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Voro ilovgraAs forças soviéticas retomaram ontem a cidade de Rostovo, o nlaior centro
indusÍl1ial do sul da Rússia, e cuia população nOl1mal é de 500 mil habitantes.

O importante centro mineiro de Voroshilovgrado tinnbelll caiu em nosso poder.. ··-.-.....·�·.-���- ·� ..,.,..,.......-d-�. ._,....-.-...._._-...-.-.r_-_....-.....�"" ....�....._..........w............-....................---..-�-..t" .�__�. ..-.-. _ ... _ ... -: _ �

A Igreja na Holanda
. u - <cu -

-N�õvó
......

ã·ii-iao..-nmá·vill
protesta brasileiro

Londres, 15 (Reuters) - Todas RIO 15 (E.) - Por ter sido exo-
-as igrejas crjstãs ela Holanda un�- neTacl� das funções que exercia no

ram.-se JlL�J11 protesto c�ntra a vi- gabinete militar da presidência da
tia 1111pos1a pelas autoridades ale- República e nomeado para o cargo
mã� ao povo holandês, _o que "tor- ele adido naval junto às embaixadas
na 11l1POSS1V'el aos crrstáos viverem do Brasil em Buenos Aires e Mon-
de acôrdo com S�L�S princípios, tevidéo, apresentou-se ao ministro
vendo-se anl� o di lêma de coop e- ria Marinha o capitão de corveta
r-arem em corsas que sua COnC1l'n- O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA ,Anaelo Nolasco de Almeida.
da proíbe. Os líderes cristãos

'" .

acusar ain as autoridades ele ataques Proprietârie e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
contra a "justiça, caridade, liber
dade e a coriciência" abrigadas na
fé cristã.

Arecoo
MOSCOU, 15 (R.)

XXVIII

o

H. 8748
Caspa t LOÇÃO MAR!.VIc

LHOS.!. !
florianópolis - Segunda·feira 15 de Fevereiro de 1943

«A NOSSA EXPERIENCIA fOi FEITA NA PROPRIA CaRNE»
A açao nefasta da quinta coluna no Brasil

Rio, 15 (E.) -- o Rotáry são vís assassinos que procu- tam, por meios dírétos, faem- Brasil à Carta do Atlântico, di.
Clube ofereceu um almôco à ram a surprêsa e a escuridão' tal' eventual ação militar (lo zeudo s "Vejo, neste almôço,
Sociedade dos Amig'os da Amé. para suas aventuras sangren-j inimigo contra o território na- uma 1))·OY8 de ânimo que reune
rica. Nessa ocasião, o general tas: aprendemos, mais tarde, cíonal e devemos ter em mente, todos no mesmo desejo: o de�Ianoel Rabelo pronunciou pa- que abusavam de nossa hospí- que a trama desarticulada em
triótico díscurso, tendo deela- talídade, para a montagem de Cruz Alta, no Rio Grande de desagravar com a nossa partf- Izado à certa altura: "Já sabe- uma eficiente máquina. de es- Sul, não devia ser um epísódio cípação nas batalhas a honra
mos, nós brasileiros, com eteí- Jljonag'em, que trabalhou con- exclusivamente local". Fínalí- (lo Brasil e o nome da �ivili
to, que a hora não é para tíbíe- tra os países irmãos e, logo zando, referiu-se à adesão do zação ".
sas ou contemplações. A nossa depois, contra nós mesmos, HeH•••.,.eeo.«t••• fJG•••u••••

expertêncía foi feita na pró- emitindo mensag'ens que equí- -

-------� -�-- .. --._. -
' .-- . ��

:pria carne: em 1938, com o gol- valiam a sentenças de morte
pe Integralísta de maio; apren- para centenas de patrícios;
demos que os fascistas não aprendemos - há poucas 110-
combatem em campo aberto, ras o sabemos - que êles ten·
............$••••••••oe.o.�••••ae��eo••o.68••••0••••

HITl ,OVLeeds (Inglaterrn}, lá (Reuters) - h,A. Alemanha neces
sita saber que o "fuehrer" está sacrificando os exércitos ger
mâníeos ao seu nrestíelo llP._��.(H> 1, oO'llO� ('oma.utlnute f\m_ "hó>.í'"
sob condições que não permitem lllU,at resrstencía que possa
oferecer êxito" - escreve o "Yorkshire Post ",

"Um hábil comandante militar - salienta o art.iculista
sabe quando deve bater em retirada, mas a ordem de' Hitler
para que continuem os combates, significa mais que a perda
dos 6° e 10° exércitos: comporta a perda provável do gTUpO
de exércitos que se encontram na bacia do Donetz e em

Rostovo " •

050

Virá: ao nosso Estado
Rio, 15 (E.) - Divulga um matutino desta capital: "O

coronel Orozimbo Martins Pereira, diretor do serviço nacional
de defesa passiva anti-aérea, viajará, hoje, para São Paulo,
a-fim-de se inteirar do desenvolvimento dos serviços de defesa

passiva, seguindo, depois de dois dias, para os Estados do Pa

raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com o mesmo

objetivo" .

Exército americano
na Síria

Londres, 15 (Reuters) - A es

tação de rádio de Hirversum, con
trolada pelos alemães, citou ontem
à noite, o jornal "Muenchener Na
chrichten" como tendo publicado
que "grandes contingentes de tro
pas norte-americanas chegaram à
Síria. A quantidade destas tropas é
excessivamente superior às exigên
cias ele ocupação".

PROF. BARREIROS FILHO
(Consu I tas de portu
guês' aulas de língua
e letras vernáculas, cor

reção de trabalhos es-

cxí tos) I
Crime passional

Rio, 15 (E.) - Informam
da Baía que o garimpeiro José
Rufino Lima, por motivo de ciu
mes, abateu, com inúmeras fa
cadas, sua €)sposa, Fernandina

�i��: A .�ê�:���es;:��se _de �-
pes vibraàôs no craneo Ua vIti
ma provocaram a evasão com

pleta da massa encefálica.

É .MAIS QPE UM
NOM.E, E UM
8I:MBOLO!

Estes artilheiros a bordo de um destróier norte-ame-
r icano em serviço de patrulha, estão prontos para entrar em

ação logo após o alarma. A ação destes destroires tem permi
tido a chegada de comboios e mais comboios de suprimentos às
Nações Unidas. (Clichê da Inter-Americana para O ESTADO).

nesse objetivo é libertar os
povos escravizados'·

llIoscou, lá (United) - O tas e alemães fazem a guerra pela restauração dos direitos
sr, Alexander Gorkin, secreta- para estabelecer o ódio no ho- democráticos dos povos, pela
rio do Conselho Suprêmo Soo mem em todo o mundo, para destruição do regime e do exêr
viético, num artigo divulgado implantar a escravidão e a cito de Hitler e pelo direito de
pela rádio local, disse que o opressão entre os' povos, o todos os povos de escolherem
exército russo trava uma guer- exército sovíétíco, junto com seu prõprfo govêrno. Por isso,
ra patriótica e que não tem 0j

seus aliados, luta pela destrui- o exército soviético conta 'com
propósito de ocupar território ção da exclusividade racial, pe- as simpatias de todos os po
estrangeiro, nem subjugar

oU-/la
Igualdade na soberania das YOS amantes da liberdade. Por

tros povos. Em seu artigo, ex- nações, pela libertação dos po:' isso, o seu heroismo e sua ab
pressou GOl·kin o seguinte: vos escravizados, pela restitui. negação são admirados em to
"Enquanto os exércitos fascís- I ção de seus direitos soberanos, do o mundo" •
..........,._-_......-.-.....-.-_-.-_.......-_..-_-.-.J. .....�-_._-...-_-_-_......-_-_,._••••-.-_•••_-_._._-_-_••-_-_-.-.-.-.-_-_..._- -_._...-.-_-...._._-"",_-_-.
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ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

Anúncios mediante contráto I

Gravemente atiueidt» dois "quislings'"
Londres, 13 (U. P.) - Des- Anton �russort. o despacho' que era o comandante da Le

pacho de Amster(Iam para a não diz se os "tiros foram mor- gíão Nazista Holandesa. A

Ag'ência 'I'elegrãfíca Escaudi- tais". função de Raydon é, presente- A
nava informou que o doutor e O atentado contra o antigo mente, no "SeCl'etário Geral do
a senhora H. Reynrlon fez par- lUinistro do gabínete �Iussert 'Iovimento Nacional-Socialista

,

te, há tempos, do Gabinete na- segue-se a recente fatal ateu- da Holanda" na parte reteren-

I zista da Holanda chefiado por tado contra o g'eneral Seyfardt, te ao "alistamento popular".
__•__ _ � ..-_••-_-..__ - ..-.-.- -_-_-_-_- - -.-.- ..- ';O ."...-J"..._ -..-..-.

As p/#

operaçoes aliadas

Um cruzador para
a Polônia

LONDRES, 13 (Reuters) -, f

o Almirantado inglês anun-·

O M d ciou que no dia 15 de ja-
DeUS a neiro a Bandeira Poloneses .

tinha sido içada no cru-

A m D· I·d zador "Dragon", entregue.,
S O ISSO VI O pelos ingleses à Marinha Po-

Ropl· d a'me'nte ���:�ad:���o!he��:nt:�=··
Inglaterra para com o tre-

Agente-Geral em Santa Catarina mendo esfôrço
'

de guerro..Rua Felipe Schmidt, 2 - Caixa Postal, 172 Os,ataques desesperadoree e violentos da P 1'" t
' f d'Quem meditar nisso verá o motí. T 1 asma e bronquite envenenam o organismo, que a o oruo es a azen 0.-

'o pel I
e egramas - «Vianna. - Fone" 1102 niinam a energia, arruínam a saúde e de- POUCO tempo antés, tinho.

_
o qua a neutralidade argen- FLORIAN""POLIS bilitam o coração. Em 3 minutos, Mandaco,tina apresenta tantos inconvenien"

- v - nova. fórmula médics, começa a circular tambem sido entregue à-.

