um dos primeiros
falar de seu trabalho. Ela atribue Mas, junto com esta auspiciosa postos no quase inacessível paraíso
seu êxito a estranhas circunstân- promessa, disse-me que meu pai que é Hollywood,

Motores elétricos 20 a 650 H. P. Alternadores 20 a 600 KWA.
Transfo rmadores 20 a 600 KWA, Turvo gerador, Caldeiras,
Locomóveis, Serras. Compressor para frio.

Consultar o Escrit6rio Severi, rua Alvares Penteado, 180-
3° - 304. São Paulo.

INDICADOR MEDICO Cães para a guerra
..... ------------------------------------------- .....

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas: AI tarde, das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátlca no R!o de Janeíro

Consultes Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 as 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Couunho. 23.

O MARIO WENDHAUSEN (diplomado pelar. -

Faculdade Nac.
de Medicina da Universidade do Brasil) IBx-foterno do Serviço de Clinicl Médica do Professor Osvaldo Oliveira I <! ldad s norte americanos treinam cães para as opemédico do Departamento de Sande I

;;;10 ° ·
A. •

I
.. rações militares na neve. Esses nrumo.ea, depOIS de

ICL NICA MEDICA habituados ao� ru�os de, combate, são util!zado� para
" . I conduzir metralhadoras

í

nstolcdoe em trenos. (Foto da
Molés,�as Internas de adultos e crtançus. I t -A rica na para O ESTADO)Consultór-io: Rua Felipe Schrnídt n. 38 _ Tel. 1426 ,======n=e=r=::m=e===,========::::===�Restdencts: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 Tel.

1523j'
.. - .. Q .... -- ,. --

ROfario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS. " 8Dr. AUGUSTO DE PAULA D�'Of.:i�.��'·�:l COmnanhia « Aliança ua aia»Flommàpolis r
IResidência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51 F d d' 1870 S" d BA A(próximo ao Teatro), UM·· a a em . • e e: .

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras. INCENDIOS E TRANSPORTES
Ftstoternpla: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta. Dados relativos ao ano de 19-H
CONSULTAS: Díartamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00

Fone 1.644 Reservas, mais de • $ 59.000.000,00
C-I-.-.----é-d-·-----.- Responsabilidades assumidas, • s 4,748.338.249,78n CD m Ico-clfurgicjI especializada de Receita c $ 34.198.834,90

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598.37

Dr. SAVAS LAC ...._�RDA Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens ri!" raiz, (prértio!l e terrenos) $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Parnfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr ..

Fran cisco deSá e Anísio Massorra

PlORJANOPOtlS

., III

Ex·lnterno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOliServiços do dr. Gabriel. de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)Chefe do ServIço de Oftalmologia do Departamento
de Sdúde e Hospital de Caridade

Cons. Rua Felipe Schmídt, 8, Fone 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Residenc!a: Con�t'lhf'ir,. M�lfr8. 77-t-LORiAN()POLIS.

Agências e sub-agências em tod« o território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.
Acrente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Scbmidt, n 39
Caixa Postal D. 19 - Telefone ).083

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

lIi:sTrrUl'O D� O:âli�US'nUi
CLI�WO

Dr. Diaima M:eUmann
Formado pela Un!v6l'@ldade d�

Genebra (SUI(,l3)
'Gom práttea DOi'.! bospltaie europeu.CHulca médica em geral, pedtatn»,d09nça. do eistems nervoso, apare.lho genito·urlnsl'to do bomen

e da mulher
Assistente Técnico

I Dr. Paulo Tavares
t curso de Radlologta Clfnlca com c

I dr. Manoel de Abreu Campanarlo

I I
sae Paulo). Bspeeiarrzado em RI·
vtene e Saúde Pública, pela Unlver., lidade do Uio di) Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiograüa clínica

�----,-------.... Metabolismo basal

I sondagem Duodenal

O R .. G"blnete de fisioteraolar. em.glo Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

I
FOI UM ASTRÓLOGO
que previu o êxito de Carrllen Miranda

CLINICA ·MEDICA
MolesUas internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt=-Edífí
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás i 2 e 14 ás 17 noras.

