
c.scott o .saÃot
MOSCOU, 17 (U. P.) .- O COMANDANTE DA GUARNiÇÃO' DE MOSCOU, CO
RONEL-GENERAL ARTEMIEV, ORDENOU AS UNIDADES SOB O SEU COMAN
DO O USO DE UNIFORMES DE VERAO, A PARTIR DO DIA 20 DE ABRIL .

............................................................ , .
I

Austríacos condena
dos é1 morte

Eslocolmo, 17 (C. P.) -� A im
prensa sueca informa que 13 aus

tríacos -- Inclusive uma mulher
foram sentenciados á morte ern

R l!a,.!wnfurt, por "atividades hostis
ao Estado aleruão" na Carinthia
do sul. Isto eleva para 117 o nú
mero de execuções ou de senten
C:JS de morte na Austria, desde no

,'emhro em consequência dos es

forcas da Gestapo afim de liqui
d�11" o movimento subterr-âneo ano

ti·lrDr.ista.

o
Madri, 17 (U. P.) - O corres

pendente do "A. B. C." em Paris
informal! que Eduardo Herrfot, o
último presidente da Cântara fran
cosa e presidente do Cons-elho de
Ministros, "fez votos de submissão
it igr{'ja, está ouvindo missas con
tinuamente, confessando c comun

gando, e está tarnbem escrevendo
cor-tas a Laval, garantindo sua
lealdade ao governo de Vichí".
:-.iiio há de outras fontes notícias
a êsse respeito.

Grande frota' nipônica de cnrnbate
Quartel General Aliado na Austrália, 17 (U. P.) - Pela

tel'eoil'a vez em três dias, um porta-voz do Quartel Genetal de
Mac Arthur declarou que uma grande frota de combate japonesa
está sendo constantemente reforçada na área de Truke, "a
menos de,três dias de viagem da Nova Guiné".

Essa declaração se seguiu à comunicação de que os japo
neses desfecharam terceiro e poderoso ataque aéreo contra
uma base aérea aliada na Nova Guiné, com um ataque à baía
de Milne que custou ao inimigo a perda provável de 30 aviões,
inclusive 22 de bombardeiros.

SANGTJENOLContém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadalo e

Arseniato de
Sódio, etc·

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Miles Que Criam.
Crianças Raqu1tiCti8 rece·
berão ti tonUicação geral

do organismo com o
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Aderiu a LavaI!

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor.,ere.te - ALTINO FLORES

f: o seguinte o nrograma das festividades:
Dia 17 - Preleções nas escolas sôhre o Presidente Getúlio Vargas

e a Juventude Brasileira. Marinheiros ingleses visitam a
Dia 18 - Inauguração, em Tubarão, do Grupo Escolar "Visccnde Cantina do Combatente

Mau{t" e do edifício' da Residência da Diretoria de Estradas de Rodagem. Rio, 17 (E.) - Os of'iciais e ma-

Dia 19 - Às '9 horas: Concentração escolar 1\0 estádio da Fôrça rinheir-os ingleses que ora se en-
contram nesta Capital visitaram

Policial. Ãiõ 11 horas: Inauguração dos novos pavilhões do Abrigo de Me- a Cantina do Combatente da Legião
nores. Às 16 horas Lançamento da pedra. fundamental da nova Escola de Brasileira de Assistência, afim de
Aprendizes Marlnhetros. agradecerem aos dir-igentes daque-
"..,_�_ .....,.. _ _"V' w _ _•••••_••�w Ie setor da Instituição que é presi-

Já �admitem O desembarque n�����e���a J�aql�a;e�� ;'i�t�g�lv�,a�li:
JI 'os mar-inheiros britânicos que pas·

Berna, 17 (U. P.- -- Comunicam de Roma que o "Giornale sam pelo. Rio. .

D'I Ii " dítorí 1 1 it lbílíd d d Il d d Aproveitando a oportunldadc, a
ta la ,em e I oria , ar nu e a pOSSI lIa e e os a la os e- Cunti.na do Combatente ofereceu

sembarcarem na Europa para iniciarem o "segundo front", aos visitantes um '\�h(JW" esp-ecial
.

reconhecendo.. ao mesmo tempo, �ue a guerra na Europ� já. en-J em q;uc. tOll1�ralll par�e os artistas
.r "trou "numa fase extremamente intensa.", embora esteja ainda de .r,ldJ(�, L1I1da Batista, Barho�a
t I d d f" f d 1

- Junior, Grande Otelo, Orlando SIl·
onge e se e lllU' em avor os ang o-saxoes. va e Conjunto Rcniounl,

O editorial, admitindo tacitamente que está perdida a "ba- ........................• ..................z.....w__....,..,.."
talha do norte da África" , diz, entretanto, que a resistência ita- B�ASILEI�O.!. - Telegrafa ao

.. ,
.

de vantazem: Presidente Getúlio Vargas na.idatalíana dur ou dOIS a1':os e �ez meses, ?om esta gran .

e .vantagem. do seu natalício. A lua mensagem,
atrasou a data da mvasao do Continente pelo uumigo, dando, unida ao de todos os demais patri-
assim tempo para que o Eixo organizasse sua defesa. cios, será um elo (l, mais formado,

na imensa e indestrutível cadeia da
...-.....1<11........................................................... unidade nacional, que ostentará ao

mundo o Brasil Unido em tôrno do
seu grande Chefe! ,

,.,_w...........,."..�·..........• .........,,.,.,,.,.

Está Dreso em
Estado Maior

i Rio, 1 i (E.) - O tenente-coro
nel Coriolano Ribeiro Dutra, co
mandante do Regimento Andrade
Neves, atendendo ao pedido de
informações do Supremo Tribu-

..................................................... nal Militar, acaba de esclarecer

Quem for de Vl�chl? tem' de S81-r ,��: dOo 2;�r���Ó�� d� Á�;!�t��!;:
. • �ntos Bourguignon, está adido

Argel, 17 (U. P.) - Assegura-se lh-e Iorneçarn, até 10. de maio pró.. a�uela u���d�de. �_omo pre�o em

que o general Giraud ordenou o ximo, os nomes de todos os ofi- Esta�o Maior, e 11.10 recolhido ao

eJqpl�l'gO do exército francês sob dais que mos-trem relutância em xadi e�.. .. . '. . ;
seu com�llldo geral, determinando eombat.er pela causa aliada, devi�lo d

O ,!rbll�� oflel�!, dl!l .. l?âuçaoa ex,plusão de lodos os elementos a se considerarem pres.os pelo JU- Sela �as'Jcorp�lsMTt 1� Igl a
f a?con�iderados favoráveis ao regime I'amellto de fidelidrade a Pétain. uprel�? 1'1 }una

I � 1 ar, cfn ,Ol
eie Viehi 011 de qualquer ma'ncira Os oficiais que estiverem nessas me .l!3 ICIamos!.t � e"'do .

ac lal -s.e
simpatiz:ulite.s do Eixo. Nesse s'en- condições e forem tid'Üs como in- coagi o, em VlI. U �O' . c ser consl

tido, o alto·comissário teria man· conciliáveis �erão destituidos com. dena�o t deserto� I,,,,�oran.�o por

dado. circular a todos os cornan· pulsorian1enle. volt::mdo à vida Ci., com�
e o. �ue O�l�esse l:SI o cnn·

dantes de terra mar e ar para ((ue vil. voca l? para o se.1 v Cfo a IVO, co�o" .

l'eservIsta de pnmeu'a eateg'ÜI'Ia
do Exército qne é.

NO INVERNO próximo

A MODELAR

�',()'i�:��I�,,':�;.�:ti::�:�:�:�:�:,�:���.�:� ���r����ra'��!� ������ Evacuado O porto do Havre
e o I)OVO em g-eral para assistirem ii concentração escolar que em home- d�IXOl� a França a apenas l�{)[S Londres, 17 (A. P.) - O rádio nazista de Paris anunciou, d ias, informa (rue bombas afira- q t f'

�

d I'Y M h' douagem ao Presidente Getúlio Yaraas se rea liznrá 110 dia do seu aniver- das d .: -, t .. ue o por o rances o -ravre, na anc a, vai ser evacua O.lo , as e a\ loes nor .e-{lll1el
í

cü nos O
.

.

t br!
.. _.

sário natalício. às 9 horas da m anhã , no estádio da Fôrç-a Policial, assim contra dois trens na prlncipal es- l'egIS? O rígatórto para o processo de evacuaçao devera
como para a inauguração dos novos pavilhões do Ahri�'o de Menores às tação Ierroviárln de Rennes pro- estar ultimado em dez dias. Sairão em primeiro lugar as crían-
11 horas do mesmo di�. (I,llziram tantas baixas ,�l1e fi .linha ças e "as pessoas que.. tiverem razões especiais para partir o

'PROGRA"'(A ferl'ea, naquela zona, ficou literal- mais rapidamente possível" e aquelas que não tiverem razõeslf mente coberta de cndaveres de . . . ,_

soldados alemães. especiais para ficar. Tambem serao evacuados os distritos
próximos. A medida é apresentada como necessária por altas
razões estratégicas, "sendo Havre um dos pontos potenciais
da invasão aliada". Marselha, no Mediterrâneo, já foi. evacua
da em muitos pontos.

