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Navio norueguês Iafundado
Washington, 22 (C. P.) - Foi

I'.anuncíado oficialmente que desem
barcaram num porto dos Estados
Un id os os sobreviventes de um

na-Ivio norueguês, ele tonelagem mé
dia, tor-pedeado e afundado por um
submarino iuimigo, em águas do

Ilitoral setentrional da América do
Sul, em meados de novembro.
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Uniforme para sar

gentos reservistas
convocados

(HARUíOS INDIOS

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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CASA MENDES I
=====================�=========="-============"

mundial
da

para Roubavam carvão da estrada de ferro

Noticiou o "Diário de Notícias", do Rio, que foi lavrado, no car

tório da 33 delegacia auxiliar o primeiro flagrante de crime contra a

economia popular, depois de uma recente portaria do chefe de Policia
determinando enérgicas medidas de repressão às atividades i licitas,

Trata-se de um caso de aumento clandestino de aluguel de casa, em

que figura como acusado o proprietário Luiz Pinto de Oliveira, com es

critório à rua 10 de Março n. 10, c como vítima o comerciário Sebastião
Vasconcelos Filho, residente à rua Buenos Aires n. 100.

As autoridades daquela delegacia, cientificadas do fato, compare-
ceram ao escritório de Luiz Pinto de Oliveira, na hora. ele ser fechado /

-O negócio, e efetuaram a sua prisão em flagrante. A b d d
·

t (IIO explorador da economia popular, visto ser o crime

inafianCaVel'j
ase' a «nova or em» nazIs 8. us-

�:il:e��:���l�t�:�e:;�:';n���e
ficará preso até o competente julgamento tração da Inter,.Americana para O ESTADO)

..................................................... ,. .

Principais finalidades da campanha americana na Africa
Washington, 22 (U. P.H - O se- PRIMEIRO - Destruir o poderio I rapidamente, adquirindo assim uma mais numerosas para travar bata-

cretário da Guerra, Henry Stinson, aéreo do "Eixo". valiosa experiência. lhas decisivas.
em. recente conferênci� c�m .os jor- SEGUNDO - Atacar Trípoli e SEGUNDO - Os aviões norte- Descrevendo a luta dos norte-
nahstas, mostrou as prmcrpars fma- acometer Rommel pela retaguarda americanos demonstr-aram estar em americanos o secretário da Guer-

. ]id�des da .atu.a! campanha �or_te- para destroçar seu exército.
.

igualdade de condições com qual- ra declarou que "a elevação de
\.afrIcana, � justificou as negociaçoes TERCEIRO - Fazer do Mediter- quer aparelho que lhes seja oposto "Guessa" os alemães atacaram vio\ com o almirante Darlan, indicando râneo uma linha de comunicações pelo "Eixo". lentamente e nos fizeram retroce-
que estas tinham adiantado os pla- com o proxrmo Oriente, que não TERCEIRO - As forças norte-
-nos das forças aliadas em vários ofereça qualquer perigo.

•

americanas estão aprendendo a
meses em relação ao que fôra pre- O secretário da Guerra expressou cooperar com os britânicos e fran-
visto. que as forças aliadas haviam obtido ceses.
As três principais finalidades des- três vantagens apreciáveis no Stinson descreveu as operações

ta campanha, de acôrdo com o que curso desta campanha: atuais como operações de fustiga-
>foi manifestado por Stinson, são as I PRIMEIRO - As tropas norte- mento, até que os Aliados, possam
seguintes: americanas acometeram o inimigo transportar abastecimentos I;! forças

Governo
depois guerra

Detroit, 22 (U. P.) - O governa- Quinto - Tma Corte Interriacio-
dor de Minnesota, sr. Harold Stas- nal de J ustica.
sen, cujo nome tem sido menciona- Sexto - Uma Comissão encar

-do com Irequê ncia como um dos regada de administrar o comércio
candidatos republicanos para as internacional.
eleições presidenciais de 1944, pro-I Sétimo - Uma Iôrça internacio
nunciou discurso no Clube Ecorió- nal de polícia composta de unida
mico de Detroit, em que propôs des navais e aéreas e de tropas me

que os Estados Unidos "se empe-I canizadas e moveis.
Jtl:rem no estabelecimento de uma .........._-.....---.....--..................._.........�..

organização permanente das Na-
ções Unidas do Mundo". Como res- AUa!ate CARIONI, O melhor!
ponsabilidades principais de seme- Pua Tiradentes 16.
Jhante governo mundial, foram
lembradas as sete seguintes:
Primeiro - O estabelecimento

de governos interinos em cada um

dos países elo "Eixo".
Segundo - Uma Comissão de

Aviação que "intervenha de forma
administrativa nas linhas aéreas
'iuteruacionals e nos aeroportos do
futuro" .

Terceiro - Um corpo adminis
trativo que fiscalize a "entrada dos
sete mares".
Quarto - Uma Comissão que fo

mente à instrução pública.

Não poderá
ser exportado I

Noticiou a "Asaprcss" que O in-Iterventor federal de Aracaju assi
nou decreto determinando que não
poderá ser exportado o gado desti
nado ao corte sem previa autoriza
cão da Comissão Central de Tábe
lamento.
A comissão poderá negar autori

zação sempre que a saída do gado
importe em prejuízo para o consu

mo de carne verde no Estado.

Autuado por aumentar o aluguel

Em correspondência para o "Diário de Notícias", a "Meridional"

diz, do Rio, que a polícia prendeu uma quadrilha, que roubava carvão

na Central do Brasil e vendia a particulares. Entre os compradores fi

gurava o prupr ietári o de uma fábrica de fogões. Os chefes da quadrilha
eram Valdomiro Andrade e Albano Ferreira Costa.

;'., ".,

·,��'iGi;·.

der, porém, ao fazer tal movimento
colocaram seu flanco em frente das
unidades ligeiras das forças norte
americanas. Atacamos com grande
violência e recuperamos a elevação.
Experiência desta natureza repre
senta um valor inestimavel".

quando faziam compras de Natal
. . I metralharam mais várias aldeias do

n�honal da In�laterra. Houve certo

Ilharam
horas a fio para libertar as i sudeste. Diversas igrejas foram atin

�lumero de. baixas. Numa cidade as pessoas que tinham ficado presas i gidas. Quando as defesas terrestres
bombas cairam num bloco de lojas, nos porões. Aproveitando as nu- I entraram em jogo, os aviões atacan
e os grupos de salvamento traba- vens baixas, os aviões germânicos I tes fugiram.

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

Metralhados
Londres, 22 (Reuters) - Os com

pradores de artigos de Natal se en

contravam entre a população que
foi metralhada pelos aviões ale
mães em três cidades da costa me-

Diz o cronista militar do "Diúrio
de Noí.icias ", elo Rio, que, em avi
so n. 655; de 30 de agosto de 1938,

I foi permitido aos sargentos dos
corpos de tropa e formações de

I serviço, quando exclusivamente em

'exercícios coletivos, servico de
campanha, manobras e servicos in
ternos, o uso de capote de '!)raça,
os quais seriam fornecidos, uma
vez existentes' em carga, para pa
gamento em 10 prestações, dando
disso conhecimento, para fins de
manutenção de "stock", ao Estabe
lecimento de Material de Intendên
cia provedor e a que seriam reco
lhidas as importancias desconta
das. Por êsses motivos, o ministro
da Guerra, em aviso de 11 do cor

rente, sob n. 3.252, dado à publi
cidade, tornou extensivo aos sar

gen tos reservistas, con vocados, as
mesmas disposições, sendo que a

indenização se fará em 4 presta
ções, em vez de dez.

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrõe.s

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

No Ceará, o casamento civil é
feito de graça, para os pobres
Fortaleza, 22 (A. N.) - O inter

ventor Menezes Pimentel assinou
decreto-lei disponelo sobre a gra
tuidaele do casamento civil e sobre
o bem estar e a organização da fa
mília. A isenção de pagamento
para o casamento civil só será go
zada pelas pessoas reconhecida
mente pobres, sendo, para êsse fim,
exigidas a necessária cer+idão de
pobreza, fornecida pelo prefeito da
localidade em que as mesmas resí
d irem.

O citado decreto determina, ain
da, que para o reconhecimento de
filhos naturais, os atos ficam isen
tos do pagamento de emolumento.
selos ou custas. Também é rele
vante a parte em que diz que 05
atos de aquisição de imóveis de
valor inferior a cinquenta mil cru
zeiros, ficam isentos de pagamento
de selos e taxas.

DR. AGRIPA DE FABJA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n· 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras -- Mo
léstias nervosas - Moléstias

Mentais
ConsuItils diárias das 5

horas em diante ,
A situacão dos estu
dantes convocados
Regulando a vida escolar dos es·

tudantes convocados o presidente
da República assinou o seguinte
decreto-lei.
"Art. 10 - Fica o ministro da

Educação autorizado a regular, por
meio de instruções, a situação es·

colar dos ãlunos dos cursos do en

sino secundario e superior íncor
porados, em virtude de convoca

ção, às forças armadas, por 1110tiVO
da guerra.
Art. 2° - Não se dispensará, em

nenhuma hipótese, a realização
ainda que parcial de trabalhos es

colares ou a prestação de provas
que bastem a atestar a habilitação.
Art. 3° - Este decreto-lei entra

rá em vigor na data de sua publi
cacão ,ficando revogadas as dispo
sições em contrário".

Alfaiate CARIONI, o melhora
Rua Tiradentes, 16.

Substituicões
no D.A.S.P ..

Ampliados os poderes· do ministro do Exterior do Japão ��J!f)�fr�1;Ki��,�r,i�ifi�
Nova Delhí, 22 (R.) - (Da A. Grande Ásia e acrescenta que os não será bem acolhida na China medida suscitará ainda maior des- �s:�W��o:�e����af:l�Sté i�6�1�1!��en���

F.!.) - Um eomunicadc oficial poderes do embaixador nipônico, ocupada que assim perderá a sua confiança nos países ocupados pe- um chefe de secção da respectiva
• A

_I! se f d SI.·· � id I '�.
M·

.