�:. p�ra asNoutras Repúblicas da Sub-agentes nos principais municiplos do Estado ��es�8��:re :o::i��i�� �td=�! :sd:!:: Marinha Polonesa um novo>
, errca, a ponta do quarteh:ão I

parecer a dificuldade em respirar e voI1a destr6ier, Esta unidade de.que todos prOCUram defender h' o sono reparador. Tudo o que se faz ne-

uma ca.sa. onde o inimigo tem aSI'loa. - cessario é tomar 2 pastilhas de Mandato guerra de nome "Orkan",.,
S d

. 32 vs - 2 ás refeições e ficarâ completamente livre Fem üvída os donos dessa casa da asma ou bronquite. A ação é muito OU sej a
"

uracão", é UIR-,
se �sforçam -. façamos justiça ao A Estaüstica Militar, destinada

ai
As autoridades resp()nsáveis pela rapida me�mo que se trate de ca.sos rebel- dos destróiers mais pode-governo t f Ilit � ,

'd
�, � , • des e antígos. Mandaco tem tido tanto

, . �rgen mo, e especialmente aCII.ar a preparaçao rajn a, e tão .fleI execuçao das Estatlsücas MUi. êxito que se oferece com a garantia de rosas e rápidos at' hoj.a Comlss:1O Parlamentar encarrega_ perfeIta quanto possivel, do apare- 'tares podem exigir, sempre que boa. d!lr ao paciente respiração :livre e fa,ciI ra- construidos. Tombem fo;' ,-da de agir contra o quinta-colunl's_ Ihamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade d. pldamente e completo !lllVJO do sotrímento -

mo' d d N
� • . � da asma em poucos dias, Peça Mendaco, 1 d

' lt'- para Impedir que seus hõspe- as. a. açao, eXige que todos os qualquer m.formaçao, que cada

in.,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa ança O ao mar, nos u Imos:

d�s possam ser prejudiciais aos vi, brasileIrOS lhe prestem cooperação. formante prove o que dec:larou. A garantia é a sua maior proteção. dias. moderníssimo subma
zmhos.

�
Mas enquanto lá permane. SIJ-btrair-Ihe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a s. Menda fto Acaba com rino pplonês "Dzik", O Al-

«:erem_ esses"extravagantes hóspedes tra o Brasil em perra. (D. E. M.), gurança nacional. (D. E. M,)" � a asma. d 1"que ,sa,o os diplomatas" do Eixo o
_ mirant,a o ing es, no seu

�e�edlO, �ara garantir a segurança �om1;lnic�do do dia 11 de:
�s. demaiS casas do quarteirão é •

�
.1 Janeiro lnforma que o des�

vigiar d� lI!aneira mais atenta q�al,

S E A S
t
,.

poltlnês
" Bursa"

::ede�:J:�lto entre aquela casa e •• •

• ,.r::;estade fazia parte de
F • escolta de um grande com-eHz.mente o vizinho principal _ •o Brasil - tem m t d • baia no Atlântico que se'

d ..•. os ra o uma gran-e eflClenCla nêsse trabalh • d
_ . . , . " avistou com 35 submarinos; t

Assim o êx�to da polícia ':;rasilei-. pa rO�8 .maravllho�os, �lnlsslmo acabamento d,!s melhores • alemães, O destróier "Bur-
r� e a e!Iergla com que tem agid'o _.' fabrIcas do paIS, sao encontradas nos halcaes da ..... sa" tinha tomado partellao trepidando em castigar os cul� •:a:�s g��:de ���:iç�u�r�:ta�:c�n!�� • "asa Sa_I.' BOS. " b��:i:.m:�te ��r:���OS D�r;:�
d_a� as Américas. Eis porque as no. • U .... ... querque, Calais. Cherbeu e
tIclas como essa a Eque nos referi, • .. tambem em várias escoltasmos alcançam, nos stados-Unidos Diariamente recebemos novidaCles v 1 b

.

b t drepercussão tão grande c
'

O .. ae com OlOS, a en o-se

próprio �rasil. (Comelltári�me�crÜ� iIlIil\ RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 W sempre com a galhardia das
de Washmgton para a Inter-Ameri-' W!' ' • velhas tradições polonesas,
cana e especial para O ESTADO)., (1•••••••••••••••••••••••••••••••••••• dos homens do mar.

Os originais, mesmo não pu-

I blicaclos, não serão devolvi
dos.

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

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
O BRASIL E A ESPIONAGEM

O leitor brasileiro talvez não cal
cule bem a repercussão que tem,
nesta capital, uma notícia como a
de que as autoridades do Brasil
conseguiram descobrir e encarcerar
uma grande quadrilha de espiões
do Eixo. A verdade é que uma tal
notícia possui o maior interêsse pa
ra os norte-americanos - e no seio
de qualquer família dêste país é li,
da com evidêz e satisfação. A exp lí
eação é muito fácil. A espionagemfeita pelos alemães no Brasil não
é uma espionagem dirigida exclusl
vamente contra Q Brasil; e, de um
modo geral, dirigida contra todas
as Nações Unidas, e, de um modo es
pecial, contra as Nações da Amé-

�!:i_!:ll, O§� a!!(ériçilnQ�,.§�emoWH\uos
que o governo brasileiro acaba de
prender resulta, muitas vezes na
perda de um navio carregado' de
matéria� primas de que no momento
êste pais precisa para ganhar a

gue�ra e de m�itas vidas preciosasde Jovens brasileiros e norte-ame
rica�os das fôrças armadas e 'da
m.arlllha mercante. A estação de rá
dl.o que, do. bairro do Leblon noRIO de .Ianeír-o, comunicava direta.
mente ao Serviço de InformaçõesSecretas. do ,Estado Maior Alemão,em Ber lim, a entrada, saída, carga,
a�mall!ento e características de na,
VIOS vistos na Guanabara, não era
uma ameaça sómente à segurançàdos brasileiros, mas a muitos

'

ho
mens de várias nações que estão
ao l�do do �rasil nesta guerra. �
por es�e motivo - porque constitui
uma �o. organizaçãr, ramificada pe
Jos. va�IOS . P!llses, e agindo em es

frel.ta mtehgencia mútua - que a

espIOnagem. nazi-fascista tem de
ser combatida em conjunto pelospovos americanos. Nada adianta aum lavrador extinguir a praga que
a��aça s,!a lavoura se o lavradorvlzmho nao faz o mesmo.

,

Vemos
aproximar do oBjetivo. - (Clichê

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

NOSSA

nicado oficialmente Irradiado migo.
anuncia que a esquadra russa Em quatro dias de atividade,
do Mar Negro está cooperando a frota russa aniquilou efetivos

,

ativamente com a infantaria, Inímígos equivalentes a sete
na ofensiva ao longo da costa companhias de infantaria, fez
do Cáucaso, tendo a artilharia voar pelos ares vários pontos
dos navios de guerra causado fórtifica(los e paióis de muni-

Em dois dias, os fuzileiros
de desembarque mataram cêr
ca de 1.600 oficiais e soldados
ínímlgos, destruíram grande
presa de guerra.

o PENSAMENTO DO DIA
"Uma das maiores desgraçae-.

dos homens de bem é serem,

cobardes. Gemem, calam-se, e..

esquecem", - Voltaire,
.

A ANEDOTA DO DIA
Um Caipira bateu, certa vez s..

I à porta de um médico, afim
de que êste lhe fizesse um cu

I rativo. Fôra mordido por um

cão e queria tratar do ferimen
to. A muito custo o médico
apareceu e o caipira disse-Ihez;

- O sinhô qué fazê o favô;,
di mi curá esta perna, "seu"
dotá? Um cachorro ...

- Mas come> é que o senhor
vem a estas horas? Não sabe
que só dou consultas até às'
quatro?

O caipira levou a mão ao

queixo, pensou e no fim disser-
- É mêrno. Curn certeza",

intão o cachorro não sabia!...
•

O PRATO DO DIA
FLORES DE MAIO - Co-·

zinhe batatas, espinafres e be
terrabas, separadamente, Passe",
as batatas e as beterrabas pela..
peneira e pique muito fino 0-'

espinafre, Junte às duas pri
meiras uma colher de manteigas
e uma colher de farinha de"
trigo e cozinhe um pouco.
Arrume ao redor do prato, G

espinafre imitando folhas, com.,

o saco de ornamentar taça COID':·

as batatas flores compridas imi
tando túlipas e com a beterra
ba, flores ma is redondas. En
feite o prato à gosto.
.._._..._._....-_._-_..._---_..._-_._-_-_-_._-_-_-....

Manoel Cunha
e espôsa comunicam ac s seus;; o

parentes e pessoas de suas' re

lações o nascimento de seu fi
lho Edson. ocorrido no dia 'li?'
do corrente.
Fpol is. 11/2/943

93 2 vs- 2'-'

-
-_ --� -

Sub-agente. no. prlnclp.l.
muncíplo. do E.tado,

17P;

- ----..-

Mechado & (ia.
Agências e

Representações
(llh" polia' - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Opéra nos sJguintes riscos:

INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI,
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

Séde

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

Cr. S 2eOOO.OOO,OORIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 2')

N. LOPES VIANNA
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o eH ateutu
IUNom5, 15 (UnUe.d) ...... o !.e€!r�tãric da Marinha dos E:àhlfiJos Unh:!os, eerenet Frank Knox, escapoM de ser
atingi�@ pelas balas de atiradoreSl japone1ies. @. corro�e� �ifliO�, faiando aos jorrnaUstas, afirmou que, na
sua �IUma estat€a em Guad�(ailila�, lo; al�o de dois cu trê� disparo$ de franco·atiradores .nipônãcos. Co
me�ta�do e �ato, (1!âs:li� c seguinte: (tOS fiipõnh:o$ pcd�r� se.r im�ne!i) ã matarta, podem en�efgar no eseu-

ro e podem viver da. �erra. fEntre�ar!ito, agora PO§50 afill'rrlH.u� pOli' experiencia própria, q�e os
seus !ioldados são pé§5imo� alUradore!-»m

Equador Dr. :aulo Sampaio, presidente inte:�no da Panair do
Brosí l, embarcando, num dos ovroes dessa empresa,

liberdade dos mesmos deverá quando se dirigia à cidade de Monróvia, capital da Re
ser feita ,com o govêrno do pública da Libéria (Africa Ocidenta'), onde discutiu com

Reich. O Equador não cortou as autoridades sanitárias da Panair o problema do
suas relações com Vichí, embo- surto de malária que grassava, Çl tê há pouco, no nordes
ra tenha retirado sua represen- te do Brasil. Foram torn ndcrs , então, enérgicas medidas
tação, em vista da ocupação de contra a infiltração dos mosquitos africanos
todo o território da França pe- no norte do Brasil,
la Alemanha.

