
o J A PÃO A D�V{R4'y E À T U R QUI A !
CHUNQUIM, 9 (REUTERS) •. O MINISTRO DO EXTERIOR JAPONÊS, MASAYUKITANI, FEZ ONTEM, UMA ADVER
TÊNCIA À TURQUIA, ACONSELHANDO·A A MANTER·SE AFASTADA DA GUERRA .. INFORMA A RÁDIO NIPôNICA. O

i' MINISTRO ADMITIU QUE A SITUAÇÃO ATUAL PODIA INFLUIR, DE CERTO MODO, SôBRE OS LíDERES TURCOS, MAS
EXPRIMIU A ESPERANÇA DE QUE OS LíDERES OTOMANOS NÃO "ARRASTARIAM O POVO TURCO PARA UM CA
MINHO ERRADO. É POR ISSO QUE ESTOU CONVENCIDO DE QUE, AVISADOS, OS LíDERES TURCOS SERÃO MUITO

PRUDENTES EM ADOTAR DECISÕES PACíFICAS PARA SEU PAíS, NÃO O ENVOLVENDO NA GUERRA".
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Cristal de rocha para I FAZIA E]}IPRÉSTIMOS A JU-

os Estados Unidos ROS DE 50% AO ]}fÊS
Rio, 9 (E.) - .Pelo procura-

dor Mac Dowell da Costa foi
apresentada, ao ministro Bar
ros Barreto, presidente ao mi
nistro Barros Barreto, presi
dente do Tribunal de Seguran
ça, denúncia contra Francisco
Alves, por ter cobrado juros de
50 % ao mês, em várias transa

ções de empréstimos de nume

rário.
O acusado, ao prestar decla

rações na polícia, declarou que
não cobrava juros, mas recebia
gratificações, o que foi contes
tado pelas testemunhas ouvidas
no inquérito.

O processo, que tem o n

3.040, originário de Minas Ge
raís, foi encaminhado ao juiz:
Raul Machado.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Salvador, 9 (E.) - A-fim-de exa
minar as partidas de cristal ele ro
cha adquiridas pela Comissão ele
Compr-as, chegou. aqui, o adi elo à
embaixada ianque no Hi o, sr. Ju
lian Max Matteson. O cristal adqui
rido procede das zonas de Dia
mantina, Campo Formoso, São
Francisco e Chique-Chique.

A comissão adquirirá novas
quantidades do minério, segundo
declarou o sr. Matteson .. XXVIII H. 8743I 9 de Fevereiro de 1943 IFlorianópolis - Ierçe-felra

Comemoração do Dia do Exército
soviético na InglaterraLondres, 9 (U. P.) - Informa-se que no próximo dia 21

será celebrado em toda a Grã-Bretanha, o "Dia do Exército
Soviético" .

Embora ainda não se tenha fixado os pormenores, sabe
se que falarão o titular do "Foreign Office", major Anthony
Eden, o embaixador russo junto ao governo inglês, sr. Ivan S

.

Maisky e várias personalidades britânicas e soviéticas, tanto Resposta de talln
na capital britânica como em várias outras cidades. a Roosevelt

Nesse dia serão enviadas mensagens de congratulação ao Moscou, 9 (Reuters) - Stalirn
,

dM· respondeu à mensagem de felicita-
governo e oscou. (3ravura da Inter-Americana, ·para O ESTADO) ções de Roosevelt pela vitória de

Pavorosa Iram-a-=--de-e-sp-----l·on-ag-em__:___no-O-ra-sl·1 RECUSOU-SE A RECEBER O ��!.��isn1��i�Yia����n��I:a ���l��dâ��
ALUGUEL fôrcas soviéticas em Estalingrado,

Expresso minha convicção de queRio, 9 (E.) - O procurador as operações militares, unidas às
Rio, B (A. N.) - A Chefia de vidades dos indivíduos envol- Freitas e Medrado Dias êste Francisco de Paula Leite e Oi fôrças armadas dos Estados Unidos

Polícia enviou ao Tribunal de vidas numa formidável máqui- advogado habitualjunto ao Tri- ticica denunciou Tomé Esper da América, Grã-Bretanha e Rússia,
Segurança volumoso

.

qué lt d' dí
.

id Oaquim, sírio, com 54 anos, re trarão, num futuro próximo, a vi-
.

. m ri O na e. e�pIOna.gem, IrlgI. a pe- bunal de Segurança, os quais tória sôbre o inimigo comum".
l'elatIv? a uma grande tran;ta la Crístian RIsten�en, OrIe�ta-. assumem remarcado destaque, sidente nesta capital, por se ter
de espionagem em nosso pais. da pelo estado-maior alemao e! pois ambos proporcionavam recusado a receber o aluguel de

Nesse processo estão envol- assistida pela própria repre- grandes facilidades e até uma casa de sua propriedade,
vidos alguns brasileiros, entre sentação

.
diplomática alemã meios de fuga para o �stran� provocando, a seguir, o despei-

os �uaIs se encontram Ramos nest3; capital. geiro, de elementos envolvidos to "do inquilino.
FI:e!t�s, ex-de!egado da Ordem Alem d?� chefes da trama, !i- na espionagem, extorquindo- O processo tem o n. 3.022,
Polftíca e Socíaí do Estado do guram mílítares do Reich, tec- lhes grande soma de dinheiro crtgínário desta capital, e foi
Rio, e o conhecido advogado nícos de rádio, professores, ad- distribuido ao juiz Pedro Bor-
Medrado Dias. vogados, engenheiros, fotógra- Cabelos brancos r LOÇÃO I ges, do Tribunal de Seguran-
Através de longo relatório, a fos, comerciantes, bailarinas e MARAVILHOSA! ça. O Reelcb quer malesPolícia põe em! destaque as ati- personalidades como Ramos

:•••••••••••I!•••••••�••: INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS Cl!!�o�á, "!!.rs�anb��
:• FILHA! MAE ! AVO ! ee Proje�ão de filmes divulgado, à noite de ontem, nes-Estão convidados os :!J seios do Instituto Brasil-Bete- ta cidade, embora sem confirma-dos Unidos para as sessões cinematográficas que serão

T d
• realizadas ho]e, no seu salão de festas, às 7,3.0 horas ção, que o governo alemio soli-

•• O as devem usar a e horas, constando o programa do] seguintes filmes: citára ao governo húngaro a re-

• •• 1) - O poder das Américas messa urgente de 20 divisões para
2) - Por falar em dentes a frente russa. A mesma in'forma-

• 3) - Técnica de '<beeket-bell"• ção adianta que o governo da
• 4) - A mulher dos Estados Unidos e a guerra• 5) - Prefiro viver" Hungria prometera atender ae-

• (OU REGULADOR VIEIRA� • 6) - Ressurreição da terra. pedido alemão.

: A MULHER EVITARA DORES • 84 lvs-1 O derrotismo e o pessimismo
• Alivia as Cólicas Uterinas : são armas da "quinta.coluna";"

• Emprega-se com vantagempa- • Alerta I Sabotadores I _(L_.D_o_N_.)o _

., ra combater 8S irregularidades .... • • O cônsul aderiu ao

•
das funções periódicas das se.! Londres, fevereiro (Interaliado) - Quinze sabotadores general De Gaullenhoras. É calmante e regulador 'CP belgas penetraram durante a noite nas usinas metalúrgicas de Baía, 9 (E.) _ O cônsul francês

• dessas funções. • Ougr-Marithaye, fazendo ir pelos ares cinco bombas de abaste .. na Baía sr. Caumerau, declarou ao

fi FLUXO-SEDATINA, pela BUli • cimento d'água. O reservatÓrio situado em cima do edifício jornal "'Estado da Baía" que aderiu
4llt, comprovada eficácia, é muito re- • desmoronou-se sobre uma das alas da usina, destruindo as três ao general De Gaulle, l?or intern;é-
� dio do embaixador Saint Quentin,��'�'I ceítada. Deve ser usada com b b stantA lo- _ Ir', 'l, - (» r.>

•
om as re • es. Acrescentou que, há tempos, rece-·

W t)'lil",,� ...\\+.ra conliança.1<; 0/' > Em consequência dessa ação ,o trabalho na usina lamina- bera órdem de Vichí, para seguir
® ,�Ár;� ..�� - FL.UXO-SEDATINA encontra-se e. dora teve de cessar e diversas outras fábricas que recebiam para a Argentina, até nova ordem,
JI!'jf., éííi.:" F( HA /M 'r t d t � o que não obedeceu, mostrando-se
W' "".', ,) A em o a p.ar e. .

. W gás para o aquecimento de Ougrée tiveram de suspender suas disposto a servir a sua pátria, ines-
••_.�••••••••• Is••• -•••••••• ' atividades. mo no campo de batalha.

Os jornais nazistas
em vitória

já
aliada

falam
Londres, fevereiro (Interaliado) - Pela primeira vez na

· Bélgica Ocupada, um jornal publicado sob contrôle alemão re

feriu-se, sem nenhuma restrição, à possibilidade de uma vitó
Tia final para os aliados.

O artígo foi escrito devido ao grande número de atentados
dirigidos contra os colaboradores do ocupante.

"Pensam que os numerosos crimes políticos cometidos de
baixo da ocupação alemã. trarão algum proveito para o nosso

pais, depois da vitória dos anglo-saxões"; escreve o jornal.
Tratando do mesmo assunto que parece ter sido imposto

pela propaganda alemã, um outro jornal acusa a polícia belga
de ser de uma deficiência que leva por vezes à cumplicidade
quando se trata de atentados dirigidos contra os alemães e seus

agentes.

A ÚLTIMA ARIA DO DUCE: ((IHTERMEZZO DA RAF»

BARREIROS FILHO II PROF.
(Consultas de portu
gu�s, aulas de língua
e letras vernáculas, cor

reç'-ào de trabalhos es-

critos)

INFRINGIRA]}I A TABELA »:t.
GASOLINA

Rio, 9 (E.) - O juiz Andra
de apresentou denúncia contra
Antônio de Paula, Antônio Pi
nheiro Faro e João Hafner, de
São Paulo, por terem vendido
gasolina por preço superior ao>

da tabela.
O processo foi distribuido ao

juiz Eronides de Carvalho.

Máquinas de calcular e Má
quinas de escrever

Para entreva imediata:
MACHADO & CIA.
Rua João Pinto, 5

Florianópolis
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MISSA MILITAR
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! Um busto de Churchill oferecidO'il
I pelo Brasil
I Londres, 8 (R.) - Um busto
de Winston Churchill, feito de
bronze do Brasil, pelo escultor
brasileiro JVIodestino Kanto,
acaba de chegar à embaixada

I brasileira desta capital. O bus

I to, s,erá oferecido a.o pr-imeiro,
mínístro pelo embaixador Mu
niz de Aragão, na primeira
oportunidade.
Diversos ingleses, bem co

mo o pessoal da embaixada
brasileira, já admiraram o

busto. obra muito expressiva,
que acentua a coragem, e a re

solução férrea que se refletem
na fisionomia de Churchill.
A idéia original do escultor

era que o busto fosse ofereci
do ao primeiro ministro pela
delegação de jornalistas bras i .

leiros que esteve na Grã-Bre
tanha no outono passado, mas,
só agora foi possível fazê-lo
chegar à Inglaterra.

