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o alemão tentava íugirdoBrasil
BUENOS AIRES, 4 (u. P.) ... AGENTES DA POLíCIA, MILITAR PRENDERAM, NO TERRITóRIO DE MISSõES, o ALEMÃO
JúLIO KLEIBERT, DE 3& ANOS, QUANDO TENTAVA PENETRAR CLANDESTINAMENTE NA ARGENTINA, PROCEDENTE DO
BRASIL. KLEIBERT FOI ENTREGUE ÀS AUTORIDADES DE IMIGRAÇÃO, PARA SER REC�MBIADO AO BRASIL.
A Espanha abrirá um
baru::o em 8. Aires!
Matlri, 4 CU. P.) - o "Arriba",

orgão ela Falange, anuncia que,
provavelmente, o Banco Exterior
da Espanha, organização oficial,
destinada ao controle elas opera
ções comerciais elo governo, abri
rá uma filial em Buenos Aires.
Representantes elo Banco parti

rão em breve para Buenos Aires,
afim ele estudar as vantagens des
sa medida.

o
Cabelos brancos t

}IAl1.AVILHOSA !
LOÇÃO

Três mil alemães estão morrendo de fome e de frio
LONDRES, 4 (R.)-Mensaueui de �loscou, publicada nos jOI'nais londl'jnos, declara que foi descoberto
um «buraco negro» eU1 Estalingrado�um hospital subteri1âneo, no· qual três mil- alemães estavam
--�---inorrendo em consequencia de lerilnentos, de fome e de frioc-ar-=-----
W�_.���D.�.....,._._�_...-_._.__..._.••••-_-_-_-••__.:'·_._._......-_...�-__.".,�.....- ......,..,..___._....._._�..- ......-.-.....-.-..,-_....._........... _-_-J"_-,.,._._........... ........_....._......._..

Disposto O Brasil a todos os sacrifícios para a vitóriaA matri(ula dos (011-
dutores de veh:uBos
Rio, 4 ("Estado") - O major

Renato Brigido apresentou propos
ta no Conselho Nacional de Trân
sito relativa no restabelecimento
<la matrícula dos condutores de
veículos, a qual será publicada pa
ra recebimento de sugestões. Pela
proposta fica estabelecida em toelo
o território nacional, a matricúla
de condutores ele veículos, que se
rú obrigatoria e concedida pela re

particão de trânsito do município
de residência do condutor e só te
rá validade junto à carteira de ha-'!bilitação. O documento ele matrí- 1
cula nos automóveis, ônibus. cami
nhões, camionettes, motocicletas e
sim ila.res conterá indicações que
permitam verificar as carateristi
cas do veículo c quem o pode dir-i
","'ii'. Este documento será forneci
do com observância do que dis
põe o decreto-lei 2.235 de 27 de
maio de 1940 (refere-se á cobran
ça de contribuições para o I. A. P.
E. T. C.).
A matricula vigorará enquanto o

portador da carteira dirigir o veí
culo e deverá renovar-se sempre
que houver alteração quanto ao
proprietário ou á especie de veí
culo.

CASA MISCELANEA. distribui- Icora dos Rádios R. C, A, Victor,

I'Vávulas e Bíscoe, - Rua Traja-
1110, 12,
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'TüdJ qumlo 03 Estadrs Unidos lulnaram neeessáríu e úm como cceneraeão. nós lhes continua
remos a dar" .- disse o presidente Val'gas. em sua entrev.sra aos jornalistas, aj)lÍ� o encontro de Natal.

Rio, do
cial Amorim Parça (via aérea)

- Apenas horas após ,Slla che
gada de Natal, aonde [ôra para
avistar-se com o Presidente
Roosevelt, o Presidente Getúlio
Vargas concedeu à imprensa
brasileira e esiratujeira, acredi
fada entre nós, uma importante
entrevista através da qual trans-

miliu Sll'as impressões sôbre
aquele sensacional encontro.
Nessa en/revista, depois de sali
entar ter [icado assentado entre
os dois presidentes das duas
Nações líderes do continente o
mais perfeito e completo acôr
do sôbre todos os pontos e ob
jetos da palestra, o chefe da Na-

ção referiu-se, em particular, à
cooperação do Brasil, dizendo,
texinalment e, a proposiio, que
"ludo quanio os EE.UU. julga
rem necessário e útil, como 'co

operação, nós lhes continuare
mos (I d«r" - o que equiuale
a dizer que o Brasil está dispos
/n a todos os sacrifícios, para a
Vitória.

.................eee& �

Vendem os filhos para obter alimentos
..J Ch�nquim, 4 (R,) - Milhares I vender os filhos, especialmente as Loiang, um dos grandes

centros]
Honã é, um quadro de desolação,

ue chineses que abandonaram a, d dcui I' b I d f
.

d As aldeias encontram-se desertas,
, ,

d H
_

d id ' menmas, para po er a qumr au- ur anos ao ongo a errovia e

dProvlD�lat e, �naf'lteVdl o ai'
uma

mentos ao longo do caminho atra- Lungai, acha-se repleto de refu- Grandes áreas estão desprovidas «A batalha
as mais ernveis a as e a IIHen-, '_

I d
'

d 'd d d': d ' - da borracha.
t h 'd d h' t' ves das regioes asso a as, gta os e tornou-se uma CI a e e e arvores porque a populaçãeos con eCI as na mo erna IS 0- M' dAI I di A d d f' f

'

Ih ,:r Belem, 4 (A. N.) - Acaba de ser-
-

d Ch' , " UltOS e es contemp avam os men IgOS, recente on a e rio aminta comeu- es as raizes du- remetido ao Rio interessante do-ria a ma, pereceram na pro- f'lh 'b d i-l aument 'd
' ,

d is de sei ci n t
.

t' f'
.

tit I
d _" I os mon un OS, enquanto mi- aumen ou aIO a mais o numero e rante mais e seis meses e numa I 1,�n 9 cmema ogra ICO m I u a-

cura o pao "
' do A Batalha da Borracha" rea-

H· d dei A d Ihares de outros morriam por ter mortos, ,

f A ,

d de nui Iízado por ocasião da recente visi-
.. ou�e ,ver a elro, exo o ru�o comido raizes ou ramos veneno- As organizações de auxílio tra- c�cun erenc!a e ,centenas e, q.ul- ta do, c<?ord�nador ?a Mobi.lizaçâo
a prOVIDCla de Chensi. Os refugia- b Ih h' tA" lometros, nao existe uma umea I Econômica

a Fordlândia e sob a

d f lid I f sos. a am erorcamen e, propna b d d ortentacáo do chefe da divulga-os oram compe I os pe a ome a ca eça e ga o, ção daquele de artamento...............�•••� a � �••� � � .

O pOVO Italiano quer a paz! ataque do biSpo catollco de Berlim ao nazismoSantiago, 4 (U. P,) - o ex-adido militar do Chile na Ale- Zurique,4 (R.) - O conde de _ lo que não queremos que façammanha e na Itália, coronel Osvaldo Valencia, declarou ao re- Preising', bispo católico de Bel'- de 1}O(ler deSl)ojar as nações conosco. Outro princípio é quel)resentante da "Unitefl Press" que há na Itália uma corrente Um, e <le'sde há muito sél'Ío ad- mais fracas ou de padrão de a vida do inocente é sagrada e
política que é partidária da l}az imediata com os aliados, para versário das idéias nazistas, di-, cultura menos elevado. E é in- o inocente não deve ser casti
que a nação italiana não venha a sofrer muito após a inevitá- vulg'ou uma carta pastoral na I timamente de acôrdo com êsse g'ado em lugal�do cull}ado.vel derrota �o ,"eixo". �isse mais o militar chileno que se en- 9ual, atac�. f:'ancan�ente, . �s credo terrível que êsses filóso- Só é permitido às autoridat('Ol1tram aloJaaos na Italia 300 mil soldados alemã,es e 30 mil IdeaIS totahtal'los de mf?h?lh- ios, ao contrário dos demais'l des tirar vidas lmmanas como
:a;.g'entes da "Gestapo", para defender a Itália e vig'ial' os ita· d!ide �statal e de SUpel'lOl'l(la· neg'um a existência. de Deus e castig'o para um crime em de.,11:R1Hos descontentes. de mCIaI. incjdentalme�te, o re�onhe�i" fesa da pátria ou em g'al'antia

"Certos filósofos alemães _
mento aos dll'eltos UlllversalS. de toda a sociedade.

diz a pastoral exerCeI'am Parece-me conveni,ente 1'a- O indivíduo não pode e não

Ol'iciais búngaros fuzila,dos prejudicial influência sobre 11
ler-me desta oportullldade pa"1 deve ser inteiramente absol'yi

nação alemã, proclamando a
I'a pel'g'u?tar a llÓ� pl'óp�'ios em do pelo Estado, l}ela nação ou

pelos alemã.es existência de indivíduos eSl)e- que sentIdo del'el'a canllnhar o pela raça. O Estado que respei-
M

.

A' cialmente dotados e superiores mUlHlo no .seu :no�o. de pensar, ta os direitos, e�nanados ,eleoscou, 4 (R,) - Quarenta

el
órdem do comando gel'mamCO,l e transformando a nocão do, se os atua�s. p:·mclpIO_�,_r_e�!!!.t�!' :ne:us,,� te,fi o direIto ao maIOl·

nove oficiais húngaros, aue tenta- f d' I ,ji.sto.
�

/
l'am em mISel'�.ª, tl ôSm sofrimen- l'eSlleito e '·àl��oridad.e no cora-

ram render-se .aos russo� em Co- coo orme ,IVU ga a emissora 10-
A ,to. / ção dos pOYos:-��alquer outra

�h5tQVíiCaia, fQfiml fuzilados por cal.
De a.cordo COi!'! {\ssa doutl'l.l,la, I Um (los: í}rincÍpios de justiça sanção para a autoriUiide s-,:�

a raça superior tem o JJ'rhiIégio é uã'" faz'ermos aos outros aqui-. certa e transitória".

Contra a invê!}�ão da
Noruega

Londres, 4 (Reuters) - Os pre
par-ativos alemães de defesa con
lra a invasão da Noruega foram
estendidos até o condado de Oest
fold, na parte leste do "fjord" ele
Oslo, na fronteira sueca - infor
ma o correspondente da Agencia
Telegrafica Norueguesa. Muitas
forças alemãs acham-se agora ali
estacionadas, e, nas cidades do
condado de Oestfold, iodos os es-
tabelecimentos disponiveis, tais
como escolas e igrejas foram re

quisitados.

Cinco mil corôas pela
prisão do� patriotas
Zurique, 4 (Reuters) - A rádio>

dinamarqueza i nforrna que a po
licia da Dinamarca ofereceu a re

compensa de cinco mil corôas pe
la prisão de dois nacionais acusa
dos da publicação de um jornal
clandestino.

Os rlois acusados são Ole Kille
r ich, um editor, e o professor Mo
geris Fog.

Quem acreditará !
Berna, 4 (Reuters ) - Segundo

anuncia a rádio de Roma, escre
vendo no "Giornale d'Itália", Vir
ginio Gayda, porta-voz político do>
"duce", diz que, "de acordo com

informações de fonte britânica, a
questão da defesa da Turquia foi
tratada nas conversações de Ada
na, e reconheceu-se que nada de
básico mudou a êsse respeito. Na
realidade, não poderia ter aconte
cido outra coisa, pois as potências:
do Eixo não criaram nem criarão
condições susceptiveis de afetar
de nenhuma maneira a posição da
Turquia ou sua politica de neutra
lidade, que, por enquanto, foi leal
e inflexivelmente seguida por êsse
país".