Reequipando as tropas francesas
Q. G. Aliado na África do

Norte, 13 (U. P.l - Foi ofícíal
mente anunciado que algumas
tropas francesas retiraram-si)
da ação na frente tunisiana pa
rn "reequipamento e treina
mento" com as fôrças nc:q'teamerícanas. Acrescentou-se que
fôrças norte-americanas pas
saram a ocupar grande parte
das linhas francesas, enquanto

que o Primeiro Exército Britâ
nico estendeu suas posições
para dar descanso às esgotadas
e mal equipadas tropas france·
as. Em ordem do dia às tropas
francesas, o general Alphonse
Juin anunciou que "log'o queltíver recebido 1101rO equipamen
to, o Exército Africano Fran
cês reaparecerá naquele f:!'ont�'.

u
RIO, 15 (E.) - JJm matutí-. árvores da localidade. Supõe

no noticia que, na Ilha do Go- II se que se trata de um tesouro
vernador, acaba de se verificar escondido, julgando-se que,
um fato digno de nota. O ope- possivelmente, outras moedas
rário Eugênio José Andrade, I engarrafadas serão encontra
fazendo escavacões em um 10- das. O operário levou o fato ao
te ?-e. === situado à.rua u��, conheci�ento do filho do pro
proxirno :: antiga praia da Bí- príetárío do terreno, entregan
ca, encontrou um vidro e, den- do-lhe as moedas e cornuní
�ro dêle, envoltas em papel de canelo o fato à polícia.
Jornal, dez moedas de ouro, de O operário Eugênio José An-

'

libras esterlinas. O a.chado cau- drade julga .. se com direito ao
sou surpresa aos diretores da ouro que achou e deseja que o
empresa que explora a venda mesmo seja transformado em
de terrenos al� localizada�. bonus de guerra.
L�mbrou-�e, então, que resi- Opina-se que se trata de um
díu, outro!a, n�"qu�le local, grande tesouro escondido no
quando nao havia ainda ban- sólo da ilha.
cos, um português que escon- O acontecimento está des-
dia toda sua fortuna .em libras pertando at,pnc8o. ::Hll1í
ouro, em buracos próximos a

Como Relch trata oo
Quito, 15 (United) - Infor

mou-se, oficialmente, que o sr .

Manuel Sotomayor Luna, mí
nístro do Equador na França,
e o S1'. Crístobal Acevedo, adí
do comercial, foram levados
para a Alemanha, e que qual
quer negociação para obter a

l.

Sal argentino para
('; BrasU

Porto Alegre, 15 (E.) - Um
matutino local publica a se

guinte informação: "A apreen
são que se fazia sentir em nos
sos círculos rurais, face a escas
sez de sal, produto indispensá
vel para a alimentação de nos
sos rebanhos bovinos, pouco a

pouco vai cessando, pois são
do conhecimento de todos as

providências em tempo adota
das pela Federação das Asso
ciações R'urais para garantir o

suprimento dêsse .arttgo aos fa
zendeiros.
Além da FARSUL, que, por

solicitação do govêrno do Es
tado, recebeu autorização do
govêrno federal para importar
sal argentino, com isenção dos
direitos aduaneiros, num total
de 6 mil toneladas, também
agora o Instituto Sul Riogran
dense de Carnes obteve idênti
ca permissão, para igual quan
tidade.
Está assim, por todos os mo

dos, assegurado, em parte, o
fornecimento de sal, não só aos
fazendeiros riograndenses, co
mo também aos próprios esta
belecimentos saladeiras e ma
tadouros.
Podnmos Rcli::luh:n: I"m" ;6 .-f_f';

embarcaaa a primeira partida
de sal argentino importado pe
la Federação Rural e que, den
tro de poucos dias deverá che
gar ao território rio-granden
se".

o
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ADVOGADO IDr. Aldo Ávila da luz

te!::t�e�::��::Sias��s ;�:��:; ���:�iNo: id��i!ioe 17A2 :el!� Iarmas de desagregação mane- eto, sala.

Ijadas pela "quinta·coluna".

I
Res. Av. Rio Branco, 181-

(L. D. N.)� Florianópolis.
��������������

Anátema i

I
Cremos que a Alemanha sab.t'

queJ Ipagará muito caro o mal que mega
velmente fez à humanidade. Sabe
sobretudo que, se os governos que
a irão vencer em breve repetirem'
o êrro da generosidade com que
perderam a paz depois da vitória de
Rheims-Soissons, nem assim os

ódios semeados onde as misérias
dos hunos se fizeram sentir jamais
deixarão de explodir vingadores.
Na Polónia, na Checoslováquia,

na Noruéga, na Bélgica, na Holanda,
na Jugoslávia, na Grécia, há pais,
filhos e irmãos que não esquecem
os entes martirizados, trucidados
pela raça que hoje têem sobejos mo

tivos para exercer. Nenhuma fôrça
conterá a onda de justiçamentos
lançada por aqueles a quem a re

cordação da dôr por que passaram
valerá mais que todas as conveniên
cias políticas das chancelarias.
Houve um povo que a Alemanha

pretendeu varrer da face do plane-
ta por onde êle errava. Esse povo
era o judeu. Um outro haverá a cuja
face os humilhados de hoje terão
Que relembrar infâmias conciente
mente praticadas. É o alemão, que
deverá à casta ainda dominadora e

ao seu próprio desmedido e i njus
tificavel orgulho o destino que lhe
trará o raiar da liberdade nas na

ções por ora oprimidas.

Alguém já disse que o povo ale
mão ainda não se revoltou contra o

regime e a guerra de Hitler porque,
comprometido como está no crime
nazista, teme a vingança dos povos
que a Alemanha humilhou e cobriu
de luto, - diz o "Coreio da Manhã"
e continua:
Evidentemente, existe êsse temor.

Mas a revolta ainda não se verifi
cou simplesmente pelo fato de não
haver chegado a sua hora. A res

ponsabilidade total da gente alemã
é coisa que se não deve, por impos
sivel, discutir. E porque se discutiu
isto em 1918, e se aceitou como um
fato a inocência das massas e a cul
pa exclusiva dos governantes de
então, o orgulho germânico se re

fez, a idéia da conquista voltou a

preocupar cada indivíduo, o regime
totalitário poude implantar-se sob a

promessa de conseguir o domínio
do Reich sobre o universo inteiro.
Sem o apoio popular, Hitler não

chegaria ao poder. Sem êsse apoio.
não teria feito deflagrar o conflito
que as multidões aplaudiram com
sádico entusiasm-o. E, se Hitler é
um monstro que merece a mais pe
sada das penas pelas crueldades que
praticou e mandou praticar, aqueles
que tiveram esgares ferozes de [ú
bilo pela sangueira em que prazen
teiramente quiseram ser parte não
poderão contar com a impunidade.

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua prefedda

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumaries.--Artigos de borrachd.

Garante-se a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642
O CONSULADO GERAL DA POLÔNIA EllI CURITIBA-
Avisa a todos os Poloneses residentes no Estado do Paraná e em

Santa Catarina que:
O ALISTAMENTO DE VOLUNTARIOS POLONESES para o Exér

cito polonês está aberto aos cidadãos poloneses até a idade de 38 anos
completos, tanto solteiros como casados.

As famílias dos voluntários casados enquanto os mesmos servirem
no exército, receberão pensões conforme a seguinte escala:

c-s
por dia

I. A esposa sem filhos .. 10,00
A esposa com um filho 14,60
A esposa com dois filhos 18,20
Por cada filho seguinte, até 15 anos de idade .. 2,60

II. No caso da morte do voluntário será paga à viuva e aos filhos
menores de 15 anos, a seguinte pensão:

Cr$
mensalmente

A viuva 780,00_
e a cada filho, menor de 15 anos -. . . 390,00

A apresentação de voluntários residentes no interior pode ser feita
por escrito e os residentes em Cu.ritiba podem fazê-lo pessoalmente no
Consulado Geral da Polônia em Curitiba, à rua André de Barros n. 534,
entre 9 e 12 horas da manhã e entre 3 e 5 da tarde, todos os dias úteis.

Outras quaisquer informações nesta questão podem ser obtidas no

Consulado Geral da Polônia pessoalmente ou por carta.
.

Jósef Gíeburowskí
Consul Geral da Polônia

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mi·
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os Inimí
gos do Brasil, a lei é in.flexivel
(D. E. M.).

Depositários-RepresentantesEstamos nomeando agentes depositários. em todas
a� praças do País, para o grande programa expansio
nIsta de vendas da castanha do Pará. promovida peloGovêrno.

Cartas com amplos detalhes do candidato. re

ferências, experiência comercial etc., a ANDRÉ ORTEGA
Caixa Postal 476 - S. PAULO.

ENI VEZ DE ...
Alvaro Moreira

(Copyr i gh! da Inter-America
na para O Estado).
RIO, (por avião) - E ainda

falam em civilização cristã! .. :
Nas idéias de Hitler, Jesus fOI
posto de camisa parda à frente
das tropas de assalto, arranca
do da cruz do Calvário para Q
cruz de Munique, do monte para
a cerueiaria, c dai expedido em

reproduções liorriueis, rumo dos
conlinenics e das ilhas. Cristo
de imitacào, ditererüissiuio da
-lmitacão de Cristo, Sucedâneo.
"El'sclt:::".