I· , . Divisão designado pelo presidentejapcnes �ec ar� q�e, .0 as as r�- sr. Hlgemlt�u, serao consr erave - representayao JU��o ao m!st�o �s. Japoneses no toc�nte a possl-I do DASP mediante indicação do
presentações diplemáticas na ChI. mente ampliados. das Relações Exteriores do Japâo bilidade da "prosperidade" atra- diretor.
na serão �gora coloc�d?.<; ,d�baixo Os círculos chineses des�� ca�i- e to�nar-se-á um ,si�ples est�dol vês �a}}?!ítica de cooperação comll_-c-o-n-1P-r-a-l-n-,a-c-,fl-S-A-�-1l-S-C-E-da autoridade do Mumteno dai tal pensam que essa modificação vassalo. Sem duvida a refenda os mpomcos, I LANE_\ é saber economizar

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE Dia" 31 - Grand_e baile - «ReveiUon».-Surpresas - Traje à rigôr1
o CLUBE DOZE DE AGOSTO, comemorando a entrada do ANO r�ovo, realtzará, dia n o SRU tradiciona t

baile de São Silvestre. - Dia 25, NATAL-BAILE�INF4NTiL, com inicio às 16 horaso
"r--·_""
i
I Ultímcs estilos de finos

MOBILIARIOS
acaba de receber

"A Modelar"

Vendas à vista e a prazo

REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser

rncéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à
adaptada à nova

MEe »

que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço corn sbs-iluta perfeição.
Também conserta quaisquer outras máqui nas como de ESCREVER. CA:"CULAR, etc.,

com a maior precisã� mecânica e a preços mód ico s.

R. João Pinto, 19. fone Il,,99.

TEMPESTADE E�1 HOLLYWOOD···I Um
Hollywood, Dezembro (De 1\la- I

ria Isabel Martinez, da Reuters -

especial para "O Estado") - Será
esta" carta uma espécie de boletim
meteorológico: contará algumas in
Iorrnar-ôcs sobre fenômenos deste
céu de Hollywood, habitado por
"astros "e "estrelas" muito menos
dóceis às leis naturais do que seus

"colegas" uo firmamento auten
tico.
Dentro de um raciocínio normal,

admite-se que uma atriz não goste
de contracenar com outra, quando
receia ou esteja mesmo convencida
da superioridade dela. Compreen
de-se. Por que passar para um pla
no igualou par-a um segundo pla
no, se pode ficar em destaque?
Mas o que dificilmente se acei

ta é que êsses preconceitos se ma
nifestem da parte de artistas que
não porlem temer confrontos e que
têm de antemão assegurada a sua

predominancia nas telas de que
participam. É o caso, por exemplo,
de ClaudeUe Colbert. É uma "estre
la" que só gosta de ser vista numa

nesga de céu, quando nossos olhos
não se podem distrair na contem-
plação de outros raios luminosos.
Foi, por isso, uma nota sensacional
o seu pedido para que, na inter
pretação de "So Proudly we Hail",
tambem tomassem parte ... e logo
quem?! Paulette Goddard e Verô
nica Lake,
Não se torna necessário dizer da

altura dêsse filme... Preciso po
rém, acrescentai' que êsse ";11ila
gre" é, aqui, atribuido á guerra:
trata-se de uma película patriótica
vibrante,

'

Mas - vejam vocês - enquanto
Claudette dava êsse exemplo de ...
coragem, Paulette, na filmagem de
outra produção, fazia feio.
Numa pelicula cujo título tradu

zirei por "Nós te saudamos com 01'
gulho ", Paulette Goddard e Clau
?ette Colbert teriam de figurar
Juntas pela segunda vez. Pois bem
(ou pois mal): a "descoberta de
Chaplin" não gostou do seu papel,
acho li-O secundário, indigno de sua
fama e de sua glória. Recusou-o. E
não houve outro remédio: intro
duziram-se na acão do filme as mo

dificaçfies precisas para que Pau-
Iette não se sentisse mal deante de
Claudette ... Note-se: elas são ami-
gas, amicissimas.
Felizmente, os casos vão sendo

resolvidos com maior ou menor

dificuldade, mas vão. Exatamente
COJ110 no "outro céu", o verdadei
ro, 110 de Hollywod as tempesta-

Ides cedem Iogar à bonanca. É o
que vale. Do contrário, os' direto
res emigrariam para o inferno, à

I procura ele um ambiente mais
ameno ..

�
I

I
;<

f
g
R
�

�
t
s
"
�

As Nações Unidas não
podem perder lempo

Salvador, 22 (A.N.) - Procedente de .Ioaaeiro , neste
Estado, regressou a esta capital o coronel George Lionel Li
mour Dawson Damar, visconde de CarIow, adido aeronáutico
à Embaixada Britânica junto ao governo do Brasil.

Ouvido por um dos jornais da capital sobre a sua mis
são na Baía, disse ser a mesma especial e acrescentou que "sa
bendo da imensidade da riqueza do sub-sólo baíano, nada mais
interessante e proveitoso do que entrar em contacto com os

seus centros produtores de matérias primas, as quais muito
esperavamos conseguir para o estorço de guerra das Nações U
nidas». A seguir, referiu-se aos produtos que o Reino Unido
está interessado em adquirir na Baía, destacando entre êles
cristais de rocha, e acrescentou que vai entrar imediatamente
em entendimento a respeito com as autoridades brasileiras. Fi
nalizando as suas declarações, o visconte de Carlow disse: "As
Nações Unidas não podem perder tempo. Tudo que estiver ao

nosso alcance faremos sem demora, com o fim de apressar o

dia da vitória tinal contra os naai-fascistas•.

I Farmácia «Esperança))
do

farmacêutico NILO LAUS

Alfaiate CARIONI. o melhor
Rua Tiradentes, 16.

o novo presidente
da Suica

Berna, 21 (Reuters) - O Conse
lho Federal Suíço elegeu o sr. Eri
co Cclio, presidente federal hel
vético, por grande maioria ele vo

tos. Parn a vice-uresidência foi
eleito o sr. Walter- Stampfli.

� Caspa 1 LOÇÃO MARAVI·
.'''''''''''''3''''''��= I UIOSA!

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(ediíício do

guerreiro

Esta fotografia mostra um sargento sul- africano - George;
Murray Smythe -- da Força de Defesa Sul-Africana, no mo

mento em que recebia congratulações do general Dan Piennar ,

por haver feito [ús a Cruz de Vitória por sua bravura. E' o

primeiro sul-africano a receber esta honraria. (Foto de "BRITISH
NEWS SERVICE", para "O Estado").

Para as grandes festas do

NATAL E ANO NOVO!
Com real economia no "preço, façam

desde já suas compras na

Casa Oscar Lima
SORTIMENTO RENOVADO

Fazendas, Armarinhos, Perfumar as, Pi
jamas, Gravatas, Artigos para Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados, etc.

(ons. Mafra, 11 Fone. 1.070

senhor na Caixa
Aposentadoria e

de
Pensões ......

Este

O "Correio da Manhã", do Rio, noticiou que ° sr. Miguel de Souza

Reis pleiteou o lugar de presidente da Caixa de Aposentadoria e Pensões

elos Ferroviários da Estrada Teresa Cristina. Como informa o Departa
menta de Previdência Social do Conselho Nacional do Trabalho, o re

ferido cargo está preenchido; além elo mais, a nomeação dos presiden

tes de Caixas de Aposentadoria c Pensões é da competência do presí
dente da República.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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hã mais comida e mais segurançaen
Chega a Copenhague a esposa de Grering

Estocolmo, 21 (U. P.) - Fon-I h I G
.

h d d referidas fontes que a mudança é
rec a oenng, acompan a a e dência nas imediações de Cope- d ida ã Ih di -

l'"tes espanholas bem informadas

I
seus filhos, chegou há pouco à Di- nhague, a qual é guardada por eVi/.

as m� ores. con rçoes a 1-

d d
.. .

fôrças alemãs. Acrescentaram as
men retas e a maior segurança

anunciaram que a esposa do ma-
namarca, on e a qumu uma resi-

existentes na Dinamarca.

Dinamarca

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

\ .............-.-----."_.....- .....-_....- .....- ....._-_._....-�.-.....-_._..- ....-.....-_..-.-....------.�

._r--r___�==r===C=-�=tI=��.� Ic::---' t,
I •

�1E�;=='�1=m�I=;=r;�·��E§�.�tfl-==;=;OO�_�-'f'==i! �.J33...·:i_ �CLW-l_____Efil§__ffiiE1--t �

.-�---=r
. ...--_��.I. f�':�! o aUa��!e J��e�a!!!to�a21 cidade 1
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DINAMITE PARA OS SABOTADORES

-..
Londres, Dezembro ("ServIço Belga de Informações", para "O Es-

tado" -- Vinte OLI mais belgas armados, apresentaram-se nas minas de
Bois Casier em Mar-cincl!e, na província de Hai naut, Dominaram os

ii guardas obrigando-os a conduzi-los ao depósito de explosivos, no 1700

I"
"O Lir-a 'T'ênl's ['!l"""be da V

- - - � �� nível da mina.

L.?'· Florianópolis, por s un oi.

l�O'�'
Depois de haverem removido 25 caixas de dinamite, 250 bastões de

retoria, d e s e j a. a todos 05
.

'" Iinamit 2 900 d 1 1 d f'ei l t d 1 �ro d t dii s e u s associado:; BOAS FES-
cnnamr e,.. e .onac ores e e elo re ar ar o e zo e ona ores co-

L.� TAS E FELIZN.'_'\ 'T'_Z\_ f_j". -k}
muns, os sabotadores dcstruiram as roldanas dos ascensores por meio

�
- -- -

1ifj de uma explosão que os fez cair ao fundo da mina.