Os japoneses estão
proibidos de pescar
Rio, 4 ("Estado") - A Comis

são de Estudos dos Negócios Esta
duais opinou pela audiência do
Conselho de Segurança Nacional
com relacão ao memorial da Socie
dade dos Amigos de Alberto Torres
sobre a proibição da pesca em

águas nacionais aos nipônicos;
ainda que naturalizados brasilei
ros, e bem assim, sobre o afasta
mento dêsses elementos de suas co
lônias agro-militares situadas na
orla marítima.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
llIARY BOOTH PRISIONEIRA D Edg d P' t d SuaLondres, fevereiro (S. B. L) - Comunicados procedentes r II ar ln o e o . Z

da Alemanha noticiam que o coronel Mary Booth, filha do tun-
_

dador do Exército da Salvação, está detida com outras mulhe- Médico - cirurgião da Çasa .
de Saúde _!)ão Sahastlãe. t:Drm�do n&:

. ., . . . . . Faculdade de Medicina da tlníversldade de Sao Paulo, onde im assístente-
, res �nglesas .num cam�o para pnslOnelro.s ,ClVIS em. LIeb:na':l, efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regidll !Jelo Prof. fdmlln�� Vasc
aldeia que dista aproximadamente 30 quilômetros de Fnedn-I cenceles. Ex - assistente do Ptoi. Benedito Montenegro. Com !)ratlca da'
chshafen e que fica perto do Lago de Constanca. 1 mais de '1 anos na CHnicil Clrúf!Jica do Prct Alípio Correia Neto. Com�
------------.......---------.------ estágio de especializacão na Hospital, Chadté de Berlim (Serviço do. Prct.,I B fi C' d "'-4' n I Sauerbruch) e nas cnntces dos Pro!s. KOlljetzng, de Hamllur!1(l, e Schrsíedan,
anco e reul..riO rOpUllof e de Pranaíort, Cirurgia da 'I'iI'óide, estômago, íntestínu delgado e srcsse.

ligado e vias hiíiares, seios, útero. ovários. rins. nrostata e. heXl!{a.
Anrijjf'tol� de �..en �.ô-_::fI C.,�-d�rin� hérnias, híârecele. varicocelee �arizes.Girurqia nos essose ariICElaCGes.c-!!:I .ao:v.lu � vUEil ..... �_li4 _u�u 'Ui É encontrado diariamente das 9 115. da manha ao meio .dia, na uase da

ASSEMBLÉiA GERAL Sal'u!.e São Sehastião, tel, 1.153 Das 15 às IS da f/mie. a Rua Farnanan
Machado @, te!. !.ias. Residellcia: RUi) Duarte Scnutel n° 2. Tel. 125!!,

o ESTADO
VespertinoDiário

Icedacão e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capilol:

CrB
CrS
c-s
c-s

�c Ano 70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Semestre São convidados os 5r5, Acionistas poro uma As
: sembléia Geral Extraordinária, a l<ealizai se na séde do.
Banco, no dia 11 de Fevereiro p , v. às 5 horas da tarde, I

para se resolver: Il° ) Sôbre o pedido de demissão de 2 membros do Con-,
selho Administrativo e dos atos do mesmo Conselho Ie Conselho Fiscal, em conjunto em sua reunião de

I 26 dêste, que providenciaram sobre o caso, de ocôrdo I

I com os Estatu tos do Banco, em seu Art 31, letras J a IK.

I20) Outros assuntos de interêsse do Banco,
Florianópolis, 26 de Janeiro de 1943.

A DIRE'\'OR.IA
6 v. alto 3

Tr im es tre
IvIês o DESTINO E A JUSTIÇA

DE DEUS
Quem leu a proclamação de

Hitler e o d iscurso de Goering,
por ocasião das comemorações
nazistas, terá facilmente perce
bido que tais palavras rcp rcsen
tam nada mais que um balão de
oxigênio, destinado a prolongar
artificialmente a respiração de
um agonizante - no caso, o

exército do Fuehrer, - diz "A
Manhã ", do Rio, e acrescenta :

Há, por detrás da trama das
afirmações, uma indissimulavel
convicção de fracasso, uma con

fissão notória de desânimo. Já
o fato de, nesse dia, esquivar-se
Hitler a falar pessoalmente,
contrariando a praxe estabel e
cida, denuncia a situação de pâ
nico, em que se acham os bár
baros.
Como todas as lendas, tecidas

em torno de homens e de fatos,
a lenda de Hitler, acareada com
as árduas vicissitudes da reali
dade, acabou por se desfazer,
com um fim meiancólieo de
fetiche desmoralizado.

O nazismo é um conjunto de
absurdos, arvorados em axiomas
sanguinários. Tão anti-humano
é o espírito dessa ideologia,
que, mais cedo ou mais tarde,
teria de ser fatal a sua ruina,.
provocada pela justiça

í

manen
te dos acontecimentos, expres
são legítima da própria justiça
de Deus.
Não há documento mais imo

pressionante da demonstração
da falsidade dos totalitarismos,
do que a luminosa encíclica
"Mit Brennender Sorge", com

que o intrépido Pio XI reprova
e condena o néopaganismo h i
t1eriano.
Ainda agora, as palavras dos

líderes nazistas, umas vezes, hu
mildes, outras, arrogantes ainda,
nos trazem à recordação a pa
lavra sábia e serena do Papa,
que não tremeu ante a feroci
dade do "monstro totalitário".
Relatando os tripúrlios que

praticaram as forças germâni
cas, tripúdios a que chamam vi
tórias, Hitler e Goer ing costu
mam fazer Deus comparsa dês
ses triunfos macabros. Entre
tanto, se o que sucede são fugas
(; derrotas, trocam o nome do
parceiro - já não é mais Deus,
nem a Providência, porém o
Destino é que os abate, como se
Deus não os soubesse poupar
à derrocada. Assim, até mesmo
a confianca ou fé na Providên
cia, que fíngidamente ostentam,
é, no final das contas, irreve
rente e sacrílega.
Os nazistas são, entretanto, na

dureza do seu orgulho, péssimo"
psicólogos. O que creem ser o

Destino é, literalmente, a pró·
pria justiça de Deus, a Provi
dência divina, que pacientemen·
te os esperou na encruzilhada
fatal. E Q que acreditam ser
Deus - porque tiveram SUCI:'SSO
nQS tripúdios - foi o gênio do
mal, aliado invisível do Anti·
Cristo.

O Deus verdadeiro não é o

deus bárbaro de Hitler. O Deus
verdadeiro - diz Pio XI - "de
modo sobera1!o deu seus manda
mentos, independente de tem po
e de espaço, de região e de
raça". O deus de Hitler é, no
fim de contas, um IJlero fornece
dor de auréolas às tropelias sim
grentas do nazismo. O deus que
a ideologia racista cuitúa, é,
como diz o Papa, uma afirma·
ção puramente retórica, sem ne
nhum sentido verdadeiro da di·
vindade.
Por isso, a linguagem dos dis·

cursos do dia 30 de janeiro está
toda impregnada de um espírito
selvagem e anti-cristão.

Machlldo & (ia. IAgências e BRepresentações ICshu! po�tll! - 31 i
Ru� Joiio Pinto -

5,;i FlORJANOPOLlS
� Sub-isentei nos lC,lndp6J�$
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Número avulso Cr$
No lnierior:

c-s
CrB
Cr!3

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre

II
I....__ ...�.._I.....a·......

Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvi

dos'.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

PADRES BELGAS DETIDOS
Londres, fevereiro (8. B. L) - Diversos padres bélgas fo

ram presos e detidos, por haverem públicado e feito circular
uma declaração do Cardeal Van Roey, Arcebispo de Mechelen.

Nessa declaração o Cardeal analisa a "Carta de Natal" es
crita pelo Papa em 1941, na qual êsse último condena certos
princípios e métodos dos governos do "Eixo".

"Finalmente
livrei-me de uma Tosse:
rebelde e violental/TÓPICOS & COMENTÁRIOS

o CHILE SEMPRE FOI UM PAiS
ESSENCIALMENTE ANTI·NAZISTA

Um valioso atestado sõbre os efeltor
do Xarope Toss

Não há melhor comprovação da efi
cácia de um medicamento, do que aS!:
próprias opiniões dos que já o usaram.
E assim como a declaração acima, do
sr. C. C. M" do Rio, são inúmeros 08".
a5estados sôbre a ação poderosa do>
Xarope Toss no tratamento das tosses.
gripes, resfriados, bronquites e coquelu:,ehe, pois o Xarope Toss é composto de',
elementos de ação conjunta sôbre !UI
vias respirato rias,
O Xarope Toss não contém narcóticos,

nem tem contra-indicação. Póde ser usa.
do com segurança por adultos e criançaa.,
Com seus elementos perfeitamente doo,

Bad.os e escrupulosamente manipulados,
o Xarope Toss atúa sôbre a flora micro-'
bíana, por sua ação antlsséptíca. Elimina.
as toxinas, com seus efeitos DOS intesti ..
nos e nos rins. Regula a circulação san
guínea, pela branda ação tônica sôbre
o coração. Age sôbre o mecanismo da�
tosse, como calmante e sedativo e lor-'
talecs as mucosas da traquéia e dose
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e resfrla

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje'
un:t vidro e. defenda sua saúde, logo aos.
pnmerros sintomas destas afecções das.
vias respira to rias com a ação segure.deste medicamento eUcu. Vidro; 5$500.

orrae- -

ICrédito Mútuo PredialO Chile democrático, que acaba
de romper relações com as potên
cias do Eixo, é um país que tem
diante de si brilhante futuro. As
aspirações do povo chileno e seus
chefes são descritas numa vívida
reportagem sobre aquele país sul
americano, no novo livro de John
Reese Stevenson - "A Frente Po
pular Chilena".
Publicado nos Estados-Un idos pe- i

la Universid.ade da Penínsul�, o u- Ivro se bas�a nas observaçoes co.·
Ihidas pelo autor no Chile e em suas
entrevistas com muitos líderes polí
ticos chilenos.
Entre as repúblicas sul-america

atas, poucas têm uma história po lí
tica mais interessante que a do Chi.
le, ou fizeram maiores progressos
no sentido da realização dos ver-da
deiros princípios republicanos do
que o país cujos destinos preside
atualmente o sr. Juan Antônio Rios.
Sob o domínio espanhól até 1810, e
sendo durante todo o século XIX um
Estado aristocrático, o Chile possue
hoje em dia um governo popular
estável - afirma o autor do livro.

Os conflitos políticos e as díficul
dades econômicas são cuidadosa
mente explicados e analisados pelo
1>1'. Stevenson, A formação, a ativi
dade e a desintegração da Frente
Popular são descritas em detalhe. O
capítulo finai - "O Chile enfrenta
o futuro" - demonstra que o país
está politicamente conciente rios
seus problemas principais, e, devi
do à sua longa experiência de refor<
mas pacíficas, está em situação de •••••••••••••••••••••••••resolvê·los sem agitações internas. • .., •"Por toda parte se encontram pro.
vas dos grandes progresso" que tem • FILHA I MAE I AVO I •f�ito o C,�ile" - escreve o autor do • • :lIvro - mas em parte alguma elas • •
são mais evidentes do que na hiS-,.tória da evolução política dêsse no-' • Todas devem usa.r a etável país. Embora sujeitl) d'urante 'UI
2�0 anos, a �ma desp�tica domina- • •

!�§f�t�:��:�·F1��1f::�.: :Ultrl"5DiI âft1, ••
-

completa liberdade, onde as garan-
tias individuais são respeitadas, on· • (OU REGULADOR VIEIRA� •de encontram refúgio os persegui. • •dos por expressão de idéias, e onde A MULHER EVITARA DORES
se justificam as esperanças de uma • C I •melhor e mais Itarmoniosa com... Alivia as ó icas Uterinas •�ra����ão entre todas as classes so°

• Emprega-se com vantagempa- •"I t
.

t'f' ra combater as irregularidadess o parece JUS I Icar ampla- _ •ntE'nte a confiança nos destinos da W das funçges periódicas das se·
Da{ão chilena, cuja estabilidade 11. • nhoras. E calmante e regulador� •século XIX foí única entre as na- .a' deSSaA fUDl'ÕeS. •c;ões hispano-americanas, e que de. � y

verá contínuar pacificamente Q seu .. FLUXO-SEDATIN A, pela sua •
progresso por evolução no século. �-,;

� .';4iil comprovada eficácia, é muito re- .,"tual, resolvendo os seus problema,,' )7:'� � \., ceitada. Df3ve ser usada com
•s0CÍais e econômicos". fi 'S,\\l1lJ e- confiança.

O derrotismo e o pessimismo.
'

J,ij 01::- FLUXO-SEDATINA encontra-se •
são armas da "quinta-coluna1'. • H ,)MAE em toda parte. •
(L. D. N.). •••••••••••••0•••••••••••

. Propi'ietários: J. Moreira &. Cia.
de Janeiro6

Foi entregue ao S1'. Ervíuo Hoeller, na presença de
testemuhas, o prêmio em mercadortas, que coube a
filha, de menor idade, Aldinha Hoeller, possuldora
da caderneta n. 7.812, contemplada no sor.eío de 5
de janeiro de 1943, com o premio maior, em merca-

darias, no valor de Crs. $6.250,O[).
A felizarda rcsiàe em João Pessoa (Estreito)

4 de Feve't'eiro
Mais um formidável sorteio realizará a Crédítrr Mú

tuo Predial, no dia 18 de Janeírc (2deira),
com prêmios no valor de

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

de Ouro Preto n" 13.
..........��........mn..�..�.a......a.............

Co nsultas médrcas graus
Contribuição mensal apenas Cr. $2,00

JUIZO DE DIREITO DA COMAR
CA DE TIJUCAS

Edital de Praça, com o prazo de
vinte (20) dias

O doutor Maurillo da Costa Coim
bra, Juiz de Direito da Comarca de
Tijucas, Estado de Santa Catar-i-ra,
na forma da, lei etc. ..