Os alemiies sempre [alsii icu-
rani iiulo, Antes a« outra con-

B d g1 r

daí ii I ta '"

I�J�f!'�f���/!e�!; rf;LJ�::fss'd�akg[s��·� anco ue ue 1·0 ("opu ar e liglJICO a
quatuio cip nnlunn objetos ver- I Gie (lant� l1at�rl"nadadeiros, cotoconam cartazes li II II U U. _

cheios de pontos de admiração, . Assembléia (jeral Ordinária __ Za. Convocaçãocom o aoiso : VRRDADEIRO!!!
l'E1WADElRO!!! Não havendo sido levada a efeito, por falta de número, a

Durante a gllerra de Guilher- Assembléia Geral Ordinária, dêste Banco, convocada para 11
me l l , todas as coisas l1ecessá- de corrente, fica a mesma, de acôrdo com o Art. 22, Par ágr aíorias à vida, escasseados ali ex-

tintas, - comidas, roupas, in ie- Único, dos nossos Estatutos, novamente convocada para o dia
c ões - se reproduziram em 19 do mesmo mês de Fevereiro, às 17 horas, quando funcio
aparências e pontos de vista. nará e deliberará com qualquer número.
Mudaram-se em "em ue: de ...

"

Até loranioda. Em seguida, o Florianópolis, 12 de Fevereiro de 1943.
imperador foi substituiâo por O Conselho de Administra�ão.
um presidente de República.
Houve diversas experiências.
S 11 rqi n .afinal o "erstaz" defini
tivo: o Fuehrer, A Alemanha
permanece n. igual, de dentes ar

reganhados e postiços. Nada de
natural . .4 e:rcecão da estupidez,
""-....,. .: _-1- .......14 �lp nr.;H:..rpnf,.'rJ_ .n

resto é para fazer de conta.
Quem sentiu bem a traqédia

do "ersatz" [oi o pobre Fritz, de
Núremb erq, Enjoado de tanta
derivação, decidiu morrer. Com
prou um veneno contra raios,
ençulin o pacote inteiro; não
morreu. O veneno era em vez
de ... Mais enjoado, comprou
11ma corda para se enforcar.
Não se enforcou, A corda era em
vez de ... Enioadissimo , paroú
/llIma esquina, e quando oiu, pe
lo uniiortne c pelo jeito, um fiel
soldado de Hitler, correu para
ele aos gritos: "Morra Hitler!
Ab'aixo o nazismo!" O fiel sol-
dado de Hitler verificou se a
rua estava sem outras pessoas,
e respondeu: "Morra Hitler!
Abaixo o nazismo!" Era em vez
de ... Fritz, de repente, achou.
que a vida podia ser vivida. En
trou nllm restaurante, pediu llm

bi]e, comeu-o. Meia hora depois
estaua.rnorto, O biie em em vez
de...

"

Casa Beirão I'Fábrlca de artefatos I
de couro IIPastas de couro pua • I

colegiais (artigo forte e

IIIbarato), Cintos, Suspen-,
sórlos, Malas, etc.

ISó na "CASA BEIRÃO" i! Rua Tiradentes n° 3 f

1_:uriuD�:o,li:�_18 I

Vemos na fotografia um soldado germanlCO pri'!ioneira.
ao ser desembarcado num porto aliado. - (Clichê
do BRITISH NEWS SERVICE, para O ESTADO)

Cabelos brancos 1
MARAVILHOSA !

LOÇÃO

Gesto nobre e patríotico
Rio, 15 (A.N.) - O Clube

dos Democráticos resolveu não
realizar o carnaval externo es

te ano. Nêsse sentido. o Clube
enviará uma comunicação ao

prefeito Henrique Dodsworth,
pedindo-Ihe seja a subvenção
que lhe caberá ...destinada à a

quisição de bonus.de·guerra .

I I�� R E X"
Transporte de Cargas

DOMiCILIO � DOMICiliO
Viagens diretas em caminbões proprios para:

Bom Retiro, Lages, Painel, Correía.Pínto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice- versa.
EM COMBINAÇAo EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para re+espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Leges: Agência. em Flortanõpolís:
Rua Correia Pinto, 58 Rua. Alvaro de Carvalho, 2

-Teltlfone 1.677
\

EMPRE�A

GABINETE DEHTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de.

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às II e das 1ft às 18 horas

Rua Vitor Meirele9. 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velhov)

*1 •. iA; Mie UgE'

.I Visite,
."'.

as novas Instalacões,

à rua Trajano 3, no edifício onde
Movidades-jíifl1l-1·lõly.�-Cristais-Porcelanas

RELOJOARIA ROYAL,
funcionou o Banco do Brasil,

e artigos diversos para presentes

sem
,

cempremrsso, da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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in (STADO (sportivo Representantes-Inspetores e áuentes locais
(Na capital e cidades do interior)

Grande Companhia necessita de ccluboradores em todas as capitais e interiordando 1(\0% na colocação dos títulos e 30% a 40% nas cobranças (com exclusividade).Escrever ao Prof. José Munhoz - Caixa Postal, 3717, - São Paulo. A Empresa mantém
o melhor plano - Sorteios - Reembolso - Seguro - Financiamento. Se V. S. quermelhorar sua situação financeira, trabalhe para nossa organiza cão.

Zoologia balipodísticaOs adeptos do esporte bretão, conhecido por futeb6l e propenso a
ser chamado, futuramente, de balipodo, são obrigados a ser zoologistas,
do contrário ficariam "r.baf'ados" nos campos de futebol.

Vejamos alguns vocábulos balipodisticos dentro da zoologia:
"FRANGO" - Bola defensável. Ao arqueiro-que o "engole" cha

mam de "frangueiro".
"PERú" - Amador que espera ser profissional.
"CAVALO" - Jogador que, em vez de chutar a bola, atinge os seus

adversários.
"ponco" - Profissional que faz "hands" nas barbas do juiz.
"GAMBÁ" - Assim é conhecido o futebolista que entra em campo

..-cheio
'

de "óleo".
"TARTAIHIGA" - Jogador que, em lugar de progredir, anda para

trás.
"GALINHA MORTA" - Elemento nulo, que não dá no couro ..
"PAPAGAIO" - Futebolista que passa o tempo pedindo a. bola aos

�ompanheiros .

"CARNEIRO" - Jogador que permanece na reserva sem reclamar.
"RATO" - Dianteiro que se infiltra na defesa contrária.
"LEBnE" - Ponteiro veloz.
"ELEFANTE" - Jogador pesado e sem agilidade.
"ZEBRA" - Chamam assim ao atacante que perde um "goal" certo

"diante do arco vazio. I"BURHO" - Qualificativo n. 1 dos árbitros.

l··"BO�i.BOLETA" - Jogador que muda de clube frequentemente.
.

."CARRAPATO" - "Crack" que se gruda ao adversário e não o
.deixa jogar.

"HIPOPóTAMO" - Atacante que se atira de pés juntos sobre o _.......... _.sarqueí ro . 758 vs-48"COHl:JA" - Elemento de confiança. do treinador, incumbido de
.observar os treinos dos rivais. Sociedade Cooperativa__ de Responsabilidades"MACACO" - Jogador que faz macaquices em campo.

"CANÁHIO" - Camarada que leva a missão de "cantar" os ad- Limitada
versàrros. '. B d ('dat P I A· I"BODE" - Quando surge um caso encrencado, costuma-se dizer: ao(o e re I o opu ar e 9nco a- "O bode está solto".

"PERIQUITO" - Todos os jogadores do Palmeiras, de São Paulo, d S
.

t (t
lO

Isão conhecidos por "per iquitos ", e an a
.

a ftnna"LEÃO" - Profissional que ameaça com gestos feios. Então o pú-
Rua Tralano n.O 16 _ S�de pro'prlablico estrilba: - "Sossega, leão !" . �

"TIGRE" - O único "EI Tigre" do Iutchól nacional foi Artur Registrado no Ministério da Agricultura pelo CertlücadoFriedenrcích". n. 1 em 20 de Setembro de 1938,"GALO" - Profissional que envelhece num clube.
"MOSCA" - Torcedor que só assiste os jogos sem pagar. Endereço telegráfico: BANCREPOLA
"CAlHA DE GATO" - É uma queda que o futebolista, que a recebe, CÓdiJIOS usados: MASCOTTE la. 8 2a. ediçãochega a ria!' um salto mortal. FLORIANOPOLIS"MORCEGO" - Profissional que "enterra" o "tcam" porque quer

mudar .de clube. EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
"BARATA TONTA" - Jogador errado que corre atrás da bola e Emprestimos - Descontos - Cobrançasdos adversários sem poder alcançá-los. d d pagam to"RATAZANA" - Arbitro que favorece um clube grande em pre-

e or ens e �n.
juizo de' um pequeno. Tem correspondente em todos os Municípios do Estado

"URSO" - Profissional que recebe "nota" para "amolecer" o jogo Representante da Caixa Economica Federal para ii venda
-e depois faz a "ursada" de jogar "no duro". dali Apólices do Estado de Pernambuco. com sorteio"FOCA" - Juiz de linha sem experiência. I M i N b"SANGUE DE BARATA" - Chama-se assim ao jogador que recebe semestrat, em a o e ovem roo
pontapés c não reage . Pagi todos os coupons das apólices Federais e dos Estados

"BICHO" - Gratificação dada aos "cracks" vencedores. Este "bi- de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.cho" divide-se em "cachorros", "coelhos", "galos" e "vacas" diversas. Mantem carteira especial para administração de prédios."TUBARÃO" - Clube grande que se abastece de jogadores dos Recebe dinheiro em depósito pelas.�rêmios menores.
"PINTO" - Jogador fraquinho e novato. melhores taxas :
"PATO" - "Crack" adquirido a peso de ouro e que fracassa logo C/C à disposição (retirada livre) 2%.na estréia.

C/C L i"AGUIA" - Paredro que se aproveita do esporte para tirar vanta- Im tada 5%
;gens em seu favor. _ C/C A "Iso Prévio 6%

"FÉRA" - Centro-avante que possue um tiro fortíssimo. C/C Pr8Zo Fixo 7%
"BODE EXPIATóRIO" - É o arqueiro que deixa entrar uma bola, Aceita procuração para receber vencimentos em:2 única da partida. O rapaz fica sendo culpado pela derrota. .lJ R ti õ F d j E t d i M i i 1"PACA" - Diretor que dá dinheiro do seu bolso aos jogadores. "l88 a8 epar C es e era S, s a US 8 e un c pa 5. -Ol
"ESPíRITO DE PORCO" - Individuo que ingressa num clube para

'Provocar desharmonia ,

"LACRAIA" - Jogador que faz involnntariamente um "goal"
-contra ,

"BAGRE" - Igual à "zebra", "galinha morta.", "pinto", etc.
(Do Diário de Notícias, do Rio).