õlãPâOãsiãiiãrrã1iüoarã1iãO' .

Estoqolmo, 17 (U. P.) - Uma notícia de Tóquio, veiculada
pela A. T. S., revela que nos círculos competentes do Japão se
indica intensa atividade dos aviões japoneses na Nova Guiné
e nas ilhas Salomão. Êsse fato constitue possivelmente o pre
lúdio "de grandes operações militares" nessa zona, as quais se
riam iniciadas dentro de algumas semanas. Os japoneses en

viaram, recentemente, consideráveis reforços em aeroplanos,
infantaria e artilharia às suas bases insulares situadas ao nor
te da Austrália.

Segundo a referida informação as esferas japonesas consi
deram que o atual momento é favorável para tentar a invasão
da Austrália "devido as preocupações que causa à Armada nor
te-americana a situaçao no Atlântico e no Mediterrâneo".

O�pelOsãresMoscou, 17 (U. P.) - O Alto Comando do Exército Russo
baixou o seguinte comunicado suplementar: "Um destaca
mento de guerrilheiros da região de Volynsk soube que na

estação mais próxima era esperado um trem militar com tro
pas alemãs e minou a linha ferrea em vários pontos. O trem
foi pelos ares por caua das minas e caíu de um aterro eleva
do. Ficaram destruidos 35 vagões de passageiros e as duas lo
comotivas do trem e várias centenas de alemães ficaram mor
tos ou feridos.

No dia seguinte, os mesmos guerrilheiros minaram outra
linha ferrea alemã e as explosões fizeram descarrilar um
trem. Foram destruidos 21 vagões, em que viajavam oficiais
e soldados inimigos".

011
apresentará

últimas criações da Moda poro
Senhoras, Cavalheiros e Crian�as

e por preços
SENSACIONALMENTE BAIXOS!

Gene RaymondHollywood, 17 (U. P.) - Oca· '

Ipitã.o Gene Raymond, ex·alor de
cinema. que attualmente pertence
ii Aviação, chegou aqui p.ara visi-.
tal' seu irmão. Raymond foi des- I

tinaclo ú Inglaterra, tendo vindo
em gozo de licença, após pass,ar
em Noya Iorque 16 dias com sua

______________ ._:e.��p�o�s:a�.�Te�a�n�e�te��l�a�c_D�o�n�al�d�.. �������������������----------------�

CompraI na C/I. SA MISCE
lÂNEA é saber economizar'

Os destroços do submarino
BAíA, 17 (D. N. P. A.) .w. UM MATUTINO PUBLICA UM DESPACHO DA CIDADE DE. ESTÂNCIA, EM. SERGIPE, ANUN"
CIANDO QUE UMA TURMA DE PESCADORES ESTA EMPENHADA EM RECOLHER OS DESTRoçOS DO SUBMARINO NA·
ZISTA TORPEDEADO, HÁ DIAS, PEtO TENENTE IVO GASTALDONI, DAS FÔRÇAS AÉREAS BRASILEIRAS, NA BARRA DO
RIO REAl•. o FATO OCORREU JUSTAMENTE NO I.lOCAL ONDE FORAM TORPEDEADOS OS VAPORES BRASILEIROS

�'BAEPENDt" E "ANIBAL BEN�VOLO".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOSSA

L• TA. CI b Sábado, dia 24, Noite de Aleluia, grande soirée com inicio

Ir·a· eDIS u e às 22 horas.-Domingo de Páscoa, matinée oferecida aos
, filhos dos sócios, às i5 horas. Servirá de ingresso o talão

de abril.- Podem ser reservadas mesas na JOALHERIA HORITZ.
--------------------------------- AI 0NO!�������P.-�: I '

Inter-Amerícana) - Um mari
nheiro de um país neutro decla
rou ao chegar a esta cidade,

: que assistiu aos bombardeios
da aviação britânica sôbre Gê
nova, em outubro do ano pas
sado, descrevendo com detalhe
o pavor que se apossou da po
pulação com a simples aproxi
mação dos aviões. O número
de pessôas que corriam para
os abrigos anti-aéreos era

deital tórma considerável que a
maioria não conseguia entrar
nesses refúgios, entre outros I
motivos, porque todos os luga-]
res já estavam ocupados pela

I esquadrilha anti-aérea fascis
ta, pelos policiais e funcioná
rios que dirigem OH deveriam
dirigir a população nessas

emergências.
Uma comissão enviada por

Mussolíni a Gênova para 1'ea
Iizar urna investigação sôbre os

Idanos causados pelos bombar
deios, chegou aquela cidade,
precisamente no momento em I-

I d
__.........__.......T__...nmr......_�...........,__""""_....""=Ii..._""......"".""e-......«.----� Sirva com torradinhasque os aviões ing eses espeja- 32 24vS· sadas no mesmo môlho.:vam suas cargas, e seus compo-

nentes, entre os quais estava o
secretário geral do partido fas
cista, precipitaram-se- para o

refúgio mais próximo, de on-
de só saíram muito tempo de
pois de ter soado o sinal de que
havia passado o perigo ...

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação 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 c-s 20,00
l\lês Cr$ 7,00
Númer-o avulso c-s 0,30

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

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo niio pu-

I
hlicarlos, não serão devolvi

dos.

A direção não se responsa
hiliza pelos conceitos emiti

I
elos nos artigos assinados

TóPICOS & COMENTARIOS

As declarações
de Knox

.Washington, (Comen tár-i o Espc
ci al da Intcr-Arner ican a) -- O sr.

30vs 6

o PENRAl\lEN'fO no rua
"A loucura é condenada a

servir de guia ao amor" .

Voltaire.
"

A ANFlDOTA DO nlA
- O sr. está preso por

ter embri'ag. do!
- Ora! Então.. as

dades dão medalhas
aos fabricantes dos
vinhos e prendem a quem
bebem?

se

autor i
de ouro

melhores

Opéra nos seguintes riscos:

os

•

O PRA'I'O DO mA
RIM GUIZADO A' CAl(IO

CA - Depois de bem lavado
o rim, retire a parte branca,
corte-o em pedaços e deite de
molho com caldo de limão e

cebola ralada. Quase na hora
de levar ao fogo, [unte sal e

pimenta. Esquente bem urna
colher de toucinho derretido,
junte pedacinhos de paio e Ir ite
o rim. Frite na mesma gordura,
pedaços de palmito, junte pet t
pois, ovos cozidos e salsa pica
da.

INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI·
DENTB�S PESSOAIS -- TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO. POSTAL ACI·

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPiTAL INfHiRAlMEHTE REAlIV.DO:

Cr. S 2.000.000,00Sêde : RIO DE JANEIRO! Rua do OU'/idof, 102 (2' e 3')

pas-

Dr. Newton L. d'Avila

Sucursal em S. Paulo, rua Baião Paran apiacaba 24-6" andar

N� LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Feli!,e Schmidt. 2 - Caixa Postal, 112
Telegramas - «Vi=nna s - Foue., 111)2

.... fLORIANOPOUS -

Sub-agentes nos principais munklnlos do Estado

Reassumiu sua clínica
Consultório: rua Vitor

Meir el les, n
' 28

Consultas diárias das 4 às 6
horas da tarde

Residência: RUa Vida!
Rsmos, n. 66
Telefone: 1067

Iheiro da ilustraQItO a-cima, oferecer
lhe, em nmãvel gesto, um eàlíoe do
excelente aperttivo KNOT. lembre.
M V. Sia, de acrescentar, ao agrade-I
oer a gentiJez"':ESTEE TAl1.
�EI1 () I1EU APERITIVO

I'nED/J.ET(J!

._-_._------------------

Esíudcmtes brasileiros
nos Estados Unidos

dos, diz que entre os estudan
tes da "Bôa Vizinhança" as
matérias prediletas são a aero

náutica, o comércio, a enge
nharia, a medicina, as artes c

os trabalhos sociais.
Há, além dêste, um outro 1

_

grupo fazendo estudos prelimi- 193 15 vs-Lt
nares, de sub-graduados, nos Comprar na Cf SA MISCEEstados Unidos. Não foi revela- LÂNEA é saber economizar'
do, entretanto, qualquer deta
lhe quanto à cifra exata dêsse
numeroso grupo latino-amo-

Washington, abril (Serviço
especial ela Inter-Americana)
- Há geralmente, mais ele ..

2.000 estudantes de todos os

países da América, seguindo
cursos em colégios e universi
dades norte-americanas. En
contram-se neste número 131
brasileiros cujos estudos são
custeados por "Bolsas Escola
res" .: oferecidas pelo govêrno
americano.

O Instituto de Educação In
ternacional elos Estados Unidos
que acaba ele revelar êstes da-

ricano .