FAZ saber aos que o presente edi
tal de praça, com o prazo de vinte
(20) dias, virem, ou dele conheci
mento tiverem, que no dia dezeno
ve (19) do mês de fevereiro do cor
rente ano, às 10 horas da manhã,
o Oficial de Justiça, servindo de
porteiro dos auditórios dêste Juizo,
no Edificio da Prefeitura Munici
pal desta, cidade, levará em hasta
pública, por quem mais dér ou'
maior lance oferecer, os bens per-'
tencentes ao inventário do finado·,
DOMINGOS PIANIZER, que vão a
praça a requerimento do inventa
riante Ernesto PianizeI', para paga
mento de impostos, custas e mais
rlcspesa.s do inventário, os quais
são os seguintes; Um terreno sito
a linha Ribeirão do Alféres, mu-

nicipio de Nova-Trento, com .

(220.000 I1ls2.), fa,zendo frentes na,.
estrada municipal e fundos em
terras de proprietários do Morro da"
Onça, extremando ao Norte em ter
ras de Carlos Marques e a Sul errr
ditas de Albino Cipriani, no valor de'
mil e cem cruzeiros (Cr$ 1.100,00).
Uma casa edificada no mesmo ter-·
reno no valor de trezentos cruzei
ros (CrS 300,00). E para que chegue
ao conhecimento de todos, mandei
expedir o presente edital que será
afixado no lugar do costume e_ pu
blicado pela Imprensa. Dado e

passado nesta cidade de Tijúcas.
aos 16 dias de janeiro de 1943. Eu,.
Rodolfo Luiz Buchele que o dacti
lografei e o subscrevo. (Ass.) Mau
rilIo da Costa Coimbra,. Selos afinal.
Está conforme. O Escrivão.

t Rodolfo Luiz Buchele

Camisas, Gravatas. Pilames,
Meias das melhores, pelos menores

preços 36 na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

Prestigia o Govêrno e as
classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

iVisite, sem compromisso, as novas

à"vlrUél,.�_Tr_ª.iano 3, no edifício onde funcionou
��,tifades-Jóias..:Vidrn§�Cristais-porcelanas1ftO;:;J"" 'e,

�

.
'

RELOJOARJA ROYAL,
Banco do BrasiL
diversos para presentes

insfalacões, da
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·Instituto
Pensões dos Industriários

Delegacia de Santa Catarina
(oncuriO para éu!mi:\iSão de «auxiliarD

... EDITAl-

IVida Social O Brasil eslá consl,�uindoi__�� _�� nu erosos daslroleres
de Aposentadoria e

Washington, 4 (U. P.) - Ao
abordar a questão de sua visita
ao Brasil, o presidente Roosevelt
declerou, em sua última entrevis
ta, que haviam aumentado, con

sideravelmente, os esforços da
quele país, no sentido de eliminar
o perigo submarino no Atlântico
Sul e eliminar qualquer ameaça da
costa africana àquela porção da
América. O presidente Roosevelt
revelou que o Brasil estava cons
truindo numerosos destrôieres e

que uma das questões discutidas
com o presidente Vargas fôra a

prioridade para os materiais dos
Estàdos Unidos empregados na

construção de tais navios. Entre
tanto, o presidente declinou discu
ti.r todos os pontos para a salva
guarda do Brasil no futuro, tal
como uma possível desmilitariza
ção da África Ocidental, depois
da guerra, declarando que os mes

mos ainda não tinham sido elabo
rados. O presidente Roosevelt afír
mou que havia uma relação com
a África Ocidental, em uma quan
tidade que nunca poderia perce
ber antes de seguir para lá.

ANIVERSARIO

I - Levo ao conhecimento dos candidatos
í

ns .

:critos no concurso para AUXILIAR dêste Institutc, qu s

as provas serão realizadas nos dias 6 e 7 do corrente
mês (sábado e domingo), no edifício do Instituto de
Educação da Capital, à Rua Saldanha Marinho.

2 -- O horário das provas será oportunamente
marcado.

3 - Os candidatos deverão retirar nesta Delegacia
os respectivos cartões de

í

nscr iç do , s s rn os quais não
. será permitido o ingresso no recinto.

4 - Sendo facultado aos ccndí do tos o uso de
-máquina de escrever própria na prova de dactilografia,
deverão, os que desejarem ·fazê-Io, declarar tal fato no

ato da retirada do cartão de inscrição.
S - A ent:rega destes cartões será feita até às

11 horas do dia 6.
Florianópolis. 3 de fevereiro de 1943.

ITAGIBA CAMPOS Delegado
3 vs - 1N' 67

AVIõES DA PANAIH DO BHASIL

I V�
A � �- I

IH,�O :::'E .oS ::ST;,mOS }JNJD9S lua nspornva
� elegi a�l:clS tL \\ �slllnolOn. ln- CORINTHIANS X FIGUEIRENSEFormam que a C�11p' esa uacional O »úblic r';' I I t _

de transportes aereos Panai r do .: ,1). J _�u �s.?O 1: ,\ o oc�,. �
Brasil acaba ele anresentar no Civil I", 110Je, a \,:I,lu_,lU, oportuni-

Aernnautics Bo�rd _ renarti c âo dadc de aprcciur as Jogadas �n-,
do go vern o norte,americ:J.l;o que lhante�,,�lo cat�g�l'Iza�l,o c:;n.lu�-
superintend e a aviação civil t,�nd� . 0,

.•

C, Co, inthiuns , o� a

proposta para estabelecer um ser-
e .. cui sionando pelo sul do pais.

vico aéreo semanal entre o Hi o de A rapa,zl,ada ca.�arJnense, por
Janeiro c �.1iami. certo, na-de esiorçar-se para

Esse scrvico a ser executado que possamos 'presenciar um

com aviões ele I�Jajrícula e band ei- encontro futebo]J�tlC? capaz (�e
1
... . ernp o lgar a assistôncia do esta-

ra ,)ra�llell�as� p ilotados por trrpu- lió "A 1 lf K "01''' C'lantes braslleir os _ c0111p1eta111en- (-, (O o 1 onue . 1 ernos,
te independente do servico Inter- ale, que dc\"c. haver certa espe-

.. .. rança de Y! tona por parte donacional mantido pela Pa n Amcri- "1· -, J '1 S;-'
can Airways, com sete viagens se- (;0,. J,1l:1l0 ocai .

� '. �m�?, ll�ll�
manues _ é instif'icad o pelo cre s-

derrota que lhes pcrnuta sair

cente aurnent elo tráf'cao entre da cHl,lcha, orgulhosamente .. ,

I.
.

o
.

o
. Apelam os torcedores do ve-

os c 015 marores pai ses do hemis- t ,.' "1"·· ., " ,

fério ocidental. c, a110 igueu en�e , pai a que
,

.

. _ ,o sell "Onze" enlrente os re-

.I�Ia quase um. ano" avro es hrasi- nornados elementos do "Corin-Ieir os ela Panair , CO,]1 tripulantes thians" Iib I ribrasileiros, teem vôado entre o Rio lléll.!-S com 1 ra, � en� o. e

de Janeiro c Miaini, conduzindo confl�nça plena em SI proprros,
exclusivamente carva na maior DUll1 Jogo onde lmp�r�1lI técnica,
" 1 ,. 1 ,? '.

. Lua vontade e disciplina,pai te matei la da pr opna empresa, T3' r J)" J D dãAs viagens são feitas, porém, em JC� <:nc apo,.. 1110,
_ ango, e ao

carutcr exlraordinário e sem 110- e l1lCO, 1 eto sao, inegavel-
r ário prefixado. me;1te, .elc:mentos de val?!', .COI?-
Aceita a proposta da Panair do cE'1I11adlSsllll0S. nos pnn,clpals

Brasil velo Civil Aeronauti cs Board centros esportivos ti? pais. D�
de Wash ington e obtida a neccssá- I�lcsmf_l fo.rma, .JeronllllO,. Serv�-
ria autor lzacão do nosso Min istc- 110, Milr.n i, Herculcs e Eduardi-
,. 1, A '

o

l· "L I t ," nho.
110 (cl el ona li lca, os O( es aI s N 7 •

I ' 'd f"brasileiros leyarão com regl1lari- dO se poe e plev�l,. e 01-

ela,de a nossa bandeira aero-comer, Idna lal$UllJa, o ," Sc�re' da tar.de
daI aos aeroportos norte-arnerica- e 10.le. Isto e cOIsa que mn-

nos, e:.tabelecenclo mais um meio guem nega."
de aproximação entre os Estados Aguardemos, pois, o resulta-

{lniclos ela América do Norte e os do, no inlerior do estádio
Estados Unidos do BrasiL "Adolfo Konder".

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

i�;=;�;�m;;;j r:;;;;=;;;;;�ROfALLIS SOBRINHO �
� e �cu>=XJO�g e I
! �:���S��Rg���ll�! A:I I ALZWl�El�lo"lRA !

� p � 8 �
1 articipClm aos p o-

�
PlMO

j
Participam aos pa-

�á rentes e amigos o n�i�(lS' rentes e amigos o �
_ contrato de casa- . ,..,.. contrato de. casa- �
� mento de sua fi ã �Ó/�1/1:3' � mento de seu fi- �
� lha ADI com o Sr. � � lho TELMO com a �
� Dr. TELMO VIEr -

�"",""""",,=g8 Srta. ADI GA- s
RA RIBEIRO ROFALLIS B

� Fpolis., 30/1/43 � � Lajes, 30/1/43 �CQ.JOCiOOCIOCOOI'XXYoc:ooo:xJOOlXlOCIJQ:COCOC'OOOO .......GIlOOIXJOocoo:ocxx:JOOOOO':)OQXIOOCQOIO�

Fasanelo? .. Nada mais!
Mais um «conto» de loteria

Na 3a. Delegacia Auxiliar, do Rio, solicitou o sr. Cesar
Garcez que sejam feitas investigações a respeito da queixa
apresentada por Gastão Neves Chwandler, residente na cidade
de Jaboatão, Pernambuco, que nas vésperas da extração do
grande prêmio, tlegrafou à Casa Fasanelo, pedindo informa
ções de como poderia comprar determinado número de +lhete.
Fasanelo informou que bastaria remeter pelo Correio a 1 '')1'

tância e o número, porque, logo após, lhe seria remetido
lhete em envelope fechado. Gastão remeteu o dinheiro; 1. � ,

não recebendo o bilhete, resolveu telegrafar para Fasanelo, o

qual respondeu ter remetido o mesmo sob registro n. tal. O
reclamante procurou saber no Correio a respeito do registro,
sendo informado de que não havia nenhum com aquele núme
ro. Nesse ínterim, foi premiado o referido bilhete, informando
agora Fasanelo que um empregado seu havia desaparecido, le
vando consigo o bilhete premiado, , .

A Estatística Militar, destinada II

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. CD. E. M.).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
tares podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada in�
formante prove o que declarou. Ai
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. CD. E. M.).

Transcorre hoje o aniversár io
natalício da prenda da Senhorita
Neusa Bo uson , fino ornamento
de nossa sociedade e filha do
sr. Jcãl5 Bouson .

Exímia pianista, aliando aos

seus dotes de coração os predi
cados de seu espírito. soube ela
grangear muitas amizades, que
lhe hão de tributar hoje as

mais inequívocas provas de a

fecto.

Completa hoje seu l' aní ver
sário a interessante garotinha
Ana, dileta filha do sr. João
E. Kotzias, do comércio local.

Fazem anos hoje:
O nosso prezado conterrâneo

sr, major Eduardo Horn, des
tacada figura do comércio ca

tarinense e pessoa mui estimada
em nosso meio;

a exma sra. d. Virgínia sn-
veira:

a exmà. sra. d. Alice da Cos-
ta Vaz;

o nosso prezado conterrâneo
sr. Arnoldo Cuneo, hábil cirur
gião,dentista;

a exma. sra. d. Maria Loba
to Di Concilio;

a srita. Carmen Moellmann;
o inteligente garotinho Cori

guassú Austrícliano da Costa,
filho do sr. sgto Andrelino Na·
tividade da Costa.

