
Máquinas de calcular e Má·
quinas de escrever

Para entrena imediata:
MACHADO & cu,
Rua João Pinto. 5

Florianópolis

Ofe.A.$iva coat,.a O 3apãoWashington, 18 (8.) - URGENTE - Esteve reunido o Conselho de Guerra do Pacífico,
----discutindo os planos de ofensiva contra o Japão.
Transporte japonês

afundado

PROF. BARREIROS FILHO

Elevaram o preco e
foram condenados

XXVIII I Florianópolis - Quinta·feira 18 de Fevereiro de 1943 I H. 8751

.. Rio, 18 (E.) - o Tribunal
de Segurança Nacional conde
nou a um mês de prisão e 500
cruzeiros de multa José Morais
Gil e Francisco Pereira Nunes,
processados por infração da ta
bela de preços. Pelo mesmo

motivo, foi denunciado José de
Sousa, estabelecido em Campos,
Estado do Rio.

Rio, 18 (E.) - Sob a mano problemas que lhe são apre- no cumprimento dos deveres
chette: "Novo feito da FAB", sentados. A nossa conversa, co- que lhes impõe o Brasil".
um vespertino oficioso publi- mo não podia deixar de ser, - "No justo instante em

cou uma entrevista do

minis-l
versou sobre a aeronáutica e o que chegavam, de uma longa to constante, os nossos aviado

tro Salgado Filho, recentemen- seu papel nesta guerra. O ge- viagem, o galo Arnold e seus
res fazem, ainda, guarda aos

te chegado do Recife. Ini?ial- neTal.AT1_!old é u_m entusiasta il'l':stres companheiros, general combóios, e conclúe: "Corno jámente, o titular da Aerotuiuii- da ainaçao e o numero um dos Dili e general Sommerwell, a
acentuei, em entrevista ante-

ca refere-se ao crescimento I'
aviadores americanos". nossa aviação tinha cumprido

vertiginoso da nossa aviação, o O titular da Aeronáutica re- um feito dos mais siqniiicoii- rior, os generais aliados reco

que justifica as viagens de ins- fere-se, após, à honra que teve, I vos e çloriosos. Era de ver o en- nhecem que a ação do Brasil

peção, como a recentemente entregando ao grande aviador iusiasmo e a vontade de voltar foi fautor d�cisivo para a cam-

realizada ao Nordeste. americano as condecorações I ao teatro de operações rie to- panha da Airica".
Em seguida, afirma: "A ins- do Grande Of�cialato da "Or- 0 .

I �:ç���o�:z�����idc�:;Oo d�,���� 1:rr:og� �r��:�a��l1t�����f�IJ m�·s de· a emos Rosto'VOAssassinados dOi;= �i�a��,a��:e, 1�i��a;0����e;a:::::: g�a�/l���� e e����/;m��r::c���o� I a II I IX r
of�dai5 alemães der ao convite. de visitar, espe- a co�d�a�idade reinante entre :il'Ioscou, 18 (U. P.) -

AOI grande
cartaz que ocupava lar

ciaimenie, o Brasil, lembrou a os o[zewzs. e soldados das du�s penetrarem em Rostovo uma go espaço da principal rua da
Londres, 18 (U. P.) - A conveniência de conversações, naço�s, dizendo: "A ha.1:rr:onw (las prlmeíras coisas que eha- cidade e no qual se dizia textu

agência telegráfica suéca in- por ocasião do seu regresso aos de instas dos ch�fes militares maram a ateneão dos cossacos almente: "Não acreditem em
forma que foram assassinados, Estados Unidos, vindo da Airi- t observa-se, tamb.e7}t,. em todos russos, que avançavam alçan- boatos". "Jamais deixaremos
em París, dois oficiais alemães, ca. Depois de urna siaqeni de os el�mentos, ofzczc:-zs. e praça,s do as espadas e disparando Rostovo", Assinado "O coman
Em represália, as autoridades 18 horas, em avião militar, o amenc;Lnos e braszlezros._ Ha, seus fuZÍs automáticos, foi um do alemão da praça".de ocupação determinaram o galo Arnold teve a gentileza de entre eles, uma comunluio ab-
fechamento de todos os "caba- ir ao meu encontro em Recife, soluto", ............-------------.---.-.-.-----.-.-.-.-----------.-...-----.---------.------------.---.-....

l.·éts" da cidade. não esperando que eu [ôsse re- O sr. Salgado Filho admira «Panzer·S» movl·das a gasogeA 01·0 .'Caspa' LOÇÃO 1lA.RAVI�, ce?,e-�o em Na_tal. o entusia�mo dos nossos avia-
.