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

ACAta0 MOREIAA
ADVOGADO

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

apartamento ilZ
C. Postal 110 Fone. 1277

elas,
- São amáveis para comigo nes

te país (diz Carmen Miranda).
Creio que o devo unicamente ii
oportunidade e ao que tenho sabi
do aproveitar desse momento de
sorte que toei os temos",
Carmen é muito simples e como

todo o artista modesto procura di
minuir seu valor artistico para fa
lar de coisas estranhas. Mostra,
então, ao repor-ter, seu talismã, que
é uma repr-odução em miniatura
do famoso Cristo de Bonfim e, já
no terreno das confidencias, se re

fere aos augiu-los da astrologia.
"Não y{t rir de mim pelo que lhe

vou revelar - disse temerosa. Meu
triunfo f'ôra prognosticado por um

famoso astrólogo, no Brasil. Ouvir-a
falar muito dele e ele suas proíe
r.iRIi, Sonbe que havia pntl;lciPlIdÇl

MOTORES

A Estatística Mili':ar, destinada a

I
As autoridades responsâveís peb

facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mill
das da Nação, exige que todos 08 lares podem exigir, sempre que hon
perfeita quanto possível, do apare- ver dúvida quanto à veracidade d.
lhamento 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 con má-fé constitue crime contra a 1Ie
tra fi Brasil em lI:uerra. (D. E. M.). zurança nacional. (D. E. M.).

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

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D'l)lup".dol,
El90tildol, Anêmicos, Mhl
que criaM Magrol, Criança,
uquíticu, rec.berio a tenl-
fic.çeo ge,., do organismo

com O

Sa ngue n DI
[,1(', D,N.S.P. n' 199, do 1921

-

O DR. ArHOHIO MUNIZ IDE ARAGÃO -

comunica a seus clíen
tes e amigos que traI1s,
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,

! 7 (sobrado, em cima
1 do Farmácia '(Santo
j Antônio"), onde conti

.1·.
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

154 v-19

ADVOGADOS
Drs.

Aldo· Ávila da luz
e

leoberto leal
j Escr. Edifício Amélia.1I Neto, sala 2.

-

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vítor Meireles n' 26

Telefone u' lft05
CLINICA MEDICA

Homem; e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
ConsuUas das 3 às 5

LOCOMÓVEIS

n •

CiABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina d.

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e

HorArio: Das 8 às II e das 14 às 18

Rua Vitor' Mrtireles,
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

3

Representante em S. Paulo
Firma estabelecida em São Paulo, muito bem relaciona

da e organizada, procura Representações à base de comissão.
Dão se as melhores referencias. Proposta parll "Representação",
CªiJ(a POJtal 447 � �jQ PA�IQ,

•

MOI ll1

FC,.,.,.

Adultos
horas

18
II �f1n I r Ir '57"'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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História dramática. de um d�stacamento I Liv'-ra"_ria-eP-ape-faria NOVAde paraquedlslas americanos 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 .

Os benéfícios do
I. A. P. I. em 1942

Cresce, cada ano, a soma de bene
fícios prestados pelo Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Indus
triários, em nosso Estado, e cuja
delegacia, aqui, se acha sob a in
cansável e esclarecida direção do
sr. Itagiha Campos.
Ainda agora, vimos a saber que o

Instituto pagou, durante o ano fin
do de 1942, a associados residentes
no Estado, a quantia total de ....

Cr$ 833.950,20, de beneficios as
sim distribuidos :

Auxílios feneral .. 22.054,60
Pensões 122.826,00
Auxílios enfermidade.. 233.569,70
Aposentadorias .... .. 455.499,90
Para hem avalinrrnos o vulto dês

ses auxílios, hasta comparar aque
le total com os totais anualmente
pagos de 38 a 41. Vejamos, pois:
Em 1938 - CrS 2.746,10; em 19:'m

- Cr� 20.779,00; em 19-10 - Crs
140.512,60; 1941 - Cr$ 348.932,30.
Não há dúvida, pois, que êsses

nlga r ismos atestam o rigoroso cum

primento das finalidades do I. A.
P. I. no setor de assistência social,
e, por isso, nos alegramos em di
vulgú-Ios .