VAD

LIVROS NOVOS
"O AMOH, AS MULHERES E A

MORTE"
A.rlur SC'hopenhuuer - .coleção
"Os Grandes Pensadores" - Edi

tora Vecchi - Rio, 1942
Acaba cle publical'-se "O amor,

as ll1ulh,eres e a morte", de ArLur
Schopenhauer, volume com que a

conceituada Casa Eelitora Vecchi,
do Rio de Janeiro, inaugura a sua

coleciío filosófica intitulada "Os
Grandes Pensadores", destinada a

pôr ao alcance do grande público,
em edições de prer.o assaz red uzi
do, as obras primas dos l1laiores
filósofos,

O livro que vcm de estampar-se
é UlU cios mais curiosos do famoso
pensador, contendo considerações
originais sobre o amor, verdades
cruas acerca da mulher e reflexões
profundas em torno da morte,
Schopenhauer tem o dom de pe

netrar o ámago das questões, eva

dindo artifícios retóricos, Seus
conceitos calam fundamenle no

espírito pelo que tecm ele yerdadei
ros, isentos de qnalqller d ogma I i s
mo e nus de toda hipocrisia,
"O amor, as mulheres e a l1Iorte",

foi escrupulosamente traduzida
por Persiano da Fonseca, O volu
me alprcsenta um retrato do autor
.e uma notícia bio-bibliográfica so
hre o meSIl1O,

A colecão "Os Grancles Pensado
res" é u"in empreendimento edilo
rial a pró da difusão da cullura,
que visa, à semelhança do que se

faz cm todos os países civilizados,
pôr ao alcance das massas popu
lares, em traduções cuidadosas e·

volumes de baixo preço, as obras
mais importantes do pensamento
humano,
Em seguiela a "O amor, as J11ulhe

I'es e a morte", de Artur Schopen
hauer, e do "Ideário poli tico", de
Si món BoIívar, já publicados, vi
rão, outros, não menos interessan
les,

Serão suspensos os
5al�o·(ondutos para

-os brasileiros

"QUINTA-COLUNA"
Hoje, às 20.30 horas, seril apre

sentada à cena, no "Alvaro de Car
valho", a peça em 3 atos, originais
de d, Maria da Conceicão Sales
Coimbra: "Quinta-Coluna",
A aludida peça terá o clesempe

nR'o de um grupo ele amodores.
Primeiramente será apresentado

interessante ato variado,

S,ôla e quartosA rua Tiradentes n° 17
alugam-se quartos e uma

sala. -- Tratar no mesmo
local.
74
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CUTO,

DOENÇAS DOS OLHOS Qlle contarão d'u nlda, I assim,
..

.

.

nesse desurranio, Gaspar, Melchior,
Baüazar, com 'a longa prática queCurso de APerfeiçoam�;D-t� e Longa �rât1ca no Rlo de JaneIro. têm da iniaqinaçào humana, que

Consultas Pela manha· as terças., cuíntes e sehndos. das 10 as 12 contarão éles, não hoje, mais nohoras: à tarde, diariamente, das 15 às 18 horas primeiro e de janeiro depois daConsultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467 I paz, quuiul o vierem baler na nossa
Residência: Rua Presidente Coutinho. n. porta":

"O' de casa, nobre gente,
ac ortlai e ouvireis
que dus buiulas do, O!'ie!l!,e Isõ» clieoados os Ires rezs .

T'alue: coul cni simplesmente que
niu, liou oc nooidaâe nenhuma. Os I
astros .\ão os mesmos. Herodes I

I
pensuua da mesma maneira, e para
o euilur, e senipre útil UI:1 sonlo

Moléstias internas fie adultos e crianças, bom. Pode ser que se cspanletri
Consultório: Rua Felipe Schmídt n. 38 _ Tel 1426 I apenas du pcrscaui c àt: aos jllrl�U;:i,Resldencla: Rua Visconde de Ouro Preto n '70 _ ''l'el 1<123 i pois ctnbúra (/(:lw.n-lo os ,pro/ehs

• •

. --
• " �.....

Illn1 pouco pcssimisíus, SCloell1 (/I.teBorarIo - Das 15 as 18 horas - FLORIANOPOLTS. II
todos «oisar.un (fil� jCSIlJ vir!C1 . LI
terra par« redimir o pouo a e 1s-

I\r AUc-r..USTO DE P�ULA Diretor cio Hospital - raet, o ]J(lUO dei/o de Deus, E se

ii •. \I "de Gil!,id�d!l. do ! alO.U/:l_ jOl'llalisl:Cl lhes perannuu:
• A • •

• FloflilllOpolls! OjJl1IlOes (! respeito do gOI�crno deResídência e Consultórlo: Rua VIsconde de Ouro Preto 511 T_!ieM, na certa respotulerão :

(próximo ao Teatro). ! Foi o processo Dreij! n�, qtte cou-

Cirurgia geral e Doenças de s enhor as. i �il;�iOl1, fl;1i�s. �/� s� :mwUle?,t�i;' 11::F'
.

t
.

D'
'.

I
thili« o /,O[,('ISI],O ,a se eXlV.la 11.1810 er!pla: . iaterrnia, inlru-vermalhn e Ultra-Viuleta. F/,(l�I":'a e trazia o' [uror com queCONsULIAS: Dlartamentes às 11.30 e das 15 às 18 horagio nazismo (illt�ÍI�o;z�a Alemanha.

Fone 1.644 ! Doença mui !.f'(it�wa. r:w'ece que o

""I
esporl e c.caoerrtao eniraqueceu /i

JI't�.aphl·!1� ::'. t'�W" ;:--.A � z�,_:' :"'·�,_o'n
mernori-:t. Quem, pai' exemplo, se

4vs-3V .,i� til g ::: lia II � ; ���.. rec o Fel0/1 d e cas os m ais antigos, n07 ,;;;'l;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;�;;;.;;;;;;;:;;;;:;;;;;:;;;;;;;;:�;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:.;;;;,;;;;;;;:pais que tantas vezes se reooliou ...;;;. _ """..,....,_ __

M E DrT C A... 'I·
puru deje.uler ti liberdade_? Na

-� --

ID
' .I. t1 b.iic cza do século 20 Voll(llre ]1(1-

R I R·
.

1oenças de senhoras e crianças. via dc estar preso. No aílge do sé- « � fi_" J" oars,.. 'a .. wOyf""1f» _.CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1� às 11 horas cuIa 18 csteve exilado. Helvelius __ - �.!lo Q. �
Rua P. Sch1.'lidt. 39 (sob. I lhe escreveu: "Querem Silpl'imir f)

------------- espirita, e só se apel'cebel'ilo . do Rua Trajano n· 3D S"AVAS LACrAODA ê!'/'o quando o mal feilo à n,[lç�o. r.
. t�l não fivel' mais remédio. Que avzl- Anexa _ Oficina mecânicaEx-Ü!terno do Serviç� do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário rios t(!�ílen�(J! _Que. degl'9�laçilo i:' 11'.Tão a dI (e ç ã O d fiSerViços do dr. Gabnel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gome" (S PI)' llCl geJ(lçclO e:l pontaIle,a, Pr OC1.l e/�1 .

eh IA d S
'

d O' 1 I
.

... , au c '(IS semenles. Descuul'wn as 0I'l-e.. o ervl�o e lia �o U�Jla do �epartameniO gens. É um .pm:;cl' assisUr como as
de Sdude e Hostlltal de CarldaC1e coisas nascem, crescem, fzngemClínica médico-cirúrgica e5pedaU�ada d.<l! ane lllorrem e lI1(mlêm (l exislêll-

OLLIIOS �IiIIllVlftOS MARli!
....

!'ia, na sombrv, afé qlle retornam!ri ,V'f!dI ...., , 1M! II! e GARGANTA I à lu:, de máscaras ll'ocad,(!s... fis �Cons. RIJa Felipe Schmidt, R, Fone 1259 que prestam e as que não

pre:ç/am.!,.
Consultas: dilS 15,30 às 18 horas Comllns e d)st�'(J/us. Lilczelll�eResidencia: Conselheiro Mafra, 77 -FLORIAN()POLJS IJoper n�orl'ell ,fll;:llada porqlle, ]lay

;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;:-:--;-::::-;;==:::--:::--:-::-::.===-:-:',:, a II is {NU [' a fJa/r1([ • ilI {1dam e Pe ta III
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Dr. Antônio Moniz CLJmmO do criador do varlido único, o P{ll'- .::;:.:.;;.:;;"==================== ..__......._I D D I tido dos Iraidôrcs, que prestou ho- __, .. n_
.u �---- .��-de Aragão r. ja ma Mcellmann menagens ao snposlo herói de Ver- I

Formado pela Universidade de dl!l1, aos gritos: 'Tiv·a Pélainí j o fi"Cl'"na Te'CDl"ca'MÉDICO Genebra (Sulca) Morra (l Fran('a!" O conde SfoJ'za

I
_Cirurgia e Ortopedia. Com prAtIca nos hospitaIs europeuFJ lemb;'oll ql1e, du·ran!e a guer.ra an-

,

Clínica e Cirufnia do ClínIca m"éd!oa em geral, pedIatrIa, teria!', Manso XIlI informava a to-

«(ROYAL»� doenças I.!O sIstema nervoso, apare- dos os inglêses e j'l'o/lcêscs (file re- \torax. Partos e doenças lho genito-ur!nar!ü do homem cebia:"A ql1í lW Espanha, sómente jde senhoras. e da mulher eli e. (l canalha somos pela França I·Assistente Técnico e pela Inglaterra. "A canulha nãoCONSULTORIO: Dr. Paulo Tavar.os mudou. Os canalIzas também não
Rua Trajano. 33. <;oi mudaram. IDiariamente das 15 às Cura0 de Hadíologla Clinlca com o Enquanlo ia nas minhas cisl1wS

I:. horas.
dr. Manool de Aureu Campanaric illl1lo rios Reis M'a.Qos, /lliI realejo

I
I

I
Silo Paulo). Especializado em til- iá ]la I'ua locou La Pu{oma, tocouRESID�NCIA: Ilíene e Saúde Pública, pela Univer- a Tosca dando um {lI' de inlanria

Almirante Alvim. 36 fJldade do Rio de Janeiro. ao dia,' espalhando uma burrice
Telefone n. 751. Gabinete de Raio X {enNl 110 ar. Mas, por fim, tocou a

Electrocardiografia clínica il1(l.l'selJu]sa ...
i!----- ..----,-

'

Metabolismo basal
' Mal'echal Pélain, os alemães não

I
o mataram n>::l praça /,ol'le,. como ------------------------AX.it.33Sondagem Dllodenal homem, em 1918, para o llqllida- P

O R ." Gabinete de fi31oteraoia I'em agol'([, como ll'Jil espetro, ]la :.---------------------------r. emlglo Laboratório de microscopia e pmç':J_ {.raca. Você podia ter morri- ....

análise clínica do com um tiro. Acabou morrendo

G A S O G E N lOSem banho-maria ...RUIi Fernando J.is('hndo, i
Te!e�one 1.195

raSpa f IIOÇ.Á(} M"AR�VI·
-1 I P �1I '.r-. fr:. �."r.'}lÜ�U.. ! v " I;, "*

INDICADOR ME
R E IS ...

Por ALVAllO MOREYRA
(Copyright da Inter-Americana,

especial para () ESTADO)
ri poli ciu prendeu um homem

I que ondao« nú pelas ruas. Na de- Ilcqac ia él e disse que não precisa- i !
oa de roupa porque era uma alma,

li.A policia VCS!il.l a alnut e mondou-a

Ipura o hOSplCZO.
Niio é tempo de ulmas, As que I

(linda exist e in . cm trates mClÍore;i,:
são ttlnuts tio o ul ra mundo, Milito
aniiças, j\\, miséria. O hospício é 1o csllo (/(1 velhice desamparada.
Quando (1 gllerro terminal', quando
uoliurern as 11O,1'[,s serenas, então é
que vai se ver onde eS/.:WCl a [0[[-

Hospital de Hcmônío
HAMONIA

ICO
Alia cirurgia Ortorpedía - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Dnen ça s da Nutrição
Radiolugla clínica (ruics X). L. I) horato r!o completo de

a náliees clinicas. Eretrtcidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e eoníortavel
Médlccs: DR. CES1\ R AVILA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Jnne íro. Livre
docente de Ortopedia e Ctrurgta Infantil da
Facutdade de Medietua de Porto A!egre
Ex-Oírurgião do Sanatório Belern e da Santa
Casa de Porto Alegre., DR. AHTUR PERE1RA E OLlVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medl cina do Rio
de Janeiro. Ex-médico e íettvo do Hospital
rle Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Lahoratór!o Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo-
, dações poderão ser pedidas por carta à

gerência do mesmo estabelecimento

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
_._l_o____ NARIZ, GARGANTA

Centro Social. dos Aposentados e
UeÍOl1UHldos

I

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

( I Pela manhã, das tO às 12
cnsuttes. A' tarde. das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES-médico especieliste em

De ordern da Diretoria convido aos srs. Sócios para a

sessão de Assembléia Geral, a efetuar-se dia 6 do corrente (sá
bado), afrrn-de ouvirem a leitura do Relatório. da Sociedade, ,daBalancete da Tesouraria e outros assuntos de Interesse, na sede
provisória, à rua Pedro Ivo, 9.

BOAVENTURA AlVES1 Secretário

sob

TREl\tIEL
Aparelhada para concertar Registradoras, Numm'a
dOrits, vitrolas, máqUinas de escrever, calcular, coser,

aparelhos fotográficos, telefones, eic.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

Instalada modernamente e dirigida por técnico espe
cializado, con�ertA. e reforma máquinas de �screver

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

lVlé1chado & eia

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g���a�o �:��de Medicina da Universidade do Brasil)lSx-fnlerno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamen!o de Saúde

CLíNICA MÉDICA

Dra.