.-"' -I.;...._,_."" ........��

Is:..
ADVOGADO

Dr. Aldo Ávila da Luz
Horário: 9 às 1'2 e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sala 2.'i Res. Av. Rio Branco, 181

I Florian6polis.
:..-

CINCOENTA MILHõES DE

CHINESES

Centenas de so l d c dos da Força Aerea dos Es t crd os Unidos assistem à uma

missa na igreja catolica de S. Nicolau, situada nas p'roxirn id ud e s de uma das gran'
des bases onde milhares de aviadores estão em treinamento. (Ctich

ê da Irrter-Arne
ricana para «O Estado" )Washington - Fevereiro - (Ser.

viço especial da Inter-Americana)
Em declarações recentemente

feitas à Imprensa dêste País, o sr.
Samuel Chao, do Ministério de ln
formacões do Governo Chinês, deu
as seguintes cifras, extraidas das
estatísticas oficiais, das tropas chi- Nova Iorque, 8 (U. P.) - Harry
nesas em luta com o Japão: Crockett, correspondente da "As-
20.000.000 de homens perfeitam.ente sociated Press" junto à esquadraadestrados e 50.000.000 em idade de britânica no Mediterrâneo, e cujaserviço militar. Eis o material hu- morte acaba de ser anunciada, é o
mano que teriam de absorver os ni- primeiro jornalista dessa agência a
pões para vencer a República chine- morrer em ação, desde o inicio da
sa, cifras tanto mais imp ressíonan- guerra atual.
tes quanto é certo que os recursos Até aqui, vários correspondentesmáximos do Japão atingem apenas de guerra da "Associated Press"
10.000.000 de homens. 'têm sido feridos e um dêles Witt
Dêsses 20.000.000 de homens em Hancock, está desaparecido desde

pé de guerra, 5.000.000 encontram-se que os japoneses invadiram Java,já nas linhas de combate e os res- sem que dele haja qualquer noticia.tantes 15.000.000 constituem as uni- Por ocasião da guerra civil da
dades de reserva e os contingentes Espanha, morreu em consequencia
que se instruem nos campos de trei- de ações de guerra Edward Neil
namento. Há que acrescentar ainda Junior, jornalista especializado
um poderoso exército de 800.000 em "sports" e correspondente de
guerrilheiros, perigosa tropa de ata- guerra da "Associated Press".
que por surpresa dispersa por toda Desde o inicio da guerra atual,
a retaguarda inimiga e que obede- em setembro de 1939, as baixas ve
c€ a um comando único, e 600.000 rificadas entre correspondentes de
soldados regulares operando detrás guerra da imprensa norte-america
das linhas japonesas. na foram de onze mortos, dois de-
Não se trata, como a propaganda saparecidos é 33 feridos ou con

totalitária tem propalado pelo muno tundidos.
do, de massas caóticas, sem cone- Harry CrockeU deixa viúva e
xão, ou avalanches humanas que dois filhos pequenos.
marcham para a morte com o fatalis-
mo de um destino inexorável. Na Chi-
na funciona uma Academia Militar
Central. assistida das melhores
competências técnicas, com uma
notável ramificação de organismos
de especialização em todas as mo.
dalidades da arte militar e das ne
cessidades bélicas impostas por
uma guerra tão dura e complexa co
mo a atual. Basta dizer que o nü
mero das escolas militares atual
nente existentes no País sob a
vinte e seis e que, sob o patrocínio
da Comissão de Serviço Militar,mais
de 2.000.000 de manuais técnicos fn.
ram publicados e distribuidos às
classes armadas, e estão sendo
ígualmenta compilados e ditados li.
vros militares, escritos em Iingua
gem simples, ao alcance dos solda
dos e dos recrutas,
Não falta a êste poderoso exérci

to que constitue o grosso do exér
dto de terra das Nações Unidas
no Extremo Oriente, o material ne
cessário para uma ação persistente
e decisiva. Os Estados-Urrídos, que
estão atendendo com os frutos da
sua colossal produção de material
de guerra as mais distantes frentes
de batalha. concedeu especial aten
ção a êste importante aliado das
democracias no Pacífico, enviando
por todos os meios ao seu alcance
a�astecimentos de toda ordem, cujasCIfras, quando possam ser conhe
cidas, hão de impressionar vívamen-

o ESTADO
Diário Vespertino

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

�el. 1022-Cx. postal 139

ASSINA.. TURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

70,00 p"

40,00
20,00
7,00
0,30

te pelo esforço que representam.
Por outra parte, a marinha e a

aviação norte-americana estão in.
fligindo duros golpes aos japone.
ses nas várias zonas do Pacífico,
operando em correlação com os chi.
neses, dentro de uma estratégia úni
ca, tantas vezes preconizada pelo
Presidente Roosevelt.
Os destinos do Japão estão, pois,

marcados, Cincoenta milhões de
chineses, que lutam heróícamente
pela independência da sua Pátria,
velam pela nossa segurança 'em lon
gas faixas de terra que constituem
o flanco oriental do vasto exército
das Naçfies Unidas que lutam em
todos os Continentes do mundo.

Si tem irritação retal ou hemorra
gias, cuidado! São o prenuncio de
grave doença que, não tratado em

terr p >, pode trazer serias complica
ções. exigindo até uma intervenção
cirurgca, A Pomada Man Zan lhe
dar

á

aiivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

DR. VITOR GUTTIERREZ
avisa que reassumiu sua
clínica, à rua Fellpeâeh
midt n-, 34, das 14 às 17
horas,

LEONOR DEUCHER

ftrtilhamento dos navios uruguaiosMontevidéu, 8 (U. P.) - Um importante matutino desta ca

pital anuncia, em sua secção marítima, que se está procedendo ao;

artilhamento de alguns navios mercantes uruguaios, afim de que
possam defender-se em caso de possiveis ataques por parte de sub
m.inos do Eixo. Segundo a mesma notícia, o govêrno estuda a pos
sibilidade de fazer armar todas as unidades que integram a marinha.
mercante do, país.

I

•

I
J1,. Instalada modernamente e dirigida por técnico espe
cializado, conserta e reforma máquinas de escrever

e de contabilida.de com absoluta garantia
e modicidade de preços

I Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658
I

1
1

Oficina Técnica
«ROYAL»

Machado & eia

Brasileiro traidor!
Rio, 8 ("Estado") - O juiz Eronides de Carvalho pr.esidia

.e-ontem o julgamento do processo oriundo de S. Paulo e no qual
era réu Antônio de Almeida Ramos, denunciado ·como incurso nO'

art. 3, incisos 24 e 25 do decreto-lei 431, e acusado de se ter reja
bilado com o afundamento dos navios brasileiros, declarando-se fir
me partidário do "eixo". Findos os debates orais, o juiz condenow
o acusado a 6 meses de prisão, grãu mínimo do citado artigo e de
creto.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaceutico NILO LAUS

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

PerFumarias.--Artigos de borrachd.
Garante-se a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642

Decretos de Gcebbels

C B Londres, 6 (U. P.) - O radio
asa eirão alemão mencionou uma lista de no-

vos decretos de Goebbels, "man-Fábrica de artefatos dando fechar uma grande quanti-de couro dade de negócios não essenciais
Pastas de couro para para a vida social e econômica ale

mã".colegiais (artigo forte e Na justificativa de sua medida, o
barato). Cintos, Suspen- Ministro alemão diz que "todo co-

aõrlos, Malas, etc. mércio e todo negócio, em geral,
Só na "CASA BEIRÃO" que não seja absolutamente essen-

Rua Tiradentes n0 3 'cíal para suprir as necessidades da

I
população germânica serão fecha-

_.
-Florianópolis- dos". Ficaram excetuadas da medi.

I
da "as casas fornecedoras de gêne-

30.V8.-14 ros alimentícios, carvão doméstico,
___===========:=========.:. artigos agrícol as e similares". ,_';;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;==:;;;;;;;;;;;;;�

compromisso. as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
Trajano 3, no edilício onde funcionou o Banco do Brasil,

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes

Ano
Semestre
Trimestre
Mês
Número avulso Cr$

No Interior:
c-s
Cr$
c-s

80,00
45,00 J
25,00 I

Anúncios mediante contráto

II,OS originais, mesmo não pu-

II ;::��:;;��:����;i�::::�;�: Idos nos artigos assinados

Ano
Semestre
Trimestre

TÓPICOS & COMENTÁRIOS

Visite, sem
rua

,

a

Enfermeira obstétrica (par
teira diplomada) Atende na
Casa de Saúde S. Sebastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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b t dit 1 dícios de nue se produziram vas de paz de manerra total- "A guerra e necessana? So
.........., _1<'a7; sa 81" aos que o presen e e Ia. -

. -

S' d d ........

de praça. com o prazo de vinte (20) violentas dissenções nas altas mente descoberta. egundo es- poderia anular-se o trata o e

dias, "hem ou elele conhecimento tíve- esféras do Partido Nacio nal-So- sas esféras, dentro do Reich Versalhes, mediante um novo
rem, que no dia 3 de março vindouro, cialista bem como as tentati- existe a seguinte opinião : conflito armado porém não de-às 10 1/2 horas da manha, o Of íc ial de .,'

. " . .,

"

Justiça, servindo de porteiro elos audí- "as de paz feitas sem reservas Moscou deve haver com- sejavarnos nem pensavamos nu-
i.óríos deste. Juiza, no Edifício da ,pre- de nenhuma espécie, constituem preendido que a Grã-Bretanha ma guerra contra a Grã-Breta-
feitura ,1!ur:Ici'pal desta cidade, levara em

novas provas das terriveis con- 'os Estados-Unidos querem nha. Se em 1939 alguem tivessehasta pública. por quem maIs der e _.
e

, . • ,

maio,' lance oferecei' além da avaliação, sequencras que os revezes na que a Alemanha e a Rússia se prognosticado que deveríamos
os bens pertencentes ao inventário ele Rússia têm tido para a frente destruam para que lhes seja resistir simultaneamente na
João 'I'omazi, que vão à praça a requeri: interna alemã mais fáci] dominar o mundo. África setentrional Estalingra-mente da mventarrante LUCia F'ranzoí .

.... .6,... '" •
'

Tomazi, para pagamento de custas e imo Causou extraordinárfa surp re- Por que hão de continuar lu- do, Coloma, Lubeck e Rostov,
pestos elo referielo inventário, os quais sa nos círculos alemães desta tando alemães e russos, para nos teríamos declarado ven-
são os segu in tes: Lote n. 1. Um terreno capital a destituição do almíran- benefício exclusivo dos anglo- cidossito ern Nova Tr-ento, corn trinta e sete (

. ?"
•

• ..

metros ele frente com noventa elitos ele te Raeder, de cornandante-ehe- norte-americanos. Ser Igualmente fortes no lés-
fundos, fazem frente na RU,a Douto,' Ne· fe das forcas armadas. Decla- As mesmas esféras expres- te e no oéste é uma tarefa qua-rêu Ramos e fundos a Sul no Rio. do ra-se abert�mente nos referidos sam uue domina na Alemanha se sobrehúmana que devemosBraço, extrema a Leste com herde íros , ,

. ,
. .

_ . "
de Benjamim Piazza, e Oeste com a Rua círculos que o fogo poderá ser um ambiente de preocupaçao e enfrentar e curnprrr .

l.i'loriano Peixoto a área ele 3.330 m2, no atribuido a questões internas de de apreciação real dos fatos. Por outra parte, o acesso de
valor de Cr8 300,00. Lote n. 2. Um ter- ordem política. O mesmo mo. O diário "Muenchner Neueste von Kleist e Busch a marechalrena SIto no lugar Bezenello, ern Nova . .. _." ..

Trento, com onze metros de frentes e tivo e dado para o fato de nao Nachr-íchten expressa que e a de campo causou ma rmpres-
trinta elitos de, fun;:Ios, fazem frentes:l ter falado Hitler no décimo ani- seguinte a reação da maioria são ao povo alemão, que reco r-
Norte na estrarta pública e fundos a Sul versário de seu advento ao do povo alemão aos pessimistas da haver von Paulus sido de.'em um vale, extrema a Leste com AI· .. ., .

fredo Gonçalves Peixer e Oeste com a poder. discursos de altos funcionár ios signado marechal,quando se fez
víuva Piva, com a área ele trezentos e Em outras esf'éras chegadas nac iona l-socialista e às notí- desesperada a situação de suas
trinta (S'30 m2), no valor de CrS 200,00. à embaixada do Reich em Es- cias da guer ra ainda mais desa- forcas em Estalingrado.Lote n. 3. Um terreno Silo no lugarBe·' , .

zeriello, ern Naya Trento, C0l11 nove 111e
tros ele ncn tes que fazem a Norte em
um vale, e sessenta de fundos, que fa
zem a Sul corri a viuva Piva, extrema a
Leste com herdou-as ele José Cipriano e
Oeste com a víuva Piva, no "alar de Cr'S
200,00. E. para que chegue ao conheci,
menta ele todos, mandei expedir apre·
.sen te edi ta I, que será afixado 11 o 1uga r 00000ClCõ:l�C>�� 1JICXlatlOoo00000000CJOOOOOOQtxX)O(OXloet:coa:o 00tX'CX.Xl0 cccccccc�

do costume c publicado pela imprensa,
tudo na forma da lei. Dado e passado
nesta cidaele de 'I'ijucas, aos 4 dias do
111ês de fevereiro de 1843. Eu, Rodolfo
.Lu iz Buchcle, Escrivão, que o dact ilo
grafei e subscrevo. (a.) Maur ílio da Coso
ta COi111})ra, Juiz de Direito. Selos afinal.
Está conforme. O Escrrvão - Rodolfo
Ln iz Biic;,cle.

.-o.-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

�

IMPERT AL
- FONE I5S, -

JUIZO DE nWEITO nA COMARCA DB
'l'l,lUCAS

Edital de p,'aça com o prazo de vinte
(20) dias

O Doutor Mauríllo da Costa Colmbra,
Juiz ele Dlre i to da Comarca ele' 'I'íjucas,
Estado de Santa Catarina, na ferina da
lei, etc.

.