Opéra nos seguintes riscos:

INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO -;- ACI·
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARITIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

Cr. S 2nOOO.OOOJOOSéde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S. Paulo, rua Baião Paranapiacaba 24-6" andar

-.I. LOPES VIANNA
- Agente-Geral em Santa Catarina

1 Rua Felipe. Schmidt. 2 - Caixa Postal. 112
, Telegramas - «Vi r.na .. - Foue., 1102

I
.

- FLORIANOPOLlS -

Sub-agentes nos principais municípios do Estado

._---

Dr. Newton L. d'Avila
Reassumiu sua clínica

Consultório: rua Vitor
Meirelles, n

' 28
Consultas diãrias das 4 às 6

horas da tarde
Residência: Rua Vidal

Ramos, n. 66
Telefone: 1067

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta.coluna��,
por mais que pareça teu aml
go; nãomerece toa estima um

traídor da Pátria. (L. D. N.).

As anedotas e pladas aparen- j
temente ingênuas são grandes I.armas de desagregação mane- 1
[adas pela '"quinta-coluna", I(L. n. N.). ........,.--�19-3------l-5

...

v-s-.-6

Norte da África - abril - Por' um automóvel. Os nazistas abrenl! alemães e atravessou uma cidade
Don �harton (Copyri9ht da Inter-] fogo mas os paraquedistas escapam, i cheia de tropas inimigas n�as teve
Amertcana, para.O ES fADO) -

A'I
ocultando-se numa mesquita. uma panne quando pcrcorrta uma

�rtilharia anti-a��ea nazista abre
,
O tenente De.leo interroga alguns u-ilhn lall1ac�nta. Os par-atropas des

fogo contra. o aviao transporte em árabes e vem a saber que a. pon- ceram do veiculo e continuaram sua

que o tenente Dan Deleo e o seu te está bem guardada demais para viagem a pé.
. des��can�ento se dirigiam para a ser elesl.ruida .da forma projetada. I Dural�t� duas semanas, o,s ameri
.egrao VIsada pelos paraquedistas Em vista disso, os

paraquedlstas:,
canos VIajaram sempre a pe, paran

americanos. As granadas nazistas voltam-se contra, a linha férrea c (lo somente quando se achavam
não atíugem o avião, que dentro fios telegráficos. Fizeram ir pelos exhaustos. Fazendo-se passar por
em pouco sobrevoava a zona em ares três bons trechos de linha e. alemães, obtinham mantimentos dos
que as paratropas deveriam saltar. destruiram fios telegráficos. I árabes. Por vezes - o que demons-
O destacamento Deleo, aproxima- Entrementes, o inimigo foi aler- Ira a má vontade do povo da região

se da porta para iniciar o salto. O tudo e as suas patrulhas começaram para com os nazistas - o tenente
tenente salta c os seus homens o ii percorrer a região, ao passo que' Deleo só obtinha o que desejava de
acompanham. poderosos destacamentos guarnece- pois de ameaçar fazer uso da pis
Uma vez no solo, os paraquedis- rum pontos estratégicos para co- tola .. De quando em vez, os paratro

tas desvencilharam-se dos respecti- lher os paratropas numa arma- pas encontravam lima carroça ára
vos pai-aquedas e- correm a apanhar dilha. be dentro da qual faziam parte do
as cargas de demolição e outros Em vista disso,. o tenente Deleo percurso. A noite, enquanto dois
materiais lançados do avião-trans- ordenou que seus homens se di- homens dormiam, um montava
porte por meio de paraquedas es- vidissem em patrulhas e rumassem guarda.
peciais. Falta um paraquedista, que separadamente para as linhas ame- Três semanas após o salto, os
foi procurado em vão. Protegidos ricanas. ,homens do tenente Deleo encontra
pelo lusco-fusco, os' paraquedistas O pequeno grupo de que fazia rum um lavrador francês amigo,
tentam localizar, para destruir, urna parle o oficial fez parar um cami- que lhes indicou a maneira de che
ponte f'eri-oviár-ia alemã. Como a nhão civil dirigido por um chauí- gur a um posto avançado francês.
mesma não fosse encontrada antes í'cur italiano que imediatamente' foi O lavrador forneceu aos americanos
do raiar do dia, o tenente resolve revistado e intimado. a cumprir as mantimentos, inclusive café, e os
ocultar o seu destacamento num ordens que recebesse. Enquanto os americanos deram aos filhos de seu

olival. soldados se ocultavam sob a lona do amável hospedeiro tabletes de cho-
A tardinha, transportando as car- caminhão, o tenente, que enrolara colate e de chiclets.