I

"

14

,�t"",

DR. AGRIPA DE FARIA ADVOGADO IRua Vitor Meireles n' 26 I Dr. Aldo Ávila da Luz
cLiI���� Ik��ICA Horário: 9 às n e 17 às 18 rHomens e Senhoras __ Mo- i Escr. Edificio Amelia �

léstias Nervosas - '.Moléstias II Neto '. sala 2.

1<Mentais ' IRes.
A.v. RIO Branco, 181

Consultas diárias das 5 :', Florianópolis.
horas emdí�f '_,_"".-=--=-=-- .• ,__

Os mais aperfeiçoados e de melhor
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedores.
Peças avulsos.
FABRICANTES:

GASOS I L L TDA.
Rua da Conceição N.o 343 G SÃO PAULO

CLINICA -MEDICA
Molestlas Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edlfi
elo Amélia Neto--Fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 110�élS.

RESIDENCIA'
A v. Herciilo Luz, 186

- P�10ne: 1392 -

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

'i

Aplique um Gasogênio «Sully» 110 seu caminhão e ganhe ii diferença
Eficiência e garantia absoluta -- Tipo especial para ONIBUS

Distribuidores: C� RAlVIOS -& Cia.---Rua João Pinlu, 9 -_.. Florianópolis
OFICINA DE MONTAGEM: E ASSISTENCIA �- _. A4

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5o ESTADO Quinta-feira,
_

4 de Fevereiro de 1943
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Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

de (ré�lto Popular e Agrico!·a
de Santa (atarlna

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA
COM O PRAZO DE VINTE DIAS

O Doutor Osmundo Wanderley
da Nóbrega, Juiz de Direito �la
1a VI'a da Comarca de Floria
nópolis, Estado de Sania Catari
na, na [ornui da lei elc.
Faz saber aos que o presente edi

tal de primeira praça com o prazo
de vinte dias virem, ou dele conheci
mento tiverem que, no dia ] 5 de fe
vereiro próximo vindouro, às 14 ho
ras, (segunda feira), à frente do edí
ficio do Palácio da Justiça, à Praça
Pereira Ol iveira, o porteiro dos au

ditórios dêste Juizo, trará a público
pregão de venda e arrematação à

I
quem mais dér e maior lanço oferecer
sobre a respectiva avaliação de ....

o-s 800,00 (oitocentos cruzeiros) , o

seguinte: N° 1 - Uma pequena casa

de morad ia, coberta de telhas, assoa-

lhada, sob nO 278, e o seu respectivo
terreuo, sito no lagar José Mendes,
com quatro metros e oitocentos cen
tímetros de frente à estrada pública,
fundos ao mar, confrontando, pelo
norte com terras ele quem de direito
e pelo sul com dita ele Manoel Maria
da Silva, inclusive uma meia água
constru ída ele madeira, edificada no
mesmo terreno acima, tudo avaliado
por oitocentos cruzeiros. Êsse Imo
veis são levados em hasta pública em
virtude de requerimento do inventa
riante com o qual concordaram todos
os interessados, 110 inventário que se

processa neste Juizo por falecimento
. de Mar ia F'rel tas Cabral. E, para que
I chegue ao conhecimento de todos
mandou expedir o presente edital que
será afixado no logar elo costume e

publicado na fórma da lei. Dado e

passado nesta cidade de Florianópolis,
aos vinte e três dias do mês de ja
neiro do ano de mil novecentos e qua
renta e três. Eu, Hygino Luiz Gon
zaga, Escrivão, o subscrevi. Selos il

final. (Assinado) Osmundo \Vn.ncler
ley da Nóbrega. Juiz de Direito ela
la Vara..

a Alemanha pOderá cair por si,
o Japão deve ser batido Banco

derrota to'lal
mas

Rua Trajano !'l.o 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlftcadc

n. 1 em 20 de Setem+ro de 19<'58.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiJIOS usados. MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORíANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Mumclpíos do Estado
Represeutante da Caixa Eeonomíca Federal para 8 vende

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

Paga Iodos os ceupnns nas apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais P. Pernambuco.

Mantem carteira e .. pecial pars administração de prédios"
Recebe dinheiro em depósito pelas'

melhores taxas :
c/c 8. dlspostção (reürada livre) 2%
C/C Limitada 5%
ele A'flBO Prévio 6%
CIC PCBZO Fixo 7%

Aceita proouracão para. receber vencimentos em
<{as IiS Repartícões Federaís. }<;etliGuRil' e Muntclpaís. ·01

numa
(Origene$ t.esse, correspondente da

ifiter.Americana9 no! EE. UU.)
Nova Iorque, - Desde que dei- econômico e [inanceiro será cada

. ;t'0l! o "Gripsholm", que o repa- ue: mais profundo. O Japonês aper
trio li, o aniioo Embuixsulor dos Es- {ará a cinto, comerá menos arroz,
iados Unidos em Tóquio vem ta- mas continuará lulando, Faiuiiico-
.s.endo uma série de discursos e tem mente. Hitmoticamcnie. Foi educa
dado lima série de cnlreoistus em do pura i,�,ÇQ. Para lulnr e dominar
que resume a sua experiência re- cresceu. Formou-se na il usão da
ceutc no país dos samurais. Sua li- sua Superioridade racial, do seu

nalidad e tem sido mostrar ao po- desliuo de senii-deuses, Eles têm
vo americano quem é, na reolida- uma missão divina a cum.prir, êles
de, o seu iemioel e desleal inimigo filhos dos deuses, presenteodos pe ..

do Pucifico, Moslrnr que é a .psi- lo destino com o dominio da terra.
cologia dos uipõcs, muito mais pe- A trcdic ão, a educação, o messia
riçosa, para os Estados Unidos, nismo Íolalií.árío da" casta militar
para a Amé ric a e para o mundo, do iaoonessi conucnccram o povo ele
que a própria máquina de gu'el'l'a que ésse é o seu pupel no concerto
erquida por esse povo com ião dos povos. r; o Japones, com o seu

grande ai«. E demonstrar ) que (I sentimenio de náiri« bus etulo I1U

lula c onlro o Jtipiio tem aspectos nu: tniioloain ncolitíca, marclia co

militas particulares que a diieren- mo l.ipnol izcdo INfra a conquista
ciain do l nla: '[1 se!' levada conlra i tnpossiuel de, um destino imaginá
os se ns aliados europeus. rio. Sôo imensos rebanhos luuna-
Como remate par« essa campo- nos. rebanhos de 1'1Il0 docilidade

nha, no quul laia baseado numa cstranba e pctradoxal para com os

longa e proiiuula e.cperi
é

ncio, o seus cheies, ovelhas (((lindo [etoz-
Embaixador Joseph C. Greui acaba tueule d eniro de uni sono hiptuiti- ,�_
de publicur ilm pequeno uolutne de co, convencidas, pelo hipnotizador, Ao tentar esquivar-se às

determi'l r·.",..,.,.",..··
..'.-===="7 " "

menos dc cem páginas, lllas que de se reni lobos, como lobos pro- �ações dos órgãos de Estatística l\I!. j DOEN'AS DA PELEtem c luunado uioamenie a atenção cedendo. Iitar, uma pessoa revela o que e: J '!I!
.

da im p rensn e do público, tal a ma- ]� ésse o grande problema e o inimigo do Br�sil. E I? a::" .

os ín!mi- � IS Slf�US.

I
.

ti arande periqo que o ,J('])(-10 repre- gos do Brasil, a lei e inflexível,neira O) Je i oa e s ercnü com que v _" ,

resume as SIl'CiS idéias e atnesenla senta para o mundo, Ll.e não des-. (D. E. M.). !
o seu dcpoimeiüo admiráuel "Re- perfará pOI' ci mesmo. Ele não abri-I �
pari [roni Tókio". I:á os olhos ])01' .si. meSlllOA como a

ID L D irale Ia pena acompanhar ésse re- .ilenumlui os UVI'Ill, em vn, como r �url1\ anv�"Iatoric. os abrirá possiuell!lenle outra vez. .. U U ....i:l.! U
.

DI/as cois'as capitais tem em vis- É p'/'.erzso desperta-la '(ll{juell�. E Doenças de Senhoras-Vias
'

la /ocalizar o ailiOr de "Repol'i preCiSO um falda!' ex/enIO. E somen- U
.

á -'a �
Iram Tókio". le o tragar b!'/dal de IllllCl derrota no fi S.

.. �
Primeiro, demonsirar aos Esta- poderá arrancar o J.r;pão do {asci- Tratamento especlílhzado!

d03 Unidos, e Cl sells (I/i(l(los, que !lia em 'II/C o relêm os senhores d'a das afecções do aparelho i Consultas: Das 1ft às 1í' horas.
seria IWI erro e 1'ln-a t'lltiliriar!e ima- [fllel'/'a. genital feminino (Útero, Ová- � Rua Vitor Meirelles 22-1' andar.OillCll' {l possibilidade de uma /)(/;:. Nessa de1'l'0la e nesse desper/cLr· T t ) T

�

fulllrlt e duradoura com ll'lll Japão uCí'edita o Embaixadol' Crew. E riOS, rompas, e C.. ra- i
qlle /'OSfie o mesmo Japão de a/llcs /!credilo ,o Inl/ndo em armas. Será tamento moderno, por pro- ....__......_--.--_""" ...__......-;

da DI/erra dual, êsse Japào beliro- 11 mais dificil rmpreilada das Na- ce,ssos elétricos da GQNOR- "Inga se o sobradoSO, tUl'lw[ento e tortuoso qlle há de:: cões Cnidas. Mas será levada a REA AGUDA E CRONICA a -

anos la:: co/'rer rios de sal1[!IIC 1/a eleito. Di-lo, cheio de ff, o Embai- E TODAS AS SUAS COM- Sito à rua Vida1 RamosÁsia e q/le ]/(1. pouco mais de ([!la �'.r1dol' CI'CW no se/l livro. Di::elllo- - ,

bombardeou Pear[ 11l1rbor, naquela lo nós, desta parte do mundo. E é PLICAÇOES, sob contro 19. Tratar à rua Trajano, 34
madrugaria que viverá pura sem- !)(jssiuel que, embora não o dizen- le endoscópic0 (U R E· 97 3 v-3
pre nos anais d,!1 inFâmia. do, fá o saibam, jcí o conheç'am lá T R O S C O P I A) e de labo-, _

fi seguir, o Embai,rarlor CreL/)! consigo, os chefes dos rebanhos lli- ratorio. I1UR�O ANTONIET li D"V B tARHOSdemonslra que esse Japii.o nocivo I pJnicos. esses mesmos rhetes obri- . U li a II D aaos destinos do mundo sómente se- I {fados diariamenle a Incnar ao seu Fisioterapia - DiatermIa e

EXIERí.'ATO FU�'DADO EM lQ02rá cllmelo da sua J'nl'iil impCl'i-alis- \ povo, diante dos reve::.es d'a ouer- Infra-Vermelho. 11 n # L
ta e da ('/,ençClna SIW missâo de ])0- 1'([, di�ll1le do M'CfI' de Coral, diante CONSULTAS: Das 10-12 e Professoras: Antonieta e Leonor de Barros
lia sObrellllmano, de oriuem divina de Alzdway e dwnte das Ilhas Sa- àa8 R·5. Fernando Machado, 32 Fone, :1.516e ele privilégios e:rclll�sivos, pela lomão. T'destrlliçâo complela é definitiua da

---�_. CONSULTORIO: Rua ira- Alfabetiza e prepara para os exames dE_> admIssão 80S
Slla máquina mililar, des'acl'editan- Os órgãos da Estatística MilitaI dentes, 14 Fone: 1(163. GINASIOS e INSTITUTOS de EDUCAÇA0do-a pam sempre (LOS 0[h08 do sell

o produtor e o vendedor a mostraI RESIDENCIA: Rua João Pinto MATRÍCULA: Das 9 às 12. Nos dias 27 e 28, para os alu-
próprio ,')ovo. "A má('juina militar, têm apóio legal, quando intimam

9. Fone 1607.
.

9Q O t b)
. nos do Curso·, nos dias 2 e 30, para. os novos({ casta militaI' e o sislcma militar o ue p ssuem em seus es a e eCI·

760do Japão precisam ser complela- mentos. (D_ E. lH.), 30v-30 21 (15 v.alt 13
menle esmagados, é preriso que
brar del'initiuamente o sell crédito
e o sell predomínio sobre a mass'a".
HO/ive tempo em que o diplo1l1ata
americano ji/lgoll impossivel essa
tarela. lioie, ele es/á plenamenle IcOl/vencido de que (l laref'(/, se é
difícílinw, pode ser reali::ada e o
:será. Só lima rle.l'rola militar de
proporções calaslróficas permitirá
'ao Japão o regresso ao convívio dos
povos como um elemento constrll
tivo r p(ici/iro, ro171 o ql/(:I será
passivei cooperar e ao quul será
possível exlender 'a mão wniga no
vamente. Esmagada ess'Cl máqllin(l
poderosa, des-morali:wda para sem
pre, pela âer,rol,rl sem remédio, o
povo japonês t'iecu'á convellcido de
qne "o crime não comvensa". ]�'
o. mesma política segllid;/ na vido
civil com os "gangsters" � os bano
doleiros de Iodas as catenol'ias.