_ I·�. se r�jI:'�1/0:;1�,��n�l��:�e���iI��d��I;:�171��:S���:ç;:s �;�co�.���;��sen��:�::��;!����Jl
I. j ----------�---------------------.---

� X :e ..@e.®'l!>""**�."IIil••e®$.�e••••e ..... \I!<iIII""••••:

.._"- LfiI=�M&m-��_••_a"_?-=.:::�_!p-.���_�__ i e E DAS i
A situação dos chauíleurs de : padrões maravílhésos, ííníssímo acabamento !
Rio,21 (A N)m:i�"i�'�' j�,� nã���'�l'" perigo para

: das melhores Iábrícas do país, sao :
Getúlio Vargas resolveu a situacão terceiros. A lieenca especial deve ! encontradas nos balcões da .m.
dos motoristas de mais de 45 anos, ser dada por prazo' curto, podendo � I!JJ W

prorrogando a licença para conl i- ser sucessivamente prorrogada, � 'BD"nuarern exercendo a profissão e mediante novo exame de saúde, ao

��"'"'. tl.,'.providenciando 8. aposentador ia qual o candidato deve submeter-se
para os inválidos. periódicamente. Verificada a irn-

1100S sPel:tSll�Jcl1teensteteJ>cll11eOuS" �'AclelsI.l.,c).aeclllc171 possibilidade de exercer a profis- �_'. -
� _ são, o motorista deve ser con si de- W •

para motoristas acima de 45 anos rado inválido, a-fim-de de lhe ser � DI-áriamente recebemos novídades •será concedida mediante exame concedida aposentadoria pelo L _ •médico, a-fim-de verífícar se a A. P." •

co_.nti_nua_<:ão clo

........ex_ercl_·cio_cla_.pr_o-____: Rua Felipe Scbmidt, 54-fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALfAIATARIA « O

Florisbelo Silva
Ternos sob medlde ..(asemlres nacionais e estrangeiras.

Brins de primeira qualidade-Carcás-linhos, etc.

Servico garantido-prontidão

Comoanhia
,

c Aliança �a Haia. JUIZO DE DIREITO DA COlVIARCA
DE TIJUCAS

Edital de praça com o prazo de
vinte dias

O Dr. Mamilo da Costa Coimbra, !
Juiz de Direito da Comarca de

Ti-,[ucas, Estado de Santa Catat-i nn,
na forma d a I ci, etc. etc.
Faz saber aos que o presente

erlital ele praça com o prazo de 20
dias virem ou dele conhecimento
live{.em. que no dia 18 ele Janeiro

próximo vindouro, às 10 horas, o

Oficial de .Tustica, servindo de Por
teiro dos AudÜórios dêste Juizo,
no Edifício da Prefeitura Munici
pal, desta Cidade, vender� em has
ta núbl ica a quem mais der e

maior lanc� oferecer, os bens per
tencentes aos inventário do finado
JOÃO SEVERINO DA SILVA, que
vão a prara a requerimento do in

ventariante ,TOSg SEVERINO DA

SILVA, para pagamento de custas,
impostos e mais despesas _dO refe
rido inventário, os quais sao os se

"uintes: Lote único: Um terreno

�i to em Til11bé, 10 distrito dêste

Município de Tijucas, COI11 85, m.

80 de frentes por 400 metros de

fundos, a área de 37.750 I11q.; ex

tremando ao Norte com terras de
Manoel ZefeI'ino e ao Sul com ter

ras de José Severino; a Leste com

ditas de José Leal e Oeste com

quem de di reito, no valor. de Cr$
450,00 (quatrocentos e cíncoenta
cruzeiros). E, para que chegue ao

conhecimento de todos, mandei

expedir o presente edital que será
afixado no lugar do costume e pu- I

blicado peja imp rensa , tudo na

forma da lei. Dado e passado nesta

Cidade de Tijucas, aos 14 de De
zembro de 1942, Eu. Schasti ão Re-

i belo Escrivão interino o escrevi e

I assü;o. (ass.) Mamilo da Costa
Coimbra, Juiz de Direito. Está con

"

forme. O Escrivão Interino Sebes-

______.......... ...... ..........._ ."',.....""""'''''''',''''', tino Rebelo.

Fundada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e MarítimoB

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas;
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
- 54.700:000$0t)0
- 3.929.719:000$000
» 28,358�7t7$970
• ·B5.964:965$032
, 7.323:826$800
- 22 354:000$000

UNICO)

QUARTO
Aluga-se um, espaçoso, bem

arejado. Tratar à rua Curitiba
nos, 14. 15vs�8

Diretores:
Dr, Parnphllo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanío José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica,

Agente em Florianópolis

·CAMPOS L O B O & (ia.
SCHMIDT N 39RUA FELIPE

cOZital 19- TelelJhonel083-End. Tel••ALLlANCA-

Sub-Agente em Lagu:no, Tubarão. Itajaí,
Blumenau e Laqes.

'"

GASOGENIOS
TlPO "C. E. G."

OS mais aperfeiçoados e de melhor
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedores.
Peças avulsas.
FABRICANTES:

G A SOS I L L T DA.
Rua da Conceição N.o 343 • SÃO PAULO

A CASA 43
RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortimento de

BRINQUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL
_..._

Fazemos descontos especiais para as

associacões recre:ativas e beneficentes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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escaparam
Nova Iorque, 21 (U. P.) -

b
- I id d

. .

I
.' Hamburgo.

U
A'

ti
.

I -' em arcaçao a. ve a, e provi a e mau; tripu antes-passageiros eram
T d AI •

ti id dma agencia no retesa a ema m- '1'
-

I "H " G' f'
.

I d o os e es exerciam a IVI a es
- . motor auxiuar. Esses quatro a e- err iesmann, o reia o '_1: ,. d S Iforma que 4 alemaes conseguiram - - D' M b d B "1 " K t D '1 d comercnns na Amenca o U e

h B denoi d 68
maes sao Iro ay em, e re- acoma, ur OI, emprega o

d I d dc egar a remen, epois e .

b lecid d 't" d M b K ti
ec araram que no ecorrer a

di de vi t· d feit t 1
men, comerciante esta e ecr o em o escn ono e ay om, e ur

t
. .

Ias e viagem, en o ei o a ra- A' d d 1 25 d P k t t I ravessia avistaram apenas qua-
.

d d B A'
Buenos Ires, es e 9 ,e os e- ozor y, cons ru ar nava em

t b I
.

vessia es e Denos Ires em uma ro vapores e uma a ela.

A �osição cio comando do
"eixo" na África

Londres, 22 (R.) � Segun
do as {lltimas i,Jformações
do Norte da África, as fôr
ças do general vc ri Nehrínq
encontram se, p ro v ovelmen-

í te, em situação muito difi,
� ci] na 'I'u rrís io , com suas

� linhos de comunicação se-

I.
riamente ameaçados
A posição dos tropas do

comandante alemão as-

I. sern e lh o se à das fôrças bri

� tânicc.s e gregas, em 1941
l!l depois que os alemães to

� rn-o rc rn o monte Olímpio e

� ps.aso.r sm a dominar, com sua

� oviaçfio , todos os caminhos

� de �bastecimento dos alia-

I
dos. Naquela ocasião. ficou
evidenciado que os britâni
cos nada mais podiam fo

I zero o que. segundo tudo

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo- ! I indica, parece que se repro
� duz agora com as fôrças

dações poderão ser pedidas p r carta à , alemãs na Tunísia.
Londres, Dezembro - ("Serviço Belga de Informações", para "O gerência do mesmo estabelecimento i:

Estado") - 'Cm poeta nacional socialista apresentou um manuscrito a f TROPICAIS INGLESES

seis editores flamengos que o regeil aram todos sob o pretexto de cscas-
.-......----------- ---.�---- .........-._-...._, O mais variado e helo

scz de papel. I INTELECTUAIS EUROPEUS CONTRA A NOVA ORDEM stock da praça
o jornal nacional socialista "Volk en Staat", acha essa desculpa Londres, Dezembro ("Serviço Belga ele Informações", para "O Es- O P A R A I S O

muito "extranha, para não elizer outra coisa", tomando-se em considc- tado") _ A hosl ilidade dos intelectuais flamengos') em relação ao nacio- Rua Felipe Schmidt, 21

ração o fato ele estarem sendo publicadas outras obras de toda espécie. nal socialismo, foi amargamente criticada num comentário transmitido

pela rádio de Bruxelas, controlada pelos alemães.

O locutor declarou que os possuidores de um "diploma feito de pele
de burro", haviam provado ser realmente burros, porque não compreen
diam a grandeza do nacional socialismo. Depois de haver qualificado os

intelectuais de "saboteurs", acrescentou:

"Que os intelectuais abandonem suas maquinações negras e, se

puderem ainda se readaptar, que o façam rapidamente antes de serem

sacrificados pela Nova Ordem.

Quatro alemães

-

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agricol·a
de Santa Catarina
Rua Trelano n.O 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlftcadc
D. 1 em 20 de Setembro de 1958.

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

FLORlANOPOLIS
E.MPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal pare 8 venda

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

Paga todos os ceuaens das apólices Federais e dos Estados I
de Sio Paulo. Minas Gerais e Pernambuce.

Mantem carteira especial para administração de prédios, I
Recebe dinheiro em depósito pelas IImelhores taxas :

C/C à dísposlção (retirada livre) 2Yo
CIC Limitada s'}b

ICIC Aviso Prévio 6�
CIC Prazo Fixo 7% IAceita procuração para receber vencimentos em to

�lH! 88 Repartições Federais, Estaduais e Muníclpals.