Rua Trajano n' 3
Anexa - Oficina mecânica sob

a direção de

- T-REMEL
Aparelhada para concertar Registradoras. Numera
doras. vitrolas. máuuínas de escrever. calcular, coser.

aparelhos fotográficos. telefones, etc.

SERVIÇO PeRFEITO E <iARAHTlDO

Dr_ Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na

Faculdade de Medicina dll Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
cenceles, Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de

F
•

E mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alipio Correia Neto. Com
armaCI8 speranra estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.

� Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden,
A SUA FARMACIA de Frankfort. Cirurgia da Tiróide, estílmago. intestino delgado e grosso.

figat!o e vias biliares. seios. útero, ovários. rins. prostata e bexiga.Rua Cons- Mafra 4 e 5 -- FONE 1.6'-2 hérnias. hidrocele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.

E d I t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
n trega IJ om ic i io SiUide São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 d a tarde. à Rua Fernando

Machado 6. tel. 1.195. ResÍllencia: Rua Duarte Schutel n° 2, TeI. 1259

]nstitutOEdexEdnAca�ãMOd8EFlOsrianÕPOliS MARIBEL � ;����i;Ue\�o:��;��:c%i1�!�:. sob garanba, pelos
( A T E L I E R ) serviços executados. VESTIDOSDe ordem do sr , Diretor, convido todos os candidatos

.:ca exames de 2n época, de admissão e seleção. a comparecer nes

-:te Instituto. afim de receberem instruções relativas à realiza
ção dos mesmos.

Florianópolis. 9 de fevereiro de 1943.
JUDitE BATALHA DA SILVEIRA, Secretária

ENXOVAIS, FANTASIAS e outros trabalhos concernentes
ao ramo. Ultimas novidades em Figurinos

Praça 15 de Novembro, 23·A
99 5 V. alt - 1

das crianças
* Quandoscusfilhinho8

tiverem cólicas, evite
purgantes violentos e 110�i
vos. Dê-lhes o Leite deMag
nesta de Phillips, de efeito
suave, É um Iaxa tivo brando
mas eficiente, que neutra

liza os ácidos do estômago,
estimula a digestão e auxiiia
a descarga do organismo. O
LeitedeMagnesiadePhilliplI
é indicado para 08 dclicadee

89 3vs·3

••I�A'-
Tem em «stock» os mais recentes artigos

•. CC· j "

para crianvas, ternos de fina confec�ão parai �
\ �

..
,

..

f
- ',\- homens, calçados, chapéus, easeaíras e li-

nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc. A Fábrica DISTINTA esta cou-
. feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixos. .

Visitem
.

as novas e modernas instalações de A CAPITAL, à rua Conselheiro Mafra,. 8.

órgãos infantis.

SanuuenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Depauperado.,
E'l)ot.dol, Anêmico., Mãe.
que criam M.gro.. Criança.
raquític••• receberão a toni-
fic.ção ge,,1 do orginiamo

com o

Sa nuue n 01
Llc. D.N.S.P. rr 199. da 1921

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITOR lO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Porta Hotel,

apartamento 112
C. Postal, 110 Fone. 1277

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CHEGOU A HORa DA REVOLTA DOS POVOS OPRI mOS! L E I A ISTO

•

está na hora oportuna para
uma batalha decisha das mas- O governo dos Fsü�d()s Un i d os
sas populares em pró} da Iibe-] está cooperando , C(;Ol1_2lllIC:llllcnte_,

_lc U •• .. '"
'"

.

I com as exner rcnr-ru. em curso para
raçao de seus passes • Llel0rminal' 3S po ss ib iti dudes co-

-�---------------.--------------------------- l mcrciais da mulvn br-anca, planta

D f, Ih " l.3f "il I fj br osa de Cuba. A nova fibra estáera ao I o o nome ne .flh"er _...__..__ ,....""'__..............._·. ""'�_"""""""""w,._..""""""...,..�.....

rlesti nada a subvl
í

tuir em parte a
, � i juta, cuja importação da Índia foiNova Iorque, 13 (U. P.) -- Um posto o nome (Ie Adolfo IIi"1 � 1\ r l' r.i dos r i

.. í interrompida pela guerra. Uma
reeem-naseído, a quem puse- UeI' 'óllOrQlle êsse nome lhe!; .u� OICf-LJa8 'OS rInS e coraen-. i pla ntaçâo de 120 hectares, situada
ram O nome de A(lolfo Hitler, agradava"•.m�s decidiu mudá-I, I

O TONICARDlUM tônico dos rins e do coraçã» 11111\)a I> í cm Mantua, ptovinc ia de Pinar del
.

t t bexiga, os rlns. aí! nefrite!', areias, cólicas renaíe: aum�nia"�

I'
ruo, <leu sua primeira colheita elefoi mais tarde denominado lo ante os mumeros pro .es os' urtnas. TIra 6.S Inchações dOEI pés e rosto, bídropsías, ��lta dt· . mal va In-anca em dezembro últi-Teodoro Roosevelt l\'littel. Seu flue lhe chegaram.

'I"'
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite RS:nfWCi\. mo. Se a fibra apresentar os resul-

pai, José l\Iittel, lhe havia pos- artàrlo-esclerose. lado, que se esperam, a aludida

RemédíO das �enhora 8 � plantação servirá de fonte Iorrie-

D V
II

G
II � o p -... ,�. a.. • ccrloru de sementes para a expan-

r. ator ImÁla r��fllI.W' � E' o tônico útero-ovário SEDAN'l'OL Que restitue a eaüde i são (lo cultivo, Cuba necessita de
U 'la ta� �. �A I" perdida pela anemia. palidez, magreza, faiti<J, i1ôres branc -s. � 30 í:li lhões de sacos }101' ano para

I regulador das visitas, das doenças do útero, ováríos, evita � arroz, café e açuca,'. A malva bran-Cirurgião Parteiro Il as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas SEI enter- � cn pó de render aprox imadamente
Com 2 anos de prática nos principais Hospttaí... eh Europa.

'I
mldades das senhoras de qualquer tdade. � 500 quilos de fibra por hectares, à

Chefe do servíco Pre-uatal do DSD.art. de Saúde Pública. I .osõ .a�. do coracso e aSl.uaJ � I raz;1G de duas cnlhci l as anuais, Ne-
y .... '0 n <UO '.( � I cessita-sc de qUHSC quilo e meioMoléstias de senhoras, Endo crtn-Iogls. Use a CACTUSGENOL especiüco � j par a f'ahricacüo de I1Ill saco

Consultório: Rua. Felipe Schmidt , :54 , contra bídropslas, pés Inchado,", falta de ar, palpitacões. abntt- ,
,a, 1 J c

o:._
, �".

Consultas das 2 1/2 às 5 horas d i tarde I monto das velas e ertérías, bronquite asmatícs,

I'
EFEITO DE UM DISCURSO

I lesões, cansaço, minas escassas e dôrea no coração, pontadseResldêucia: rua Rui Barbosa. 57 - Ft.ne 1004 ii nos rlns e tnehações. 0;a cidade norte-americana de

ftrse M'lai das" O' e' n� o' flf}",�, ['!!��El ��; � � ,I .A np, frn CO-.! (3 CO!! valescentes M I ;�:�\�T�t!,�C� �v;:�If�ef!�V�;r'\\���?f��;�{. .

��
, �!1 � ," � /j! � "-'l'-' � Devem usar o STEJ\OLtNO, Que faz engordar, aumenta o ! I disco Ionogrúf'ico o discurso quegei "

, flfi�' � � [��J) m � � I i \'1:;:", ij('�, rrlisculn3 :3 dniOl nervos. Fortalece o sangue nas pes- � 1 d evia p ronunciur em certa scleni-

I'
· fiO;,,, L'nümlc8.€\ E-,..!t:; li tubercuíoee, ctcatriza Of! pnlmGea d·;el1te:ll �

I
rlacli' ofic;,,]. Desejoso de experi-i (\nflj Font3(1a.f<. tf)"S;�, don:'lIiI no peIto e nas ('osias, pernas �rD.Gal, � mcntar a grava�'ão e, qllíça, de terWashing'ton,13 (U. P.) - Revelou-se, uesÍ1l c<l!Jitnl, fiue o � linRull im!:;, t'a's ti n'.';luast"ulo., o de�'ânim,,) e fi dl�l)e[.lsh,!! � oportunidade ele go'Wl' sua proprlaadministrador da Lei de Empréstimo c' Al'l'eudam.en'to declnl'ou I; eoÜ\'alefWençil (i fl'l.j11d,1.. ç' 1'1oque!1cia, o prefeito setnoll-se en-

que o auxílio norte-americano está ag'om abaste.?endo os alia-I j "Hfi! ia _" ReUulati\':'.\Hlo r. 11'0 ou iras pes�.oas ii :iU<I mesa de
dos com uma média anual que excede dez milhões tie dólm·es. I 1 � t.;'abalho e passou H e.':icutar o disco,

I
t :)pm(Y'J:U:'TINA. é usada nas moléstias do sangue, slWhl, � ([11C ele mesmo colocara no apare-

IlUR�O "NTON' IET m n� �r�", i..�R..,·1l� ;,! ����n�:.�:�r�l:(l���;ó�:i�t�['�:ill�;K/�:��' fíatulas, pmgacõü!> terI- ! lll;,I.cl�;l�l.·��tedi&l�.��I:\ d�i,��;���l,' ,ú (���=U (t Li li I».... �.Hl��!l._�U Único depurativo que limpa o corpo, tnn1ncs e erlJ§ol'da. �
EXTERNATO FUNDADO EM 1922 I i Depositariss: todas as drogarias de Sfli) i::'twlo e Rio,

Professoras: Antonieta e Leonor de Barros
Fernando Macnado, 32 Fo o e, 1.516 IAlfabetiza e prepara para os exames rJp Rrlrnjssão aos !

, GINASIOS e INSTITUTOS de EDUCAÇAO , IMATRICULA: Das 9 às 12. Nos dias '27 e 28, para os alu �nos do Curso; nos dias 29 e 30, pare. os novo"
21

.