É lllHa ilusão esperar, para oca.
so Japonês, a mesma soll/('ão que
parece viuvei para o caso" germâ·lIico. ]� passivei qlle (! paz SÓ ve·
nlw, na ElIropa, com a oClljJ'(lcão de
Berlim, DeliS sabe qllando. Mas Io
dos os observadores admitem
qile, muito p!'ovavelmente, () cola.
pso alemlio viró, b,rzi'SCo e lotai, co.
lllO em 1918, quando a Alemanha
por si mesma seníill, anle as deITo
t,os sucessivas c (l sucessão sem re.
médio das privações, da incon
qllistabilidr1(le dos povos ocupados.da avala!lr 17e esmagadora da rell�
ção llniversal, da ton�e em alimento,do desespero sem conserto, qll(mdo o povo alemão se der conta de
IlIdo isso, Iodo o edi/ieio do 11.'(1-
zismo cail'ó por terra. ramo um
frufo {[podrecido. Foi assim em 18.� bem "passivei que a hislória se I �
1'e])ila. �

Com o Japão não aconterer(Í o
\ �

mesmo, pensil o Emúaixador Gi'(,W. i IEle tem qlle ser vencido liluul e IIfolalmenie. As Sili"!S trincheiras
avançadas se ap,l'oximarão coda
Vez mais de Tóqllio. O descalabro '

.................... ...... ..................::

ES!iinhas, eczemas, manchas
da pele, narasltoses, furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cahllludo.
Dr, TOLENTINO
DE CARVALHO

OonféTe
o Escrivão

Hygino Lu,i.;:;; GonzaiJa

I Compra; na Cf' SA MISCE.
LÂNE,<\ é saber economizar'

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétl'ica (par

teira diplomada) Atende na
Casa de Saúde � S5bastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

\

Auxiliar Escritóriode
j)!Iolé�tia8 dos rins e coração
o TONlCARDIUM tônico dos rins e do coraçlio limpa a

hextga, Ol! rlnB, as nefl'it'.'ll1. arei!ls, cóllcas renaIs; aumenta a�
urlof;.s Tira 89 Inchações dOli pés e rOElto, hidrop8Í31l, ialta tie
ar, oalpitações, dôros do coraçAo, t1.sma, bronquite asmática,
arterlo-esclero8e.

Remédio das 8enhorfH�

Precisa·se de um, maior de 18 anos, com alguma prá
tica e tendo conheCimentos de dactilografia. Boa colocação. Car
tas, índicando referências, para: «Auxiliar de Escritório». nesta

Redação.
63

.
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Dr. Vitor GutierrezB' o tônIco útero-ov6.r!o SEDANTOL que restitue a pllude
perdida pela anemia, palidez, magreza, fal<tio, flôres branc'ls.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades d8.!l senhoras de qualquer Idade.

Lesões do eoração e asma
Usa 11 CACTUSGENOL especificocontra hldropslasj pés inchados, falta de ar, palpitações, abati

mento das veiaa e artérias, bronquite 8smâtlca;
lesões, cansaço, urinas e8casass e dôres no coraçl1o, pontadas

noe rins e Inchações.
.

Aos fr.acoR e convalescentes

Cirurgião Parteiro
Com 2 BUOS de prática nos principais Hospitais da Europa.
Chefe do serviço Pre-natal do Depart. de Saúde Pública.

Moléstias de senhoras, Endocrinologia.
Consultório: Rua Felipe Schmidt, 34

Consultas das 2 112 às 5 hóras d'i tarde
Rósidência: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1004

Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o
vIgor dos múscul08 e dos nervos. Fortalece o sangue na8 pell-
80tiS anêmicas. Evita 8 tuberculose, cicatriza 08 pulmõe8 doentes
com pontadas, tOilS6, dores no peito e nas costSB, pernas flllC8t1,
língua !'luja. Pat'3 a neurastenia, o desânim,) e a dispepsia, a

convaiescença é raplda.
Sífilis - Reumatismo

_ SPIROCHETINA é usada nas moléõlt!as do sangue, slfili8,
eczema.s, tumcrt'�. rlarthr08, esplnha8, fístuls8; purgações lerl
das, CHUCros, escrófulss. reumatismo.

único depurativo que limpa o corpo; tonifica e engorda.
Depositarias: toda8 88 drogarias de Slio Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em SUll toHette íntima somente o t>1EIGYPAN. de

grande poder higi!2nlcü. contra ffioléa ia" ccntaglO!la-s
IHIspeH38, li'rHaCÕ2'i cnrrim!."ows, r.:wl(',!}

tillS ute,wvaginsl§, mehits3 e tüctd sorte de aoenças
!oCfiís e graode príi!;sel'\f(!tj'fo. Drogaria Pacheco, Rio.
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Não tenhas dúvida em de-. As anedotas e piadas aparen
nunclar um "quinta-coluna��,· temente ingênuas são grandes

----------.----- por mais que pareça teu amí- armas de desagregação mane-
Cabelos braneos t L�ÇÃO go; não merece tua estima um [adas pela "quinta-coluna".)[ARAVII,HOSA 1 traidor da Pátria. (L. D. N.). i (L. D. N.).

Começou a sensacional e fulminante queima de tecidos da CASA _
OnURA .

�ne ac I ba de receber um maravilhoso sortimento de sedas lisas e estampadas, tecidos finos de algodão, em cores e paur õe s moderntsstmos
propríos par» a. pr e. ente estação, e que estamos vendendo e5t'3 mês a pr e ço a j,nfimos.

.

"ompl'ar na flasa Daura significa, c omp-ar artigas sempr.e e modernos peln.s p.reço!"J mais baratos da
. pr�ça. EIS fi relação de aI-'

lJ U, guns artigos que estamos liquídaudo pelos preços abaixo:

, SEDAS 'I'e cíco p/colchão, larg, 0,65 a lO 2,80 Guarnição p/jantar 140 X 180 »

Seda laqué em todas as côres mt Cr. $ 4,00 I'e cldo r/colchão, largo 0,80 »» 5,00 Guarnição p/j':lntar 140 x 230" "

Seda L�mlé�e, l.arg. 0,90 ,,» 13 o Tecido p/colchão largo 1,40 »}) 6,50 Jogos de renda p.quartoe "Seda Ltngerts Iisa »l) 7.5.' Crepon p/kimt;DO » ,,4,50 (7 peças) um
Seda Línger ls estampada »)) 8,1)0 I TOalhas p/roqto de 2,00·2.50-3,50 e 5.00 ARMARINHOS E ARTIGOS P/HOMEM:
Fustão de. seda liso »» 8,50 Toalhas 130m Dia. uma 4,50 Leite de Colonia uma 111 6,00
úrganz� lisa » »8,00, Toalhas lisa r/banho »» 7,50 Liga de b -rrucha uma» 2.00
Gabardine de seda, are. pesado, Toalhas Al-goana p/banho II» 10,00 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena» 4,50

as to�alj cores »» 13,00 Toalhas g-randes p/banho ", 13,00 Baton Michél um » 8,00
Seda gran�{� » » 7,00 Toalhas em cor e s p/nanbos » » 12,00 Baton Zande »" 3,00
Tafetá Motr ê » 1000 Brim A? uI mar ínho ") 3 So Tulco HO!lS »» U,50
Tafet� Xadrez, art. hom li» 7.00 Gruuité de atgcdao.Targ. 1.60 ,) J 12,0 Sabonete Gessy caixa II 450
Laque Iavrado » "8,00 Tapetes de velur'o r/quarto II II 2v,oo Calca de borracha, art. bom ume ao 6,50
Seds estampada, des. novos » » 1 0.00 CAMA E MESA Jogo r'e couro p/bomem,Seda estampada, art. fino, Is rgo 0,90 » » 16,f)()

�

olcna Iustão p/casal uma Cr.$ 22,00 (RecluIDP) um
Seda e.stampada d�s. gradoEl » »i 2,00 Colcha fu"tAo p/:;olteiro ". 16,00 Jogo de couro p/rapaz lO

Seda listada Plcsmlsa »,. 9.ro r�(dcha velu lo p/c:lsal II» 29,Od Pasta Eucalol uma
Unho e seda Plvestido »» 10,5) Colcha recllJme » I> 8,00 Pasta Lever "

Veludo ChUfon » » 5S,'Jo Co!ch>l de seda p/cas&l lO») 44,00 Pasta AI\iJente »

TECIDOS DIVERSOS Cdcb8 brar:ca r/-olteiro »» 10,00 Esmiilte C'utex um
Opala lisa mt Cr. $ 250 Cobertores meia lã r/casal »,55,00 Blusas Swíng uma
Opala liSB, largo 0,60 »» 3,80 Cobert0res dezenhado, art. pesado 08misa Socega Leão p/homem ,

Chitão » a 2.90 r/ca,,!!l um .. .19,10 Camisa Socegi Leão p/rapaz II

Chitão, largo 0,80 » » ;;,80 Cobertores xadrez p/casal .» 30,'10 Blusas Aviador, 8rt. bom »

Luizi.ne » » 2,80 Cobertores xadrez p/solteiro , lJ 24,0(1 Blu58s r/humem »

Linon liso » » 2,80 C!Jbertores xadrt;'z p/casal ») 19,50 Blusas r/homem "

Linon estampado » » 3,00 Cobertores xadrez p)solteiro lO 16,00 Capas felpudas p/crianças a

linon listado, art. moderno »» 3,50 Cobertores dezentados p/casal .. ,,22,00 Casaquihhos p/recem-nascido um
Fnstão estamp8do, art. novo )}:. 5,00 Cobertores dezenb&dos p/sol- Casaquinho3 felpudos »

Zefir em diversos tipos »» 2,80 teiro » » 18,00 Pasta de couro p/colegia.is de 14,00 e

Tr�coline PI camisa de 4,êO e » 5,50 Cobertores xadrez r/bebê »» 6,5:\ Maletas p/trabalho de $6, 50,
Lalze em todas as cores mt 5,00 Cobertores dezenhados r/bebê $7, ·50, $8, 50, $lO,oo e
'Tecido PI cortina .. »2,30 de 7,50 e , • 10,00 Malas p/viag6ns de $26, $30 e
Tecido Pl cortina, Iarg. 0,80 7,50 " 8,50 Cobertores cinza um »8,00 Porta Nikel de couro um
Tecido PI cortin8, 1,40 mt 12,50 Atoalhado branco e de cores, Sombrinha de seda p/senhora umaOpala estampada mt Cr. $ 4,50 lnrg. 1,40 m'. II 6,00 Sombrioba de tricoline, 8ft.
Linhos estampados tipos novos , • 5,00 Cretone branco largo 1,40 »" 7,50 bom
Tobralcos e3tampados • II 6,00 CretoDe de cores largo 1,4') ,. 8,0 Sombrinhl de trlcoline r/cebo'Tecidos estampados de alg. dee.· Cretolle branco, largo 2 mt. II _, 9,50 compridomodernos lJ J 7,00 Cretone branco largo 2,20 • • 10,00 Somb,inlla de tricoline p[eo-Merinó preto » li 5,00 Guarnição pintada p/chá uma » 35,00 legiais »» 14,00
Crepe preto p/luto » » 5,50 Guarnição p/cbá, 140 x 140» » 20,00 Lã Linda, em todas as cores um » 1,5'1
RECEBEMOS UM GRANDE SORTiMENTO DE ARTIGOS PARA CARNAVAL, COMO LUMIE'RE, LJ..l\1E', SETIM, LANTEJOULAS, PRATINHAS,

ESTRELAS, COLARES DE ALJOFRE, OCULOS, CAMISAS, E MUITOS OUTROS ARTIGOS PROPRIOS PA'{A O CARNAVAL DE 1943
E' de vosso interêsse comprar os artigos que necessite, na nossa la e já tradicional liqUidação semestral

Não se esqueça que a A CASA D�URA vende sempre pelos menores precos, porque compra só a dmlleiro.
Vende só a dinheiro e compra diretamente das fabricas. RUA' FELiPE SCHM�TD, 19

Nova compoSlicão de
Toscanini

Nova Iorque, 3 (U. P.) - Reve
lou-se que o maestro Arturo Tosca
nini modificou particularmente a
letra elo "Hino das Nações", de
Verdi, para a transmissão radiote
lefônica de ontem, dirigida ao
mundo inteiro.

A fraze que diz "Itália pátria
mia" foi modificada para "Itália
lradita" (Itália atraiçoada). O hi
no do grande compositor italiano
10i ouvido ontem pela primeira vez -

llOS Estados Unidos. Toscanini é
acérrimo inimigo de Mussolini e
do fascismo.