OS TRAIDORES NÃO ENCONTRAM EDITOR

A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

das da Nação, exige que todos os

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
+ares podem exigir, sempre que ho»
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada ín
formante prove o Que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional.. (D. E. M.).

I,

I

em barco DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

E Saltará da (ama

Disposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diariamente um lit...
de bilis. Se ii bilis não corre Iivremenre, os ali

mentos não são digeridos e apodrecem. Os gasea
incham o estômago. Sobrevém a prisão de ventre,

Você sente-se abatido e como que envenenado,
Tudo é amargo e I vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a CAt1SL

Neste caso, as Pílulas Cárter são extraordi
nariamente eficazes. Fazem correr êsse litro de

bilis e você sente-se disposto para tudo. São

suaves e, contudo, especialmente indicadas para
fazer a bilis correr livremente. Peça as Pílulas
Ceecer. Não Aceite outro produto. Preço: 3$000.

um

Divisão italiana nos Pirineus?
Zurique, 21 (R.) - Uma divisão italiana chegou ao sopé dos

Piri-Ineus, anuncia o "Journal de Genêve ",
A mencionada folha acrescenta que isso "não indica, necessaria

mente, a possibilidade de um ataque italiano à Espanha, pois não existe
razão para que o "eixo" não respeite o desejo de se manter fora de

guerra, já externado pelo general Franco".

Hospital de Harnônia
HAMÔNIA

Alta cirurgia Ortorpedla - Parto - Cllnic a mê
dica de Adultos e rie Crianças. Doenças da Nutrição
Radlologla cllnie a (raios X). Lahoratnrío completo de

enállses clinicas, Eletricidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e contortavel

S a no uanol
CONTEM

Médicos: DR. CES.�R AVILA - Formado pela Facul
dade de Medicina do Rio de Janetro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E 0L1VEIRA - For
mado pela Paculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo cio Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratórío Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFO�OS,CAlClO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

O. Pálidos. Dcpaup.,adol.
E'Cjotados, Anêmicol, Mãe.
que criem MlIgrOJ. (dançai
raquíticas, r.c�berão I temi-

fic&ção 9tJ�1 do olg.ni�mo
com o

ri D I·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Cartazes do dia o decrescilno da produção da
borracha 110 Reich

'----<r-.

CINE RE.X
- FONE 158'1 -

A's 7 1/2 horas

Noiva por um dia
<Com Franchot Tone e Robert

Stack
Complemento Nacional (O.F.R)
rtine jornal brasileiro 2 x 118

Preços: Cr. $3,00 e 1,50
Livre de Censura

CINE ODEON
- FONE 1602
A's 5 7 1/2 horas

A vinganca das
DaUons

Com Ranàolph Scott. Kay
Francis e Br i an Dorrlevy

Complemento Nacional (O F.B.)
Atualidades RKO Pathé News

(Jornal)
Pr e ço s: Cr. $2,50 - 1,50 - 1.0(

Irnp, até 10 anos

Londres, Dezembro ("British artificial sem contarmos com as
1\'e\\'5 Service", para "O Estado") outras necessidades da indústria
- Falando numa reunião de ho- bélica.
J11ellS ele negócios no dia 14 de no- "Acresce que atualmente o car

veuibro em Hamburgo, o sr. vão deve ser transportado desde a

i.\leinberg representante do Trust Si lés ia até os longínquos terrító
Goering, focalizou o problema da rios conquistados no oriente".
escassez do carvão, na Alernanba, Os circulos econômicos de Lon
com as seguintes palavras:

.

dres, revelam que a prorlucâo to-
"Hoje temos que abastecer toda tal de carvão da Alemanha é de

a Europa. Só a Itália nos consome cerca de vinte e sete milhões de
cerca de um milhão ele toneladas toneladas anuais, o que rep resen
de carvão mensalmente, além da ta um número inferior ao da pro
Dinamarca, Noruega, Suecia e Suis- ducão britânica.
sa. Além disso, o aumento dos Ãssim, se considerarmos que o

transportes nas estradas de ferro carvão é a base da produção i ndus
germânicas duplicaram as necessi- tr-ial, veremos que a extracão de
dades de carvão, assim como acen- important ecombustível

..

decidi
lua-se tambem o consumo elo car- rá do resultado da guerra moder
vão, em virtude dos imperativos da na. Desa forma, ainda êses fautor
manufatura de hidratação do car- vem contribuir para a derrota da
vão para o preparo da borracha Alemanha.

_ -----o--

IMPhRl i;L
- FONE 1581 -

A 's 7 1/2 horas

O papagaio negro
LuliCom William Lundgan e

Deste

Os novos bandeirantes da
la.voura. Nacional O.F.B.

Preços Cr. $2,00 e 1,50
Imp. até 11) anos

_--

A óPERA "CARlVIEN" FOI INTERDITADA PELOS NAZISTAS I

Londres, Dezembro ("Serviço Belga. de Informações", para "O Es-I
tado") - Segundo noticia o "Oversess News Agencv", as autoridades

Ialemãs na Bélgica, interditaram a ópera "Carmen" depois de uma ma

nifestação anti-germânica que Ir-rompeu dnrante uma elas rejncscnta-•
I

ções ela obra prima de Bizet, no fim da semana. I
A manifestação deu-se no segundo ato, no morncn tu em que Carmen

pede a libertação de seu herói. Essa referência à Liberdade, provocou
na assistência belga aplausos tumultuosos.

No dia seguinte, as autoridades alemãs, exigiram a alteração de di
versas frases no texto do libreto, afim de prevenir novas demonstra

ções. MIJe. Mertens, que representava o papel de Carmen, recusou aceitar
as alterações e os alemães então interditaram a ópera completamente.

Camisas, Gravatas, Pílames
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA
Rua Trajano. 12.

Prestígía o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

•••••••••••••••••••••••••
G •

: Farmacia Esperança:
,- A SUA FARMACIA a

���������: Rua Cons, Mofrc 4 e 5 FONE 1.5�2 :
!.,' Entrega & domicilio ..
le e
.G.•..••..�.•;•••. �� •••••

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
i Para conhecimento de todos os elementos que tomaram parte ue

: desfile do Dia do RESERVISTA, transcreve-se o ofício que à Diretoria

I
: da Cruz Vermelha Brasileira dirigiu o Sr. Capitão Davi Taulois, Chefe

I
da 16<1. C. R.

Consultas: Das 14 às 11 horas. í Esta chefia teve a. seu encargo a organização e direção dos festejos
Rua Vitor Meirelles 22-1' andar. comemorativos a data do Reservista do Brasil, cujas festas transcorre-

'ram brilhantissimas e deslumbrantes, tendo sido apoiada por todos os

--.._-... ! elementos que estão ligados ao Exército, cumprindo-me no entanto, 1'e

Alfaiate CA,RWNI. o melhor! I saltar a colaboração eficiente de V. S. e de todos os elementos que es-

Rua Tiradentes, 16. I tão sob vossa digna direção.
Agradeço profundamente o auxilio que me prestaram, para que me-

Clínica médíco-círürgíca do I
'

lhor pudesse cumprir a missão que me foi confiada, o que consegui dada
DR. SAULO RAMOS

'

a boa vontade encontrada nos vossos elementos, o que veio cimentar,
Especialista em moléstias de ainda mais, o ótimo conceito que já desfrutavam junto a esta chefia.

senhoras - Partos. i . .
.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

etI'l'
Aproveito a. oportunidade para renovar os meus protestos de consi-

. tômag.o, vesícula, útero, ovários, deração e estima
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

I'
.

PI,AS'I'ICA DO PERJNEO _ Hérnias. Daví Trompowsky Taulois
hidrocele, varicocele. Tratamento sem <I Cdor e operação de Hemorroides e vario Cap. Chefe da 16< . R.
zes - Practuras: aparelhos de gêsso, I N. R. : Pelo Gabinete do Sr. Dr Interventor Federal foram entre-
Opéra nOI!! Hspítaís de Florianópolis.

.

Praça Pereira e Oliveira. 10 -

I
i gues à Diretoria da Cruz Vermelha Brasileira dois cheques no total de

a <-1
Fone, 1009

I'
1.500 cruzeiros, contribuição do Município de Jaguaruna.

01'... o: Das 14 às 16 horas, díarta-
mente. ..�---..:..._----------------------

-- \ Não procures conhecer o que r A

Os órgãos da Estatística. �ilitar

I se pensa nas esferas oficiais· tem aporo legal, quando Intimam

(ICiARRILHOS TALVIS - " ,

'

I
o produtor e o vendedor a mostrar

.

I
sao segredos díflceís de guar- o que possuem em seus estabeleci-

Cr$ 0,40 cada. Caixa Cr$ 36,00

I
dar. (L. D. N.). mentos. (D. E. M.).

CASA MENDES
----

m=!!I.!I·�2.e.W!I.iI!!;:E ••••QIR!I!!!!B ill!I.""'-!J!!._lItI
... IISW�=II•••••••_••_a 1111 lIIasrlil

------------__ ·lfilp.;;=:���:==id;Z=:====;m - :=:=H=:DIi�1 II. ===:!I=Dai�I===I�I=51=======1n

Declaração I iiii'
..···�····· ,.................. ..•.._.... •.....""�............._.5....D...�..

ii
Ana Curcio: residente à rua'!!ii T E-NH A J U I ZO II!