gas de demolição em carretas ára- um pano branco em torno da cabe- No posto avançado francês, 0S
bes, o destacamento parte nova- ça, h guisa de turbante, ocupa lu- paratropas foram recebidos como

l11�nte em procura da ponte. Em ca- gar à frente, junto do chauffeur amigos mas não se demoraram, pois
111111110, a unidade é avistada por apavorado. tinham que se juntar à SUl!. uni-
soldados alemães que passavam em O veículo passou por soldados dade .

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

Escolha hoje mesmo o seu vestido!
o QUE E' BARATO ACABA DEPRESSA! HÃO ESQUEÇA E HEM HESITE!

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

·'·A Casa Macedônia está líquídando.. ..

. Ioda a sua secção de fazendas !
8··Rua Trajano··S

o L E O O E P E IX E
COMPRA.SE QUALQUER,'(QUANTIOADE A

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

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

EM FLORIANÓPOLIS não

veste com gôsto e arte

quem não quer, pois, para

tan to, é bastan te fazer

uma visitinha à ALFAIA-

TARIA BRITO que fica

ali na

Rua Tiradentes 0·17
N° 186 v-lO

Artigos para esc:olares e escritório
Romances modernos e livros
científicos. Livros em brancQ.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma
- .

Seccão de Eletricidade,

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

IRua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)

_______ - F_o_n_e 15_9_S_.
.'

COMPANHIA DE SEGUROS {(SAGRES»
Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

Sociedade Cooperativa de Responsabilidade.
Limitada

.
'

.

Banco de Crédito Popular e Agricol.·-
de Santa Catarina
Rua TraJano n.O 16 - Sêde próprIa

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ct"rtllload\l
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
C6dlpos usados: MASCOTTE la. a 2a. adlçlo

FLORIANOPOLIS _

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos 08 Municípios do Estado
Representante da Caixa Eéonomica Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
-

semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os cougons das apólices Faderals a dos Estados

da Sio Paulo. Minas Garais a Parnambuco.
Mantem carteira especial para administração de prédios.

Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

-
.

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A"iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber veneímentos em to.
1a8 as Repartições Federais. Estaduais e MunlcJpali.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Seguhda.feira, 12 de Abrií de 1943

Afundado um
Londres, 12 (U. P.) � O Almi

rantado comunica: "O Almirantado
lamenta anunciar que o destróier
de Sua Majestade "Harvester que
tinha como comandante A. A. Tait,
foi torpedeado e afundado quando
defendia um comboio, no Ad.l ântioo,
em março. O "Harvester" locali
zou um subrnarjno aproximadamen
te a meia noite e atacou-o, com

-

destróier que havia sido construido para o _BrasU
cargas de profundidade, forçando- que afundou imediatamente. Os so- go de ataque. Mas tarde o "Harves- d izem que o submarino foi afunda
o a vir ii superficie. O "Harvester breviventes recolhidos foram fei- ler" foi forçado a parar e, cnquan- do".
ahalrou com o submarino, que fi- tos prisioneiros de guerra. Erubór a 1:0 se mantinha parado, foi torpe- Londres, 12 (U. P.) - O "Har-
cou esmagado sob a proa do eles- o "Harvester " tivesse sido d anif i- � vester", cuja perda o Almirantado
lróier. Depois a corveta "ACOnit"',' cado e pudesse continuar viagem deado e afundado. Quando recolhia anunciou, é um destróier da elas
dos franceses combatentes, avistou npe nas com vclocid a-Ic reduzida, o (JS sobreviventes do destróier, a se do "Hcro ", construido em ,1939,
o submarino na superf'lc ic e ata- 'I cruu anrl anl e Ta ií instruiu o "Aco- corveta atacsu-o com caigus de por encomenda do govêrno do Bra
cou-o a tiros de canhão, prcparan- i nit ", que se encontrava ao lado do ptofund ldade. Fí nalmonte o "Aco- siJ. Ao declarar-se a guerra o govôr
cio-se para abalr-oá-lo. A corveta I "Harvestcr ", no sentido (1.e voltar, n