C ) (Faz saber aos que o presente edital omplemento Nacional (D.F,B. Complemento Nacional D.F.BJ.de praça, com o prazo de vin te (20) dias.
virem, ou dele conhecimento tiverem, que
no elia 2 ele março próximo. às 10 horas
da manhã, o Oficial ele Justiça, servindo,
ele porteiro elos auditórios eleste Juizo,
no Edifício da Prefeitura Municipal des
ta cidade, levará em hasta públ ica, por

QUel,'11. mais der e maior lance oferecc�"1.além da avaliação, os bens pertencentes
no inventário das finadas Maria FIo·

Arência de .Iesús e Lucia Florência, que
vão ü praça a r-equerimento do' inventa- .

riante José Agostinho Mafra, para paga
menta de custas e impostos do referido
inventário, os quais são os seguintes:
Lóte 11. 1. Um terreno cem vinte metros
e sessenta um centimetros ele terras de
frentes com mil duzentos e dez ele fun
dos, sito elTI !tinga, deste 111unicípio, fa·
zenelo frente em terras de Eeluviges José
Pereira e fundos em terras ele Manoel
Nicacio Pereira; extrema pelo Oeste coi11
quem de direito. e pelo Leste com Marti·
nho Cardoso, a área de G6.500 m2. no va·
lar de Cr$ 150,00. Lóte n. 2. Um terreno
COlTI cinco ll1etros, nlajs ou 111en08, ele
frentes que fazem em terras de Eduviges
José da Silva, e fundos que se achar até
terras de José Puluceno NUl1es, área de
2.150 m2 sito na Itinga deste m·un·icípio,
extrema pelo Oeste com Antônio José
Cardoso e pelo Léste com quem de direi·
to, no valor ele CrS 50,00. E, para que
chegue ao conhecimento de todos, mano
dei expedir o presente eciital, que será
afixado no lagar do costume e publicaelo
pela im.prensa, tudo na forma da lei. Da·
do e passado nesta cidaele ele Tijucas,
aos 4 dias elo mês de fevereiro ele 1943.
Eu, Rodolfo Luiz Büchele, Escrivão que

. o d·actilografei e subscrevo. (a.) Maurílio
da Costa Coimbra, Juiz ele Direito. Selos
afinal. Estú confol'me. O Escrivão. -

:Rodolfo Luiz Biichele.
..

JUIZO DE nlREI'l'O DA COMARCA nE
TI,JUCAS

Edital de p""ra com o prazo de vinte
(20) mas

'O Doutor Maurílio da Costa Coimbra,
Juiz de Dil'eito da Comarca de Tijucas,
Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

de praça, com o prazo ele vinte (20) dias,
virem, ou dele conhecinlento tivel�en'!, que
no elia 2 de mat'ço próximo, às 11 horas
da manhã, o Oficial de Justiça. servindo
de porteiro elos auditórios deste Juizo, no
Edifício ela Prefeitura Municipal desta
cidade, levará em hasta pública, por
quem mais eler e maior lance oferecer
alem ela avaliação, os bens pertencentes
ao inventário de Querino Fontanelli, que
vão à praça a requerimento da inventa·
riante Maria Fontanelli, para pagaill1ffil.to
.ele custas e im'Dostos do referido inven·
tário, os quais -são os seguintes: Lóte 11.
-1. Um terreno sito no logar Carnlelio.
elistl·ito de São João Batista, com (2G4)
metl·os de frentes, com (1485) metros
ele funelos, fazem frentes em terras de
Francisco Girólla, e funelos em terras ele
.quem de direito. extremando pelo Leste
€ln terras de l;-rancisco Duarte e Oeste
com Francisco Girólla, com a área de

,

39"2,400 m2., no valor ele Cr$ 300,00. UJ11R
casa de madeira, coberta ele telhas, edifi·
cada no terreno acima 110 valor ele Cr$
200,00. E, para que chegue ao conheci
menta de todos, manelei expedir apre·
sente eelital, que será afixado no lugar
do costume e publicado pela imprensa,
tudo na forma ela lei. Dado e passaclo
nesta cielade ele Tijucas, aos 4 dias do
mês ele fevereiro ele 1943. Eu, Rodolfo
Luiz Büehele, Escl"Ívão que o dactilogra·
fel e subscI·evo. (a.) Maurílio ela Costa
Coimbra, Juiz ele Direito. Selos afinal.
Está confol'me. O Escrivão. - Rodolfo
J,lIiz Biichele.

Divórcio de Mickey Rooney
HoIlzwood, 8 (U.P.) - Mic

key Rooney e sua esposa anun

ciaram que se vão separar de
finitivamente. Anteriormente o

. casal havia se separado e re

conciliado.

A prefeitura do Rio está envi
dando esforços para receber asfal
to e betume, dada a falta dêsse ma
terial de procedência estrangeira,
em consequência da guerra. A Se-

COMO A MULHER ALIADA FAZ A GUERRA Nascimentos: cretaria da Viaçã'o está estudando
•

Pelo ad'vento de sua fl'lhl·nha a maneira de corrigir as falhas doNova �orque - (Dorothy Merrick - Exclusividade do C. E. C., I I I
.

dL· t' testas o lar do ca çamento com para e eplpe os ou
para "O Estado") - Dentre as muitas viagens que fiz 110S países alia· oSlta es a em outro meio provisório, para que a
dos que estão em guerra, tive ocasião de constatar o maravilhoso em- nosso prezado conterrâneo sr. cidade não se resinta gravemente
preendimento feminino em todos os setores. As mulheres aliadas sa- Benito Araujo, funcionário do com a falta dessa materia.
bem que pa,ra vencer necessitam empregar toda a sua força e capaci. I.A.P 1.
dade num único designio: construir e colaborar para a vitória! C m nascimento de maisDesde a mais alta dama até 2. operária mais humilde, todas se uni-. um

o ro�inho que tomou o no.
ram numa perfeita, harmonia afim de conseguir a linha previamente �a C 1 's est' em festastraçada. Mais de 10 milhões delas já se acham em plena atividade, ou me) e

d arsro, Oto�ar Bõhmf'b
.

f'
. o ar o . ,

nas a rIcas, ou nas o lcmas, nos aereodromos ou nos campos, lutando té
.

c -eletricista.
como verda.deiros soldados da causa única e sagrada, porque é a da

cm o

Liberdade.

7 1/2 horasA's A's 5 e 7 1/2 horas

Não tenhas dúvida em de-
Camisas,' Gravatas, Pijamel, uunciar um "quinta.coluna�,

Meias das melhores, pelos menores por mais que pareça teu amJ.
preços i!IÓ na CASA MISCELANEA. go; não mer�c� tua estima u�
- Rua Trajano, 12. \.. I traidor da Patrla. (L. D. N.). I

... .,. _ � _,. "oiõ/_

o dia de hoje. 9 de feverei
ro, é consagrado, pelo agiol6gio
cristão. à Sta. Apolônia, don
zela de Alexandria, queimada
viva no ano 248 da Era Cristã.
Santa Apolónia e considerada

a padroeira dós dentistas, pelo
fato de, durante seu suplício,
seus algozes lhe haverem ar

rancado todos os dente�, com

ódio inaudito.

Sangue e areia
(Technicolor) Com Tyrone
Power e Linda Darnell

Ordinario marcho

VULTOS & FATOS

O Presidente da República, ten
do recebido a coleção completa
das publicacões do Congresso do
Mundo Português, oferecida a s.
excia. pela Academia de Ciências
de Lisboa, mandou entregá-la à
Academia Brasileira de Ciências,
para figurar entre os livros da sua
biblioteca. A êsse propósito, o pre
síd en te daquela insti tuição dirigiu
a S. excia. o seguinte ofício de a

gradecimento: "A Academia Bra
sileira de Ciências, tendo sido dis
tinguiela por V. excia. com a valio
sa oferta da colecão das nublica
ções elo Congresso' do ;,Imúlo Por
tuguês, comemorativo do duplo
centenário de Portugal, em 1940, a
V. excia. oferecida peja Academia
das Ciências de Lisboa, agradece a
v. excia. a distinção que lhe con
fere a guarda daquele precioso do
cumentaria da vida e da cultura
da grande nação

-

amiga, a que se

prendem as mais fundas raizes da
civilização brasileira. Apreciando
devidamente a alta significação
dêsse gesto de V. excia., sirvo-me
do ensejo para renovar a v. excia.
em meu nome e em nome da Aca
demia Brasileira de Ciências, as

expressões da mais alta estima e
da mais distinta consideração".

Com Bud Abbott
Costello

e Lou

O RATINHO DE JUDÁ
A Itália sofreu algumas derrotas

e, POI' isso, Mussolini está triste.
O primeiro magistrado da Nação

península!", cuja audácia jamais fôra
desmentida dentro da Itália (próxí
mo a um agente fascista), já não faz
mais seus espaventosos discursos, le
vando o seu povo a antever gozos sem

conta na partilha do Mundo. E' que
o Mundo não mais lhe pertence, co
mo não lhe pertencem mais a Abissí
nia e outras tantas terras férteis ou

desérticas da África.
O Destino, êsse rapaz malcriado e

cheio de "verce", fez outra das suas,
sem dúvida. Elevou ao poder supremo
da Itália um ex-operárlo, anarquista
e irreverente, e, longos anos após, dei
tau-lhe nas mãos calejadas do látego
ele feitor um fardo cruel, como cruel
foi sempre o operárío que o vai mar

nipular. Relator ao povo da penínsu
la, êsse povo sentimental que seduzia
Goethe, a odisséa trágica de seus ir
mãos, a denota de suas aguerridas
legiões ...
Mussolini está triste, dizem as

agências telegráficas. Sua úhima ora

ção parece ter encontrado fonte em

Schopenhauer, tal o pessimismo que
dela emana. Há, não resta dúvida
uma exortação final, cheia de fé. Es
tá, aH, porém, como a peninha do
conto, para atrapalhar ...
Êle próprio, que se dizia o Rei de

Judá pela conquista da Abissínia, ho
je não passa de um mísero ratinho,
tremelicando nos cantos excusos, à
espera do bote elo gato aliado ...

Dr. SERTORIUS

Fazem anos 'hoje:
A exma. sra. d. Marina Bott,

esposa do nosso distinto compa·
trício sr, Guida Bott, digno di
tetor-gerente do Banco Nacio
nal do Comércio e membro do
Departamento Administrativo do
Estado;

.

o nosso prezado conterrâneo
sr. Jorge To1entino de Sousa,
funcionár�o público federal;

o sr. Juvenal Melquiades;
o sr. Walter Jorge;
o sr. Egídio Régis.

-

Falecimentos:
Em sua residência. à rua No

va Trento, taleceu o sr. cap.
Amaro Seixas Ribeiro, oficial,
reformado, de nossa Força Po·
licial.
O sepultamento de seu cadá

ver efetuou-se ante·ontem, no

Cemiterio Público.

Foi designado o capitão Otavio
Ismael in o Sarmento de Castro pa
ra representar o Min isterio da
Guerra, na comissão incumbida de
elaborar as instruções reguladoras
do decreto-lei n. 4.902, de 31 de ou-
tubro de 1942.

'

A Câmara de Previdência Social
do Conselho Nacional do Trabalho,
julgando um processo, esclareceu
que "a pensão concedida ao filho
não poderá reverter, por morte
deste, em favor d�s seus genitores".

O decreto que dispõe sobre o re

gistro civil concede assento do- nas
cimento dos naU-mortos ou dos que
morreram por ocasião do parto. O
mesmo decreto faculta tambem ês
se registro para crianças de menos
de um ano de idade que tenham fa
lecido sem terem sido registradas.
Nesses CR.SOS, porém, exige a lei
que, antes do registro de óbito, se
ja lavrado assento do nascimento.
Embora sem apoio na lei, pessoa

da f.amilia de Aarão Tomaz Mon
leiro, que já havia ultrapassado a

maioridade, requereu ao juiz Oli
veira Ramos o registro de nasci
mento de Aarão, muitos dias após
o seu falecimento. Indeferindo o

pedido, declarou o magistrado que
"seria ilógico determinar o regis
tro de nascimento de quem há mui
to já não é deste mundo".
A família de Aarão reside no Rio.

Da Associação Brasileira
de Farmacêuticos recebemos
e agradecemos um exemplar
do boletim comemorativo
do 40 aniversarlo da fun
dação de sua Caixa Bene
ficente.

•

Do Ministério das Relações
Exteriores recebemos e agra·
decemos o "Boletim", nO

12, correspondente ao mês
de dezembro, publicado por
êsse ministério.