Felipe Schrn idt , declara, para: f:= I :�:a
fins legais, que perdeu sua ca- I iS;! !iii
derneta da Caixa Econômica. i �lii� Di
736 15VS171��1! r"'_� TEM síFILIS OU RéU. =1

:�; i ;i,....JIt}&t\CAiSiO� - � m==

nU�rl.§1.Aluga.se um, bem ,Ii � t!1 "� . iii
'l u JUespaçoso, com ou ,Ui MJ\TISMO DA MESMA 0=

.

lI!l5i<!
__

-
__._-_ sem pensão, com 2 janelas de!H ii

HUMILHAÇÃO A UM PADRE

[(rente, à) rua Tiradentes, 18, t ".IH; ORIGEM? USE O PO- me
Londres, Dezembro - (" Serviço Belga de Informações", para "O b d T t'"

--

so ra o . ra ar no mesmo. •••� ==�
Estado") - Os belgas ria cidade de Mechclen aplaudiram um padre de IOvs. - 4 1!.!!lI_:! PU LAR PREPARADO �origem judaica que caminhava pelas ruas usando a estrela amareladc;m ii�

David, insígnia que os nazistas obrigam os judeus a ostentar. Não tenhas dúvida em de- .eu ··a
A 1·· 1 _. nuncíar um "qu!'nta-coluna", II; r

..
I_
••

po reia arerua interveio e prendeu o paclre, cujo único crime fôra
g

••••

o de haver observado os regulamentos anti-hebráícos. por mais que pareça teu amí- .��" 5E::
go; não merece tua estima um !:�! 55!!
traídor da Pátria. (L. D. N.). iii! ii

Quem sonegar informações à Es- •••• !"!i)
. S d d ==:= A SIl.o'ILlS ATACA TODO O ORGANISMO .:a

tatística Militar, trabalha em pról e as estampa as e lisas 00'. 1.' as..§

de país inimigo. E, nesse caso, Perfumarias armarinhos e. O Fígado. O Baço, o Coração, o Estômago, OS ii
será julgado, militarmente, como modas. Li;"hos ingleses. ii Pulmões; a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres iii.nimig-o do Brasil (D. E. M.). I O P A R A I S O mi O R t' C

.

Q d d C mil

l_DOS SSOS, euma lsmo, eguelra, ue a o a-
M

-A-:----.--...--d----il------------- Rua Felipe Schmidt, 21 III: bele, Anemia, Abôrtos e faz 08 indivíduos idiotas. ii
ssoclaçao OS uonstrutores Civis do RI! Inofensivo ao organismo. Agradaver .

Compra-se -.11 como um licôr rl.illEstado de Santa Vatarina o ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como ==

Compra-se uma máquina ,_
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo fJã

Assembléia Cieral Ordinária de costura "Singar" usada, II da. mesma origem .

m:

De ordem ào sr. Presidente, a de acôrdo com o ar· em parfai to estado. 'Tratar ••!. FALAM CELEBRIDADES MEDICAS li
tigo 9 dos Estatutos, convido os sre. 8.ss(lciad�s a compa. na casa n. 42, do Largo Ge· 011 Sobre o preparado ELIXIR A compoaiçllo e.o Babor a- ii;recerem DO próximo dia 30 do corrente às 20 horas em eural Osório ln «914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re- m.

nossa séde 8ocial, à rua Felipe Schmídt, n. 2 (sobr'ado) == que o tenho emp1'egado, em comeodam-no como arma de MIl

d 1· á Cabelo8 brancos t LOÇÃO == oB caSOB de indicaç!lo apro- facll maneio para o públIco f'iB
on e se res IZllf uma sessão de 8ssemhléia geral ordi- MARAVILHOS�"! II prlada (aifiUs em varias de no combate á aif!Ue, quallda- i!J
nária, para eleição e posse da nova diretoria para o ano i�:a suas manifestações) os resul· de1 que frequentemente a- =m
de 1943.

AinDa se
Um QUARTO

...8 tados têm sido satlsfatorios, orovelto no Ambulatorio da 8!iii

Florianópolis, 22 de Dezembro de 1942. - i;ii pois são rapldos e duraveia. Maternidade de Santa Maria. ªfii
para solteiro ou •••• ..no

Estanislau Makowiecky casal sem filhos.-Tratar à rUa lEu Dr. Washington Ferreira Pires, Dr, Silvestre Passy. Eü
Secretário Tiradentes, 5i3. II iii

:3 v
- 1 1""48 30 7 �=�==�"rr.!ntl���9==�=�I=IJI==��"'r=u�grq==��..:!=:=�tn=��m!��: '!; ==�
.... í ' V(:.-- I �����_���;;;;:�!�:i;.�.;;_�.1a.�.;:�.;�1;�.t"�J;;.�:.�.��t;�'�U,4&i.�.'l_ == �=

Crédito Mútuo Predial
Prop:-ietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à ;Jrf'stamista Maria Sevetlna da Conceição,

RESIDENTE EM FLORIANOPOLIS.
posauidor a da caderneta n. 65�2, o prêmio

que lhe couhe em mercarínrias, no valor de rs.

o, $6.250,00
contemplada no sorteio fie 5 de Novembro de 1942.

4 de Janeiro
Mais um formidável sorteio re a líza rá a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 4 de Janet o t<b-.teira)"
com prêmios no valor de

Cr, $6.250,00
Não vacile, Adquira já a sua ca deruetu na sé de da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00

CASA MISCELANEA. distríbui-
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Tr-aia
no. 12.

AJUD,(\ A COMBATER A
TOSS� E R5SFRIAlIüS

*
TOSS sO PODE FAnR BEM

DOENCAS DA PELE
E SIFiUS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. narasíteses. furúnculos,

úlceras.
Tratamento elas afecções do

couro cabeludo.

Dr, TOLENTINO
DE CARVi\LHO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Terca-feira, 22 de Dezembro de 1942
'"

"Vacas leiteiras"
ConlO é feito

piratas nazistas
reabastecimento dos submal�inos

No próximo dia 22 serão
vendidos em leilão, no pre
dia n- 56, da rua Conselheiro
Mafra., às 17 hora!", os se

guintes móveí s e miudezas:
Móveis para sala de j-mta r,
com mármore f' vidro "bi
zauré". crtstalei ra s, "buíett",
"etagére ". mesa elástica, ca
delras (estilo moderno),

Drnduç� n de P'etro"'oo "hureaux", guarda - louças.
I uU u li U Iii guarda - roupas, (para sol-

feiro e casal), com espelho,
Nova Iorque, 22 (R.) - A produção de petróleo ameri-! e sem e spelho, mesa elástí

cano está sat isf'azendo às necessidades básicas das indústrias de I ca americana, armário 18-
guerra, declarou o secretário do Interior, sr. Harold Ickes, em I queado, lavatórios, pentes
discurso pronunciado 110 Clube de Economia, desta cidade. ,I detra, mesa de cabeceira.

Declarando que os Estados Unidos contam com cêrca de camas pena casal e solteiro,
20 bilhões de barris de óleo CiÚ, acrescentou o sr. Ickes que cadetras, mesinhas, louças,

I era esperada � exploração d� novos c�mpos. pe tr o líferos, capa- vidros, e outras miudezas.
z es de produzir 400 mil barris de petróleo diariamente, em 1943 705 4 vs-3

',900
mil barris, em 1944; 1.200,0'10 barris, em 1943, e 1.600.000

em 1946, Acentual! t�mbém o secretário do Interior o grande As anedotas e piadas aparen-
• prog re sso alcanç ado em matéria de refinação de petróleo, sendo temente Ingênuas são grandes
'verdadeiramente espetaculoso o aumento de capacidade de pro-· armas de desagregnção mane

àução do super carburante para a aviação cuia produção é duas ladas pela "quinta-coluna".
vezes e meia ma:or do que seria passiveI se prever há um ano. (Jj. D. N.).

II .....(>*<-H·...·++�H·;.+..•..•..•..•..�•••...-O-.+·+.·..·..·..·..·...·..·�·••·..+:..�f+...........•....·-�-..-H-..-�-�-"-·-�-·..·++�� •••.+.� • 4> .. ,. • � • • .. • • • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. _ � �.._ .. _ .. _.. .. • _.. • .. �.. : I

1�: D .0.10'triow .1 e- E-'�II I' :i�
I :i: l_"\ Il � lL ("'! '-. O lH'O .� "- L-:l.. :fj
I i: Os mcis luxuosos e de cbsoluto precisão �
,� �
I+t. Relógios de aço RECORD, AUREA e ASCOT. +.�J.
! +;). Artigos para pr-es en tes , ..f,�

11· PRATl:RIAS- CRIS'TAIS- FG:RCEl,ANAS ..:�
+.+ e FAQUEIROS DE PRATA e AÇO. .+.

1� �.:. Ee cç
ê

o de ética co rn pte to -Garante se a exata .9.
+ observância da receita. ..

I? �

Dr." Edgard Pinte de S'ouza -, :+:%: Acabamos de receber as últimas novidades, diretcmente dos 1:'11,:1 v ,i
y,..

Estados Unidos, de p'ulseirrrs. colares e chotelc ines ....�
I .. de c uro, de 10 e 12 quilates. .+�

Mé1ico - cirurgião da Casa de Saúda São S�ba�!ião. Formauo na I �t� .....
faculdlHhl de Madicin:t da U.'liver,;ida.:la de Sjll Paulo. on1a fui assistente

I' t'.+ Jo_,',alheria ESN1F.JR'' L""""""D' ...L.,.A_ +.:�efetivo da C:Hiaira. da Tacl1icll Cir,úr,Jica �e!lida nela Pro!. Ed!ilu'l�� Vas- .+.
.

: i
eeneelos. Ex - i!Blil\�!lla d:J Pre]. Bma Ilt I tIí�ille 1i!!JfO. Com nratíca de :. �.+;
mais de '{ nuns na Clínica Cirú�qir.a da Prol. Alípio Cllrraia Neto. Com! ••+ -

" ...�-
estágio d3 eS;Jer:blhação nl Hlsllital ChaFiiá de Berlil:l1 í3erviçQ UO Protl.:. RU A TRi-l JANO, 4 - FLORIANOPOLlS I'
Sauerllru.::n) e !�llS ciJnicas d�s .�rofs. K0!1ietzny .. de H�mhurgo. (l Schmieden. I ..4. +·t* Fran�ilori; Clr�\iJHI. da TlrOl�e. est0lt!a:;J. lut:lslm:; de!gad) e !Jr�sso, II t � � +._,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

•...tl!Jado e .'11113 lllllilras! selOS. ulero: OVl1�,OS•• rms. Ilfi!stala e.heXiíla, t�•••".".++."+""+",,"."."."'.".".++."." ++.""."""""."'."••••'" +f + + :++:�+:.hérnias. hH1rocsia. varlcocele e varizas. C,fUl·;l\il dos OSS03 e arllc�laçoes. \
""

t eí1contrado diariamente das 9 lu. da manhã ao meio diil. na Casa de i D L D O t -I t RAf'Si!JÍde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da lard�. à Rua Fernando I r" auro aura U ro "I O O sem pern�s na
.