Vendem' se por motivo de
,...

transf er ência
de residência , em João. Pessoa,
Estreito, duas casas situadas à
rua Santos Saraiva. Tratar à

I
rua Almirante Alvim, 21. e

219 lO v·4

Vende-se pequena casa

comercial, de
sêcos e molhados. bem a

freguesado., à rua UrUi">
guai, n 17. Tratar na rnes -

ma.

196 30 v-9

Calçados e capas para colegiais
Chapéus «Clímax» (tropicaisJ
Capas para milhares
Smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENNER
Rua Padre Miguelinho, 36

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

tado, com todo material ne

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

Kn ox, sccrr-tár.io da Marinh a, ucn-

ha de f'azer reve laçôes que mostram O derrotismo e o pesstmísmo
.

I f dos Estados sito armas da "qulnta-colnna".t) glgan csco es orço ,

L.uidos p ara conquistar cm tndos(_I_,_"_D_"_N_"_lo . _

os mares do mundo uma suprema
da de tal ordem que permita as

Xaçõcs Lnid as quebrar todas as re-

. sistêucius do" Eixo no Ocidente e

no Oriente. Os americanos não pc
dem sacrif'icios nesta guerra. Povo
'habituado a desfrutar UIll padrão
de vida tão elevado como nenhum
outro povo têm ou teve na histó
da do mundo, os norte-americanos
rlâo provas de que sabem abrir
mão em, momentos como êste, de I·todos os confortos e comodidades
pura concentrar todos os seus es·

f�or\os em uma guerra de defesa de
sua liberdade e da liberdade de t o

das as nações. Assim colocaram to
(lo o peso íormidável de sua i n
dústriu a serviço exclusivo da guor-

.

ra. Direta ou indiretamente, todo o
, trabalho industrial é hoje um tr a

balho de guerra.
Disse o sr. Knox que o número

de vasos de guerra da esquadra
norte-americana será mais que du
plicado em um ano apenas. A t o

nelagem total dos novos navios de
guerra, que serão postos a flnt lia!'
PI11 1943, será igual a duas terças

. parles da tonelagem total da esqua-
dra arnericnna em 1942, As unida
des de pequena tonelagem serão
aumentadas em cerca de 66 por
cento.
Uma caracteristica dessas cons

trucões é que elas são orientadas
P01:' um espírito de ofensi vu. Isso se

percebe pela especial atenção que
s! dá ao capítulo dos port a-aviôes
e dos destróiers de escolta. Porta
aviões para lovar até junto dos pOI"
los i.niruigos c perto de sua esqua
dra os caças e bomhardeiros. nes·
t1'óiers para permitir que os com

j,oios invasores atravessem os ma

res pt()tegiclos ela ameaça submari·
na. O papel dos porta-aviões ness�

pr()[eçâo é também muito grande.
�!'to apenas em qualidade nem em

quantidade a esquadra norte-ame
j'jeun3 ficará fln·as veze� mais po·
fleros:l. Assim os coura<:ados atual
rmmtc construidos têm uma capa
eirlade rle fogo anti-aéreo cem ve

zes IlHliJOf lJ"e ()� de ({oili illl(),�

VI'! »aoooro OA /(f!OTSA.fIlO. CO!"!. E Sf6URO!
.__ I T .I•• IIJ..í --'

atruz. o número de aviões de com

bate da :'Ilarinha spd multiplicado
por cinco e a p rorluçúo de aviôcs
de bombardeio da fôrça aérea na-

val t.erú si do, 110 fi 111 d o ano, qua
tro vezes a de todo o ano de 1!l42.
Neste momento em que, C0111 a

queda de Sfax , os nazistas se vêm
na lminênci a :d,e perder suasúltuuus
posiçôes na Tun isin, cuja cap il al o

exército já está ameflç'ando. a in
vasão da Europa é o l)l"ohlelllfl que
preocupa todos os l'es]1onsá\'eis pe
la guerra. Para que as tropas pos
sam desembarcar com êx ifo uma

poder.osa marinha e uma sólida
superioridade aérea são necessito
rins. O peso principal dessa tarefa
recai sôbre a indúslria rlp gne.ITa
norte-americnna, e eln o execut·a
com 11m3 rapidez (' 1I111fl rl'icirllC'Ín
i 11rmllPílrflVr,is,

Terreno
Vende-se ou transíere- se um

lote de terreno, na nova rua

transversat" ao prolongamento
da Visconde de Ouro Preto. In
formações na gerência do ., Es
tado" .

10 v·6

SE1)AS
padrõea maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Oas SANIA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

As crianças estão sempre expos
tas aos perigos da coqueluche. Não
esaere, Seu fUhinho deve tomar
TOSSE.NA. BERGAMO.
Paça à $I.!Q Farmácia ou Q Caixa Postal, 1861 - S. Peulo

I· .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO';"Sàbado 17 de Abril de 1943 3

PAPEL E CELULOSE
Aos fabricantes, distribuidores e vendedores de pa

pel; aos
í abricantes de máquinas gráticas e seus represen

tantes; aos estabelecimentos gráficos e aos demais inte

ressados em geral:
Importante organização nacional, com

-

o programa

de próximas atividades industriais no setor do papel e da

celulose, deseja receber as apreciações e sugestões dos

que, direta ou indiretamente, estejam interessados nesse

assunto. Para êsse fim poàerão êsses mesmos interessa-

Idos, dirigir-se à "C.N.P.C." - Caixa Posta) n? 2.987,

1 ...�e_Jn__s_:,_o�_p_a_u_I_o_. ...

Os revises históricos
da Itália

Nova Iorque. - Conde Nicola Fiorenzi - (Exclusividade
do C. E. C. para O Estado) - Antes de .'1870 todas as regiões
da Itália viviam permanentemente há vinte ou trinta séculos

debaixo de outras tantas ditaduras e tiranias. Nunca o povo
italiano, teve qualquer espécie de liberdade. É famoso I o R�i
Bomba de Nápoles pelas suas atrocidades. Daí que a epopea
da unidade italiana foi uma das mais gloriosas do i mundo.

Porque, libertou uma península que durante todos os , �écu.los
do seu passado inteiro gemera debaixo de todas I as tirtmias.

Mas daí se segue também que o povo italiano, sem prática ne

nhuma de democracia, com as consequências da Grande Guer

ra se entregou desorientado ao primeiro caudilho que lhe apa-
receu. .

esse caudilho foi Mussolini que como um desses i tantos

malandros e inteligentes aventureiros que vemos todos os dias,
apresentou-se sedutoramente aos olhos da naç.ão_, inculcaruio
se seu verdadeiro salvador. Realmente, Mussolmz procedeu. de

certa fórma aproveitável nos primeiros anos de seu govêrno.
Talvez até tenha abandonado seus antigos objetivos, ipois, os

seus átos deram alguma impressão. No entretanto, durante
muito pouco tempo êle paude sustentar sua iarça e seu �ará
ter. Sentindo-se glorificado, quedou-se no leito de sua aureola e

despenhou-se pelo abismo de todos aqueles que não têm indi
vidualidade para governar povos e sim, 'únicamente capacida
de para explorá-los e ludibriá-los. A Inglaterra chamou a aten

ção do mundo contra a mistificação do "iiuce". Hoje tudo se

realiza precisamente como os ingleses predisseram. Hoje vemos

a repetição dos revézes históricos de um povo que necessita go
vernar-se e impõr-se para não sofrer outras catastrojes como

essa que assistimos.

Comece, hoj� mesmo,
I( IISllr CII/O:. Sl/dS
"'dOSscriio sempre .. Ivo
de IIdmir"í:io /t.u"l!
Veja êS/fS nouos tons:

6U!WU,vDY
LOLLlPOP
IUOT
lWMPUS
'BLACK REf;
RUB!
�OSA ANTIGO

SUGAR PLUM
E GINGERBREAD
OS tons mais modernos!

Para dar uma nota alegre e festi
va às suas unhas - e para estar

sempre à altura da ocasião - use

estes novíssimos e caprichosos tons

do Esmalte Salon Cutex.

«Sugar Plum» - um vistoso ver

melho-ameixa que favorece a mio
fina e faz as suas mãos parecerem
mais finas e delicadas ... «Ginga
bread» - uma das mais notáveis
tonalidades do Esmalte Cutcx,
com um suave toque marrom ...

E não esqueça o tom «Sheer Na
rural» - de todos já próduzidos
até hoje, é o que mais se aproxima
do verdadeiro tom natural.
Há, ainda, outros variadíssimos
tons Cutex para satisfazer todos os

gostos e para dar às unhas um.

toque de distinção e elegânci{
ESMALTE

PARA UNHAS �UT�X

IVida Soclr
..� I

AnlversArlo8.
Faz anos nesta data a ex,

sra. d. Maria de Assis; esp
do sr. desembargadador Anh
de Assis.