Preços Cr. $3,00 2,00- 1,20
Imp. até 10 anos

Preços: c-. $2.40 e 1,20
Livre de Censura

isenção de
menores de 18

estrangeiros
de 60 anos

registo aos
e maiores

Rio, 9 (E.) - Reuniu-se, no Pa
lacio Itamaratí, sob a presic1encia
do embaixador Castelo Branco
Clark, o Conselho de Imigração e

Colonizacão, que, em seu expedien
te, deliberou sobre numerosas con
sultas que lhe foram dirigidas por
autoridades encarreg.adas do regis
to e fiscalização de estrangeiros

ção.
"O ConselI-:.-o de Imigracão e Co

lonizacão, visando esclarecer dú
vidas surgidas quanto à interpreta
çã-o do art. 147, parágrafo único,
do decreto n. 3,010, de 20 de agos
to de 1938.
Hesolve:
I - A isenção do registo conce

dido aos estra.ngeiros maio·res de
60 anos e menores de 18 anos pelo
dispositivo legal em questão esten
de-se a todos os estrangeiros que
completa.ram aquelas idades até 31
de janeiro de 1942, inclusive, data
em que, pelo decreto-lei n. 4.051,
de 23 de janeiro de 1942 foi defini
tivamente encerrada a inscricão
sem multa dos estrangeiros resi
dentes, em carater permanente, no
território nacional.
II - A isenção prevista 110 art.

147, parágrafo único, do decreto
lei n. 3.010, deve prevalecer unica
mente em relacão aos fins do mes
mo decreto. A inscrição dos es,tran
geiros maiores de 60 e menores de
18 anos, é formalidade essencial,
desde que êles pretendam exercer
qualquer atividade, ou locomover··
se, ou ainda por motivos de segu
ranca interna do pais. Em tais ca

sos,· a inscrição 'será f,eita sem mul
ta".

no país.
Respondendo a um oficio da Se

cretaria da Viação de São Paulo, o
Conselho decidiu que, para os fins
do art. 157, elo decreto n. 3.010, de
20 de agosto de 1938, podem ser

aceitos, como comprovantes da si
tuação legal ou em vias de legali
zação ele estrangeiros, protocolos
fornecidos por Serviços de Regis
tos ele Esírang.eiros e correspon
dendo a processos em andamento
e os certificados policiais de ins
crição (modelo 20) para os estTan-
geiros residentes no interior. .

Na ordem do dia, o Conselho
aprovou pareceres pelos quais o sr.
Dulfe Pinheiro Machado opina
quanto ao registo dos estrangeiros
Albino Gonçalves Rodrigues, Ar
min Ziehf·uss e Juri George Hirs
chfeldt, resolvendo divergencias
em s'eus nomes de aco.rdo com as

disposições legais em vigor.
Foi aprovada a seguinte resolu-

Os homens lutam confiantes porque sabem que as suas colabora
doras têm a noção exata do dever que cumprem. Todas sem exceção,
inglesas, americanas do norte e do sul, e até mesmo as a.fricanas, tra
balham com afinco, certas de que o futuro será risonho. Admiremos
o esforço sobrehumano da mulher inglesa que no auge' da batalha não
esmoreceu, tendo em tudo cooperado e amparado o homem nos mo

mentos difíceis e tenebrosos.
Trabalhando em substituição aos homens que comba.tem denoda

damente, as mulheres com supremo arrojo l-,atalham pela paz e felici
dade dos seus lares, em defesa dos quais empenharão iodos os sacri
fícios .

Mulheres aliadas, a causa da liberdade lhes rende o tributo since
ro que lhes é devido !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hitler prepara suas gigantescas ofensivas da« Primavera»
Estocolmo,' � (U. P.) - Du- li�a�ão total será eucel'ral1,a 11(1' h?mell� � .mniheres ficarão eml mães, no �nt!lnto; u;g'a_:,n-se"nrante as proxrmas 6 semanas, día 15 de março, data ate em dísponíbllídade, para empregar regressar a sua parrra, B� o !HOI' I

a frente interna do "Reich" que deverão estar de volta ao sua atívídade na indústria hé- é que numerosos cidadãos g'Cl'- Ipassará por sua primeira pro- seu país muitos alemães que Iíca, Com êsse mesmo propõsí- mâuícos estão imitando a atí
va de fogo. lUilhões de alemães residem no exterior. Em eonse- to é que o '"Reich" pretende tude dos primeiros rebeldes.
que até agora escaparam aos quência da nova ordem ema- rcpatríar os alemães resíden-l Entre êles, alguns há que, até
quartéis e às oficinas deverão' nada dos chefes nazistas, 'terão tes no estrangetro, sem levur êste momento, sempre tinham
ser Incorporados ao novo e gí- que fechar suas portas cerca em conta sua sítuação, quer se- evitado um rompimento aberto
gnntesco exército, com que Hí- de 125 mil estabelecimentos COol jam de meio sangue hebreu, com o nacíoual-socíalísmo.mas
tler se propõ� efetuar suas mercÍai� vare,i.istas, prfncípnt-] quer sejam! en!�m mulheres

dei
que, ag'?t'a tomaram essa l�t�

ofensivas da prtmavera e do mente [oalhertas, bazares e I outras naclonafídades easadas tude altíva contra a sua polítí
verão. Informa-se que a moMo confeitarias, com o que SOl) lJl il com alemães. lUuitos dêsses al(>- ('u de �!'Uel'l'a.

Casa de Dloradia
Aluga-se ótima. casa de mo

radia. à rua Fernando Ma
chado n" lo, com 4 quartos.
2 salas. banheiro, agua iria.
e quente, etc, Tratar com

Tolentino, na Agencia Ohe
vrolet.
32 1Svs.alr.-12

O novo encarregado dos negócios
estrangeiros da França

Londres, 8 (D, P,) - Sob iI pre
sidencia elo general Charles De:
Gaulle, esteve reunido o "Colllitó
Nacional Francês",

O "Comité" nomeou o sr, René
Massigli para Comissário Nacional
dos Negócios Estrangeiros,
Com a nomeação do novo Cornis

sario, deixa a referida pasta o sr,

Rerié Pleven, que, no entanto, man
tem a pasta de Comissario Nacio
nal para as Colonias.

N, H, O sr, Hené Massigli foi di
retor ela Seccão Politica do Quai
d'Orsay, durante a República, na

Franca e fugiu, no mês passado,
de slla' pátria, onde vivia horuisin
do, para se juntar aos franceses
Combatentes,

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

E Saltará da Cama
Disposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diariamente um litro
.de bilis. Se a bilis não corre 'livremente, os ali
mentes não são digeridos e apodrecem. Os gaset
incham O estômago. Sobrevém a prisão de ventr••
Você sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e I vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará .. c,u�.
N este caso, as Pílulas Carter são extraordi
nariamente eficazes. Fazem correr êsse litro di
bílis e você sente-se disposto para tudo. Sio
suaves e, contudo, especialmente indicadas ,para
fazer a bilis correr livremente. Peça as Pílulas
Cárter. Não aceite outrO produto. Preço i 3$000.

ISTOLE I A
INTERESSA SABER

Segundo uma estatística publica
da recentemente, nada menos de
2.796 idiomas e dialetos são atual
mente falados em todo o mundo, -

As cartas marítimas do Almi.ranta
do Britânico que Inoluiam no

Atlântico-sul as ilhas de Thomson
e Lindsay desde o ano de 1825, já
não as mencionam, pois desapare
ceram da superficie do oceano, -

De acordo com experiências reali
zadas em numerosas clinicas, fi
cou demonstrado que os olhos dos
recemnascidos só na terceira se
mana de vida comecam, em geral,
a seguir os movimentos dos objetos
que os rodeiam, - Estima-se que
a quantidade de gelo que cobre a

superficie do continente antártico
bastaria para cobrir toda a superf'i
cie do mundo com uma camada de
36 metros de espessura, - Devido
à dificuldade de gasolina, os cor

tej-os fúnebres, em Lisb-oa, não são
mais formados por automóveis, Os
que acompanham enterros trans
portam-se em bondes para o ce
mitério; o ataude é conduzido em
carro hipomóveI.

Do a Marinha

E' um sonho
de poeta ! ...._
_\. VERA VERiSSIMO

Cinem.a para

À esquerda, o conheciào ator cinematográfico Tyronne Powar quando era

aceito e fazia o juramento para seu ingresso no Corpo de Fuzileiros Navais dos
Estados Unidos, Logo, que termine um fi I rn e paro a Marinha Americana, Tyronne

Power irá para o serviço ativo, (Foto da Inter Americana para «O Estado")

Hei de dizer a toda gente:
Que amar platonícamente
É amar eternamente.

Representantes-Inspetores e agentes locais
(Na capital e cidades do interior)

Grande Companhia nece ss ita de culsboradores em todas 8S c -pitaís e interior
dando 1(\0% na colocação dos títulos e 3,,% a 40% nas cobranças (com exc u sívldad«).
Escrever ao Prof. ,José Munhoz - Catxe PostBI,3717, - São Paulo, A Emp-esa mantém
,) melhor plano - Sorteios - Reembolso - Seguro - Ftuanctamento. Se V. S. quer
melhorar sua situação Imancelrn. lr8b'llhe para Q,'SS!:l organíz.s cão.

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

•••••••••8•••••••&•••••••••••••••••••

i· S E � AS!: pcdrõe- mcrovilbosos finíssimo acabamento das melhores :- fábricas do país. são encontradas nos halcãs'.: da: """

! as A BOSA :fi Diariamente recebemos novidaaes fi

: RUA FELIPE SCHMiDT, 54 - FONE: 1514 :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prestígín o Govêrno e RS I CASA MISCELANEA. uístrtbuí
classes armadas, - ou serás dora dos Rádios R. C. A. Victor,
um "quinta - colunista". (L. Vávulas e Discos. - Rua Traja·
D. N.). no. 12,

É a luz v ívíf ícaute
Que me faz a cada instante
O mais feliz dos mortais.

Deslumbrantemente bela!
Beleza que será ímortallzada
Pela pena do poeta que aparece
Para Iazê-Ia invejada.
Pois, é beleza absoluta! .. ,

Reflexo magestoso da verdade.

Um poder sobre natural
Aux il iou-me multo .. ,

,

I
I!
II
I",

Tive no seu meigo olhar
A mais divina essência! ...

Nem Pígmalião teve
A ventura que eu tenho!
Êle implorou a Zeus,
Para aínmar galatéia."

Deus, num imprevisto sacrossanto"
Enchei-me de tanto encanto!!!. __

Na história da humanidade,
Eu procm-aí de verdade
Saber qual a niais bonita".
Nem a fascinante Frinóf a,
F'o

í

tão linda Quanto é Eclóris!
E' um sol1110 de Poeta! ',o ,

Sou feliz e bem feliz
Porque bebi o verdadeiro SOMA.
Não precisei subir aos céus
Para bebe!' a água da força,
A verdadetra ambrosína,
Bebí aqui na terra!
No sorriso que produz,
Só doçura e inspiração.

Camisas. Gravatas, Píjames
Meias das melhores, pelos menores

preços .3Ó na CASA MISCELANE.A
- Rua Trajano. 12.

A garça tão orgulhosa
Inveja o seu porte altivo.
Tem 1I0S seus olhos um brilho
Mais torte que elo brilhante,
É uma estátua caminhando
Dando força ao caminhante.
Não há beleza igual
Nem nas telas ele Rembrandt!

Fa.ço meus versos de joelhos
Para sentir o espaço ilimitado,
Que ficou iluminado
Pela centelha sagrada
Que saiu do seu olhar
Cheio de Cintilações,

Ê o que há de mais sublime! ...

É nobre seu coração!

Comparo-a às virgens do céu,
Por ser sagrada a afeição
Que lhe dedico, 'sem temer
Às más interpretações,

Florianópolis, 30 de Janeiro de 1943.

Miçue; Santos

S.a n O u enol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA·
TO, F05FO�OS,CALCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
OS Pálidos, Dep.uper.do.,
E,gotado., Anêmicos, Mãe.
que criem Magros, Crianç••
requític.s, receberio e toni-
ficação gerll do ofg.nhmo

com o

58 n OU e n o I
ue. D N,S.P. n' 199, da 1921

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I-�-�i;o"I Tra'nsporte d.e Cargas
DOMICIUO C\ DOMICILIO

Viagens diretas em caminbões proprios para:
Bom Retir{l, Lages. Painel, Correia:Pinto, Ponte Alta,
Curitibanos, CampGs Nóvos, Cruzeiro e vice, versa.
EM COMBINAÇAo EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita GaribBldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

AceitHmos oargas para redespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em L&ges: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

Teldone 1.677

lC!" :CS w

Julgamento do assassino de
Léon TrotskyMéxico, 8 (R.) - Teve início sá- julgá·lo, deram-se corno supeitos,

bado a fáse do julgamento de Jac- depois de receberem ameaças de
ques Monard, acusado do assassínio, morte, anônimas. Tornaram-se se.,em agosto de 1940, do ex·líder boI· véras medidas no sentido de evi-

chevis�a Léon Trotz.ky. tal' a e.ntrada de, p.essoas a�madas iO Julgamento fOI retardado du- no recmto do Jun, onde somente
rante 2 anos mediante "chicanas", foram admitidas aquelas cuja pre
enquanto Monard levava urna vi- sença é considerada necessária.
da folgada na Penitenciária, gra· A sessão de sábado foi consagra
ças a uma renda meusal de 300 dó· da à leitura do processo e documen
lares que recebia por intermédio de tos apresentados pela defesa.
um banco dos Estados·Uuidos, en- Atuam corno juizes os srs. Garcia
tregues a êste por pessoas desco· de Lon, Rivera_ Vasquez e José Ma
nhecidas. ria De La Gracia, esperando·se o
Vários juizes, encarregados de veriditum no comeco desta semana

Dr. Edgard Pinto de Souza -·1I
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
,efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida palo Prof. Edmundo Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro, Com práticC.l de
mais de '1 anos na Clínica Cirúrgica do Pro!. Alípio Correia Neto. Com
eSli\glo de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Prois. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso.
fígado e vias biliares. seios, útero, ovários. rins, proslata e bexiga,
,�érnias, hidroceie, varicoceie e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
!lo encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia, na Casa de
SiUide São Sebastião, lei. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, à Rua Fernando
Máchado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. (2SQ
� mD � _

I «Relojoaría Royal» I
Rua Trajano n' 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

I TREMEL

vs-37

3vs-2

. O EST1100 EsportivoCareca e Bolinha
Rio. 9 (R.) - Apurou a nos

sa reportagem que o Santos
F.C. tentará conseguir o con.

curso de dois elementos de fu
turo Bolinha, médio, e Careca.
ponteiro, ambos do "team" de
aspirantes do Fluminense.