(ISv,alt.15

Moscou, 13 (U. P.) - A imo' peus ocupados D,üla Alemanh?'1 �'am-se �on�ições extremamen
prensa russa está agora entre- Um tópico Irradíarto ontem diz l re íuvoráveís e uma revolta ge
gue à análise ampla das condi- que" graças à poderosa oíensl-Í ral centra a Invasão alemã: -

ções de vlda nos países euro- va dos exércitos russos, cria-I

,MALVA BRANCA

A,S SfijNHOR.AS 1)��VF�JI. USAt�
Em sua toihtte iatima sornente o MEIGYPAN, de

grande podeI' hig!enicn. contrR mvlé� ia:)1 Ct !ltôg!OS8�
!H18peH�B, Irdtf!çõeft corrimentos, moié�

tia8 utero·vaginais, nHlldte� e tüda sede d�3 dOenç!l'3
iücals " grande pr.e�wrvl!H'fo. DrGg�r!õ Pach.eco, Rio.

lEOr�OR DEUCHER
I Enfermeira obstét.rica (par
teira diplomada) Atende na
Casa de Saúde S. S6bastião,
dfls 10 às 12 e das 15 às 17
horasQuem sonegar informações à

ES.,
Os órgãos da Estatística MilitaI

tatísti�a !d�lit.ar, trabalha em pról o_ produ!?r e o vendedor a .mostralde paIS InImIgo. E, nesse caso, tem apolO legal, quando Intimam
será julgado, militarmente, como o que possuem em seus estabeleci.
inimigo do Brasil (D. E. M.). mentos. (D. E. M.).

o derrotismo e o pessimIsmo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.t.

» 25,00

Começou a sensacional e fulminante queima de tecidos da CaSA onURA
.

qne acaba de receber um maravilboso sorlimeolo '1e Fedas lisas e e,tflmpadi.i�, tecidos finoR de algodão, em cores e padrões modernissimos.
. proprios para a pre· ente estaçãu, e que estamos vendendo est':l mês a preço(j. ínfimos.

Comprar na "asa Daura significa, eomp 'lir artigos sempr.o e modernos peIn.s p.t"eços mais ba"atos da
. praça. Ei" a relação de al-

U ., guus artigos que estamos lIqUidando pelog preços abaiXO: .

SEDAS I T,'cido r/c l\cr.ão, larg, 0.65 »» 2,8n Guarnição p/jantar VO x 180 »

Seda laqué em todas as cõres m! Cr. $ 4,00 I'ecir.h p/colchão, largo (1.Ko ».) 5,00 Guarnição pjj:mtllf 140 x 230Seda Lurniére, largo 0,90 .TI» 13 f) I T cC do P!colclJão largo 1,40 lO» 6 50 Jugos de renda p/quartosSeda Lingerie lisa »7.5 I Crepon J:/kinHJno » »4,5ü (7 peças) um" 35,00Seda Lingerie estampada »» 8,(1) I TotlJha� p/ro.,t,) de 2,oo-�,5G-3,50 e 5.00 A RMARl�HOS E ARTIGOS P/HOMEM:Fllstão de-sed:'l. liso "» 8,50 I ToalbtH; Horn Dia uma ,,4,50 Leite de ()nlonia '-
uma " 6,OQOrganza lisa » » 8,00; ToellJas liga p/banho »» 7,50 Liga de b Irracha um3.» 2 00

Gabardine de �eda, 6rt. pesado, T0'11bas Al"goana r/banbo ,,� 10,00 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena» 4,50
as t()da'3 cores ".> 13.00 T08ltH\S grandes p/banho ,,)O 18.00 Baton Micbél um. » 3,00Seda gl'anité » » 7,'10 '(oalhas em CO!'f'S p/banbos " II 12.()� B.lton ZanrJe »It 3,00Tafetá Moirê » lo 00 f3dm Azul mariIlho ,,» 3,Su T!!lco Hn5S. »» 0,50'rafetá X,drez, 8rt. hom li» 7.00 Granílé de algodão,larg. 1.60 » J 12,0 .. ' Sabonete Gessy caixa P 490

Laqué lavrad!) }) »8,00 T'lpet� s de veJurlo r/quarto ". 2(1,00 Calca de bOl'l'8cha, art. bom uma 6,50Sed'l estampada, des. novos » »: 0,[10 I CAi\lA E MESA .Jog\) de couro f'/homem,Seda e§tampada, art, fino, ]Jugo 0,90 » » 16,n íI
.

olc!-Ja fu"tão p/casal uma Cr.$ 22,00. (Reclliffif) um
Seda estampada des. grl'.ld)� » » 12,00 Coldu ftl�ta.lJ p/solteiro lO» 16,00 Jogo de couro p/rapaz »

Seda liatadil Plcamisa » l' �l,() o -dcha velu,io p/casal ., I> 29,0' Pasta Eucalol urna
Linho e seda Plvestido »)} 10,5) Colcha reclame » ,. 8,1.'0 Pasta Lever "

Veludo ChiHon·... »» 55,00 COlcha d", seda p/casal ,.}) 44,00 Pasta AlvHente »

TECID OS DIVERSOS ':, lch'i. hr8DC!i r/-olteiro I> � 1","0 Esmalte Cutex um
Opala lisa mt Cr. $ 2.50 Cobertores meia lã r/casal J)' 65,00 Blusa.s Swing uma
Opala lisa, largo 0,80 »» 3,80 Cobertores dezenhado, art. pesado Camisa Socega Leão p/homem »

Chlláo » »2,90 p/casal um It 39, !(, Camisa 80Cf'g \ Leão p/rapaz "

Chitão, larg. 0,80 » }) 3,80 Cobertores xadrez p/casal »» 30,1)0 Blusas Aviador, art. bom »

Luizine » » 2,8" CoberLpres xadrez p/solteiro » � 24,0' Blusas p/bomem »

Linon liso » » 2 ,80 C')llertüres xê)dl"t'z l>fcaSHl »» 19,50 Blusas p/homem ..

Unon estampado li) » 3,00 Cobertores xadrez p/soltt>iro » » 16,1)() Capas fel-pudas p/crianças »

Linon listado, art. moderno »» 3,50 Cobertores dezentados r/casal » »22,()0 CasHquinhos p/recem-n8scido um
Fustão esta.mpado, aft. novo »» 5,00 Cobertores dezenhados p/sol- Casaquinho.'; felpudos )'

Z3Hr em diversos tipos »» 2,80 teiro » » 18,<)0 Pasta de couro p/colegiais de 14,00 e
Tricoline PI camisa de 4,1:0 e >, 5,50 Cobertores xaorez p/bebê »» 6,5' Maletas p/lrabalho de $6. 50,
Rendão pI vestido mt 6,00 Cobertores dezenhados p/bebê $7,

.

50, $8, 50, $10,00 e
Tecido PI cortina .. »2,30 de 7,50 e " • 10,00 Malas p/viag8Ds de $:�6,,$:10 e
Tecido PI cortina, Iarg. 0,80 7,50 " 8,50 Cobertores cinzll um ») 8,00 Porta N\kel de couro um
Tecido PI cortina, 1,40 mt 12,50 Atoalhado bra nco e de cores, Sombrioha de seda p/senhora umaOpala estampad6

'

mt Cr. $ 4,50 largo 1,40 m}. li) Ô,()O Sombrinba de tricoline, art.
Linhos estampados tipos novos JI) " 5,00 Cretone branco largo 1,40. ",. 7,50 bomTobralcos estampados ,,» 6,00 Cretone de cores IRrg.' 1,40 :;,» S,oo Sombrinh!l de tl'icoline c1ceboTecidos estampados de algo des. Cretone branco, largo 2 mt. ,,)�, 9,50 compridomodernos " " 7,00 Cretone branco largo 2,20 � • 10,00 Sombrio lia de tricoline Plco-Merinó preto '». »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 PAtlA 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 DAURA vende sempre pelos menores preços, porque compra só a dmhero,
Vende só a dinheiro e compra dIretamente Etas fabricas. RUA FELIPE SCHMITD, 19

"

.. 25,00
35,00

» 12,OÜ.
10,00
3.no
3.30

,.

»

,. �,40
3,40
10,00
5,50
5,00
24,00
18,00
13,50
15,00
3,50
7,50
18,00

I)

"

»

»

»
12,00
34,00
3 ,00
35.00

)

»

» » 18,00.
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ENSINOI=------------
Crédito Mútuo Predial

(Copyright da INTER-A
MERICANA para O ESTA
DO) -- CHICAGO - A ar

gúcia e o tato de um pe
dagôgo são elementos de
valor indiscutível, capazes
de operar verdadeiros pr o
dígios, no terreno da edu
cação infantil. Um exemplo
desta natureza é oferecido
por Mr. Tacky, professor
que, a par de energia, pos
sue a faculdade de discernir, Ipara poder corrigir de ma-

neira convenien·te.

ICerta vez, Mr. Tacky che- Consultas médicas grátis
gára com grande atrazo à !:..���_�C�o�n�t�r�ib�u�i�çã�o�m�e�n�sa�I�a�D�e�n�a�s�c�r�.�$�2�,O�0����escola, retido por motivo =

independentes de sua vo ri- I M P O S TO. S I N D I C A Ltade. Tudo estava correndo
mal. Os alunos estavam fa
zendo uma, algazarra tão
forte que sua presença fora
reclamada para fazer com

que a ordem fosse restabe
lecida. Uma das professoras
eato.vo mal humorada por
que a classe cantára fóro
de' tom uma cançoneta, e

por isto todos os alunos
for.am obrigados a ficar além
da hora, para repassar os

exercícios da escola
Ia oorneçc r a aula de AI

gebra, e todos os alunos
..

estavam preparados, quan
do chegava Tanny, um a

luno retardário, que trazia
no bolso posterior da cal
ça um lenço cuja ponta
aparecia, em desalinho. Sen
tindo um impulso de re

O SAVAS LACERDA
-

preendii-lo, conteve-se e deu
r. o enunciado do probhma.