Fazem anos hoje:
sra, Maria José Campos. ea

posa do sr. Lindolfo Campear e

Noemi Bosco Galliani;
srs. João E. Machado. Aris

tóteles Freitas, Gercino dos
Santos Botelho, prof. José
Gonçalves, .
iovern Arí Osvaldo Mac�ado;
meninas: Mânia, _ Iilhinh.

sr. prof. Fernandino Cale
de Andrada; Romilda Bris:ll
li; e Ester Maia.

o problema sanltál
na �en8ZU8la

Wasurugtou, Abril (Serviço F_.A>
peciat da inter-Americana) _- Aca
ba de ser designado um eminente!
engenheiro sanitarista norte-ame

ricano para colaborar com as au-

• ter-idades venezuelanas na execução
de um novo programa co 'jv
de saneamento e saúde pÚl.
qucle pais.

Esse engenheiro é o tei
uel Ernesl William Steol
grupo de engenheiros ,

dos EE. UU. que tomarã I

grande obra que está sem-

da naquela república SUl-

na. ""'("
A nomeacão do t�

• "
(

SteolToí a�lInciad{l Ii.:!f>].. '�vr
ge C. Dunharn, chefe, d

•

Saúde Pública e Sai d
'"

lnstituto de Negócio! .('rI
canos, depois de cheg,

.

onde conferenciou c .8 .•

j.
dades venezuelanas,
ao acôrdo firmado c'e
Instituto naquele seul
Em virtude das ela

contidas, é exigida a COIl

de maiores esforços par
ter a malaria. A Venezu
o décimo quarto país li

que se entrega ii execuç
plano de guerra para ex

malar-ia c outras doenças
comprometeu-se a contr.
700.0nO dólares para perí
portância de 1.700.000 c,

lo programa. Uma parte d
será aIplicada na proteç

.-------------------_IIiIIIIiIC:t:II_..lII]!IIIIIlIJ!!!!ll tra!Qres_Q� borracha, rei: �

C dlt M
se esta aplicação c';Ml;l.J! I

-

ré I o ütuo Pred I-a I cio govêruo venezuelano, -;n;� "I

do em aumentar li produç
le material, não só para a,

suas necessidades dornéstlc
às dos Estados Unidos.

1

,

,í
."

I
COMPANHIA ::b �!���S «SAGRES" I Av!�!�, ��I�se,�s�!��!�n!� !!a��et�,

L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19 pousam em território da França de onde levam jovens f'ran-

• -.-: ceses para a Inglaterra e para o norte da Africa", escreve a

"Gazette de Lausanne".
"Duas vezes na primeira quinzena de marco acrescenta

os aviões britânicos pousaram em La Palisse, a Í12 quilôme�
tros a nordeste de Lião. Sessenta jovens franceses foram daí
levados. Os alemães, em consequência disso, meteram 20 reféns
na pr�são e danificaram os aerodrómos improvizados pela po
pulaçao. A atmosfera na França está muito tensa por isto que
um desembarque de tropas aliadas é esperado diáriamente".

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

CARTAZES DO DIA
��O*WXJCKriXIiDOQ�:-:�J(X'J(:aK:X)O' .UkXJItJO(OCMXXlOiOCO�00DIXlD00�

HOIE SASADO HOJE
�ac:aa:mua�oa�OODIJDDaQaDDODOOO OCXJQIJCXIt.1DOOO1IOOODDUOClDOOOOCDlOOOOQQOQCIDp........

� .....-

CINE ODEON lMPRRIA.L
- FONE 1602 -

- FOm; 1587 -

A's 5. 7 e 8 3/4 A's 7 1/2 horas
Um filme policial cheio de sen- Ultima Exbição do filme musi
sacões: ScoUand Yarã com 1 cal para alegrar os corações Se
John Loder e Nancy Kelly fosse eu com Gloria Jean,

Final do seriado :Don WinsloW Bing Crosby e Charles Winin
na Marinha Com Don Terry, gel. No programa: 1 RECANTO
Claire Dodd � Conheça a ver- DA TljUCA DFB. A voz do
dadeira identidade do Scorpicn mundo Atualidades
Preços Cr. $2.20 1.5"- 1,00 Preços: Cr. $2,00 e 1,50

Irnp. até 10 anos Livre de Censura
AMANHÃ: Um punhal em cada sombra: Proibidos da amar
CQm George Brent e Martha Scott: ODEON E IMPERIAL
,l

-

I

Proprietários: J. Moreira & Cie.
28 de Marco

Foi entregue a08 preatemtstas Otávio Sulusehíwskí
residentes em Hansa Humboldt 1 possutdor

'

da caderneta n. 9.272, contempladas no sorteio de 18
de Março �e 1943, com o premio maior, em merca

dortas , no valor de Crs. $6.250.00.
18 de Abril

Mais um tormídavet sorteto r ..allzará a Crédito "Jú
tuo Predial, DO dia 18 de Abrii (2a.feira),

com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00NAo vacile. Adquira já a sua caderneta na séde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

d e Ouro Preto nO 13,
------�C�--�--������--------onsuitas médicas grátis

Contribuição meDsal a eDas Cr. $2,00

It

GABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS .
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clintea Dentária de Crianças a Adultos

Horário: Das 8 as II e das 1ft As 18 horas

Rua Vitor Meireles, 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velhos)

HOJE - Sábado 17 de Abril
PROGRAMA

A's 5 e 8 horas
Sessões Populares

PROGRAMA DUPLO
l '

- Reporte na têla n° 10
Complemento Nacional (D.F.a.)
2° - S. O. S. na onda Tidal

Com Ralph Bird
O PROMOTOR ACUSA
Com Roberto Cumin".
Preço único Cr. $ 1,50
(Proibido até 10 anos)

Amanhã, domingo. às 13 hotal
Elegante matinêe

DOMINGO àl! 4i 7 e 9 horas
Robert Taylor e Lana Turner

em ESTRADA PROIBIDA
Breve .- ROSA DE ESPERANÇA
Camisas, Gravatas, PiJam...

Meias das melhores, peJo. meDO'"
preços aó na CASA MI8C�,
- Rq. Irtl..�. Ia-

- ,
-'

..,.
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DOENÇAS DOS OLHOSCurso de Aperfeiçoamento e Longa Pratlca no Rio de Janeiro

Co:nsultls . Pela manhã: às lerç�s-, quintas e sabndos. das 10 ás 12{'.
. horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

'

.

Consultõrío: �ua �o�o Pinto �. 7, sobrado - Fono: 1467'·---. _

ResidênCia. Rua PreSidente Coutinho. 2R. Ig � jl, G O dDr'. MARIO �NDJ:-fAUSEN _ ��g�l:���o �:� I i eja . rega rlo oxa de «São
de Medlcllfa da Universidade do Brasil) Nl-cola'u»8:r·jütefno do Serviço. �e Clínica Médica do Professor Osvaldo Ollvllira
medIco do Deuarlamento de Saúde

CLINICA MÉDICi'
. Molést!8S internas de adultos P or in nça s. I

Levamos 3? conhecimento de todos os Ortodoxos, em

• , Çonsu!tórlO: Ru.6. Fellpe Scbrnidt D. 38 _ Te!. 1426 I
geral, que �s solentdades.,da Sen;ana Santa realiaar-se-ão a co-

Resluencta: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 Tel. 1523, meçar do.dta 18 de A�fll, de acôrdo com o programa seguinte:
�Horario - Das 15 às 18 horas _ FLOf<iANOPOLTS.! Dla 18 _de �b:tl, -:- DOM.INGO DE RAMOS -: às 8

__________._.__ hoAras_ da manha tela InICIO a Missa solene, e, em seguida, a

D' AUGUSTO DE· PAULA mreto_r �o Hospital Bênção dos Ramos e a distribuição a08 fiéis. - A's 7 horas

I ... da t;i!l'ldarle de da noite, Novena dos Nímfios.
A

'dê
. .
.' Fiorianilpolis Dia 19 de Abril - SEGUNDA-FEIRA SANTA - às

bi. SI neta e Cousulrórío: RIJa Visconde dto Ouro PrelO 51 8 horas da manhã, Missa dos Pressantificados, - A's 7 horas

I.
d

C·
(próximo ao Teatro). da noite, Novena dos Nímfios.

. :Jrurgi,a geral e Doeuçss de Seuhofl18.
_ 18ioters_Pla: Diatermía, infra-vermetho e Ultra. Vlo leta.

Dia 20 de Abril - TERÇA-FEIRA SANTA _.- às 8

�NSULl'AS: Dtartamentes às 11.30 e da' 15 às 18 horas
.horas da manhã, Missa dos Pressantificados. - A's 7 horas da

TI Fone 1.644 noite, a última Novena dos Nímlios.
Dia 21 de Abril - QUARTA FEIRA SANTA - eDia

A! ;n�(a médico ..cirúrg"ica especializada de de Confissões) às 8 horas da manhã, a última Missa dos Pres�
1"HO$, OUVIDOS, NARIZ e GAA�AII;..ITA santificados. - A's 7 horas da noite, a cerimônia da sagração

d D A"'''''
ir'I dos Santos Oleos.