Esses jogadores foram indica
dos pelo treinador Adernar Pi
menta, atualmente na orienta
ção da equipe representativa do
clube da Vila Belmiro.
Podemos adiantar que o ernis

sar io do Santos nesta capital
procurará obter o passe dos dois
profissionais junto ao Flurni
nense, constando que está dis
posto a negociar as suas trans
ferências.

ESCOLA INDUSTRIAL

•

utlerrez

Para o quadro do América
Rio, 9 (E ) - Os três novos

jogadores do América, Itirn ,

Servilío II e Domicio estiveram
na Federação Metropolitana de
Futeból , onde foram submeti
dos a exârne médico.

Esses profissionais vão deí en
der o grêmio rubro na atual
temporada.

iA velhinha do um.ao dois.a. três ... 11l� tra!édia de uma senhora checa I A Diretoria da Escola Industrial de Florianópolis, (an-
L 1 f

.

I t·
.

1
'

I v tigo Liceu Industr ial), avisa que as inscrições para os exames
onures, evererro - { u er- j uazlsta se tornou luto erave ol.' o

t ib I s curses Ind tr i d M tri e deveria
aliado) _ Jámais esqueeereí dia 17 de novembro de 1939

ves I u ares ao
� '. ,US rIaIS e e es na. que,s .

t t I
' encerrar a 31 de J aneiro findo, toram prorrogadas ate o dia 10

um encontro flue tíve em Hy- êles ornaram par e numa ue- d d d
'

d'
,

I.1_ , • o .' •
_ .""; •

o corrente, even o os Interessa os a matrrcu a apresentar-sede PaL�, com uma velha S ... - monsrraçao patríôtíca e foram S tar i d 1 E t b I' t di tei d 9', . . .

I
na ecr e ar ia aquere s a e ecimen o nos las u eIS, as as

nhora de cabelos brancos, ves- Impíedosamente assassínados 12 d 14' 17 h id d 'd t
'd d I t

. " . . e as as oras, muni os os respectivos ocumen 0S
tl a e u o, flue tínha 1)01' há- pela "Gestapo�'. O terceiro f1- O di d

.

d 16
-'

it• , I • • A S can I a eo s maiores e anos serao InSCrI os na
bíto alimentar os passaros em t lho, membro soclalísta (la Câ- E I d I t

-

MTt bt
-

d tifi
redor da Serpentina. As suasl'inara'luunicipal de uma cída- dscoda

e n.struçao
11 ar, anexa, para o eriçao o cer mca-

.

tranl I 1
.

d tr! I' "f
,.

f'
o e reservis a.

maneiras es ran I_:'ts c wga�am, (e In .us l'l.a, (Ia 1'1 01'av�a, .01 72
a chamar a atenção das crlau-] preso Imediatamente apos a m- . _

ças que brincavam nas ime- vasão de Hitler e levado para
díações, A velha senhora er- o campo. de concentração de
guia a mão e contava em voz Dachau, onde morreu em con
alta: um,., dois .. , três.,. I sequência das torturas sO-,
quatro. .. cinco... No mês I IrMa S. 'Ipassado, lUadalena Obenova foi O quarto filho dessa mãe ehé
sepultada num pequeno eemí- cu era um comerciante das pro
térío das imediações de Chi- xímldades de Pílsen. Durante
ehester, em Sussex.Poueas peso li uma batida da potícla alemã
.soas compareceram ao enterra- 'c-m sua casa, êle protestou con
mento daquela mulher, que I tra a interferência em seus

passou os seus últimos dias nu-] domínios e foi espancado.mor
ma aldeia pequena em reclusão ll'endo quatro dias depois.
absoluta. i O fBho mais velho, flue era
Há mais de três anos ]Iada-lo orgulho de ]}Iailalena Obeno

lena Obenova chegou à Ing'la-] va, fug'lu 1H11'I1 a Polônia, mas,
terra com outros refuglados ela IjH'eMJTIliYelment2', caíu em IH)·
Checoslovéquia, Ela era vluva

'

(IPI' dos naalstas. Passaram-se
de um famoso médico de Praga;' os dias e não chegaram notí
A tragédia de }}Iadalena Obeno-I elas dele e JUadalena Obenova
va começou quando os alemães i começou a perder a razão. Ela
ocuparam o seu pais. Seus dois I não podia admitir a perda de
filhos mais moços eram aíndn

,.
cinco filhos e coutava nova

estudantes da Univershlade de mente: um ... dois ... três,.,
Praga, e a vida soh o domínio, quatro, " dnco ...

Cirurgião Parteiro
Com 2 anos de práti ce nus principais Hospítets da Europa.
Che!e do serviço Pre-uatal dCI De part. de Saúde Pública.

Molé�ti'il' de seuho-as. Endccrrn-Ioaíu.
'Consultório: Rua Felipe Schmidt, 34

Consultas das 2 1/2 às 5 horas da tarde
Residência: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1004

, O_s elem�n,tos cO_lhidos pela Esta- G�raud f·eUdta Lederctística Militar sao ,absolutan<.e�l": Nov lar ue 6 (United) - A
secretos li' servem somente a fins I .

a q,
, .

.;, ,,�L
A eunssora ele Dacar transmitiu o tex-

ml,it�res. Negar-se a .fornece-Ios. ou to do telegrama irradiado pelo ge-m entir no ministrá-los constitue I G' 1 d t dcrime rigorosamente punido pelas I:�ra ,1raU( ao coman. an e os

� I' d P' (D EM'
' fi anceses combatentes, general Le-

I
eIs o ars. . . .l. !

elerc, quando êste entrou, à frente

I" �����4�I',' ���fi. suas tropas, no porto de Trí-

, Em sua calorosa mensagem, o ge-

l·
,

neral Glraud escreve: "Meu bravo
';11 f2 querido amigo! As minhas feli-

I
': "citaçõ'es para você e os seus solda-

II d_o_s_'_'. _

! I Aluoam-se ;�:s é:��o�
Tiú sjo; contando cada uma
d Jis pavimentos, tendo cada
CIsa 5 quartos, sala de jan-

i UH, sala de visita, garage,
i quintal, gtllioheiro, 3 insta

Ilações sanitárias, tanque de
t lavar roupa; instalações de
radio e telefone embutidas,

! etc. Tratar com o proprie
l tário, Dr. Agripa de Castro
; Faria. à Rua Vitor Meireles
: n° 24, Consultório médico,
: Telefone n° - 1405.
52

i -,--------------------------
: Menor racão de café
! Wasl:i�gton, 6 (U. P,) -. A Sala e quartosRepartIçao de Preços reduzIU, À T' dtO 17
tendo em vista as exigências rua Ira en es n

militares para embarques e as al�gam-s� quartos e uma

exigências gerais de tempo de fO ai
_- ratar no mesmo

'guerra, a próxima ração de 7�CQ
•

5 v
- 5

café, de uma libra, peso, em ca-

g�a�i���o�e:�n::d�a:e�su:��= BlIOA
-

10Anas.

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mafra 4 e 5 - F(HH: l.Sft�

Entrega s domicilio

Dr. Vitor

o Palmeiras não quer perder
Procópio

S. Paulo, 9 (A.N) - Se
gundo a publicação de um ves

pertino, o Palmeiras não abri
rá mão do concurso do médio
direito Procópio, cujo contrato

já findou. O grêmio alvi·verde
comunicou a resolução tomada
aos dirigente� da Federação
Paulista de Futeból e enviará
também à C.B.D. urna eonsul
ta sobre se ainda está em vigor
a medida que assegura o direi
to de opção durante 30 dias.

PAISES QUE LUTAM PELA
LIBERDADE

Nova Iorque, - fevereiro - (In
teraliado) - Publicamos aqui a

lista de todos os países aliados que
lutam pela liberdade: Albânia.
África do Sul, Austrália, Bélgica.
Brasil, Canadá Checoslováquia.
Chile, China, Costa nica, Cuba, Re- ,
pública Dominicana, Estados Uni.
dos, Etiópia, França Livre, Grécia,
Guatemala, Haiti, Hola,nda, Hondu
ras, Inglaterr.a, índia, Luxemburgo,
México, Nicarágua, Noruéga, Polô.
nia, São Salvador, Jugoslavia e No
va Zelândia.

V-24 Caspa!
LHOSA I

LOÇÃO MAR.AVI�

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

Amortizacão de janeiro
No F1ortelo realizado em 31 dI
Janeiro 3.e 19�3 to 'am 80rteb
das '101 seguiLlte:l combinaçõe8

M
K
J
F
D
I
V
K

J R
RO
R X
C Z
Z K
R Z
D H
5 T

Os portadores de títulos em

I"igõr contemplados são <,on
vidados a receber o reemo
bôlso garan�ido, na séde da

Companhia,
ou com os Agen.tes Gf\fHls:
Sociedade Comercial
LIVONIUR LTDA.

BLUMENAU
NAo InterrOmp'lfi o pllga

mento regular das mentlallda·
des dos seus títulos.

Em caso de Interrupçl'io, re·
oabll!tem imp,diahlInente Of;
Iil�U!l tit.ulop. E' suficlrnte pu
gar UMA MENSAl ID !.DE PIHR
I'evlgorar o me�mü I� evit!.lr R

perda do direito sôbre o sor-
�eio e salvar as suas

economias,

o mais prático e eficiente
Gasogênio para carro de
pass�geil'os. Distribuidores:

C. RAMOS & Cia.

ti eie

QUEM PERDEU ?
Acha·se depositada nesta

Redb.ção, ao dispor de seu

legítimo possuidor, uma

bolsinha para níqueis, con·
tendo certa inportância em

dinheiro, encontrada nas

imediações do Iardim Oli
veira Belo.

Paulette Goddard virá ao

Brasil
Hollyvvood, 8 (U.P.) Pau-

lette Goddard está estudando

português. A atriz pretend.e
participar de programas destI
nados ao Brasil e depois visitar
êsse país.

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

I

..,aOVADOS P�LO 0'"'.'''' 80a N9 :tou DE '9:;'6

A Estatísticll. Militar, destinada a

facilit.ar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possível, do apare·
lhamento material das fôrças arma·

das da Nação, exige que todos �os
brasileiros lhe prestem cooperaçao.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con·

tra o Brasil cItV'gu-errll- (D. E. M.).
_,-'

As autoridades respo�s�veis p�l••
fiel execução das EstabstIcas l"hh·
�ares podem exigir, �empre �ue hon
ver dúvida quanto �

a veracld.ade .d.
qualquer informaç30, que cada lD�
formante prove o que declaro" i

má-fé constitue crime contrl.' ,�

gurança nacional. (D. E. M.).
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Machsdo & (ia.
Londres, 9 (U. P.) - O major Vidkan Quisling, o títere

nazista que governa a Noruéga, está pondo as barbas de molho
e tentando assumir nova posição, diante dos infortúnios da
Alemanha na Rússia e na África. Informam de Estocolmo que
a imprensa norueguesa recebeu ordem de suspender os ata
ques à Inglaterra, insinuando, por outra parte, a possibilida-
de de uma derrota elo "eixo".

'

Entre as novas instruções envi.adas aos jornais controla
dos pelos alemães na Noruéga, estão incluidos os seguintes
pontos: acentuar intensamente a nota elo perigo elo comunis
mo apelando mesmo para a oposição; cessar os assaltos insul
tuosos contra a Inglaterra; acentuar os últimos revezes da
Alemanha e a natureza perigosa da situação, não procurando
afirmar que é absolutamente certa uma vitória germânica nes

ta guerra. Além disso, as novas instruções, que foram distri-

PELO ENS I NO
buidas por ordem do comissário Terbove, lembra as palavras
de Goering de que "é possivel um acôrdo com "gentlemen",

EXAME DE U(EN(A GINASIAL porém. n�o com bárbaros". Nossa pr.op�gan�a. d�ve ser dirigi-
_ . _.' _

I da, prlncipalmente, contra nosso principal immigo: os "bol-

ITera0 ImCIO amanha chevístas". Essas ínstrucões são interpretadas, aquí, como in-
.