Máchalill 6. tel. 1.195. Residencia: Rua (lu;)r!!} Sclmlel n° 2, Tel. 1259 I' I' ti Ib

, II

. ------.-

A
. , Doenças de Spnhoras·Viiis

Yltln18S dO c!lncer n� Innl�ferr� \ Urinárias. . . Londres, 21 (H.) - O ol'icial D,viador Colin Hodkinson, ele 22 anosII U .

li II! UIDl UI Tratamen_to especializado de idade, o piloto sem pernas, depois de haver completado o seu treina-
Londres, 21 (Reuters) - O duque de Gloucester, presidindo a reu-' das. fifpcç�e� do" aparellH'

jmento
operacional no "Spitfire", entrou para um dos esquadl'ões da

nião anual da Campanha do Império Britânico contra o Câncer,

acen-I
g.emtal f�mlnlDo (UterO, Ová- linha de frente da RAF, encarregado de ataques, anuncia o Serviço de:

tuou que desde o início da guerra o número de pessoas mortas pelo rlO�, Tlompap, etc.). Tra Infomul,ções do Ministél'io da Aeronáutica.
câncer, na Inglaterra, fôra cinco vezes superior ao das vítimas dos ata- tament() !D,�derno, p.,or pro· O esquadrão, depois de nele ser incluido Colin, já vôou de uma base_
(]ues aéreos. CeRSOB eletl'l C08 da G <)NOR O piloto Bader tallllwlll sem pernas comandava sua ala.

As pesquisas contra o mal lHosseguiam entretanto, com rigor :re- RÉA AGUDA E CRONICA
' ,

dobrado, acentuou o duque. o que parecia impossivel por ocasiii.o da E TODAS AS SUAS COM-
declaração de guerra. "Embora a maioria dos centros de pesquisas PLICAÇÕE�, sob contro·

europeus deixasse de cooperar, acrescentou, é animador saber que os I� endoscópicl) (U R E-
Estados Unidos continuam na luta contra essa moléstia, ao passo que n8 T R O S C O P I A ) e de la bo
frente oriental a Biblioteca Lenine, de Moscou, escreveu recentemente ra to ri ().

pedindo-nos os últimos dados sobre o problema do câncer. Seria moti- Fisioterapia - Diatermia e

vo de graças se o sinal da derrota dos nossos inimigos fosse acompanha- fnfrB- Vermelho.
do da conquista final do câncer" - concluiu o duque de Gloucester. CONSULTAS' Das IO-i2 e

àflS :i 5.

ICONSUL'l'OR!O: Rua Tira-
dentes, 14 Fone: 1 f)63.
RESIDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.

.

760

Londres, 21 (U. P.) - Berlim vaI da rádio emissora de Berlim
anuncia que os submarinos ale- �. .

�

d t d anrmou que os submarinos, nesse
maes po em operar em o o o I •

AtiA ti
.

d f lt d oceano, se reabastecem por meio
an lCO, sem o riSCO e a a e

\. d
.

I
. . .

b tí I O t
.

t
e navios petro erros especiais,

com us rve . comen ans a na-

Ciabinete Eledro - Dentario do Cirurgião Dentista

José C. de Borba (Calô)
Ex·dentista do Patronato de Anitapolis

Clinica e Protese da boca.· Especialista em pontes
e dentaduras duplas.- Dentaduras anatc.micas de Pa.ladon,
sem aboboda palatina (superior): novo sistema,- Estrações
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

Trabalhos mOderni8ados, sob absoluta garantia.
-

Rue. Deodoro, 16.

RWi'íWi!' r f'

dns
•

leilão

tA d" I itei isso, os submarinos estão em con-
que em o nome e vacas et ei-

ras". Disse mais que tais petro- dições de operar durante longo
leiros podem submergir, como

I
tempo, sem interrupção, diante

submergem os submarinos. Por
d t _1 Estados Unida cos a uos sta os m os.

(.lL

,I Realce
�

'j
I
I
iI
'I
!

I

com umbelezaa sua

«Relojoaria
Rua Trajano n· 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

TREMEL
30 v -5

Aparelhada para concertar Registradoras, Numera
doras. vitrolas. máquinas de escrever, calcular, coser,

aparelhos fotográficos, telefones. eic.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

Os elementos colhidos pela Esta·
tística Militar são absolutamd,lt'
secretos, e seryem sómente a fin.;

Imilitares. Negar-se a fornecê-los ou

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas _......."!""!" ...... ..,... �_-,
leis do País_ (D. E. M.). 758 vs- 8

lindo e' moderno vestido comprado na popularíssima
JÁC800

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

r,ão esqueçam, Casa M.acedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Traiano, 8

,

t
____________________________________________________________________________________________________________________=-__�s
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D '1. R nUJO OLHOS, OUVIDOS
l. J:� n ��_ ""'NARIZ, GARGANTA IEspecialista, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C· � Peja manhã, das 10 às 12
tDfHH..nttHi! A' tarde. das 3 às 6

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

Dr. Mf\DE1R.A NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de A rerteícoameato e Longa Prática DO H!o de Janeiro

Con"ult""" Pala iniUlhã: às lerl;�s,.lluinl�S e sanndos, das 10 ás 12
• iii ... '" harss: ii tarde, díeríamente. das i5 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Resldéucía: Rua Presidente Coutinbo, n.

Ora. josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das llj às 17 horas

Rua F. Schmidt, 39 (sob.)

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������a��o �:�
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-foterrro do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias iuternas de adultos e or is nças,

Consultórto: Rua Felipe Scbrnidt n. 38 - Tel. 1426
Res+dencle: Rua. Visconde de Ouro Preto D. 70 Tel, 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.
-----------------�-_._--,----_ ..

D• AUr.USTO DE PAULA Diretor do Hos�Hfll
• • \I !t da Ca!,iti�clll. do

Flonanepo!w
Residência e Consultório: Rua Vtscoud e de Ouro t'rl-'Ui 51

(próximo 9.0 Teatro),
Cirurgia geral e Doenças de Se1Jh()f<ls.

Ftstoterapta: Dtatermíu, lnlra-ve rmalho e Ultra.Vluleta.
CONSULTAS: Dtarlamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

D... CAV,h. c I 1\ ('<_. flD A,
, ..J " '\ J i..-I\ ·",tf\ r,

Oculista do Centro de Sdúde e do HosllHa) de Caridade
Ex-interno do Serviço do Pretesser Lnõnídas Perreíra e ex-estagiário dos
ServiC05 do dr. Gallriel tIa Andra!ls (Rio) e dr, Pereira Gomes (8. Paulo)
CUni€s e drYrgh� de: OLHOS, OlnnDOS,

NARIZ e GARGANT1.\
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, o, Fo o e 1256
Resldencía: Conselhelro Ms lr», 77-FLORJANOPOLlS.

I Dr. Antônio tv10niz-Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras',
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33. IDiariamente das 15 às

11 hora».

IRESIDÊNCIA:
'

Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

I�STiTUTij DE DlAm�OSl'i{:(J

CLINICO

Dr. D;alma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pedlatrla,
doençae do sistema nervoso, apare.

lho geníto-urínarto do homerr
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radíologta Clínica com o
Jr. Manoel de Aoreu Oampaner:o
São Paulo). Espeoializado em RI
�Iene e Saúde Pública, pela Uníver
lidade do Rio de Janef.ro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsioteraola

Laboratório de microscopta e

análise clín ica
Rua Fernaudo Mach8do,'

Telefone 1.195

Fl ORTANOPOll�

I
I Dr. Remigio

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Nelo--Fone 1592
9 ás 12 e 14 as 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercuio Luz, 186
- Puone: 1392 --

Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NAHIS - GARGANTA

CôNSULTÓRIO:
Rua João Pigto, i - Fone VISI

! RESiDÊNCIA:

I Rua Bocaiuva, 111.1 - Fone 1.456
Attende a chamados
14

k<tJ'!�l!"O()� '.'.109 II�N�P' eQll_ ti!..o.:;_O! !li 1 �;). �- "'��
,�� ...,--_. : .. -".

'.' ,

(1,I:f \
I'
I

•

DORES e

RESFRIADOS

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

o pavilhão tricolor voltará a tremular
nU �D. c';' U'" 1;&1Vf·" e';} I' seja alcançada a derrota da Ale- o equilíbrio mundial que o pode.

� I�'
. �iiil 1';. l" � • d"·'"

,..

d F
.

t!tl
'

'. �'; � ;
'. � '\'

rnanna : . � eiXO. E essa � um- no a rança reconquis e sua
.

ú U fá possibilidade de ser obtida a grandeza. O exército francês deve
Londres, 21 (Reuters-U. P.) - i libertação da França". transformar-se, o mais cedo possi

Em entrevista concedida' a um II Prosseguindo, disse o famoso vel, em um grande exército. Gb
jornal marroquino e reproduzi- general: "Alguns prisioneiros ale- terei armas e materiais para isso.
da pela emissora de Rabat, o ge-I mães capturados no território tu- Nossos amigos americanos preme
neral Giraud declarou! "Depois. nesino haviam vindo da França, teram-nos solenemente, porém os

de haver o Reich reduzido nosso I do norte da Itália ou das fôrças receberemos pouco a pouco. Por
país, praticamente, ao estado de de von Rommel. A aviação alemã isso, estamos organizande, siste
escravidão, surgiu apenas uma es- na Tunisia, por sua vez, procede I máticamente, nossa mobilização.
perança aos patriotas franceses:

[I quase que integralmente da Rús- Todos devem ter tanta paciência
entrar em luta ao lado dos nos- sia. A Grã-Bretanha e os Estados quanto eu. Sei o que é a guerra e

sos aliados tradicionais, até que Unidos sabem que é essencial para onde pretendo chegar".