( r. S VAS LACERDA Dja 22 de Abril - QUINTA-FEIRA SANTA - às 8
. Washinglrno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-est

...
.

horas da man�ã, Missa solene, comemorativa da instituição da
«i al da [nIDS do dr. Gabriel.de Andrade (Rio) e.dr. Pereira Gomesal��r�a:l�j I Sagrada Eucaristia e comun.hã� geral. - A's 7 horas da noite,
Kn ox, scolChefe do Servl�o de Oftal�ologla do Departamento o� Doze E�ange!hos e o .be Ísslmo e tocante áto da Crucifica·
ba de faze! de Sc1ude e HOSPItal de Caridadti çao de Jesus CrISto, segUldo do Sermão de Lágrima9.
() gigantes Cons. ROR l-"elipe SctJmidt, 8, FOlie i259 Dia 23 de Abril - SEXTA·FEIRA SANTA - (Dia de
Luid.os p� C�nsultas: .das 15.3� às 18 horas luto da Igreja). As 10 horas da manhã, recitação das QUATRO
os Illal'es esidencia: Con",elhelr". Mlif"l1. 77 -_ t- Lt 1 r<IA N()POLlS. HORAS e a D�SCIDA DA CRUZ, As 7 horaS' da noite, CAN·
ela Ui> '

"
TO DA PAIXAO e, em seguida, a Procissão do Entêrro.

I

I
I A..� J'!'U1'{f Ht ii " Ii. :.� tJ,U,�l'I"O;o..;acÕ{

. Il:} II" 1I1.ri·., .., Dia 24 de Abril - SABADO SANTO - As 10 horas
.. Slliost\:O"� Dr. Antônio Moniz CLI�JCO da manhã, Missa solene.

., de Aragão Dr. Ojalma Mcellmann À
Dia 25 de Abril - DOMINGO DA RESSURREIÇÃO

delll I· Pornla.Ôo pela Cn!ver@ldadt' de
-

. 1_ hora da madrugada, CANTO DA RESSURREIÇÃO,

habi�
MÉDICO Gt'üeori:l I�ul.�al Pr .ClS3ao e em seguida a magestcsa LITURGIA DA PASCOA.

de v:. Cirurgia a Ortopedia. 9,0m pr�t;cn DOI! tlPspltl1ll! europeu A's 4 horas da tarde, a grande Novena da Ressurreição.
outr(' eliniei e Cirurgia do

. ·l1n!ca mMlc� em geral, i'edllltr'l' I Pedimos a todos os fiéis a maior ordem, respeito e si
.

lora P t d I' dOAOQ81J !ln sl!ltotlJl\ !l6rVOl'n !lI n 1
A •

d Il'Jól ( X. ar os 8 oanças I. lho !!enllC-li'j ',r'o ,1 b'
)"re- enCIO, urante as so enid. des da Semana Santa.

I d h �, lu.l G om�rt I NO'fA A '
-

(.:lo e sen oras. I e ctt; lUulber .

- festa de . SAO JORGE", que cái na Sex

lllãO] CONSULTORIO: I A;:siste!lt� TécniCO ta· �elra Santa, em .conformidade com os Cânones da Igreja.

todO:.'. Rua João pinto 7 sobrado Dr. Pauio Tavares se;'a celebrada no dta 26 de Abril, segunda·feira da Semana da
Para

.

d I' 1 I Pascoa.
DfarlRmente das 15 As

( urso ti .IU lo lIgIa Clfnlca com (
fürc 17 tlnrR"'.

,ir. M!lnool de /\IIreu Caml})tl'l'fll' Flo:ianón()�fllli'liJ.t... A·-:' l...- ...."..._...._···�-_.---

SIl.fI·�
••n I Sâo Paulo). h!!I'''�.Y-iI�.. _ ... .'!_., .... " V...l" ..ir.u: ..� ...

-···M'
'-" ue fibrJIl 94(3h, _I.'

(las UESJ��"I!r-T'
0._

I Y�i'1.f·...t:.. \;l,,/'::;;:;JltlIIZll.do em Hi· t onsenhor oão iySSCiI\IS
.

-' , .. �.,,,tnlJE �(;1J\�" t,,_

Ilbb.,��
. .,ti\T(te- PÚ;)!!eH., pela Unlver. Ch f d IgI'PJ' a G ...ç, t. d

do o. pt>soA,mi'rânte Alvim, 36 t!de.de do Rio dfl Janeiro.
e e a c

'.

t�' vi LO oxa

. dúst' Telefone n. 1461 G;J!)inete de Raio X
ta. � Electrocardiografia cllnica

I'trr Metabolismo basal
bill 'I �ondagem Duodenal

'0 'R . - O"binete dê figloteraola
(1 r. emlglo Laboratório de microscopia f'

análise clínica

li

J'. INDICADOR MEDICO
'Dr ARAUJO-oLHos, OUVIDas-

e NARIZ, GARGANTA
E'specialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
Consulta-' Pela manhã, das in às 12

.,. A' tarde. das 3 às 6

____A_U-=--=...:SENTE--------------------------

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

•

r

CUNICA -MEDICA
Molésths8 Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

CONSULTORIO :

RUA Felipe Schmidt-Edlfl
elo Amélia Neto--Fone 1592
9 ás l� e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
l\y. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

RUII I'ermwdo !ldllchndo,'
Telefone 1.105

PI ORJANOPOLI�

I,-==---
--===-.. --.-::'-----�

I DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamt"nto das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório·R. João Pinto,
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

_ ..

O"fimas {omissões
Adiantamento

e

ativos,garante a t ÁBPICA DE FOLHINHAS a ven:ledore3
. Representantes e Viajantes em t (i da s

a� partes do p81�. Negócio sério - mrlstrn'Írio a
Ofertas 8: CRUZEIRO - ex. PO'ltal, 1943 - S.

crédito:

IPaulo

:I
I'
I

t
I
!7
f

I

Ovelha com pele
de urso

Este aluno hobr
litou-se em es.

crilurQção mero

cantil, colculos
comerciais, por
tugues pratico,
direi to comer·

cial, cor respon
dcncio, em Sl1'll
cosa com estes 4 livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma Iocili
dode jamais visto. A ver dodo seja dita: 50U professor ha mais de
20 anos, mos nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Poça
pr2speto, com toda confiança, ao Prof. Jean lir ondo, R. Costa Jr.
n. 194, Caixa,. 1376. :. Paulo. Escola devidamente regislroda
P?r quem de alrell� soo n,.o 548 em 1918: habilitou já umo gera.
ç oo de aIL,n,oS e tooos o s to o tr obclhondo. Junto envelope selado
com seu eqcerc_ç0 bem_claro. Os preços sôo modi cos G em pc
quenos �restcçoGs. Nua perderá nem tempo ncrn dinheiro I Se
hobdllaro. em 4 o 6 rne z e s, tendo direi lo, no fim do C'J(lO, a
um Certilicodo de comp e ie ncio com o qual, de coníormidodo
;"om o 113: bem clora, poderÓ cemprovar C1 suo oito habilitação;e,;; -.wilti� =e== = ::!!oIia===b .:

José La ra. (Copyright ria lnter
Americana. especial pm'a O ESTÁ·
no) - Telegramas divulgados rê,

C'e.lltel11ellte dão-nos conta de queHitler aut orizou os corresporrdcntcs neutros, em Estocolmo, a reunir
documentos com os quais pretende
provar aO mundo que a Inalater ra
foi C[l.lem iniciou os boml;''lrdeios
d:l� clda�es abertas, e que tantas
vi t.imus Iizcram.
Lendo êsscs despachos, assalta

IlOS o espírito dois sentimentos
opostos: de revolta e de piedade.

.
De revolta, por essa nova. moda

lidade do cinismo "ariano". Sim,
porque todos sahcmos que. quando
s.e truta de mentir, de trair, de prat i ca r os cruncs mais abominúvc!s,
(J. "Fuchrr-r" scmprq teve a prioridade.
Ainda 11110 se nos deliram 'dI!

mell1�il'ia os impiedosos bornbardcíns
�!c �Id_ades in�lcfes�> cujos únicos ,/

ob.letIV?S .lIIdilares não passavamde h()sp� tuis, escolas, igrejas e ou'
(I:aS pacificas Instituições sirnilnrcs ;
ainda temos hem vivo o pungenteespetáculo de mithnrcs (]e mllJt�eresde velhos � de crlanças que, evaclla�dos das cidades arrasadas, foram
c,rll'CIJlle�l,te dizimados pela metralha
lli�S 3\'IO('S alemães em vôos rns
teu-os.
Nem sed preciso recordar Lídice

nem Guérníca.
.E de piedade, porque a.l1tevem�s

I�c'ssa "l1ova atitude do "louco de
\ rena o medo das imensas rcsnon

sabi}id�ld('s que lhe pesam sf>bre
os ombros, por tantos e tão atro
zes del dos.
f:k sabe que está próximo o dia

do "ajuste" final, c, por isso, pro,
cur-a uma <ltenu�nle para quando,
no b.uico dos rcus, as Nações Uni
das lhe pedirem contas, poder en

�o.lh.er-se e dizcr : "Não fui em quem
uuciou os bombardeios das cidades
;lbrrtas. Tenho provas de que fo
rê!}}l vocês" .