í

t" abalroou e afundou a unidade, 110 britânico comprou-o para a Ma
bateu a meia nú u no submersível, pois ainda se eucontrnva em p e r i- Os sobreviventes do "Harvcster " i rí nha Real.

o "ESTADO" ESP(lRTIVO
Futebol

•

No suburbio, o Vila
venceu ao Bela Vista por
zero. Renda Cr $ 1 043,50.

•

Para domingo
Para o próximo domingo es

tão marcados, no Rio, os se

guintes jogos:
Canto do Rio versus Bonsu

cesso; Botatogo versus Flamen
go (principal ioga); Vasco ver
sus S. Cristovam; Madureira
versus América; Fluminense ver

sus Bangú
•

Em São Paulo
Houve ontem em São Pau

lo 4 jogos, com o total de
24 tentos, dos quais 7 toca
ram ao Corinthians.
Vejamos cada jôgo em par

ticular:
Corinthians 7 (goals de

Geraldino 2, Servílio 2, Bron
dão, Jerônimo e Jango) e S,
P. R. 1 (goal de Carlos Leite).
Juiz Carlos Martins (Tijolo).
Renda Cr $ 44327,00.

S. Paulo 4 (goals de Leô
nidas 2, Luizinho e Remo)
e Jabaqllara 3 (goals de
Baía 2 e Moreno). Renda
Cr $ 28.223,00.
Palmeiras 2 (goa1s de Vil

ladonica e Cabeção) e Co
mercial I (tento de Elísio.)
Renda Cr $ 43.230,00

�

Em Santos
Sábado à noite, o Santos

abateu ao Atlético, de Curi
tiba, por 4 zero (tentos de
a�ilhtJ'm., Ln,lpérQio, Moti·!

nha e Rui).

Erasto Macedo VIDA �OCIAL
Muito cumprimentado

foi, ontem, o sr. Erasto
Macedo, operoso secretá
rio do Uonsulado dos Es
todos Unidos, por motivo
da passagem do seu ani
versário. E bem mereci
das foram essas manis
festações de estima, pois
s. S., perfeito t(gentleman"
e absolutamente dedica
do ao desempenho das fun
ções í

ne rerrt e s ao seu

cargo, há sabido cor

responder à confiança da
ou toridade consular local
e bem servir ao comércio
e à indústria catarinen
se, com que se pôs em

es t r ai t:) coo tacto desde
que aqui chegou.
Ainda é cedo para se

auvalior com justeza os

inestimáveis frutos da
sua atividade; mas o

que até oqu i já fez s s.
í

ne

gavelmente o torna mere

cedor da consideração
e rn que é tido, considera
ção essa que) ontem, se

traduziu em abundan
tes po rcberis , pelo trans
curso d-a sua data nata
lícia.

Renda 18.600 neio Início" da cidade
Salvador. sequ

í

ndo-se-lhe
Galícia F. C.

o

QUEM PERDEU ?
O menor Alvaír Nunes da

Silva achou e depositou
nesta redação um canivete

"TQr· . preso � uma çhave.

1 a ""

Em São LeopoldO
São Leopoldo 2, Aimoré O.