RIO, 9 (Estado) Pelo dício de uma próxima proposta concreta de paz e como um
r ministro da Educação vem apêlo para que seja feito tudo quanto é possivel para íncentí
� de ser baixada a seguinte var os noruegueses a ir lutar contra a Rússia.
� portada:� "O ministro do Estado de

I Ed��Ct�cf·o � 5;ú!:a�::ol�e� 45 milhões de cruzeiros e 160r licença ginasial, a que po

I dem candidatar se 05 maio,
. �g�"�,.ênemos ,_

Ires
de 19 anos, nos termos U 1\

do Título VII da Lei Orgâ Rio, 9 (E.) - O sr. Oscar Espinola Guedes, diretor da Di-
nica do Ensino Secundário, visão do Fomento da Produção Vegetal e presidente da Comis-

I
reolizar�se�ão, neste ano, do são Brasileira-Americana para a produção de gêneros alimen
dia lO de feversiro até o dia tícios, que percorreu, há poucas semanas, quase toda a vasta re�
10 de março. gião amazônica, inspecionando os trabalhos que alí estão-se

III
Art. 2' - O depo rtornen- realizando, em perfeito acôrdo com as instruções do ministro

to Nacional de Educacão da Agricultura, sr. Apolônio Sales, e de conformidade com a

proporá ao ministro de Edu, orientação do presidente Vargas, que quer resolver, nessa ex

! caçe o a desig aaçdo dos es· traordinária campanha que se desenvolve no Nordeste e na

I tal: e '- c irn e rrto s-d e eru íno se- Amazônia o problema da produção de gêneros alimentícios.

I cundário em que possam Explicou o entrevistado que a Comissão Brasileira-Americana
ser p rooess c c os os exames dispõe de 45 milhões de cruzeiros e conta com um corpo de 160
de licença ginasial de que agrônomos selecionados, completado por uma equipe de técnt
trato o artigo anterior e cos especializados, vindos da América do Norte, todos empenha
expedirá para a suo reali- dos já na grande batalha da produção, que alí se vai ferir. Já.
zação as instruções neces- está também resolvido fazer-se a distribuição de 100 mil en
scÍl ias. xadas e 30 mil quilos de sementes para as hortas da vitória".

Começou a sensacional e fulminante queima de tecidos da CaSA UAURA
qne a c sba de receber um maravilhoso sorrirneuto de sedas lisas e estampadas, tecidos finos àe algodão, em cores e padrões modernissimos

proprios para li ur es eut e estação, e que estamos vendendo est9 mês a pr e çna Iulimcs ,

"omprar na Ilasa Daura slgulflc j, comp 'ar artlg is sernpr.e e modernos peIn.s p.reços mais baratos da
.
praça. Eis a relação de aI-#'

" U, gUGS artigos que estamos Iiquidando pelos preços abaixo:
.

SEDAS 'I'e cido r/c'Jlcl�ão, larg, 0,65 » 2,80 Guarnição p/jantar 140 X 180 D

Seda laqu� em todas as côres mt Cr. $ 4,00 I'ecido r/colchão, largo 0,80 )))) 5,00 Guarnição pijantar 140 X 230 p

Seda Lurniére, larg. 0,90 ))}) 13 o' Tecdo p/colchão largo 1,40 lt» 6.50 Jogos de renda p/qua rtos
Seda Lingerie lisa :&» 7;5n Crepon pjkimtlno " ,,4,5li (7 peças) um" 35,00
Seda_ Lingerie estampada »» 8,(1) I Toalhas p/roato .de 2,00-!!,50-3,50 e 5,00. ARMAr�Il\'!I0S E ARTIGOS P/HOMEM:
Fustão de seda líso 1II)} 8,50 Toalhas Bom DIa uma »4,50 Leíte de Cnloníá uma 1II 6,00
Organza lisa }) »8,00 Toalhas Hsa p/banho »» 7,50 Liga de borra cha uma» 2.00
Gabardine de seda, arr. pesado, Toalhas Alagoana p/banho »" 10.00 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena» 4,50

as todas cores 1II) 13,00 Toalbas grandes p/banho 1> 1II 18,00 Baton Michél um » 3,00
Seda graníté » » 7,')0 Toalhas em cores p/banhos , » 12,00 Baton Zande )},. 3,00
Tafetá Moirê li 1000 Brim Azul mar íuho ,,» 3 g(J Talco ROSR »» 0,50,
Tafetá Xadrez, art. hom li» 7,00 Granlté de algodão,larg. 1,60 » • 12,O!' Sabonete Gessy e atxa 1II 45o-
Laqué lavrado }) :o 8,00 Tupetes de veludo r/quarto :t. 20,00 Calça de borracha, art. bom uma .. 6,50-
Sede estampada. des. novos » »10,00 CAMA E MESA Jogo de couro p/homem,
Seda estampada, art. fino, largo 0,90 » » 16,00 "olcha íustão p/casal uma Cr.$ 22,0() (Rectame) um
Seda e.stampada d�s. grados » »12,00 Colcha. Iustão p/solteiro ". 16,00 Jogo de couro p/rap!lz ,.

Seda lIstada Plcamlsa » li 9,('0 (úlcha veludo p/casal , li 29,00 Pasta Eucalol uma
Unho e seda p[vestido »» 10,50 Colcha reclame » • 8,00 Pasta Lever "

Veludo ChUfon » » 55,00 COlcha de seda p/cssal »» 44,0.0 Pasta Alvülent'e »

TECIDOS DIVERSOS Cplcha branca p/wlteiro ». 11l,00 Esmalte C'utex um

Opala lisa mt Cr. $ 250 Cobertores meia lã r/casal »» 55,00 Blusas Swing uma

Opala lisa, largo 0,80 »» 3,80 Cobertores dezenhado, art. pesado Camisa Soct'ga Leão p/homem •

Chitão » lO 2,90 p/casal um ,. :l9,'lli Camisa Socrga Leão p/rapaz ,.

Chitão, largo 0,80 » :t 3,80 Cobertores xadrez r/casal ,,» 30,no Blusas Aviador, art. bom »

Luizine » » 2,80 Cobertores xadrez p/solteiro • • 24,oú Blusas p/homem )

Linon liso » » 2 ,80 Cnl)ertores xadrez p/casal »» 19,50 Blusas píhomem lO

Unon estampado » » 3,00 Cobertores xadrez p/solteiro lO " 16,00 Capas felpudas p/crianças D

Linon listado, art. moderno »» 3,50 Cobertores dezenGados p/casal )) ,. 22,00 Casaquinhos r/recem-nascido um
Fustão estampado, 'art. novo »:t 5,00 Cobertores dezenhados p/sol- Casaquinho.; felpudos »

Zeflr em diversos tipos »» 2,80 teiro )} » 18,00 Pasta de couro p/colegiais de 14,00 e
Tricoline PI camisa de 4,cO e » 5,50 Cobertores xadrez p/bebê »» 6,5() Maletas p/trabalho de $6, 50,
Laize em todas as cores mt 5,00 Cobertores de�enhados p/bebê $7, 50, $8, 50, $10.00 e
Tecido PI cortina » » 2,30 de 7,50 e • • 10,()0 Malas p/viagElns de $26, $30 e
Tecido PI cortina, larg. 0,80 7,50 li> 8,50 Cobertores cinza um »8,00 Porta Nikel de couro um
TecidO' PI cortina, 1,40 mt 12,50 Atoalbado bra DCO e de cores, Sombrinha de serla p/senhora urna
Opala estampada mt Cr. $ 4,50 largo 1,40 mt. , 6,00 Sombrinha de tricohne, 8rt.
Linhos estampados tipos novos ,. , 5,0& Cretone branco largo 1,40 ." 7,50 bom
Tobralcos estampados 1II li 6,00 CretoDe de cores largo 1,40 !J" 8,00 Sombrinh:i de tricoline r/cebo
Tecidos estampados de alg. des. Cretone branco, larg. 2 mt. ,. >:' 9,50 compridomodernos 1II , 7,00 Cretone branco larg. 2,20 " • 10,00 Sombrinlm de tJicoline PIco-
'Merinó preto :lII »5,00 Guarni\�ão pintada p/chá uma » 35,00 legiais })>> 14,00
'Crepe preto p/luto » » 5,50 Guarnição pichá, 140 x 140» »20,00 Lã Linda, em todas as cores um ) 1,50
RECEBEMOS UM GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA CARNAVAL, COMO LUMIE'RE, LAME', SETIM, LANTEJOULAS, PRATINHAS.

ESTRELAS, COLARES DE ALJOFRE, OCULOS, CAMISAS, E MUITOS OUTROS ARTIGOS PROPRIOS PAliA O CARNAVAL .DE 1943
E' de vosso interêsse comprar os artigos que necessite, na nossa la e já tradicional liquida�ão semestral

Não se esqueça que a A CASA DAURA vende sempre pelos menores preços, porque com pra só a dinheiro,
Vende só a dinheiro e compra dIretamente C!Jas fabricas. RUA FELIPE SCHMITO, 19

morrem de
Franca,

Londres, fevereiro - (Do Free ainda desernp.enham cargos púhli
French Press and Information Ser- coso Durante o mês de novembro
vice para Interaliado) - Depois da passado considerável número de
ocupação total da França, os ale- cri ancas judias foi levado para o

mães intensificaram a repressão e campo de concentração de Drancy,
passaram a p ilhar em escala maior. partindo dali, pouco depo i s, para
Na antiga zona não ocupada, foram a Europa Central. Inúmeras crian ..

presos o ex-presidente Herriot e o ças morreram duran te a viagem,
sr. Léon Jouhaux. O ex-minisl r-o pelo fato de não se terem tomado
MandeI e o General Gamelin estão medidas de higiene. A sua alimen
encarcerados na Alemanha. Tem tação consistia em batatas cozidas
havido pr-isões em ma+sa de "de- e água.
gaullistas", assim como de anti- Para a campanha de inverno, a

colaboracionistas. Os acusados são, Alemanha exigiu da França um es

geralmente, considerados cornunis- forço suplementar. A Frunç« teve
tas. Os políticos de Vichí estão sob de entregar 440.000 toneladas de
suspeita, e constantemente vigiados. trigo e.1.500.000 toneladas de bata-
Entre as medidas adotadas con- tas, no ano passado. Nas cidades

ira os judeus, por instigação de de Lião, Marselha e Clcrmout-Fcr
Darguier de Pellepoix, Comissário I raud, o ouro do Banco da França
para Assuntos Judaicos, figura a,' foi apreendido c enviado par-i a

eliminação completa de judeus que Alemanha.

Milhares de criancas,

fome, na

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

Agências e

Hepreaanttrcôes
C,ln pos!!.1 - 37

RUi Joso Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-egtnhll nOI prlnclpelt
muntÍpio; do E,t.do.

t7P.
As anedotas e piadas aparen

temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

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

Hospital de Homônío
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedia. - Parto - Clínica m é

dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia cllnica (raios X). Laboratorto completo de

análises clinicas. Eletricidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e confortayel
Médicos: DR. CESftR AVILA - Formado pela Fa cul

dada de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto A!egre
Ex-Cirurgião do Sanatório Balem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLlVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo no Hospítal
de Caridade de Florianópolis e ex- chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de a come

dações poderão ser pedidas per carta à
gerência do mesmo estabelecimento

"

"
25,00
35,00

» 12,00
10,00
3,00
3,30
2,40
3,40
10,00
5,S()
5,00

24,00
18,00
13,50
15,00
3,50
7,50
18.00

)

»

"

..

D

»
»

»
12,00
34,00
3,00

35.09
..

lO 25,00
» 18,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Toda a produção brasileira de carnes s�rá
adquirida pelas Nações Unidas

Pôrto Alegre, 8 (E.) - A
l' , • • I �a, o �lual declarou ter li<l.o .�om

imprensa platina divulgou, di3j
dísponível ,{:e carnes brasíleí- mteresse o que s� notlcíãra,

6 um despacho procedente d(� ras e argentinas. acrescentando que ISSO reflete
,

Essas carnes, acrescentam a atual situação do comércio
Washing�ton, informando ql;el as notícias, são destinadas ao sul-amerfcauo de carnes com o
o sr, 11 nuerson, membro (�a Cu- I consumo dos Exércitos em ope- Reino Unido.
mara de Representantes uo po- i rações, para o que deverão ser Tais negociações estão sendo
vo norte-umerícano, declarou I transformadas em eonseva, levadas a. efeito entre represen-
que o sub-secretárlo da Agri- Em busca de mais amplos tautes dos Interessados, tratan
cultura da grande democracia I pormenores sôbre o ímportan- do-se de fixar um preço "maior
do norte, iniciou €lltendimeIt-1 te assunto os nossos colegas do que os que vigoraram na sa

tos com as nações unidas, pa -I do Prata ouviram o titular ar.' fra passada" segundo expres
ra a compra de todo o "stock" g'entillo da pasta da AgTicultu. sões textuais daquele titular.