,
Hi l l e r est:1 agindo como aquelelobo, do qual nos conta La. Fontal

ne que, querendo devorai' a inocen-
te ovelha, llHlS niío encontrando
Il!elhor razúo, foi desedentar-se no
riacho onde bebia o meigo animalzi.
nho, o ([li;", núo obstante encontrai'· I

se Ill;�is ithaixo. não escapou de ser •. 't'n�ülltdu pelo carniceiro animal, 1-sol! pretexto .de lhe sujai' a ágcHI.O (rUC', j)orem, o "Fuehrer" i"lJo,
ra é que a ovclha, no taso, nã� é
oH'll1a, e sim ... "urso"... cam1l·
fiado.

r� Ullla l1LOralic1ade como a, de
qualquer outra fábula.

SEMANA SANTA

Com�8n�ia «Aliança· �a Baia-
Fundãdl em 1810 - Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19-H

Capital H.eallzado Cr $ 9.000.000.00
Reservas, mais dt: c $ 59.000.000,00
Responsabilidades assumlt1a!l, c $ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $

.

7.426.313,52
Bens de raiz. (prédios e .terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfi10 d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fran cisco deSá e Anísio Massorra

Agências e sub-agências em todú o território nacional.
SucuIsal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da Amédca, Europa e Àfrka.

Agente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Scbmidt, o· 39

Caixa Posta) n. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. «ALIANÇA.

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, lTA.JAÍ,
I!LUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

-

nua "Um' ]\[eil"f')I'IR, "28
Flol'ianõpol iS'

Procura-se emprego
Moço com 26 an03, daeti

légrafo, cam longa prática
de comércio e escritório
procura emprego. Assuma
qualquer cargo de respon
sabilidad9. Presta fiança.
Informações nesta reâação.
223 15 v - 3
-------_._._-_ .. _--------

-n- I

Helena D. VargasComunica à sua distinta
freguesiR quP, htlvendo
permanecidO 2 meses fóra
da capital em viagem de
repouso; encontra se nova·
mente em sua

.

residência,
à disposição de 8ua seleta
freguesia.
Salão Brasil
Praça Quinze, O' 10

��·.'=-ím"""""��""1It8� 30 v- 22

E11lpreqada•

-----------------------------=-------
INSURAHCE (o. LTD. ------=----------------

Não tenhas dúvida em de·
nunciar um "qulnta-coluna�,
flor mais que pareça teu aml·
go; não merece tua estImA um

trp,hlor dA Pátrh&. (II. D. N.).

lHE LOHDOH & lAHCASHIRE

I
r

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

L, ALMEIDA R Vidal Ramos, 19

Ao tentar esquivar-se às determi
nacôes dos ó1'I!:ãos de Estatística Mi
fitar, uma pessoa revela o que é
inimigo do Brasil. E lIBra os inimi
gos do Brasil. a h\i é inflesivt>t
(D..1'';, M.).

Precisa·se de uma, de 14 a

17 snos, para serviços domés
ticos. Rua Vidal Ramos, 19.
NQ, 220 .� y,,- �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ES'ADO-Sàbado, 17 de Abril de 1943

e os beligeranteso PapaWashington. (Serviço espe-t Polôuía.s A Gestapo construiu nêsse campo é de mil pessoas
cial da Inter-Americana) -124 novos campos de concentra- por mês.
Quase três e meio milhões de ção, o que eleva o número dês- i Grédn: Na cidade de He

pessoas
- o equivalente da po- t tes a 33. Em janeiro do ano rakria 82 pessoas foram fuzila

pulaçâo total da Bolívià - pa- corrente foram presos, em Var-I das sem nenhuma espécie de
garam com a vida, nas prisões sóvia, 3.500 poloneses no espa-] julgamento. Depois de abafado
ou diante de pelotões de fuzi- ço de 4 dias. Um só campo de! um levante contra os invasores
lamento, o "privilégio" - de SB concentração tem 11 mil ho- em Darma, os soldados nazis
encontrarem sob o domínio na- mens presos. tas mataram indiscriminada-
,zista .. Essa cifra se baseia em Durante os interrogatórios mente e arrasaram 16 aldeias.
declarações feitas pelos pró- êles são barbaramnte espanca- Holnurla r Milhares de pes
prios alemães. O total é atual- dos. Os nazistas experimentam soas inteiramente inocentes se

mente muito maior, pois êsse nas suas vítimas a reação de acham recolhidos a campos de
cálculo não inclue os assassina- novas drogas e produtos químí- concentração e prisões. Nume
tos de provável autoriada Ges- coso A média de mortalidade 1'OSOS prisioneiros são fuzilados.
tapo.

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

O sr Wallace li::ts, COlHO Iru nquia postal, seguro
A Polônia pagou o preço •

Q' '6 (R ) de vida por serviço nacional, pa-
mais alto, com 2,500.000 mor- uito, .L

Ch gnrncnto extra de 20% por serviçosteso Dessas pessoas" um milhão - egou a
'.

d

f EMUlSA-O DE SCOTT ultramnr, pagamento exta-a de 50')1,
era constituido de judeus, No esta crua e o

H W 1
.

por serviços na nviuçâo, soldo as-
mesmo cálculo, a Iugoslávia fi- o sr. . a - '.

f '1�

J'
a rncnerrc mcrs aCI e se- segurado em cnso de i nvabidez por

gura com 744,000, a França ace, vice-pre- gura de tomar-se o legítimo
com 24.000, a Grécia com .. " sidente d0S E óleo de fígado de bacalhau nc irhente no cunmrimen!o do de-

E U 'd ver.
18,000, a Checoslováquia com . III os, que

di O WAAC, que já têm sr-is meses
'

2.463, a Holanda com 2.200, a teve gran tosa

Ih'd de atividade. vem-se apcrf'eiçoan-Bélgica com 193, a Noruega aco 1 a. o

do incessantemente. Em alguns ca
com 140 e o Luxemburgo com

O.130, Exércíío [emíníno
sos houve verificações concretas.

......... Assim, por exemplo, nos serviços
Desde O início de 1943, o nú- de datilografia, lWS quadros de rlis-

mero dessas mortes causadas norle a erícan- ""'" o trlbuição de missões, as mulheres
pela Gestapo aumentou gran- ...... ,&, uào somente liberam mais soldados
demente. Os govêrnos exilados Washington, abril de 1943.
em Londres, de acôrdo com a.s (Serviço Especial da Inter-Amcri

informações que puderam co- cana) - O corpo auxiliai' f'emi ni
lher, ainda estão organizando no do exército nor+c-amcricano, o

um relatório sôbre essas atroei- Womeri's Army Conps (WAAC) jú
dades. No momento em que os se tornou famoso em 1.0(10 o 'país pela

, __
}. naztstas se aproximam da der- f

. . - Ieee apenas restrições, que são as
-:«> sua per cita organiznçao, e o seu

I \_ seguintes:
. rota, o seguinte sumário de prestigio alimenta dia a dia. ('lIi-� 1") - Os oficiais do WAAC Só-.
acontecimentos dá uma idéia ma indicação nesse sentido é a ela- mulhe-mente poderão comandar
dos crimes cometidos pelos la- boraçâo de um projeto de lei pela
calos de Hitler: Comissão de Assuntos l\Iiliiares da

rcs ;
,�rAAC

_---;-;;;;;;;-------;;;;;;;;;,;;;;;;;;-;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
2(\ ) - Os !li e lJ1bras do"

I LI·vrarl·a·, e Papelar-I·a NOVA
��;�I�I��:r���I:ell;l;I�li���t��i:�a��:ll o

3a) - A comandante do WAAC,
coronel Ovcta Culp Hobby, não po
derá ser prornovidn acima M-sse

de
posto, ASSLIll, com o efetivo do
WAAf'. elevado para 375.000, o co-

E
fi'

d I & S I
roncl Hobby, tCI'Ú sob seu cornan-

spIn o a í veira 1�1�J1;:l:�CI::��i:� do que muitos te-

Cssa fundada para. com os menores preços da praça, C b 1 E' I- .omo mem ros (O • xército, as, Caspa Jservir aos alunos das nossas escolas, em particular. e ao [óvens do \VAAC têm vár-ias rega-l LHOSA !público, em geral.

Artigos para escolares e escritório
Romances modernos e livros
cientificas. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas. lustres, abat-jours, acessórios, etc.

Rua Felipe Schrnidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1593.

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIARua Cons, Mofra 4 e 5 - fÕNE 1.61t2

Entresa a domiçilio

Dr, Edgard Pinto de Souza
.