G U R R NA AFRlear
[

Fotografia tirada, ao Sul de El Alamein, fixando' aspectos de um ataque realizado
ao amanhecer, por "tanks" britânicos. São tanques "Valentine", que formavam

parte de uma coluna que movimentava-se naquele setor africano
(Fóto de BRITISH NEWS SERVICE, para "O ESTADO"

CASIMIRAS INGLESAS

Padronagem exclusiva
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Foi milagre a sobrevivencia
-da Inglaterra

um

.

Nova Iorque, 21 (Reuters) - "A revelação feita por Churchill, de

que a Grã-Bretanha possuia apenas 100 tanques no período imediato à

evacuação de Dunkerque, constitue uma recordação surpreendente do

que permanece ter sido uma das maravilhas do mundo" - afirma o

"New York Herald Tribune", que acentúa: "A ancia verdadeiramente
patética com que os ingleses observaram certos "stocks" de material
bélico norte-americano, já antiquado, como fuzís e peças de campanha,
que datavam da grande guerra, é uma prova bastante sugestiva da ne

cessidade desesperada em que então se encontravam. É um fato inexpli
cável que a Grã-Bretanha, como a França e nós mesmos ou como todo o

mundo, com a possível exceção da Rússia, tivessem, durante tantos anos,

subestimado o formidável poder de destruição da máquina de guerra

nazista. Assim, foi realmente um milagre, apesar da crença em que vi

viam na impossibilidade de serem batidos, que não o tivessem sido real

mente, salvando-se assim a nossa civilização".

Operários
condecorados

Birmingham, 21 (Reuters) - Os
operários que ajudaram a apagar
o fogo num trem de explosivos que
tinha sido incendiado por bombas"
receberam condecoracões.

O maquinista e o foguista rece

beram a "George Medal", enquan
to a Medalha do Império Britânico
foi concedida a um garçon e a um

guarda-freios. O maquinista parou
o trem quando foi bombardeado, e.
como as chamas não pudessem ser

extintas, êle e o foguista desliga
ram parte do comboio e afasta
ram-se; o resto do pessoal impediu
que o fogo se alastrasse e prestou
auxílios na perigosa tarefa de des
carregar as caixas de explosivos,
enquanto os aviões alemães voa

vam evitando a intensa barragem
anti-aérea.

Cllx. PO!!,,! - 37
RUI João Pinte - 5

FLORIANÓPOLIS

Tamancaria Moderna
Mechado & (ia.A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

seu estabelecimento uma Secção. de tamancos, o que há
� de mais moderno.

I, f' hoje o calçado da mõde, é recomendado para
� época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.
I Não compre seu calçado' sem primeiro visitar a

I TAMANCARiA MODERNA à rua Trajano n. li "'" anexo à

i tnsteledora.

I Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi- I SUb-lIgCiltU !'IOG plÍnciplSh
� dos do ínterlor,

.

rnur:dpiol do Ed,da,

�������;� f __'7""P_."....""""_.::.r1""�...==_.,,"" _
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AD1versárioo:

Ocorreu ontem o dia natalí
cio da prendada senhorita Eva

Schweídson, fino ornamento de

nossa sociedade e filha do sr.

Jacó Schweidson, proprietario
da conhecida casa "Esmeralda",
de nossa praça.

guiu, a passeio, via aérea, o

sr. tte. Roy Davies, brilhante
oficial da Armada americana.

Está entre nós o sr. capitão
Alvaro Veiga Lima, distinto oti
cial de nosso Exército.

De sua viagem ao Rio regres
sou o nosso distinto colega de

imprensa, jorn. Batista Pereira,
diretor da LO.E.
.- -.-_•••_._- _- _...........-J

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

de camurça, pelica e jersey.
Bolsas e ciJ;ltos.
'I'robc.lhcs de crivo.

Vida Esportiva
o regresso dos campeões

São Paulo-,22 (E.) - Ontem
às 18.30 horas chegou à Esta
ção do Norte, desta capital, o

trem expresso em que viajaram
os campeões brasileiros de Fu
teból e de Atletismo, Grande
foi a multidão que prestou en

tusiástica acolhida aos jogado
res paulistas.

CONVITE
, A Cruz Vermelha Brasileira, Filial
de Santa Catarina, tem a honra de
convidar às autoridades eclesiás
ticas, militares, civis, federais, es

taduais e municipais; a todos os

seus sócios, aos membros da Le
gião Brasileira de Assistência; às
Samaritanas, suas famílias e famí
lias das voluntárias-socorristas
para a cerimonia da entrega de
seus diplomas que se realizará no

dia 26 do corrente, sábado, às 20
horas, no salão nobre do Clube '12
de Agosto. Igualmente desejada é
a presença de todos na Missa que
em ação de graças mandam as Vo
luntárias rezar na Gruta do Giná
sio às 8 horas do dia 27 do cor

rente, domingo, sendo celebrante
l\fonsenhor Harry Bauer, Governa
dor do Bispado,

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
PARAISOo

Rua Felipe Schmidt, 21

Voluntárias·Socorristas

Sábado proxrrno, às ·20
horas, realiza-se a solene
cerimônia de conclusão de
curso das Voluntárias-So
corristas da Cruz Vermelha
Brasileira.
Várias senhoritas e senho

ra'a receberão o seu diplo
ma.

Domingo, pela manh ã,
será rezada missa em ação
de-graças, na gruta do Gi
násio CO'tarinense.
Convidando-nos para as

solenidades, esteve nesta
Redação uma Comissão de
VoIuntárias-Sbcorristas.

Os truques maquiavelicamente
explorados pela magia da arte
diplomática dos engenhosos e

sorridentes representantes do
"Eixo" não prevaleceram e logo
se desmascararam aos primeiros
golpes vibrados contra a nossa

soberania. Apenas, os menos pre
venidos e os que se deixaram em

balar na rêde das esperanças do
nazismo, embora meio aturdidos,
continuaram na espectativa, pa
ra, também, mais tarde, confes
sarem abertamente, suas ilusões,
mantidas por promessas irreali
záveis.
Durou, felizmente, pouco tem

po, todo aquele estado de incom
preensão.

O fautor que certamente con

tribuirá em parte para que pu
desse viver o trabalho de desa
gregação implatado pelo "Eixo"
era o desconhecimento em que
eramos tido. Também isso, se ex

plica. Como nunca nos animaram
outros desejos, sinão o de viver
mos a nossa própria vida, fia
dos nos recursos e reservas pos
tos à nossa mão, jamais acalen
táramos a veleidade de mendi
gar de alheios, aquilo que pos
suímos ...
Veio, porém, a guerra ...
Esta guerra que tanto tem de

desastrosa e de cruel como de
proveitosa pelos seus grandes, panamericanismo ...

ULTIMA HORA
Um general amarelo foi mcrto

Melburne, 22 iR.) - Sabe se que o comandante

forças japonesas em Bun a, gral. Tomitari-Hori, foi morto

combate com os aliados,

das"
em

As tramas de lavai
Estocolmo, 22 (R.) - Pierre LavaI, que esteve em con·

vereações com Hitler no quartel general dêste , na frente orien-v

tal, regressou ontem a Víchí. Diz-se que o assunto dessas con

versações foi a possibilidade de a França organizar novo exêr- .

cito para colaborar militarmente corn a Alemanha.

Marchando contra a base japonesa de Akyab
Bombaim, 22 (R.) - Depois de receberem reforços e:

equipamentos mais poderosos. as torças aliadas. vencendo mil
obstáculos através de selvas e pantanos, estão-se dirigindo con

tra a base japonesa de Akyab, sobre o Golfo de Bengala, pro->
tegidas por numerosos aviões de caça.

do em larga escala na zona de
Sidra (Sirtes). Os restos do que
foi o orgulhoso «Afr ika Korpsv..
de Rommel, fogem para o oes

te, e sobre eles os aviões alia-
dos lançam toneladas de explo�·
sivos.

Na zona de Sirtes
Cairo, 22 (E.) - O 80 exér

cito britânico continua operan-
........�.".., _ _..-_..

PASSARINHOS E VIDRAÇAS
Quem diz "passarinhos c vi

draças", diz "calaçaria" de ga
rotos e marmanjos,
A caça com atiradeira, arapu

ca, alçapão, visgo, etc., é proibi
da pelo Código de Caça e Pesca e

pelas posturas municipais. Mais
muito antes, ou sempre, foi ela,
condenada pelo sentimento de
humanidade.
Destruir passarinhos, consti

tue ato de malvadez estúpida.
Espécies há nefastas à lavoura, e

o Código de Caça e Pesca reco

menda a sua, destruição.
Não sabem e não podem, po

rém, garotos e marmanjos ocio
sos das cidades, distinguir entre
as aves úteis que se repastam
com insetos malfazejos e alegram
com o seu canto os arvoredos e

os bosques, e aquelas que comem

os grãos, as frutas e prejudicam
searas, hortas e pomares.

E1m face dessa dificuldade de
discernimento, e porque sejam
proibidos os instrumentos de su

plicio manejados pelos vândalos,
a solução está na repressão po
licial.