'.
Em Bento Gonçalves

o Bento Gonçalves, da cida
de de igual nome, empatou
com o Flamengo, de Caxias,
por 2 a 2.

cruzeiros.
No Rio Ontem, o Ip lro n çc derro

Realizou-se ontem no Rio a tau a Portuguesa Santista
rodada inaugural do torneio mu- por 4 (tentos de Placido 3
nicipal de futebol com 5 jogos, e Rodrigues) a _2 (tentos
em que se marcou o total de Xavier e Vega) Rendo
14 tentos, cabendo o maior nú- Cr $ 11 097,00.
mero deles ao Canto do RiQ * Em Buenos JUres
�4). O total das partidas atin- Em Porto Alegre Boca Junior 4 e Racing 2;
giu Cr $ 58.155,90. O. Internacional, sagrou-se Chacarita 3 e Ferrocarril 1;
Vejamos cada ioga em se- vencedor do «Torneio Inicics , Atlanta 4 e Ginasia y Es

parado: Os jogos disputados ontem, à grima 4,
Canto do Rio 4 (goals de tarde, apresentaram os seguin

Nicau 3 e Alcebiades) e Bota- tes resultados: Força e Luz 2 f

fogo 3 (goals de Pascoal. Gon- Grêmio O; Cruzeiro 1 e São
zalez e Patesco). Juiz Fior a- José O; Internacional 2 e Na
vante Dangelo. Renda Cr $ cional O; Cruzeiro 2 e Força e

2 112,00. Luz 1; Internacional 1 e Cru-
Flamengo 3 (goals de Pirilo, I zeiro O.

Vevê e Nilo) e Madureira II
Renda: Cr $ 11,575,00.

(goal de Nilton). Juiz Haroldo ..
,.

D., da Costa. Renda Cr $, Em Belo Horizonte
8.001,40; o Cruzeiro, ex-Palestra ltalia

S. Cristóvam 2 (goals de AI- venceu o "Torneio Relâmpago".
tredo e Caxambú) e Bcnsuces- Eis os resultado, dos prélics:
so zero. Juiz Guilherme Gomes. Atlético 1 e Vila Nova O; Amé
.Renda Cr $ 5.667,00 rica 3 e Sete de Setembro O
América 1 (goal de César Cruzeiro 3 e Siderúrgica 1, A

no 2' tempo) e Bangú zero. rnêrica 2 e Atlético 1; Cruzei,
Juiz Carlos Potengi. Renda fo 2 e América O.
Cr $ 4.750,00. Renda: Cr $ 17.126.00.
Vasco zero e Fluminense ze- '"

roo Juiz Oscar Pereira Gomes. Em Caxias
Renda Cr $ 34925. O Juvent_ude, de Caxias, ven-

ceu ao Juventude, de Guapor ê,
Real por 2 a 1.

'"

Em Joinville
Abatendo o Caxias por 3 a O,

o veterano América venceu o

«Torneio Inicio> da Liga Join
villense de Futeból.

, '"

Em Blumenáu
O América, de Itoupava , der

rotou o Concordia, do Rio do
Sul, por 7 a 1.

No Recife
Náutico 8 e Flamengo O.

>ii<

Em Fortaleza
Ferroviário 11 e Fluminen-

se 1.
*

Em Taubaté
O Taubaté derrotou o

Guaraní) de Campinas, por
3 a 2.

*

Em Campinas
Mogiana 1 e Campinas 1.

'"

*

Em Curitiba
Brasil 2, e Comercial

Curitiba 3 e Bl'itânia 2,

Na Baía
O Vitóriª venceu o

Em Ponta Grossa
Operário 4 e União

Guaraní 5 e Olinda S.

VARTAZES DO DIA

3;

Esgrima
No Torneio Início da Fede

ração Carioca de Esgrima, em

que participaram o Flamengo, �

o Fluminense, o Botafogo e o

Tijuca, saiu colocado em l
'

lu,
gar o Fluminense e em segun
do o Tij ue a.

>lO

Bola ao Cesto
A turma de bola ao cesto do

Bo tafogo , do Rio, venceu o

"tive" do São Paulo, da capi
tal bandeirante. por 53 a 52,-

..