Médico - cirurgião da Cass de Saúde São Sebastião. Formado Dit
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi assistenle
eletivo da Cadeira de Tecoica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de ., anos na Clínica Cirúrgica do Prof. AUpio Correia Neto Com
esl6gio de especialização no Hospital Charilé de Berlim (Serviço do' ProfSauerbruch) e nas clinicas dos Profs. KOlljetzny. de Hamhurgo. e Schmieden'de Franklort. Cirurgia da Tir6id�, estômago, intestino delgado e grosso'figado e vias biliares. seios, útero. ovários. rtas, prostata e bexiga

'

bérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulaçõésB encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa doSal1.de Sio Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernandaml"fhado. tell. 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2 Tal, 1159

}

Recentemente, dez reféns fo
ram massacrados em Haarlem
por motivo da morte de um
oficial alemão não-comissiona
do que tratara com excessiva
brutalidade os habitantes da
referida aldeia.
Noruegn e As prisões e os

campos ele concentração estão
repletos em consequência das
prisões em massa que alí se
efetuam constantemente, Só
mente no campo de concentra
ção de Grini se encontram ago
ra 2.400 prisioneiros,

5

I O DR. ANTOHIO MUHIZ IDE ARAGÃO
comunica a seus clien
tes e amigos que tran.·
feriu seu consult6rio
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

Sub-.g.ntls no. principal.
munciplo,

-

do E.t.do.
17P�

Rua Vitor Meireles n' 26
Telefone n' llf05

CLINICA MEDICA
Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas das 3 às 5

154

S a nu uBnol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANAOA
TO, FOSFOROS.CALClO

ETC,
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. OIP'UPI"do"
Esgot.do" Anêmico" Mã ..
qUI cri.m M.gro., Crianç.,
r.quític... receberão • toni-
ficação glf.1 do org.nitmo

( com o

SangueollLle. D.N.S.P. n' 199. de 1921

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANOPOLlS

Câmara, Incorpor-ando o \VAAC ao para as frentes de combato, como

Exército, assl 111 como as WAVE se também fazem melhor trabalho. A
encontram incorporadas à Mat-í- c-oisa mais próxima ele uma tarefa
nha. de combale que elas executam é !)

O ruf'e r i d o projeto de lei estahe- manejo de i nstrnmcntos detetorcs
cm ba teri as ant i-aéreas, o que, se

gundo disse aos Congressistas o ge
neral :\1. G, White, das "fazem mui
to melhor e mais rapidamente do
que os homens,

DR. AGRIPA DE FARIA

LOÇAO liUR.!.VI·

r

Abril: O mês das fazendas por preços convidativos!
Escolha hoje mesmo o seu vestido!

O QUE E' BARATO ACABA DEPRESSA I HÃO ESQUEÇA E HEM HESITE I

Examine os IIOSSOS tecidos, compare os nossos desenhos
e compre por preço baixo r _

A Casa Macedônia está líquídande.,
Ioda a sua secção de Iazendas-l

8··Rua Traiano••8

--

THE LONDON ASSURANCE
e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Repreaentan te)

L. ALMEIDA' - Rua Vidal Ramos, 19

v-23
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ti o EstÁDO-Sábado, 17 de Abril de 1943

Forças italianas «supervisadas» por alemães
fi. Berna, _16 (R.), - Seg�Uldo fôrças navais italianas, com o do inspetor aeronáutico ale
informações aqui recebidas, Q. G. em Napoles. O chefe do mão todos os dados necessários
d::rrante as r�centes conversa Estado Maior italiano, gene- para que sejam efetuadas ope-
çoes entre HItler e Mussolini, ral Ambrosio recebeu instru- rações de acôrdo com os pla
f�cou resolv�d.o. que fo�sem de-I ções de col�car à disposição nos.

sígnados oficiais �lemaes para 0 ..
supervisores das forças arma-
das italianas. Acrescentam as De Gaulle falara' amanha-informações que já foram de-
signados esses oficiais e que a I O discurso que o graI. De Gaulle farla hoje, para
justific.ativa �l::'esentada .pau:" I o Brasil, pe!o microfone da B. B. C., foi adiado para
a medida fOI a necessidaúe J amanhã, as mesmas horas (21.25, hora do Rio) ..

'

dde ud�na �entra.lli.Ztação Ptráttir::a __ ..a ireçao mi I ar, no eatro
......

decisivo da guerra.
O general Vitzleben foi no

meado inspetor do exército
italiano, tendo o seu Q .. G. per
manente em Taranto. O adido
naval alemão em Roma, Loe
wish, foi nomeado inspetor das
,._........�·..·.,.--• ._. -...·.._ ....._._w�.J'

o ESTADO Esportivo Ecos e Notícias
- -

Deverá seguir amanhã,
com destino a Bigu'ossú,
onde medirá forças eom . o

"União", daquéla cidade,
o Clube Atlético" Juven+us".
em carro especial, que sairá
às 13 horas, do Bar Mira
mar.

O Juventus será assim
conat.í tu ído : Walter, Naldi e

Acimar; Jorge, Vadico e

Marciano; Lebeta, Galego,
Brocoíô, Bóde e Newton.

.,'

Em ímport ante exposição de
motivos encaminhada ao sr.

presidente da República, o sr.

ministro da Justiça acaba de
opinar que, • perdurando a proi
bição do aumento de aluguéis,
não póde ser maiorado o valor
locativo dos imóveis».

•

•

O presidente da Rr-pública
assinou um decreto au tor izando
o acréscimo de Cr$ 3.650.000,00
no orçamento das obras cornp:e
mentares do porto da L? guna

*
O DASP resolveu adotar

uniformes para as suas t uncio
nárias. O último bcl e tim d ês se
Departamen to publi ca fctogra
fia de um grupo de bibl iot ecá
rias com o novo uniforme.

'l'>

Caspa.! LOÇÃO MARA.VI·
LHOSA r

•

O sr . Intel ventor Fedar o l
determinou foss.e considera
do facultativo o ponto nas

repartições estaduais e rnu

nicipais, segunda-feira, afim
de facilitar aos funcionários
participação nas homenagens
a serem prestadas ao pra
sidente Getúlio Vargas, que
faz anos.

*

Deverá chegar hoje a esta
capitul, ocornparrh.od o de F.
exma. espôso •. o sr. Jacques
Schweidson , vindo de São
Paulo, aonde foi adquirir
considerável estoque de mero

cadorias.

fRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

finha CrelSltli
"SILVEIRA"

o progressO do! esnertes em
São Paula

Cão Paulo, )7 - A vete
rnrrn agremiação esportiva
Floresta vai construir um

magestoso ginásio, que custa.
ró 5flo mil cruzeiros.

A estréa de Sastre
São Paulo, 17- O famoso

jogador argentino Sastre,
última aquisição do t r íco
lo� paulista, estreará ama

nhã frente ao esquadrão da
Portuguesa de. Esportes.

Palmeiras x Ipiranga
São Paulo, 17 - A peleja

entre as turmos represen
tativas dos grêmios Pal
meiras e Ipiranga foi trana
ferida para a .noite de hoje.

Campeonato mineiro
Beio Horizonte, 17 - Dan

do início ao campeonato
mineiro, joqarão crnemhd,
à tarde, América x Vila No
VC1 e Siderúrgica':X: Sete de
Setembro.

Os russos sobre Dantzig I nada fe� para abafar a ma-

Moscou, 17 (R) - O cornu- nifestação.
nicado oficial diz que o porto

...

de Dantzig, na Alemanh> , foi Destróieres afundados
bombardeada pela aviação rus- Londres, 17 (R.) -- Dois destróieres
9a com grande intensidade. ingleses afundaram a doia destr6ie

,-es italianos. nas proximido.des da.
Sicília.•

400 mil frenceses •

Solicitaram transferência pa
ra a reserva os coronéis Boa
nerges Mar quesi , Hermano Caro
rão de Sá e Joaquim Cardoso
da Silveira. Esses oficiais, que
pertencem à Arma de Infanta
-ria, deixam vagas no respectivo
Quadro. •

Horário das Santa� Missas
para domingo

Catedral, às 6. 7. 8 e 10 horas;
Igreja de S. Francisco, às 7 e 9 ho
ras; Menino Deus, às 6 e 8 horas;
Puríssimo Coroçdo

.

de Maria. às 8
horas; Igreja de Santo Antánio, às
7 e 8 horas; Igreja de S. Sebastião,
às 6.30 hoi-cs ; Igreja de Sta. Tere
sinha, às 8 horas; Capela do Giná
sio, às 5, 6. 7.30 (só alunos) e 8.30
horas; Capela de S. Luiz, às 8
horas; Capela N. S. do Rosario. às
8.30 horas -.

G,."c. Tóni�.

Zurique, 17 (R) - Anuncia
se que no norte da Afr ica há
400 mil franceses sob as ordens
do gral Giraud ,

�

A Espanha e a paz
Barcelona, 17 (R,) -_ O gral.

Jordana, titular da pasta do
exterior, discursando aqui, disse
que a Espanha est

á

pronta a

empregar seus bons ofícios pa
r a que o mundo retorne à paz.

•

A esquadra italiana
Madri, 17 (R; - O corres

pondente do jornal "Arriba"
noticia da Itália que a esqua
dra fascista sairá a combater,
quando se tiver de lazer are·
tirada das forças do «eixo», da
Tunísia.