São quase diárias as queixas
das famílias, que os jornais pu
blicam. Magotes de vadios entre
gam-se nos bairros a matar pas
sarinhos. Essa estupidez compli
ca-se com outra: se as aves esca

pam, pagam por elas as vidraças
das janelas; duplo atentado, por
tanto.
Organize-se um serviço capaz

de os reprimir: prendam-se e

entreguem ao Juizo de Menores
os acusados de poucos .'UlOS, asi
lando os sem-família: ou mul
tando os pais desidiosos; reco

lham-se às colonias correcionais
por algum tempo os latagões; pu
nam-se os que venderem tiras de
borracha a quantos habitualmen
te as utilizam para bodoques;
consiga-se, enfim, que se façam
preleções educativas nas' escolas
contra a barbaridade da calaça
ria passar-inheir-a.
N. R. Essa nota, publicada, há

pouco, pelo nosso brilhante co

lega carioca "Diário de Notí
cias", bem poderia ser dirigida
aos garotos de Florianópolis,
muitos dos quais merecem enér
gica vigilância dos f'iscais elo jui
zado de Menores.
Aqui, não são apenas as pe

dras que furam as vidraças. Tam
hém as bolas de borr-acha e cou

ro têm partido os vidros de nu

merosas residências, cujos pro
prietários esperam. decisiva e

imediata repressão.

(om um frio de 43' abaixo de O
MOSCOU, 22 (R.) - Em toda a zona central do.,

Don trava-se uma luta, de gigantescas proporções. O
frio alí é rigoroso, estando o termômetro a 43 gráus.
abaixo de zero. As linhas de resistência alemã estão
fracassando unla após outro, e as forças nazistas re-

cuam qunae em fuga. A rádio de Berlim reconheceu

que as tropas russas penetraram, por vários pontos, naS"

linhas alemãs.

Bombas de 4 tons. sobre Duisburgo
LONDRES, 22 (R) - Um porta vez da RAF de

clarou que acredita ter s ido dos mais eficientes o ata

qu.e realizado na noite de 20 para 21 contra a cidade-·
de Duisburgo, situada sobre o rio Reno. A açã.o efetuou
se com o céu limpo e à claridade do luar, por; mais de.
200 grandes bombardeiros, que despejaram sobre deter
minados objetivos as gigantescas bombas de 4 mil qui
los, produzindo verdadeira devastação. Dufsbu rço , qU&'·
conta 450 mil habitantes, é o maior porto fluvial do
mundo e uma das cidades alemãs mais industrializadas.
O bombardeio foi intenso e concentrado. Onze aparelhos:·
não regressaram.

Será julgado como espião
Buenos Aires. 22 (E.) A,

Côrte Suprema determinou que
o comandante Dietrich, adido
naval à embaixada alemã nesta>.

capital, compareça perante a

barra do tribunal, afim de se:

defender da acusação de espio
nagem que se deveu formular
contre êle, em vista das invea

tigações realizadas,
•

A evacuação de Trípoli
Berna, 22 (R.) - Infor

mam de Londres que os ita
lianos evacuaram Trípoli.,
estando·se concentrando a

gora em Gabes (Tunísia).
..

'Vida SOCiaIJ\ ��ã�,�:��::l: �������;�:��a���:
sombra de dúvida sôbre a reali-

I
é sacrifício e estas coisas desper-

dade indiscutivel da grande obra tum li os homens a visão clara
Fez anos ontem a exma. sra.

posta em prática e por sinal, sôbre certos problemas ... Pro-
d. Maria Alice Silveira Teles. apresentando apreciáveis frutos, I' blemas que pedem solução ime-

ácerca das excelentes relações diata, mas, quase sempre vota-

Transcorre hoje o dia nata- entre os Estados Unidos e o Bra- dos a um criminoso esqueciruen-
lício do sr. Artur Sousa e sil. to. Foi dessa necessidade que

Vencida a pequena coluna de nasceu a melhor compreensão
Silva, funcionário de nossa .'

d
.

resistência, de onde costumava entre os oors po erosos parses.
Faculdade de Direito. lavrar em péssima semeadura, o Auxílio mútuo, união, esp iri-

vírus da intriga e da descon- to esclarecido para enfrentar o

fiança, fácil se tornou a tarefa, futuro, tudo isso sentiram Brasll
a-fim-de que se realizasse o tra- e Estados Unidos. Vencia o ins-

balho flue rasgou novos e pro- tinto de defesa, que procura pelo
missores horizontes. congraçamento das melhores
A boa norma de sã política energias esmagar a força com

adotada pelo nosso país durante outra força maior e mais pode-
todos os tempos, sempre se orien- rosa.

tou pelo mais completo entendi- Aparece a oportunidade para

mento e cordialidade entre as que se conheçam melhor, os ve-

duas grandes nações americanas lhos amigos ...
Viajantes: e jamais, por isso mesmo, a peri- E tudo se aclarou à luz de

Para a Capital Federal se- gosa e hábil propaganda ensaia- melhor e mais proveitoso enten-

da e executada para opôr firme d im ento, livre de promessas vãs

resistência a que se realizasse e repetidas, mas, cheias de rea Ii-

tão grande obra, resultou em dade � sincer-idade.

completo fracasso, não podendo O Brasil foi visto e o que
alcançar seus incidiosos fins. mostrou pasmo! Mostrámos o

O avivamento dêsses preconi- que possuimos e quanto podemos
zados laços de velha e frutuosa dar em verdade, como valiosa e

amizade, agora, mais se acentúa, indispensavel contribuição para o

neutralizando por completo a esforço de guerra.
campanha perturbadora, fomen- Há na América do Norte, como I

tada pela competição comercial ainda há poucos dias afirmou
a que se sempre estiveram alia- em brilhante entrevista concedi-
dos, traiçoeiros ardis li intuitos da à imprensa desta Capital, o

insaciaveis, inspirados pelos ape- ilustrado dr. Charles Thomson,
tites do totalitarismo em voga. verdadeira e sincera anciedade

para que se tornem conhecidas
as coisas do Brasil.
As Escolas Superiores dos Es

tados Unidos abrem suas portas
aos estudantes brasileiros dos
dois sexos. Criam-se bolsas para
visitas e estágios aos moços do
Brasil, a-fim-de que ingressem
nos conhecimentos práticos e teó
ricos de todas as atividades da
vida. Á língua portuguesa em

homenagem ao Brasil começa a

ser ensinada em muitas Faculda
des da América, enquanto se

procuram. dados complexos sobre
a vida do Brasil, suas artes, sua

música, sua literatura e tudo
mais que constitue a nossa in
vejavel cultura. Colaboram jun
tos, na mais estreita camarada
gem, os soldados, os marinheiros,
os aviadores das duas nações, no
programa de defesa das Améri
cas. Ambos os países vivem do
pão sagrado dos mesmos ideais
de liberdade e de justiça, ci
mentando obra duradoura para o

futuro ,a favor da construção
de um mundo mais pacífico,
mais livre, mais cristão.

O Brasil dá do que possue. Dá
de suas riquezas imensas em que
se forja o aço para as armas da
defesa da civilização e dá tam
bém seu sangue para apressar o

dia da vitória.
A vitória maior do verdadeiro

Cura radical sem operação, sem dor e sem repouso.
Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,

Aluga-se ou vende-se o IR�ESTBoI S êNARERAí) I
Otima residencia, com gran- Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jenv., de

de pomar, ao lado da Estação passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor
Agronômica. Tratar à Rua Tra- Meirelles na 28, das 9 às 11 e das 2 às 5 horas.
jano 7. r MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE

Os últimos redutos de Duna
Melburne, 22 (R.) As:,

tropas aliadas estão baten
do os últimos redutos japo
neses em Buna (Nova Guiné)r
A gl'<)Ssa artilharia austra

liana desmantela as casa

matas de cimento dos ama
relos. Depois de ocupada a.

pista de aterrissagem dos

nipões, os americanos estão

pondo em ação ligeiros tan ...

ques de grande eficiência.
.-

o CRIME DA RUA NOVA TRENTO
O pai da vítima fala a O ESTADO

Ontem, na residência do de seu filho. É que ontem
sr. Arquimino Gonçalves Ri- foi um dia de festa na sua

beiro, à rua Nova Trento, residência, onde se come

na 115, nesta capital, ocor- morava a data natalícia de
reu um crime que, segundo sua espôsa.
o dapoimento de testemu- Soubemos, entretanto, que
nha, ainda não está bem às 2,30 horas da madrugada
esclarecido. de hoje, esteve na Polícia
Trata-se de Osmar Gon uma testemunha ocular do

çalves Ribeiro, de côr preta, crime, que culpou ao cabo
com 22 anos de idade, pe- da Fôrça Policial do Estado
dreiro, solteiro, que foi opu- Luiz Gonzaga de Melo.
nhalado em pleno coração A polícia local está reu

na residência do sr. Arqui- lizando amplas investiga
mino Gonçalves Ribeiro, seu ções a respeito. Todavia, O
pai, o qual falou a um dos ESTADO não conseguiu apu
nossos companheiros. Dis- ror o nome do verdadeiro
se-nos êle que dadas as con- criminoso. Tão logo seja es

dições em que se perpetrou clarecido pela polícia, val
o crime, não poude siquer taremos a informar aos nos-'

precisar o autor da morte sos leitores.

HEMORROIDAS

Pretendeu formar grande
comboio

Londres, 22 (R.) - Os ale
mães estão concentrondo
nos portos franceses do Me
diterrâneo muitos navios ..

que se presume devem ser

empregados na formação de

grande comboio destinado'
a socorrer as tr·opas do I (eixo'�

I '

na Tunísia. Ce lcule-se em.

160 o .número dêsses navios,
já requisitados.
,-..-

- _- -_ _- _ -""

Ao tentar esquivar-se às determi...

nações dos órgãos de Estatística MiG
litar uma pessoa revela o que é:

inin;iO'o do Brasil. E para os Iniml

gos bdo Brasil, a lei é ínf'lexivel,
(D. E. M.).
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