Ex-interno do Serviço do Professor Le6nidas Ferreira e ex-estagiárjo dos Em seguida, inspecionando
Seniços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo) a classe, deteve-se um mo-

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento menta observando a equação
de Saude e Hospital de Caridade feita por ,!,anny. Tomando-

Clínica médico-cirúrgica especializada de' lhe o lapis, fez algumas
OLHOS; OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA alterações recomendando-lhe

Cons. Rua Felipe Schmidt. 8. Fone 1259 que não deixasse de obser-
Consultas: das 15.30 às 18 horas var os sinais positivos e

Reaídencla: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLIS. negativos. Terminada a' li·
ção, aconteceu que Tanny
caminhava ao lado de Mr.
Tacky. Este, então, procuran
do descobr ír as causas do
atrazo e do desalinho, sou-

ibera do menino que a mãe

Ideste encontrava-se forte
mente abalada, a saber que
um outro filho distante I--=========================�encontrava se gravemente;:
enfermo. Mr. Tacky, depoâs
de encoraje .10. disse que
fosse providenciar, e vol tas
se para almoçarem juntos.
A. palavras de Mr. Tacky

auxilio4a.s pe�a sua solida
riedace parQ eém o menino,
no aba 1 o mbral que es te
sofrerQ, e o perdão, pela
negligenciQ observadà, pro-
d\1ziram excelente efeito na-

q,.ele espírito, calando lhe
mQis no �nimo do que as

questões algebricas.CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em Matrícula nos curses superiores
Geral

I
F t O R T A N O P O l I � de técnica esportiva e

CONSULTORIO: massagemRua Felipe Schinidt-Edlfl- ;---D-R-.-A-G-·R-I-p-A--n-E-p-A-R-IA- O sr. Ministro da Educação,cio Amélia Neto-vf'one 1592 R V em certaria datada de 3 do9 ás 12 e 14 ás 17 noras. ua ilor Meireles n' 26 ..

RESIDENCIA' Telefone n' 1405 corrente, resolveu permitir a
CLINICA MEDICA matrícula, aos cursos superioresAv. Hercilio Luz, 186 Homens e Senhoras - Mo- de técnica esportiva e massagem- PI1One: 1392 -

lêstias Nervosas - Moléstias da Escola de Educação Fíaica
Mentais

I
da Capital da República aos

Consultas diárias das 5

I portador�s �e certificado de li- �-_-�il"r:�horas em diante
cença ginasial. P Alt.39

���������������.��-=-=-=-=-=-=-=-=-�========��������----------��--------�------------------------------
Aplique um Gasogêl:lio «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
�_!$W*__a'fiMffMk3_,_ OfiCINA. DE MONTAGEM E ASSISTENCIA --_.. ,__

'

!IlIIiIi!!44�l�

INDICADOR MEDICO PELO
o bom professor precisa de
muito tato e dtscerntmento

psicológico
Angelo Palrá

D ARAUJO OLHOS! OUVIDOS
.,_._f_o_. -NARIZ, GARGANT A

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

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I'" Peja manhã, das 10 às 12
On!U a,a!: A' tarde. das 3 às 6

AUSENTE
Dr. MADEIRA NEVES--médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anettetcoamento e Longa Prática no Rio de Janelro

Con ... u1r...... Pelil manhã: às terces, quintas e sabndos, das 10 ás 12
� h.... haras: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultórlo: Rua João Pinto D. 7, sobrado - FODO: 1467
Residêocia: Rua Presir1ente Coutínbo. 23.

Dr. M.ARIO WENDHAUSEN - �������ad�o �:�de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do üenartamente de Saúde

CLíNICA -MÉDICA
Moléstlas internas de adultos e crtuncas,

Consultório: Rua Felipe Schmldt n, 38 - Tel, 1426
Reaídencía: Rua Vtsconde de Ouro Preto n, 70 - Tel. 1523

Borario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�toéa�id���s��:lF1orlanopolis'Residência e Consultório: Rua. Visconde de Ouro Preto. 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia. geral e Doenças de Senhoras.
Flaioterapla: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Dlaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Josephi3i
MEDICA'

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra. Schweidson

Dr. Remigio

Propdetários: J_ Moreira & (ia.
S de Fevereiro

F:oi entregue aos pr estr m's a, HiId I, e Ivaldo Brasil,
resi lentes em Flortanór o i" possuidoras

da caderneta n. 12.751, contempladas no sorteio de �
de fevereiro de 1943, com o oremío maior, em merca

dortas , no valor de Cr s. $6.250.01).
18 de Fevereiro

Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 18 de Fevereiro (õa.leire),

com prêmios no valor de

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

ti � Ouro Preto n" 13.
--------------------------------------_ ....

11vs-l

(dec, lei 2,371 de 8-7·40 e alterações
A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE. esta

belecida à rua João Pinto n? 18, está habilitada a r-restar in
formações sôbre o pagamento e o recolhimento do IMPOSTO
SINDICAL, bem como o preenchimento das respetivas guias,
O prazo para o recolhimento do IMPOSTO SINDICAL a que
estão obrigados todos empregadores, profissionais liberais (mé
dicas,' advogados e etc.) e empregados, expira em 28 do cor
rente mês.
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Fundada em 1870 .. Side: BAIA
'. INCENDIOS E TRANSPORTI;S

Dados relativos ao ano de 1941
Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de c $ 59.000.000,0(')
Responsabilidades assumidas; c $ 4�748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598.37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz, (prédios e terrenos) c $ 23:742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fra ncisco deSá e Anisio Massorra

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

cipais 'cidades da América, Europa e Àfrica,

Aqente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, n: 39

Caixa Posta] n. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. cALIANÇA�

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

.,,�a ,..� •.•.•.•. a.,. •• u, •••" • ../-.� . -.' ,�-- ._

Oficina Técnica
«ROYAL»

Instalada modernamente e dirigida por técnico espe
cializado conserta e reforma máquinas de escrever

e de contabilidade com absoluta garantia.
_ e mcdícídade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658
,

lVI-achado & Cia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o ESTADO-Segunda.feira, 15 de Fevereiro de 1943

do �w�����o��,� 1 Vida Social(;cidas as estradas ods fjords c elos kcns, na fronteira setetürioual da ram enoiadcs diversas divisões i"itTvêr"�f'O!H
-

porias de menor iniportiuicia. I Finliuuiia. :t; dessa última que par- pera o norte da Noruega, onde o
Transcorre, hoj e , o ani-

Cerca de too.ooo noruegueses e rem os ataoues contra os comboios moral das tropas é muito baixo.
um número igual 0[1 superior de

I
aliados pcu:« a Russia. Também [o- Correm rumores sobre motins, sni- versário natalício do sr Ata

operários estrcnqeiros e prisiouei- rani construidos acrodromos em to- cidios e desercões. Ao mesmo tem- liba Cabral Neves, alto Eurr
ros de qne rra, tia maioria russos, do o P(!Ís. Existe llIll qrcuule posto po, eleva-se o "espírito de patrioiis- cionano da Diretoria do-
são empregados na construçiio de I de bornburdeio na illià del",as:e;'- IllO e a reoolia da população. Justiça, Educação e Saúde
[ortijicaçôes, [erronitts a estrodas latul , a� norte das Ilhas O? en, ]';ão é de se admirar, pois, que d F ld dde rodagem. Calcula-se oue a Ale- trampoliiri para os ataques aereos

,10 setz discurso, QDisling tenha di- e quintanista a o.cu i a e

manha lenha 200.000 soldados na cotüra os comboios, e outro I em de 'Direito.
•.·"ol'uega, apesar de obseroadores 1'<01�e/u até Kirkens Segundo se Lo: "Não, tenciono relatar o ,.que c

" 11� •• , ".

governo [ez lW ano que se iiudoubem informados ac Iuiretn êsses cúl- informa, a/é ao planalto desabriqa-í '
,

-). �

'_

I ,

culos milito exagerados. Além disso, do do cabo Norte foram construi- I nem jazer promessas paru o)lLlu-
julga-se também, que existem cer- dos aeródromos. 1'1'0" e oue a uuprensa yenh(�,lu:ze,n-

,
.

I I ('O descricões r/'" batcüha da J' «ialin-
ca de 200,000 ciois aleniães, inclu- 1, oram transportados para tt. 1\ 0- I ."..,

.. 1 u.. .1 r c, _,. .

,sive refugiados das cidades bom- r.1IeO(1 ra/l�ões. da "Linha JlIa(J���ot" I qrotio C�1Il0 'aduel'iêliciq. ,�?s 11O/'lIe

bardeadas pela. RAl" e [oi ordenado e os -alemães romecaIll a [orti] tear {jlleses. Notou-se a au,;en( ia rio co

um recenseamento, para se cal- os desfilad�i�'os e "o planalto cen-I !nissál'io alemão _pcn:a:/ N_ol'[;eo(�,cular ° número de pessoas apro- tral e meridional da Noruega, se- T'erbouen, nas COlllCl.1Q/açoes \/,'
oeitaoel para a delesa. Q[llldo parece como medida de pre-Ilaniversário do gOI'e}'110 ,

de Qws-
Foram orçanizadas poderosas ba- . c'Cll./(:âo cO!!lm tropas paraqlled.ista.s IUng. Terboueti 'ac�lb�lI>a, !llstamen��ses de submarinos em Trondheim, e inlantaria aerca. slas ludo indi- I·de reoxeeeax da Alcnutnhu, o/lr!,e

Skomem, ]JCI'lo de :-"'arvik e Kir- CG. que é ao norte que estão esperan-
. "resoloera iniporíonles assunios .

Hitler teme a tuvusãn da
Londres, t5 (De Randal Neule,

comenlarista diplomático da Reu
ias) - Apesar da aproximaciio ela
primauera, há poucos sinais de
animação na Noruega; e nesse am
biente de estagnação foi comemora
do, no dia to de [eoereiro, o pri
.meiro aniuersário da nomeacão de
iQuisling para ministro presidente.
Quisling pronunciou um discurso,
{abordando o seguinte lema: como

seria catastrojica para o mundo a
. derrota da Alemunha. Nadá disse a

írespeito de lima hipótese que anda
<ua no serz espirita, no de todos os

sub-quislituts e de todos os patriô-
ias: possibilidades de uma invasão
Ida Norueqa pelos aliados.