Será possivel?
Londres, 17 (R.) --- Transpirou dos

altas esferas fascistas que Hitler
exigiu o afastamento de Antbnescu
do governo rumeno, uma vez que
êste não manifesta entusiasmo pelo
"eixo" e parece estar pretertdendo
aproximar-iae da Turquia para com
ela estabelecer a "entente" hal-

Estará amanhã de plan
tão a Farmácia Santo An
tônio, à rua Canso Mafra. corucc .

•

Mussolini, chefe-de-polícia
Londres. 17 íR.) --- Devido a recen

te depuração no regime fascista.
Mussolini está agora acum.u1ando,
tambem. a pasta de chefe-de-polí
cia.

•

Futebói amador
São Paulo, 17 - O Depar

tamento Amador da Fede
rQção Mineira, fará reali
zar amanha, em 5 campos
diferentes, o seu "Torneio
lnício", devendo tomar par
te no mesmo 68 clubes I

Saíram do ar
Angor-a. 17 (R.) -,- As rádio-emis

soras de Berlim e Breslau sairam
do Q.!' este. madrugqda, o que COlUl
titue indício de que a, aviação aliada
realizou VQ.$tas operações sobre a
Alemanha.

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

liquidado o presidente
.

da
Associação dos Jornalistas

Belgas

Dois novos jogadores para
o Palmeiras

sxo PAULO, 11 O
ponteiro esquerdo baíano
Jorginho e o médio perrond
anse Joanino firmaram com

promisso com o Pcdrneí eas,
campeão paulista de 1942.

•

A Prefeitura do Distci to
Federal, por intermédio da
Secretaria Geral &e Edu
cação e Cultura, firmou con

trato com a Escolo Moreira,
daquela capitel, para o in
ternamento de 140 alunos,
que deverão permanecer rra

quele estabelecimento de 15
de março a 16 de setem
bro do corrente ano.

A Prefeitul'a pagará ao es

tabelecimento em apreço a

mensalidade de Cr $ 180.00
por aluno.

Londres, 17 (L:. r.) - �,lol'reu,
CIIl consequcncia de Ferimcntos re

ceb id os J1L.11l atcut ado a tiros de
revólver, C111 Bruxelas, o jor n al i x
ta Paul Co li n .. p rcs i de nt s d:1 :\S.'['
ciaçào dos Jornalistas Bel!id�. _\
not ic iu é dada num despacno '}e
Bruxelas para a n.:\B, aqui i 111 cr
ce,pIado.
Paul Col i n foi rcduto r-ch cf'.'. h(t

tempos, do somunárlo "Casauure",
e foi preso e mandado para a Fruu
ça, "COIJJO proteçâo ", quando os
alemães lnvadi ram a Bélgica. Sol
to pelo governo de Vichi depois
do. colapso da Franca, voltou Co
lin à Bélgica para estabelecer um
jornal "colabnr-ncion ista" e tOI\WI'
a presidência da Associacào dos
Jornalistas Belgas, que é" uma OI'

gnnizacão nazista.

•

Rommel voltou
Argel, 17 (R) - Diz-se que

o marechal Rommel regressou
à Tunísia, depois de ter confe
renciado com os altos chefes
militares alemães e italianos.

*

Mais três ...
SÃO PAULO, 17 - Os jo

gadores cariocas Nélsinho.
Nino e Pirombá, que atua·
vam, respectivamente, nos

clubes América, Vasco e

Flamengo, assinaram cano

tráto com a Portuguesa de
Esportes.

M:lis de 600 bombardeiros
Londres, 17 (R.) - Anun

cia·se que mais de 600 bom
bardeiros britânicos de gran
de capacidade tomaram
parte no �ataque às usinas
"Skoda" (Pilsen) e a Ludwi
gshaven. Cicoenta e cinco
deles não regressaram.

•

A família do Duce
LONDRES, 17 (R.) O

"Daily Sketch" noticía que
a família de Mussolini a

bandonou Roma, porém o

"Duce" permanece naquela
capital.

Discursa Ciiraud
Argel. 17 (R.) --- Em discurso pro

nunciado em Constantina, o 9'ra1.Henri Giraud manifestou o desejode desembarcar na França com um
exército composto de 300 mil fran
ceses, acrescentando: "Só tenho
uma ambição: enuar na França
como vencedor!"

Caspll 1 LOÇÃO MARA.-n
LHOSA 1

Máquinas de calcular e Má·
quinas de escrever

Para entrega imediata:
MACHADO & elA.
Rua João Pinto, 5

Florianópolis

7 esquadras
Washington, 17 (R.) --- O secretá

rio da Marinha, sr. Frank Kon,ox,
declarou que os Estados Unidos pos
suem 7 esquadras, operando em
todos; os mares do mundo.

*

(atania e Palermo
Cairo, 17 (R.) --- Esquadrilhas da

bombardeiros aliados atacaram Ca
tania e Palermo, no sul da Itália,
à luz do dia.

•

Bombardeio aéreo
Londres, 17 (R.) --- A aviação nor

te-arnericana, com bases�na Ingla
tena. atacou à plena luz do dia.
as cidades de Brest. Havre, Lorient
e Ostende.

Jogador argentino para
o Juventus

sÃo PAULO, 17 - O. Ju·
ventus iniciou negociações
com o famoso dianteiro ar·

gentino Arcádia Lopez.
. -1"••_- _-.".._ _ _ .......

•

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

o �rR1\fAnIXO

Juiz sus),lensO tida de domingo, com o Ban-

SÃO PAULO, 17 _ A Fe gú, o Fluminense apresentará o

deração Paulista de Futebó-l seu ataque com a constituição
suspendeu por 30 dias o ár- antiga. Assim é que jogarão
bitro Fausto Molin Longe, P�dro Amorim. Russo,. Anito,
que dirigiu a partida entre I

TIm e Pedro Nunes.

São Paulo e Jabaquára. D I D bb··d t• e e 10 esgos oso

Nova aquisIção do Corinthians Rio, 17 (E.) - Em virtude
SÃO PAULO, 17 - O meia· do incidente havido entre o

esquerda José, pertencente técnico Del Debbio e alguns
ao Britânia, de Curitiba, associados do Palmeiras, comen·
firmará compromisso com t1:tm em círculos autorizados
o' Corin thians Paulista. que aquele treinador está pro-

• penso a deixar o grêmio alvi-
A linha antiga I verde da Paulicéiá e íngressflf

Rio, 17 (E,) - P�ra p par· no Flllluinense, de�tf1 ci\pitl;lL

Ao contrário do que se póde Ao fundo o «Santa Irene))
imaginar, o submarino não é GIBRALTAR, 17 (R) - O
uma invenção moderna. Já em,' cargeiro portugu�s "Santa
1624, Von Drebhel experimen- Irene" foi torpedeado por
lava, em Londres, uma embar-I um submarino desconhecido
cação que navegava debaixo ao largo da costa italiano.
dágua. E foi ao americano Dos 18 tripulantes, um ape
Bushnell que se deveu, em nas se salvou.
1772, o primeiro submarino.
Em 1800, Fulton ofereceu um

submarino a Napoleão, que o

CHnles Dlédleo-clrtil'giea do
DR. SAULO RAMOS
Ji)epeclalJ8ta eru molt!stJas d.

senhol'as - Partos.
_"',TA CIRURGIA ABDOMINAL:

_I
lômago, vesícula, (Itero, ovArlo.,
apêndice, tumores, etc. - CrnURGIA
t",AS'l'ICA DO PERtNEO - HérnIa..
ll.ldl·ocele. varlcocele. TI'atamento Mm
dor e operação de Delllorroldea II yarl.

I
>le8 -- Fracturas: aparelho. de &11880.

. Op6ra 110. DspUat.. de FlorlanópoU••
Puça Pereli'a e OliveIra, 10 _

IFone. 1009
HorArlo: Dal 14 às 16 bora., dIarIa

mente.

Ciritos pela Paz
LONDRES, 17 (R.) O

"Daily Sketch" noticía que
quando na 3" feira o PapaA Estatística Militar, destinada a dfacilitar a preparação rápida, e tio se preporava para eixar a

das da Nação, exige que todos Oti basílica do VatiC'ano, mais
[lerfeita quanto possivel, do apare- de 100 mil pessoas que se

Iha�eJ�to material das fôrças arl!a- achavam na Praça de São
braSllelros lhe prestem cooperaçao, P d

.
.

Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- e ro começaram a gntar.
!r!l I} lJr��H @m a'1l�J'r" (D. Rt M.), .«Viva Q. Pt1:i !kl, A pol1cio

recusou.

Os elementos colhidos pela :Esta
tística Militar são absolutalllen ..
secretos, t" servem sómente a fiei
militares. Negar-se a fornecê-los o.
mentir no ministrá-los constitu.
crime rigorosamente punido pel.,
[!:!is (lo l"pfli, (P, E. �.), . _.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