Turfe
Efe tuou-se ontem no Rio

a 30a• reunião da tempora
da turfística. com 8 páreos,
sendo o 7°, in ti tulado "Seis
de Março", em 1.800 rne tzos ,

com 25 mil cruaetro s paro
o l ' prêmio. 5 mil para o

segundo e 2.500 para o ter
ceiro.
Foram os seguintes os r e

sultados:
I páreo: 1 Dorniê, 2 Do·

natelo e 3 Quem sabe?
U páreo: 1 Zarça, 2 Fe

nícia e 3 Maquinada;
nr páreo: 1 Dakar; 2 Ma

deI e 3 Dinasy;
I V pá;reo: 1 M'iniboby, 2

Marota e 3 Dálmata;
V páreo: Diágoras, 2 Co n

selho e 3 Roast-beef;
VI pcireo : , 1 Farsa, 2 Co

lon e 3 Divico;
VII páreo: 1 Emboá, 2

Uge10, 3 Azalfo.
VIII páreo: 1 Baron, 2

Bing e 3 S9rranillo.
O movimento geral das

apostas atingiu Cr $ .

1 :161.620.00.

, .

ODEON - A's 5, 7 e 83/4, o

emocionante filme 3 CAMARA
DAS com Robert Toyler, Ro
bert Young, Franchot Tone e

Margaret Sullavan. "Na Região
dos Tapajos (DFB). Fax Air
plan News (atualidades). PRE
ÇOS: Cr $ 2,20, 1,50 e 3,00.
Censura «livre»,
IMPERIAL - A última exibição
de UM LOUCO ENTRE LOU
COSo a comédia anti nazista
n' 1 "Um passeio encantador"
(DFB) AMOR É COISA RARA
PREÇOS: Cr $ 2,20 e 1,50.
Censura =Iivre»,

Em La Madalena
CAIRO. 12 (U. P.) A

aviação aliada atacou rija
menté' () porto de Nápoles e

e a base naval de La Ma,
dalena, na ilha de Sarde
nha. Nesta última, foram
atingidos os cruzadores pe
sados "Trieste" e "Gorizia",
o primeiro dos quais expIo
diu, afundando-se, em con

sequência de uma bomba
norte�americana, Esse vaso

deliilocava lo mil toneladas,

É UMA DOENÇA
MUITO PERIG_OSA
PARA À F,!MILIA.
E PARA A RAÇA

I .

,

anrversãrloe :
Transcorre hoje o aniversário r

natalício do sr. Zenon V. Bo
nassis, dedicado funcionário da
Peni tenciária estadual.

•
Faz anos nesta data o sr,

i Leodegardo Luz. oficial refor
i mado de nossa Marinha.
I *

Festeja hoje seu natalício a
menina Danila, filha do sr. E
duardo Pio da Luz'.

•

Fazem anos hoje:
sr a. Hilda Ramos Hoeschl,

esposa ds sr. dr. Arno Hoeschl;
srita. Irene Cristovão de Oli

veira;
sr, José Vitor Garcia.

Compra: na Cf' S� MISCE
ÁNEA é saber economizar'

ÚLTIMA HORA•

650 mil franceses trabalham
na alemanha

Londres. 11 (UP) Inter-
ma-se que 650 mil trabalhado- Ires franceses encontram-se na

Alemanha, porem, segundo von

Haulekel, êsse total será ele
vado a um milhão até 31 de
maio próximo.

Sobre Kóenigsberg
Moscou, 12 (U. P) - A

aviação russa '-atacou on
tem violentamente a cida
de alemã· de Koenigsberg.

•

Avançando sempre
.Londres, 12 (U. P.) - In

forma-se que o 8° evército
chegou a \ um ponto a 40
Kms. ao norte de Sfax.

Violenta ação aérea
Argel, 12 (U. P.) Aviões

ameriC<:lnos travaram vio
lenta batalha aérea no
estr e i to de Sicília contra
mais de 50 aviões italo-ger
mânicos, a maioria dos
quais era de aviões·tranEl
portes, abatendo 30 deles e

avariando outros 11.

Descoberto um complot em
Berlim

Londres, 11 (U. P.) - A
rádio clandestina alemã a
nunciou que foi descoberto
em Berlim um t(conlplot"
contra o Nacional Socialis
mo. Acrescant ou que foram
executados vários altos fun
cionários alemães.

; i

Nova derrota Alemã
Moscou, 11 (U. P) - As

forças nacionais infligiram
segunda derrota cansecuti·
va, no termo de 24 horas,
aos alemães na batalha de
Balakaya e mantêm firmtf.
mente as suas posições 1i0�
bro o rio Donet",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