A audicão radio-telefônica com

preendeu
o

tambem os hinos da
França, Grã-Bretanha e Estados
Unidos, e uma cancão patriótica
italiana,

..

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

inimigo do Brasil (D. E. M.).

Congresso antinazista
Montevidéu, 3 (Renters) - O

congr-esso anti-nazista sul-ameri
cano encerrou seus trabalhos, ado
tando um resolução em que expres
sa a soli dariedad e à declaracão da
União Pan-Amer icana, segundo a
qual não deve existir diferenca en
tre as leis morais, que salvaguardam os indivíduos e as que regem
as relações internacionais, assim
como manifestando a esperança de
que, no futuro, a Alemanha renun
dará ao emprego da violência e
colaborará na críacão de institui
ções internacionais ·'para a liquida
ção das disputas internacionais.
Foi tarnbern resolvido por una

nimidade a nomeação de uma co
'missão para a promoção, criação
e coordenacào de comités em toda
a América e10 Sul, afim de promo
ver a unidade de acão de um mo
vimento democrático alemão.

Mensagens de saudacão foram
enviadas aos povos da Rússia, Chi
na, Estados Unidos e Grã-Bretanha
expressando solidariedade na luta
anti-nazista.

COMUNIDADE DO FOLE c ZESRT o
Comunicado aos prezados

contribuintes
Srs,

O � o o �.;a

._

�m�1er i � 1 Ili Lo ,J!!í l! .L._ � .._, u �

Sfi. !A�,;i"t!alJri[ �'"
""

� Iil\i!?'�!!fi INfitiÚI( [: ti�t�1l1
(T'echnico lor) I

I'Com Tyrone Power , L'rida
Darnell e Rita Haywo t'1

I

---------

-o-
I nrr p r-:: "-R r '"'irí ':'�.:..' r_ . "'}.....,

- FONE 1531 _-

A's 5 e 7 1/2 horas
íJi' .J � !"t·'j ia se 'Jard o
Com J ac k Benny

A fazenda :10 velh\l r.1ac
Donald (Desenho Colorido)
Preços: c.. $3,00 e 2,00

Livre de Censura

Nasceram 3 gêmeos
AlagoasMaceió, 4 (8.) - 03 jornais not ici sm que no murncr

pio de São Luiz do Quitunde nasceram três gêmeos sendo dois
de sexo feminino, As criânças receberam 05 nomes de Mario,
Maria e Mariana. Os trigêmeos são t ilhcs do operário Odilon
Silva e Cícera Silva. Acrescenta a noticia ser êsse o primeiro
parto de Cícer a,

I.
l.xftrJ1te4IJ«j itleatEstamos informados de que não r e ceberernos a

contagem dos aviões inimigos abatidos durante o mês de Ja
neiro p.p., devido ao grande a traso dos comunicado das diver
sas frentes de baralha. Mas, anecipadamente agradecemos qual
quer contribuição que os Srs. Felobe los qus 'rem fazer, em fa-

vor da FAB e ela RAF, para o mês àe Fevereiro.
Faça a SUg inscrição e aj ude a VITORIA!

Informações: - H. j. Murray, encarregado da Co-
munidade do Fole em F'loriauópoli s A/c Cabo Submarino.

�

Farmacia EsperançaA su A FARIVíACIA
Rua Cons. Mofrc 4 e 5 FJt\lH 1.6i�

Entr�ga a domicilio

Ordenado de Cr$ 500,00 ii Cr$ tOOO,OO
Grande Emprêsa Nacional precisa admitir pessôas idô

neas (func.cnár ics públicos, inclusive reíormados, militares. pro
tessores e mais interessados que disponham de horas vagas)
para se incumbirem de negócio fácil e rendoso, nas grandes pra

ças como nos lugares mi; afastados do país, podendo auferir uma
remuneração mensal de Cr$ 500/0 a Cr$ 100,000 conforme
sua capacidade de trabalho. Os pretendentes ao emprego podem
dirigir-se; por carta, a "Grande Emprêsa" -- Caixa Postal 938
- São Paulo - com todas as referencias necessárias.

"

» 12,00
10,00
3.00
3,30
2,40
3,40
10,00
5,S:}
S,OO
24,00
18,00
13,50
15,00
3,5()
7,50

18,00

"

»

»

lO

»

»

"
tI

»
»

» 12,00
34,00
3,00

35,00

»

"

»

» 25,00
» » 18,00

25,00
35,00

35,00

/
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Os generais alemães deporão Hitler! I San � enolLondres, 3 (Reuters) - Fa-: . ,.. I
.,

1\."

I d A I di nenhum colapso interno da Ale-j der do comando supremo do' que O'S seus exércitos sejam de- C O N T E IVI
an o em rge, ao correspon en-I h di

, .

di
�

d I é ' ,

id I
t d "D ') M T' I G' man a, mas acre ita que os ge- exercito e assumam a ireçao a1l!nlhVamente venci os nos cam- OITO ELEMENTOS TOmCOS:e o ai y ai ,O genera 1- 'I nerais alemães possam depôr Hi- 1 guerra. A Alemanha resistirá até, nos de batalha.raud declarou que não espera

� . r

ARSENIATO. VANADA-
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC
TONICO DO CERRBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálidos. Depauperadof,
E.�otldol, Anêmicos, Mães
que criam M,groi, Criança!
raquíticas, ulc.b.rão • toni-
ficação g�rll! do orglnilmo

com (I

Sangua nol
Llc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

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

ri;' ?â,�k1 ni •

AI'uO 1u�8hn 18 c' lança
FtH'H��da em 1810 .. Side: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
1941

9.000.000,00
59.000.000,00

4.748.338.249,78
34.198834,90
91.862.598,37
7.426.313,52
23.742.657,44

Baia-
Dados relativos ao ano de

Capital Realizado Cr $
Reservas, mais de c $
Responsabílidades assumidas; c I!l
Receita c $
Ativo em 31 de dezembro • $
Sinistros pagos c $
Rens de raiz. (prédios e terrenos) .t $
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco de Sá e Anísio Massorra

Agênclas e sub-agências em todo o terrltórto naclonal,
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prln

ctpais cidades da América, Europa e Àfrica.

VITOR GUTTIERREZ

Aniquilado o exército que
invadiu a BélgicaMoscou, 2 (Reuters) - A Estalingrado, foi o que destruiu

emissora desta capital fez lem- as defesas bélgas e invadiu a Bél- �brar aos seus ouvintes ontem, que grca, no início do atual con- j
o 6° exército alemão, destruído em flito. \

I.\
:i

I
i

Casa� Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de .couro para
colegiais (artigo forte e

barato), Cintos, Suspen-
sórlos, Malas. etc. ISó na "CASA BEIRÃO" I!Rua Tiradentes n? 3

I -Florianópolis- !
_____..3_o_,V_il_.-_1_1_11

_..-------------------- -----...__---mr�

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

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

Garante-se a exata observ&ncia no receituário médico

PREÇOS MÓDiCOS
R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

I E M P R E S A te" R E X "

Transporte de Cargas
DOMICILIO � DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões ptoprloa para:Bom Retiro, Lages, Painel, CorretaiPtnto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇXO EM LAGES PARA: Campo Bélo
Anita Garibaldí, Vacaria, Caxias e vice-versa.

'

Aceitamos cargas para redespa cho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Florlanópaíts:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

'feltlfone 1.677 I······�·�e·�··�·�·······i: padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores :
ti fábricas 'do país. são encontradas nos balcães da •
: as A T BOSA:" Diariamente recebemos novidades ..
" RUA FELIPE SCHMiDT, 54 - FONE 1514 •
• •
�••ae�•••••e.G•••e•••••••••••••••••••

DR.
avisa que. reassumiu sua

crlnlca, à rua Felí peSch
mlot n-, 34, das 14 às 17
horas.----�----------------����������_._������������������

O DIRETOR DO j3ANCO DESAFIOU OS NAZISTAS
Londres, fevereiro (8. B. I.) - Os grandes bancos alemães

abriram filiais na Bélgica Ocupada. Suas atividades limitam-se
a operar transações entre os alemães estabelecidos naquele
país, já que o público bélga prefere tratar com os bancos na
cionais.

Em consequência, os alemães requisitaram uma relação
'completa dos empregados nos bancos bélgas, com a idéia de
designar agentes alguns dêles.

Um diretor de banco que recusou fornecer a lista, foi deti
do e condenado a três meses de prisão.

ITem elll {(stock» os mais recentes artigos
para cl1iancas, ternos de fina confecção para
homens? calçados, chapéus, casemiras e li

nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, eta 11 Fábri.ca DISTINTA está con-
feccionando camisas pal1il o lHH1ão a pi'evos extl1erl1amente baixos8

Visitem as novas e model'nas instalações de A CAPll'AIL, ii rsa Conselheiro �lafra, 8.
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Espiões brasileiros e estrangeiros. julgados no
Jntegraüstes e nazistas de comum aeôrdo

Rio, 4 (E.) - Um matutino local possantíssimos, a Alemanha recebia comprometedores e entre êles um rio da Delegacia Especial e porme
puhl ica a seguinte reportag.

em:

I
diariamente vasto noticiário, estan- que dizia: "Arrn, 4, canhão de pôpa, nor izo u a situação de cada réu. SÔ-

Ao presidente do Tribunal de Se- do a estação localizada em Jacaré- 2.200 ton., pintura escura em geral. ore Walter Jordan diz que teve lar
gurança Nacional o procurador Mac paguá. Bandeiro Inglih, nome "Wevis" go tirocínio na Escola da "Gestapo",
Dowell apresentou denúncia contra Os réus denunciados foram os se- Arrn, 2. Norueguês, 2.800 tou., pin- em Hamburgo, depois do que embar
'vários espiões, que atuavam nesta guintcs: José Gneco de Carvalho, íura com Jistus largas, em sentido I cou para o nosso país, com tarefa
capital, em conjunto. São todos êles hrasí leiro ; Mauro da Costa Macha- vcr+icnl, coru as cores azues c ama- definida. Foi êle o portador de todo
partidários da extinta Ação Integra- do, advogado, brasileiro; Paul Georg relas. dcscnrr-cgando sacos e caixas. o material de transmissão rádio
lista, sendo que alguns já cumpri- Engmann, alemão; José Teixeira Con ti nuarn, no Arm. 5 e 7, sendo um telegráfico.
rarn sentença imposta pelo mesmo Falcão, brasileiro; Julius Wi lh e lm norueguês e outro USA, armados e O delito dos réus foi capitulado
Tribuual. Os réus possuiam uma Karl Paum, alemão; Amaro de Sou- camuflados, com os nomes de "Got- na Lei de Guerra, ou seja decreto
rede de espionagem em todo o ter- sa Carneiro, brasileiro; Eduardo ternbcrg" e "New Or lcans ", descar- lei 4.766, de 1 de outubro de 1942.
ritório nacional, com o objetivo Pacheco de Andrade, brasileiro; regando sacos e caixas de motores O processo tomou o n , 2.S9S e foi
príncípal de controlar a entrada e

I
Hugo Fleischer, Walter Moll, Afou-' c chapas. Arm, 1 Holandês de pas- distr ibuid o ao juiz Pereira Braga,

saída de navios mercantes, fornc- 80 Digeser, Herbert Max, Ja rl Win- sagciros, camuf lado e armado sob que o julgará em primeira instân
cendo às nações do "Eixo" notícias terstein, Hans Holl e Franz 'Valter

'I
controle Ingl ish ". cia. O referido magistrado já man

exatas sôbre o carregamento e en-

I Jordan,
alemães. O relatório policial foi redigido I

dou intimar os acusados para apre
viando as características perfeitas Em poder do primeiro acusado pelo delegado José Jorge, no ca rtó- sentarem defesa e róI de testem u-

elos barcos. Por meio de aparelhos foram encontrados vários bilhetes �lhas.

ULTIMA HORA
Já sôbre Rostcvo

Londres, 4 (R ,) - Caem já sôbre as defesas exter
nas de Rostovo as granadas lançadas pelos artilheíros
russos. Tudo faz crer que os nazi-fascistos procurarão Idefender essa cidade com errcc rruço rnerrto _ Se tal se

der, acredita-se que a luta será tão terrível quanto em I

Estalingrado. Caldula-se em Londres, que a guarm.çao I
riaaí- fascista de Rostovo se compõe de 150 mil homens ,II

Berlim reconhece
Zurique, 4 (R.) -- Berlim, palo rádio, reconheceu

que os alemães «se retiraram» de Estalingrado, e acres
centa que «cerca de 300 mil russos foram mortos ali
pelos canhões e pela aviação do Reich».