O jêgo do Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
«dr. Eduar�o}) Limitada

D MARIO WENDHAUSE�<'! (díplOlnddo peia Rio, 8 (E.) - Está sendo posta 8 d (# dat P I 4g I� 01.:1r. I 1"'<11 -

Faculdade Nac, agora em prática pelos esperta-
.

anco o e re I o Gnu ar e A r ( ude Medicina da Universidade de Brasil) Jhões nova modalidade de vigarice, I I'
Ex·interno do Servi!;o de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira por sina! bastante rendosa, a jul- d S t (t

Q

médico do Departamento de Saúda ga r pela queixa ap resentarln á Dc- e an a a firU1I
CU �INICA so C

legacia do :\Ieyrr por uma pobre
L. Mt. I A velhinha, residente à sua Cahucú. Rua Trajano n.O 16 - S�de própriaNarrou ela que ali se apr-e senrou Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cerutícado

um grupo de homens, chef'iado por n. I em 20 de Setembro de 19D8.um que disse ser o dr. Eduardo,
fiscal geral ela Prefeitura na parte Endereço telegráfico: BANCREPOLA
de inspeção de hortas e quintais. CódiflOS usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçãoE, como a pobre velhinha tivesse FLORIANOPOLI"no seu quintal 25 cabeças de aves,

o IS

Dr. AU·
a

I'!USTO DE PAULA Ddiraelocrardl·od"'.Hdoes.Pid'eal uma cabra e um cabrito, o "dr. Edu- E�fPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
\I � ardo" estipulou logo pesada multa, Emprestimos - Descontos - CobrançasFloríanànolis pois a Prefeitura, como consequên- e ordens de pagamento,Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51 cia decorrente da guerra, que a-

o (próximo ao Teatro). conselhava a que todos criassem Tem correspondente em todos os Municfpios do Estado
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras. suas aves e fizessem suas hortas, Repreaentante da Caixa Economica Federal para a venda

F·
.

t
.

D' t
.

r UI permitia um máximo de 6 aves por das Apóltces do Estado de Pernambuco, com sorteio1810 erap]s: ]a erml8. in ra-verrnelho e tra-Violeta. residência. Como a senhora ale-
- - . •

CONSULTAS: Díaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas gasse que não tinha dinheiro para semestral, em Maio e Novembro.
Fone 1.644 pagar a multa, o "zeloso" fiscal Paga tudos os COUllons das apólices Federais e dos Estados

------------------------... arrebanhou toda a cria cão, remo- de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
D J h· S(hwel·dson

vendo-a num caminhão.
.

Mantem csrtelra especial para administração de prédios.ra osep Ina Os jornais, noticiando o fato,•
chamam a atenção da população e Recebe dinheiro em depósito pelas

M E D I C A o esclarecem que atualmente não há, melhores taxas :
O por parte da Prefeitura, a menor
oenças de senhoras e crianças. restrição quanto à criação de aves C/C à disposição (retirada livre) 2%

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1,. às 11 horas e animais domésticos, que podem C/C Limitada 5%
Rua F. Schmidt. 39 (sob.) ser criados à vontade, desde, natu- C/C Ayiso Prévio 6%

------------ ralrnente, que não se comprometa C/C Prazo Fixo 70/0D SAVAS LACERDA
a higiene local.

r � I
o

Aceita procuração para receber vencimentos em

Ez-interno do Serviço do Proféssor LeOnidas Ferreira e ex-estagiário dos Perdeu-se
riaM RM Renartieões Federais. Estaduais e Muníctoats. ·0'

Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

('S�; t.:.;;:ll_IOSQUIT()S.'Chefe do Serviço de OftalmOlogia do Departamento ' .� ./

de Saude e Hospital de Caridade Pede-se a quem achou um

Clínica médico-cirúrgica especializada de certificado de reservista expe-

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA dido a João Batista Berretta
Jor., o obséquio de o entregarCons. Rua Felipe Schmidt. 8, Fone 1259 na D.O.P., que será gratificadoConsultas: das 15.30 às 18 horas

Reeidencia: Oonselheír» Mafra, 77-FLORIANOPOLlS. 5vs-2

I 1(-
U'o-OLHOS, OUVIDOS

J
o NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C � o Peja manhã, das 10 às 12
o.il'·UlBt�!: ,c\' tarde. da" 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES-médico €§peciCllistiJ em

ENÇ.AS D
Curso de Aoertctcoarnento e Longa Práüca no Rio de Janeíro

( ... ""'QU''''.... Pela manhã: às terças. quintas e sahades. rlflS 10 ás 12
....... h", '" horas: à tarde. diariamente. das 15 às 13 horas

Consultório: Rua Joúo Puuo o. 7. sobrado - Fo nu: t467
ReRiíÍí?nei�: Rua Presidente Coutinho. 2H.

Molésües internas do adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426

Residencte: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523
Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLlS.

Londres, fevereiro - (Interaliado) - Os novos apare
lhos "llIosquitos" de bombardeio se caracterizaram como úní
cos de sua classe. Como arma tática, êsses aviões são superiores
aos pesados de bombardeie de mergulho. Os "Mosquitos" prova
ram a sua capacidade fenomenal para as operações de longo
curso quando bombardearam, depeis(lde nm vôo de 1.200 mí
lhas, o Quartel Geral da "Gestapo", em Oslo. A sua, velocidade
é maior do que a de qualquer'outro avião de bombardeio do
mundo.

Agências e suh-agências em tod() o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avaria,s nas prin

cipais cidades da América, Europa e Africa.

A,qente em Florianópoli s
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, n' 39

Caixa PostnJ D. 19 - Telefone 1.083
End. TeJegr. «ALIANÇA�

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, lTAJaÍ,
BLUMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

Comprai na CP SA MISCEil'l8TllU10 DE OiA6NOSTJCO LÁNE 1\ é saber economizar:
CUIICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (SuJça) O MÁU CHEIRO DAS GAIOLAS
Com prática n08 bospltals europeu. Para fazer desaparecer o máu
CUnlca médica em geral pediatria I cheiro das gaiolas é bastante espa
doença. do 81stema nervoso apara: Ilhar no fundo uma ligeira camada

lho genito'urlnarlo do bo�em I de sulfato de cal, que depois se co-
e da mulher bre com um pouco de areia. Esse

Assistente Técnico processo �plicad.o às .capoeiras e

O P I T pombais e também eficaz.r. au O avares PARA IMPEDIR O VÔO DOS PÁS-
Curso de Radiologia Clfnlca com o SAROS
dr. Manool de Abreu Vampanarlo Não é necessário cortar-lhes as
"Silo Paulo). Especializado em HI. pontas das asas como vulgarmenteglene e Saúde Pública, pela Unlver.j se faz. É bastante amarrar duas Oll
.Idade do Rio de Janeiro.

I
três penas de uma das asas com Ulll

Gabinete de Ralo X barbante.. Deste modo as duas asas

Electrocardlografia cllnica não te!1�o igual a_ção sobre .) �r,
Metabolismo basal desequílibram-se e tornam o voo

1l11pOSsIve1.So�dagem Duodenal CONSERVAÇÃO DE FLORES
Gabinete de fisloteraola Mete-se o pé do ramo em uma

Laboratório de microscopia e jarra,. onde �e deitou agua com

análise clinica all1on�aco (CIillCO gr3:ma� de sal
Rua Fernando Machado,' amoruaco_para cada II tr.o). As. fIo-

Telefone 1.195 I
res �urarao por esse melO, mais de
15 dIas em permanente frescor.

fi' n R T A N O P O t ,�
"

LIMPEZA DOS DIAM:\NTES
O meio de que se �ervem os Joa-

lheiros é o seguintt�: mergnJham
os diamantes em alcooI retificado
a 90 % durante quatro ou cinco
horas. Passado esse tempo, tiram
nos com uma pequena escova

mUi-Ito fina.
O ENDURECIMENTO DO QUEIJO o�Q[�ens e Senhoras - Mo- i O queijo não endurece se, depoislestlas Nervosas - Moléstias

J
d.e cortar a parte que se pretende

III Mentais consumir, cobrirmos a superfície,
Consultas diárias das 5 I que resta de�coberta com um POl;-14 horas em diante I co de manteIga, tapando em segm-

...------'0--- .;. o _. da com um guardanapo.

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

CONSEUlOS úTEIS
--------------------------------------------

Compan�ia C Aliança �a Baia.
Fundada em 1870 - Side: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativas ao ano de ] 941

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de c $ 69.000.000,00
Responsabilidades assumidas; c $ 4.748.338.249,78
Receita • $ 34.198834,90
Ativo em 31 de dezembro • $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz, (prédios e terrenos) c $ 23.742.657,44

J
Dr. Remigi,o
CLlNICA -MEDICA
Molestia8 Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORlO:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Lu!., 186

- P'lOne: 1392 -

DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.
Francisco de Sá e Anísio Massorra

DR. ABRIPA DE FARIA
Rua Vítor Meireles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Aplique um Gasogênio «Sully» no seu caminhão e ganhe a diferença
Eficiência e garantia absoluta -- Tipo especial para ONIBUS

Distribuidores: C� RAMOS & Cia.---Rua João Pinto, 9 --- Florianópolis
�_§tl m��� OFICINA DE MONTj\GE�f E ASSISTEN(;IA Mm *I!m�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HITLER DESFIGURADO

rrompeu na raen IDa uma epl emla e para ISla Ci(�ra�J�I}�;t�11��,4mel'i[gl��Vit�1l,�S]J�-
inf:anll·J . de graves propor' caIUes ��:"!fe�ntosEr��e (?:st��I:::I���I'�i:

II
.

4 plomacia e do Jornalismo interna-:

Nova Iorque, 9 (U. P) -Par- dente Roosevelt, a Fundação Os cursos serão divididos em conseguíndo mais casos felizes cioual desta capital, sob ressairam,
• _

b t
�

t
nestes últimos dias, os relaciona-

t lrão em reve, para a Arg'en- Norte-americana de Combate res par es: . que com qualquer outro méto- dos com a ausência do chanceler

tina, duas especialistas no tra- à Paralisia Infantil propõe-se 1 - Anatomia dos ossos, li- do. Continuou com suas expe- Hitter nos microioues das em isso
tamento da paralisia Infantil, enviar imediatamente médicos gameutos, músculos, nervos ríêncías até desenvolver trata- rus alemãs, por ocasião das come

que vão colaborar no combate especializados à Al'g'entina, pa-I periféricos e ações muscularesj mento completo e trabalhou morações da passagem do décimo
,

ídemía uue J
•

I Q C
.,

t I d I· f I ld ,aniversário do partido nazista.
a epi erma que Irrompeu na ra auxllíá-Ia na uta contra a .. - onceito a .ua a p 10- para que osse recou reei a .1 Aliás, acentúa-se, de há muito, o

repúblíea vizinha. Trata-se de epidemia que grassa naquela, melíte, Bases fisiológica.s e eficiência do mesmo. Em 1940, "[uehrer" germânico {age de eu

duas enfermeiras que estuda- república. Ao que parece, já se anatômicas de "Irma Kenny"; inscreveu-se na. Fundação Na- [reutar o público. De seti úllimo

ram pelo método da famosa es- verificaram várias centenas- de 3 - Duas semanas de traba- eional contra a Paralisia In- discurso, que já data de algum tem

pecialista australiana Elisa- casos de paralísla infantil em lhos clínicos, sôbre casos de fantil e mais tarde dívula'ou oPa' restou apenas lima [otoçraiia,
� amplamente divulgada em todo o

beth Kenny. Buenos Aires. paralisia infantil. programa da sua técnica na mundo, e que mostra o ditador da
Como foi informado, a via- Nova Iorque, 9 (De Hugh A própría Irma Kenny dírí- Universidade de }Uinnesota, Alemanha de ial forma desiiqura-

gem das duas especialistas, é Jenks, correspondente da U.P.) girá muitas dessas demonstra- apoiada pela referida fundação. do, que se cheqott a pensar tratar

!patrocinada pela Fundação Na- _ Cursos especiais, sõbre o ções e conferências, enquanto Seu método baseia-se na teoria I Ste (,t1e lima =i= P,:�sóla. El;;" entI'�-
.