Segundo as últimas informações,
a invasão tornou-se a obcessão dos
-olemães. Foram intensificados os
trabalhos de fortificação no litoral,
tlPI'incipalmenle nos portos de Tron

, dheim, a Tl'omso, sem' serem esque-

Pena de morte. na Alemanha
•

ESTOCOLMO, 15 (R.) - As rádio emissoras na
zistas estão reproduzindo, a cada instante, odecrsto pelo
qual o govêrno do Reich estabeleceu a pena de m ode
para todas as pessoas que iludirem a mobilização total.

Loriént não pOderá ser utilizado
Londres, 15 (R.) - Os observadores militares insistem em

afirmar que o porto de Lorient não mais poderá ser utilizado
pelos submarinos nazistas, à 'vista dos constantes e intensos
bombardeios aliados, que destruiram as instalações dos impor
tantes estaleiros de reparações. Ainda ontem, a RAF lançou só
bre êsse porto francês 1 milhão de quilos de explosivos, trans·
formando-o num mar de chamas, cujo clarão era visto a 260
kms. de distância.

.

O ministro de Vichí no Cbile renunciou
Santiago, 15 (R.) - ° ministro de Vichí junto ao go·

vêrno chileno comunicou ao Ministério das Relações Exteriores
que renunciou às suas iunções para aderir ao GraI. De Gaulle.

Os nazistas atearam fogoMoscou, 15 (R.) Urgente - ° comunicado russo da
meia noite anuncia que a guarnição nazista de Carcove incen·
diou parte dessa cidade, com o objetivo de tacilitar a sua eva.

cuação.
...................................................�

Advertência contra a ameaça da paraliSia
infantil na ArgentinaRio, 15 (E.) - O dr. Osvaldo também, sem dúvida, a que

Pinheiro Campos, ortopedista maior número de sequelas dei
patrício, em entrevista à im- xa em um ataque epidêmico ou
prensa, advertiu o povo contra durante sua incidência ordi
o surto de paralisia infantil na nária•.
Argentina, acrescentando:"Te- Acrescentou que não estamos
mos notícias, ainda pouco pre- livres_ da doença, a qual se

cisas, da epidemia de paralisia acha rondando constantemente
infantil que vai grassando em com suas presas sem imuniaa
Buenos Aires. Está acontecen- de natural ou adquirida e os
do lá o que se passou aquí em exemplos se sucedem com im-
1939, quando a doença perdeu pressionante frequência. Alu
o caráter endêmico próprio em dindo à apl'eensão que o surto
nosso meio e tomou a fórma epidêmico da Argentina vem

epidêmica, fazendo elevado nú- causando aos brasileiros, de
mero de vítimas. É um aviso clarou que nada há a temer e
para que continuemos a 01'- que nem tampouco existem me
ganizar os meios indispensá- didas de ordem sanitária que
veis para o tratamento da do- possam ser tomadas para evi:
ença na fáse aguda, sobretudo, tal' o mal; finalizando: "É bem
conseg'uir as facilidades hospi- verdade que, em luta incessan
talares indispensáveis. A para- te, a paralisia infantil está, aoslisia infantil - prosseguiu - poucos, sendo conquistada e
de tôdas as doenças ,é, sem não tardará, possivelmente, o
dúYida, a que mata menos e é, dia da vitória final".

Francisco Duarte Silva, Rua Germano
Wendhausen, 12; precisa comprar urna
pequena casa. Negócio diretó, sem in-

termediário �
39 15 vs.-14

Natação
RIO, 15 (Estado) - Ontem,

na piscina do Guan5;\bara, efe
tuaram·se as provas do 5° Cam- 95

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

peonato Infanto-Juvenil de Na-
tação, em que saíu vencedora,
pela 4a vez consecutiv::l, a re

presentação do Estado de Mi
nas Gerais. A seguir, damos os

pontos obtidos pelas várias e

quipes disputantes:
10 lugar, Minas Gerais, com

337 pontos: .
2° lugar, Distrito Federal,

com 280 pontos;
3° lugar, S. Paulo, com 97

pontos;
4° lugar, R. G. do Sul, com

71 Pontos. A . advertência do comandante da
guarnição fez surgir carne

Natal, 15 (E.) - Em virtude de que estou resolvido a lançar mão,
continuar a absoluta falta de carne os criadores deverão optar pela
no mercado e dos criadores de ga· primeira circunstância, mesmo por�

......,.,..- _- ,.- _._- J do no Estado não obedecerem aos que, bem sabemos, sómente em um

ouve bem preços estabelecidos pelo Coorde- período longo poderão ser indení�
nador da Mobilização Eçonômica no zados".

d Rio Grande do Norte, o general Em virtude do aviso, apareeeu,
O Gustavo Cordeiro de Farias, coman- logo, carne verde no mercado_

dante da 14° Divisão de Infantaria
e da guarnição de Natal, fez, pela
imprensa oficial, o seguinte aviso:

EXPERIMENTE ESTE REI\IÉDIO "O comandante da guarnição de Na-
Se V. S. sofre de aturdimento catarral tal concita seus patrícios criadores

ou de zumbidos nos ouvidos, �u se o ca- de g·ado no Estado do Rio Grande
tarro abstroe a parte posterlOr da sua> do Norte à obediência ao que foi
garganta, certamente se alegrará ao sa- estabelecido pelo Coordenador da
bel' que essa tão aborrecida �fecção de- Mobilização Econômica. Será mui
saparece prontamentJe com o SImples tra- to desagradável para êste comando
tamento, durante alguns dias, de P�R- se não houver um espírito de cola
MINT, o qual poderá adquirir em qual- boraçâo no momento em que oBra
quer farmácia ou drogaria. si! se encontra em estado-de-guer-
Nota-se uma grande melhora logo no ra e espera que cada brasileiro

primeiro dia. A respiraçâo se torna mais saiba cumprir seu dever. A tropa
facil e desaparecem, gradualmente, os sediada em Natal, as famílias de
zumbidos dos ouvidos, a dor de cabega, oficiais, sargentos e praças, por
a sonolêneia e a obstrução nasal. intermédio de seu comandante, sa-

A perda do olfato e do paladar, a difi- berão prevalecer-se do que está
culdade de ouvir e o desprendimento do estabelecido pela portaria do coor

muco nasal na garganta são outros sinto- denador expedida em dezembro do
mas que indicam a presença de catarro, ano passado. Estou certo de que,
o qual deve�se combater CaRl o tratamen- �ntre ? .0�edecer e 6) s�. sujeitaremto de Parmmt. a requlslçao, como mç.dHla legal, do

o lESr�L\DO

Santos x América
Santos, IS (Estado) - No

cam.po da Vila Belmiro en

contraram se, ontem, o San
tos e o América, do. Rio de
Janeiro, os quais f empata
ram por 2 pontos. Renda:
Cr. $9.020,00

Em Joinv;lle
Avaí 4 x Caxias 3

liesta capital
Figudrense i x Cobrasil 2 .

Turfe
RIO, 15 (Estado) - No Hi

pódromo Brasileiro, realizou-se
ontem a 14a corrida da Tem
poraéfa de Verão, cujas apostÉs-

Não
por causa

catarro 1

DR. VITOR GUTTIERREZ
aviEia que reassumiu sua

clinica, à rua FelipeSch-
Cabel08 branr.os! L()Ç.lO midt n°. 34, das 14 às 17

MARAVIJ�H01i!A 1 horas.
...........................eo Hi:;·

Internamento de súditos do eixo
ll'Ianáos, 15 (E.) - o interventor federal baixou decreto"·

passando parq a administração estadual a "Fazenda Hambur
g'o", de propriedade do alemão l{urt Kremer, no município de:
l\lanacapul'ú, onde serão concentrados os �úditos "eixistas'"
perigosos, eixistentes no Amazonas.

A "Fazenda Hamburg'o" tel'á o seu nome mudado parft.c,
"Fazenda Baependí".
....................................................

Espernvo

FRACOS.
AN�MICOS

Transcorre hoje o dia nata-··

lício do nosso ilustrado compa
trício dr. Osvaldo Bulcão Via
na, figura de larga projeção no

fôro e na sociedade locais.

TOMEM

�nho Crêlsetada
"SILVEIRA"

Grand. Tónico
=

Fazem anos hoje:
O distinto causídico dr. A.

Wanderley Junior, pessoa mui
estimada em nosso meio;

a exrna. sra. d. Maria Anto
nita de Oliveira;
a exrna. sra. d. Ceci Lobato

Ramos;
a exma. sra. d. Eugênia Ma-;

ria Madaloni;
a exma. sr a . d, Marieta Car-

doso Buck , esposa do sr. Ar-
noldo Buck, digno comissário,
de menores;

a srita, Aurora Mesquita
o sr, dr. Paulo Motta, engee-

nheiro-arquiteto;
o sr. Manoel de Freitas Caro.

doso Junior;
o sr. Afonso Thompsen;
a galante menina Clêia-Te=

resinha , tilha do sr , Manoel Al
fredo Barbosa, acatado comer

ciante em João Pessoa;
a menina Shirley Menergilda •..

filha do sr. sgto. Avelino Ro
cha.

Falecimentos:

João Amérlcc Cardoso e sra.
Leonor Melo Cardoso,

participam a seus parentes
e pessoas de suas relações
o na�cimento d� seu primo-

gênito, CESAR.
Fpolis., 10-2-1943.

Foi geralmente lamentado o

passamento, no sábado à noite�.,.
da exma. sra. d. Maria das

, . Dores Rosa Lopes. esposa do

'ID
nosso conterraneo sr. J. Lu
pércio Lopes. funcionário fede-
ral aposentado e membro do:
Institutó H. e G. de Santa CEI
tarina. Com grande acompa
nhamento loi enterrado o seu.

cada ver , ontem à tarde.

3vs-2

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutam.ent'
secretos, (' servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los ma

mentir no ministrá-los constitUI!!
crime rigorosamente punido pelafll
leis do Paíll_ (D. E. M.).

Má�uinas de -ca-I-C-Ul-ü"r-"-MOIIá-_-II,quinas de escrever
,

Para entrega imediata:
MACHADO & CIA.
Rua João Pinto. 5

Florianópolis
�UWSiíiU!iI&W '!II �

V,dI a casa ne
eOUe-se 58, da rua

Anita Garibaldi. Tratax' à
rua Brusque, n° 32
92 6 vs - 2
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