Canhoneio sem exemplo
Moscou, 4 (R.) - A impren

sa realça o fato de estar lim
pa de inimigos a ci-dade de Es
talingrado, Salienta-se que os

restos do 6° exército alemão
foram triturados por um canho
neio rude e incessante, corno
não houve exemplo na Guerra
passada,

por serem maçons, haviam sido
demitidcs.

em traje de caçador
Istambul, 4 (R.) - Sabe-se

que, entre as pessoas que assis
tiram à conferência entre o pre
sidente Ismet Inonu e o sr,

Churchill, em Adana, contava
se tambem o ministro inglês
em Angora, que partira para

Reunião em Argel aquela cidade em traje de ca-

Argel, 4 (R.) - Reuniu-se çador , com uma espingarda de
nesta cidade o Conselho Irnpe- dois canos a tiracolo,
rial Francês, a que assistiram •

V
'

lr b Io general Giraud e os repre- ai ouvir oas .•..
sentantes da Africa do Norte

ej
Istambul, 4 (R,) - Informa

Africa Ocidental Francesas, Um se que o embaixador alemão.
na

.dos pontos discutidos foi a re- Turquia, sr, Von Pappen, foi
integração dos funcionários que, chamado li! Berlim,

.

�":
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Melhoramentos na Rêde Víacão
Paraná-Santa Catarina

Rio, 4 (A. N.) - Em prosseguimento ao seu programa
"de melhoramentos e construções na Rêde de Viação Paraná
Santa Catarina, o coronel Dorival Brito e Silva, seu diretor,
seguiu em trem especial para o ramal de Guarapuava, afim de
inaugurar as estações dos quilômetros 53 e 66 dessa linha e

entregar ao tráfego público mais de 25 quilômetros de linha
férrea, que servirão, sem favor a uma das zonas mais ricas e

prósperas do Estado,
A solenidade da inauguração será simples, a ela compare

cendo o diretor da Rêde, os chefes de divisão, autoridades e

pessoas gradas do município de Guarapuava.
Para o Paraná e para o Brasil, essa inauguração assinala

mais uma brilhante etapa vencida da .tMarcha para o Oéste",
preconizada no majestoso programa de nacionalização do Pre
sidente Getúlio Varg3!s.

DR. MAX FLEIUSS
Foi sepultado dia 31 d e janei

ro findo, no cemitério de São
. João Batista, no Rio de Janeiro,
o dr. Max F'leiuss, Secretário
Perpétuo do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro. O ilus
tre extinto pertencia ao Institu
to Histórico, desde 3 de agosto
de 19CO, entrando .como sócio
efetivo. Em 1907, foi eleito Se·
cretário Perpétuo, em 1914, Ho
norário, em 1917, Benemérito e
em 1920 sócio Grande Benemé
rito.

Seu desaparecimento abre um
claro no amhiente mental do
país, do qual era figura d es
tacada, tendo prestado aos estu
dos e pesquisas da história va

liosa contribuição, alargando os

conhecimentos neste setor e es·
timulando o gosto pelos ref'er i
dos estudos.
Justas foram. por isso mes

mo, as excepcionais homena

gens prestadas à sua memória
entre as quais a do Instituto a

que emprestara todo o esforço
da sua inteligência e cultura, e

que resolveu custear-lhe os fu
nerais, tomar luto por oito dias
e oportunamente mandar colo
cai' no seu túmulo limá lápida
com inscr ição interpretativa
dos seus sentimentos, assim co
mo dedicar-lhe à memória a

primeira sessão ordinária do
corrente ano, a realizar-se em
abril.

Casou ..�e obrigado Assinou o presidente da Repúbli-
peia «!Gestapo({! I ca decreto alterando o parágrafo'

Hi o, 4 (E.) - Noticiamos, há único d.o artigo ?7, do l'e§\ulamento
dias, o processo de anulação ele ca- do �nstItuto .ND,<:':lOl1.al. do Mate.

.

sarnento, intentado pelo hraxi l ei ro FICOU assnn redigiclo o refenda
Helmuth Sha d ick con tra sua csp o- parágraf'o :

sa, alemã, Maria Maxím i li an a Hau- "Parágrafo único - .O� ocupan->
senstein, o qual alegara que Iôra ícs dos cargos �lll conllss�o, exclu
forcado pela Gestapo a se casar, se sive os de presidente e diretor, se ..

quisesse deixar a Alemanha. Ou- rão designados pelo presidente do
tem, Maria, entrevistada por um Instituto Nacional do Mate, dentre
vespertino, rebateu a alegação elo os empregados ocupantes de caJ'gos,
marido, dizendo que tudo isso é da tabela permanente �u suplernen
falso e absurdo. Adiantou que o es- tar, ou dentre .os servJdo:·es,. fed� ..

poso, como ela também, tem sido rais ou estaduais, postos a dISpOSl- ....
vítima de perseguição ela família ção.. da(!u�,le orgão, nos termos da
de seus pais, por ter-se êl e casado legislação .

I
com urna descendente de judeus. ..�"'f.P."'1II!JI!
Esta é a razão da anulação pleitea-
da.

.
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T.S.H·IEcos e Notícias t....

PROF.

BRASIL-EE. UNIDOS
Roosevelt, o grande líder nor

teamericano, [alarulo aos Jorna
listas, na sensacional conferên
cia de Casablanca, disse que os

povos unidos exterminarão da
terra a filosofia do ódio. Belas
palavras, e justas, � diz um ma
tutino carioca. Realmente, o mal
do mundo moderno, criado pelo
nazismo, é esse - o ódio entre
irmãos. Aí é que está a princi
pal senha do A n t i-C l' i s t o:
"odiai-vos uns aos outros". Os
regimes totalitários, em verda
de, nada mais são que o ódio
em fUJU:ão política. Para que os
povos imperialistas {assem pos
tos em condições psicológicas
ma.is eficazes, para o assalto às
fronteiras dos povos pacíficos,
inventou-se o ódi,o ao bl/,l'guês,
o ódio às raças chamadas infe
riOl'es, o ódio a Cristo, o ódio a
todas as religiões, o ódio a tudo
que Jlão estivesse dentro dos
ideais de Hitler e Rosenberg.
Tal filosofia é profundamente

anti-brasileim, pois somos o l]Jaís
da fraternidade humana. Para
que realizássemos o nosso sonho
de justiça soci'al, a filosofia 'me
nos indicada é a do ódio.

A democracia não produz fa
náticos, nem geJ'a os monstros
que só se alimentam de .ódio,
A nossa lui'a, assim, .contra o

nazismo, criador dessa. filosofia
anti-humana, deve ser total, num
esforço Sllpremo pela vitória dos
nossos ide-ais de fraternidade.
Por isso, ,as palavras categó

ricas de Roosevelt, verberando
essa hedionda filosofia do ódio,
puderam ser por nós perfeit-a
mente entendidas, e encont,ra
ram, em nossos corllcões, o

aplauso mais entll'siástic'o e mais
sincel'o.

(Consu ltas de portu
guês, aulas de língua
e le trcis vernáculas, cor

reção' de t rc.bo Ihos es-

i cnrtos)

Divergências
Londresv d (C. P.) -

.. A "Sender
nor d ", estação rádio-crnissor a
clandestina que transmite para as

forcas armadas alemãs. anunciou
ontem, que o marechal' Rommel ti
nha informado a um representan te
da imprensa italiana que, muito
embora seja certo que cx ist iam al
gumas divergências de opinião en
tre êle e o marechal Keselin
chefe elas forcas aéreas do eixo c
os generais italianos Ettor e Basti
co e Hugo Cavallero, do outro, não
achava que essas diferenças justi
ficavam a medida que se tinha
adota-do contra o último dos refe-
ridos chefes.

..

Acrescentou, no entanto, que o

objetivo princi:pal do eixo é a ex

pulsão dos aliados da Tunísia e a

reconquista do norte da África,
"finalidade máxima", expressou,
"que justifica qualquer medida".
ESTALINGRADO RETORNA À

NORMALIDADE

Moscou, 4 De Harold King, cor

rl'spondente especial da Reuters)
Centenas d(' mulheres e crianças,
empurrando trenós com seus mo
destos pertences, dirigem-se para
Estalingrado onde procuram os res
tos de seus lares. As ruas, desola
das e sujas, enchem-se rapid<f.mente
dl� civis e soldados, cujo único pen
sa:onento é reconstruir a cidade do
aço tão rapidamente como s-eja pos ..

siv('l. Esta� p.essoas estão fatigadas
e exaustas depois dos três meses de
IHOYaçÕes, passados em porões e

adegas. Porém, trocam sorrisos de
alfgria e saúdam ruidosamente os
50 Idados e oficiais que os defendiC
Iam e libertaram.
De certa distância a cidade pare

ce quase intacta, más as avenidas e

ruas estão cobertas de estilhaços de
granadas e fantásticas quantidades
de escombros. As mulheres e os an
ciãos que ajudaram os sapadores
soviéticos, novamente estão atare
fados mi reparação do que restou
ele suas casas.

o Brasil não aceitará nenhum armislicio em separadOWashington, 4 (u. P.) - A- .,. .

d O fi' ,

)'
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�

b '1' d f'bordando a conferA .

do RI'o misbclO negocIa o. con do so° crescente, para e lmmar o pengo uçao rasl eIra e guerra, a Ir-encla
d" b· A IA

-

S I O ·d' d 'I. •

Potengy no Brasil com '. mente po era termmar com a su marIDO no t anbco u. pre- mou ter SI o examma a a POSSllJi-, ,o preSl d·
�.

d" I d ", " 'd
.

1° 10d d d B 'I d d�ente Vargas Roosevelt sal' t ren Iça0 IDcon IClona o eIXO • Si ente acentuou, aos Jorna Istas, I a e o rasl a otar, para e-

em sua últim� entrevista q�:n
ou

Examinou, também, o presidente a proximidade da costa brasileira terminndas produções, o traba
mesma assentaram os dois �r:�1

Roosevelt com o presidente Varo com a costa africana e os aspectos lho integral, em horários para
sidente� que, em nenhuma hipó. gas as medidas q�e'Ao �rasil veml mil!tares deco�rentes do fato, Re-/ �ês ,turnos, em vez de dois, como
�ese, será firmado qualquer ar. tomando, com eflclencla sempre fermdo-se ao Incremento da pro- e feIto atualmente.

Bealizar-sc-ú no dia. 11 do correu

te, às 20 horas e 45, no auditório �e
"A Gazeta", de S. Paulo, a anuncia

ela conferência do ilustre orador ca

taiinensc, monsenhor Mantrcdo Lei
te sobre o tema "A alma da Polô
ni'a na voz dos seus poetas".

O conferencista, que dispensa ser

apresentado, elado os trabalhos de
mé rito que possu e, é membro da
Academia Paulista de Letras e UIIl

elos mais cultos oradores do clero.
brasileiro.
Noticia-se de Curitiba, que dentro

de breve dias será montada na ci
dade de União da Vitória, no Pa
raná uma importante emissora, ten
do ji o ministro da Viação designa
do o local para sua instalação.

VivIA BALA NA SACRISTIA .

Rio, 4 (E.) - Estr-anho aconteci- .
mento que a Policia procura apu
rar devidamente, verificou-se ante
ontem, na sacristia da igreja de São
Francisco de Paula, do lado da rua
Sete de Setembro. Estavam ali se

preparando para ajudar a rezar a

missa das 11 horas o sacristão Sa
Lur n i n o Rogér-io Francisco de Pau
la Oliveira e seu pai Oriofr e de
Oliveira. Achavam-se sentados jun
to à janela que dá para a rua alu
dida. Em conv-ersa com êles se en
contrava também na sacristia o
corretor Bernardo de Olive ira Bar-
bosa.
Foi nrecisamenle nessa ocasião

que se -ouviu o estampido de Ul1L
Iiro. Alarmaram-se todos. O tiro
parecia partir de muito próximo.
Passado o primeiro momento de'
sunpresa, o sacristão e o corretor
verificaram, então, com espanto.,
que estava uma bala caida, à pou
ca distância, sobre o tapete da sa�

cristia, junto a um móvel onde são
guardados os paramentos dos sacer·
dotes. Era um projétil de chumbo,.
parecendo de revólver. Teria en

h'ado através das grades de ferro>
que protegem a janela, passando>
à altura da cabeça dos presentes.
Um tiro casual? Uma bala perdi�

da? De onde teria vindo ela? Nu· ..

ma ligeira inspeção pelos prédios
fronteiros, nada foi notado de sus

peita.
A polícia, C01110 dissemos, inves-

tiga. O caso está entregue à dele
gacia do 8° distrito, diligenciando>
a propósifo o comissário Renato>
Lomba.

.

O projétil foi mandado a exame,-

se pensa nas esferas oficiais;.·
dar. (L. D. N.).

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

Vinho Crelsltadl
"SILVEIRJ\."

Grlnd. Tónico

BOTÕES MODERNOS
De todas as qualidades e ta·

manhos, forram-�e à rua Join-·
ville, lO,
78 iO vs - alt,

QUEM PERDEU ?
Pelo sr. Manoel Rosa Alvesf"

enfermeiro do Abrigo de Menoresy
foi-nos entregue uma pequena
chave, encontrada no café "Na
cional" •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