I t P 1·· I
' . tr t .« .' d tã d

'
,

- aiuo, o proprto [uetu:er"', embo-
ciona con ra a ara ISIa n- metodo de Irma Elísabeth ou. Ias �s. arao a caI.go. e no a- � que as celulas nervosas nao I �'a nôo fosse mais o conquistador
fantil, cujo oferecimento foi Kenny, para o tratamento dai -VeIS médícos, espeeíalíaados na fIcam permanente ou comple- i Invicto de poses indefesos. Hitler
aceito pelo governo argentino. paralisia infantil começaram referida técnica. Irma Kenny tamente destruídas pela terrt- r já traz estampadas na [ace as mar

É grande a expectativa em tor- sábado e durarão 15 semanas, descobriu seu método por meio vel enfermidade. O tratamento, I �'!.s dos reveses
.
que o arI'emessa--

d
. -

d d
.

C'
• . •

' .�.

d lríd
.. rao na derrota t raaorosa. Essa a

no a nussao as uas espeeia- no olégío de llIedlcma desta (la experiencra a qnirr a. quan- pois, consíste em relaxar os primeira uersão que surçiii a res-

listas, sobretudo levando-se em cidade e no Centro Jl'Iédico de do servia como euíermeíra.an- músculos e nervos afetados e peito da fotografia e que é sem

conta que sómente em Buenos Nova Jersey. O sistema Irma tes da atual guerra, em uma reduzí-Ios às suas reaeões nor.' dúvida alguma, verídica. 'Agora,
'Aires verificaram-se, nos últí .. Kenny que teve grande publí- parte remota da Austrália, ou- mais. Irma Kenny tern eonse-

I porém, acaba .de surqir lima nova
. ,_ . d' ídemí de uara-t eul ! uersao sensacional, resultado de'

mos meses, mais de 500 casos CIdade, .nao cura
, re�lment� a .e. g�assav� epr em.la e para- gmdo resu�tados a8soI�ln:osos I obseruações mais acuradas de mui-

dessa moléstia. enfermidade, porem e o meto- IIsIa Infantil, RealIzou expe- com seu SIstema, nos últímos tas pessôos insuspeitas, e que vem

Waslling'ton, 9 (U. P.) - De do que obteve mais êxito no riências com seu médico e ob- dois anos, principalmente em! mostrar, coniirinatuio o primeiro
aeôrdo com sugestão do presí- tratamento dos casos preeõces.' servou resultados favoráveis, MinneapoJis. pensamento, os profundos desgos

tos por que tem passado Hitler-
com os insucessos de suas armas,

Examinanda atentamente a [oio
grafz'a, que apresenta o chanceler
do Reic Ii com olheiras prolundas
papadas caídas, cabelos revoltos �
bastante obeso, os observadores vi-
ram o coincidéncia que existe en-

Moscou, 9 (R.) - Recebeu-se aquí a notícia de que Von tre esses sinais e o,s sintomas da

Pappen, embaixador na Turquia, foi chamado a Berlim. Isso I e�n�l:zagllez, cOncllllnd? pela pos
vem confirmar o boato espalhado na semana passada e que a, nSz1be!ltzdade _

de testar. Hzt,ler'd1lltzma-, .• • I n e, üsatu. o zmoc �ra amenle
radIo de BerlIm entretanto desmentIra, bebidas 'alcoólicas, talvez PUP1l

"esquecer" as derrotas nas {rentes
.....-.....11............ l'l!ssa e a{ricana e os ataques das

P U B L I CA ç
-

E S {orças aéreas norte-americana e

,o britânica, já que não vê uma so:u·

P ção para a gllel'ra que geroll, a /lã')
arênese ser a der,rota completa. O "Hcrri[,

O sr. Miguel Santos, oH- da Cervejw'ia de Mllnich" esiaria
cial de nosso Exército, oca-

assim fiel aos !,andamentos de sei.!

ba de publicar em -F_olheto partido, que nasceu nllm estabele-·
cimento de bebidas alcoólicas. A--

a sua oração do ' 'Dia do tendendo mal a seus generais Oll'

Reservista", Traz o título os dispens'ando com {reqzzência o

sugestivo de "Parênese" ou puritano e casto Adolf não esquece"

seja discurso moral ou exor-
o s,ezz l'ecanto de BeI'chtesgaden,
nwzs tranquilo, sem dúvida, qll'e

tação, seu quartel general. Ali, disporá'
Estudo, simples, concen" cel'tamente de sell "Lieb!,l'awnilch"

cioso, a respeito do B '1 que se.l'virá também ,paro . suprir
e f d . . r.asl sl1a importância psiquíca de que
m

. ac� .

o serVIço mlhtar {aJa o dl'. Kl'uegel' que foi seu mé
obngatorlo e da razão de I dICa dllrante 15 «mos e eSCl'eveu

ser do "Dia do Reservistá", um volllme a respeito.
"Parênese" constitue valioso
trabalho.
Somos gratos ao autor,

pelo oferecimento de um

exemplar.

LOÇÃO

-

VON PAPPEN CHAllIADO
ULTIMA HORA ços colossais nos molhes e diques, e entre os barcos na "rade".

Lorient é base dos submarinos alemães na França ocupada.

Hitler reune os cúmplicesZURIQUE, 9 (R.) - Hitler convocou os altos che
fes do Partido Nazista, em seu quartel.general, afim de
lhes fazer uma exposição da atual situação da guerra.
O "führer" discursou, dizendo esperar que a gravidade
do momento e o espírito alemão farão com que o Reich
vença esta dura prova. Ficou estabelecida a mobilização
total da frente interna.

Fechar·se.ão 200 sucursais
ZURIQUE, 9 (R.) - Até o fim dêste mês fechar

se-ão na Alemanha mais 200 sucursais bancárias, afim
de que o maior número possível de homens e mulheres
(nelas empregados) sejam encaminhados ao esforço de
guerra. No ano passado, fecharam-se 270 dessas agências.

•

Montgomery vai atacar
Cairo, 9 (R) - O general

Montgomery está acumu·

lando tropas, tanques e

artilharia na fronteira da
Tripolitânia com a Tunísia,
afim de atacar as tropas
do "eixo ", ladeando a

"Linha Mareth".

Ciano junto ao Vaticano
.

Berna, 9 (R.) - A nomeação do Conde Ciano para
embalxador da Itália junto ao Vaticano é considerada como u

n:a tent�tiva d� contacto com os representantes da Nações U.
mdas ah acredItados, visando, talovez, quaJ,quer conversação pa
ra a paz em separado. Outros admitem que Cisno haja caído
no desa�rado de Hitler e, por conseguinte, procurou um lugar
ond� eshvess_; mais seguro contra qualquer surpresa da parte
da Gestapo,

Liquidado outro «quisling»
Londres. 9 (R.) - A agên·

cio holandesa "Aneto" in
formou que, na Haia, foi
morto à bala o tenente ge
neral Henrique Seifart, che
fe d. "Legião Nazi Holan
desa", o qual pertencêra ao

�stado Maior do seu país
e aderira aos nazistas no

momento da invasão.

Covardia contra duas mulheres
LONDRES, 9 (R.) - O enviado especial do preso

Roosevelt, senhor Murphy, revelou que os alemães não
podendo vingar· se de Bergeret e Giraud aprision�ram

dA
'

as esposas esses dois destacados generais franceses.

Paz da Finlandia, em separado
Cairo, 9 (R,) ---:- Há rumores muito possiveis de que a

Finlândia deseja a paz e� separado com a Russia, combinada
Por intermédio da Turqu h d .,

la, ac an o-se Ja uma missão Hnlan-
desa a caminho de Cuibicheve, depois de ter estado em Angora.

EDUARDO HERRIOT
Londres, 9 (R.) O sr.

Eduanlo Herriot, ex-presidente
da Câmara dos Deputados da
França, foi transferido para
outra prisão, situada a sueste
da França.

UM BARCO EMPRESTADO ...

Agentes nazistas
desaparecidos

Londres, fevereiro' (Intera
liado) - Um vereador rexista
da região de Mons, Pierre Luhu",
foi recentemente alvejado por"
um ag'ressor desconhecido.

- Um ag'ente de propagan·
da alemão, no distrito de HaI
(Brabant) foi alvejado e mor-'
to quando saltava de um trem,
interurbano. Seis balas atraves-·
saram seu corpo. O agressor'
conseguiu escapar.

- Um agente alemão fof
morto em Antuérpia. Foram
detidos inúmeros reféns e 500
aparelhos de rádio foram con-
fiscados.

Os assassínios estão-se tor-·
nando tão frequentes, que a ad
ministração alemã na Bélgica:
está oferecendo uma gratifica
ção de 500.000 francos por in
formações que levem ao apri
sionamento das pessoas res·

ponsaveis por violências anti
g'ermânicas, implicando inci··
dentes de caráter fatal. Pedem.
que os informantes se ponham
em contato com a polícia de'
segurança militar ou com n

Gestapo.

A quecfa de Cursque
, �oscou, � �R.) - Num irresistivel e supremo assalto,

08 exerCItas sOVletJcos retolllaram ontem a importante cidade
de Cursque, Grande parte da guarnição nazista caíu em mãos
dos rUS80S com enorme quantidade de material bélico.

GUERRILHEIROS UCRA
NIANOS

Moscou, 9 (R) - Os guerri
lheiros ucranianos estão cau
sando graves estragos às colu·
nas alemãs que se retiram,
vindas do Cáucaso. É grande o
número de veículos por êles
destruidos nessa marcha fatí
dica.

Informações que nos foram en

viadas pela Agência "Aneta" di
zem que os jovens holandeses não
têm hesitado em "tomar empresta
do" embarcações de pescadores,
porv.ntura disponiveis, fugindo, em

seguida, para a lnglaterra, afim de
se reunirem ao exército Holandês
Livre. Quando, recentemente, • um

pescador foi declarar à polícia lo·
cal que haviam roubado um dos
barcos, na noite anterior, agentes
da polícia que simpatizam com a

causa aliada, repreenderam-no seve

ramente:
- Não se envergonha do que fez?

Você devia ter esperado pelo me·

nos uma semana antes de declarar
que fqi vítima de tal roubo".

MATERIAL RODANTE FRANCÊS
Londres, 9 (R.) - A Alemanha requisitou mais material da

:?dante. �a França. Do material existente em 1940, os alemães
rJa reqUlSIt�r�m um terço. LavaI prometeu entregar à Alema- 83 3vs-2
nha 300 qUllometros de trilhos.

---- -----=----------------..:..:..:...:
.

.

CASA Francisco Duarte Silva, Rua Germano
,

INTENSO ATAQUE A LORIENT _

Wendhausen, 12, precisa comprar uma
,

Londres, 9 (R.) - O mais intenso ataque feito pela RAF I t d' , . pequena casa, Negócio direto, sem in-

�ontra Lorient foi realizado ontem, tendo-se causado destro- erm�9 larlO. Caspa 1
15 vs.-l1 LHOSAl

GABINETE ARGENTINO
Buenos Aires, 9 (R.) - O ga

binete ministerial argentino
se reune hoje, devendo o sr. CASA MISCELANEA, -distribui
Guinãzu fazer extenso relató- dora dos Rádios R. C. A. Victor,

Evacuando a ilha de Guadacanaf rio sobre a política internacio- VávuIas e Discol. - Rua Traja-
MELBURNE (

nal da Argentina. no, 12 .

• 9 R.) - A rádio de Tóquio informou --;---:::-;-::;--=----:=-
__--:-::_� _

�s tro�:�:::es;�;::::::u:�: ;;h;I: GuadacanaJ. Instituto Brasil-Estados Unidos
-

Londres, 9 (R.) - Poderosas formações de bombardeiros Curso pra" tl·CO d' d· t I f·esc:oltado� por caças, atacaram o porto de Nápoles, à luz do dia�, ,
e ra 10... e egra 18

,Tres navIOS receberam impactos diretos. Vários pontos fica- Es.ta aberta a �atrtcula para o curso prático de radio.
ram envoltos em chamas.

.

tel:grafla, que funclOnará anexo ao Instituto Brasil-Estados
UnIdos,

Os, interessados deverão entender-se com o encarregado
matncula, na. S�la �e Aulas, das 19 às 20 horas,

Flonanopohs, 8 de fevereiro de 1943.

Abandonando Rostovo
Istambul, 9 (R.) - A radio de Berlim confirmou a no-

tícia moscovita de que f l-as orças a emas começaram a evacuar
Rostovo.

que

Clfnica médico-cirúrgica do liDR. SAULO RAMOS
"

ilspeclallsta em moléstias de
senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOlllINAL:

e-.I'tõmago. veslcnIá, útero, ovários,
apêndice, tumores. etc. - CIRURGIA
PI.ASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hldrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação tle Hemorroides e vari-
zes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.

f"
Opéra noa Hspitals de Florian6polls. "
Praça Pereil'a e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
HorárIo: Das 14 às 16 horas, d!arlll· ,

�
mente.

E'iSiitvS!a:saw lQD.:I!df:R ".:ms�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