LHOSA! .Tzpo_ tuimirauel de soldado dores e �zz: "Voltam mancha-
Estocolmo, 18 (U. P.) � Os servas de combustível do Reiche cidadão - comenta o sr. Sal- dos de oleo, vibrantes, carre-

gado Filho _ êle bem reflete gam de bombas, novamente, alemães estão enviando, para a estão quase esgotadas. Ao mesa

o ânimo dos americanos, neste os seus aparelhos e fazem ques- frente russa, fôrças motoriza- mo tempo, confirma- se a notí-
empreendimento histórico em tão de voltar aos postos de das equipadas com g·asogênio. cia russa de que os nazistas
que pugnam pela salvação da combate. Tive oportunidade de Segundo informações fidediK- não conseguiram retirar ne

humanidade. A c e s s i v e l de observar, mais uma vez, o en- nas, os alemães estão

utilizan-j,
nhum petróleo das jazidas de

pronto, procura resolver os tusiasmo dos nossos patrícios, do tais canos há alguns me- Maikop, que iicaram em seu

. ...,....__.-.-.-.-.-.-.-__.-....-.-...-.-.-.-.-...-.-.-...-.-.-.-_-__.-.-.-.-.-__.-.-.-.-_-_-.-_-_-.-..r.-.-. ses, o que indica que as I'e· poder durante vários meses.

.............................................................................

: I � II� : I.}i�:j ! Os japoneses lutam com falta
•
- - - - - - :"-::K::._ • de transportes• DE PESSOAS TEM • Nova Iorque, 18 (U. P.) -I dlgnas indicaram que o nüme-

• • O Departamento de Informa- ro atual de locomotivas de que

• USADO COM BOM RE. • ções de Guerra anunciou que dispõe o ":Eixo", na Europa
um dos laços mais débeis da ocupada, é o de menos .de ....

•
SU LTADO O POP U.

ti cadeia econômica do "Eixo" é 60.000, isto mesmo em conse-

• • o dos transportes, os quais es- qnêneía de se ter levado a ea-

• • tão criando graves dlílculda- bo um tremendo saque nos

• LAR DEPURA TIVO • des na Europa aos nazistas. países ocupados, o que trouxe

• • O Japão também está so- como resultado a redução para
DO SANGUE, frendo as terríveis eonsequên- 50 pOI' cento dos trens de pas-• MARCA REGISTRADA • elas da falta de transportes, sageíros existentes nesses paí- .

•

I •J� ;:�
• traduzidas no enorme retarda- ses.

: :t��.. I :� ·'I.oIJ : :��!�.;u�u:P:���:fs��� !�fi��
• fi tares na Ásia Oriental.

•
A SIFIUS ATACA TODO O ORGANISMO Estatística realizada pela FRACOS •

O Ftgadc , o Baço, o coração o Estômago, os • Junta de Economia de Guerra AN�MICOS
• Pulmões a "Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres • e outras dependências do go- TOMEM

• n08 Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca· • vêrno demonstrou que a eseas- �Dhl Crelslta�1
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas, • sez sofrida pelos japoneses se "Sn.vEIRA"
• Inofensivo 80 organismo, Agradável como lícôr. • deve quase inteiramente à de-

O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. ficiência dos transportes marí- Grand. Tônico
• como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- .. tímos, A Alemanha, a seu tur-

___

o

_.=__2 -_ • matísmo da mesma origem, _ • no, vem-se debatendo de há Que feche duma vez!Derrotada a ((Divisão. VALIOSAS OPINIOES • muito com o transcendental Buenos Aires,18 (Reuters)
Adel' Hitler" • o ELIXIR «9Ht». dada a sua Atesto que apliquei muitas .. problema, o qual muito está - O governo decre�ou a su�-

Moscou, 18 (Reuters) -

Se-. base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «9EI» obtendo dia afetando sua economia, pois' pensão, por tempo 1ll,deter.mI-
gundo se anuncia, a "Divisão Itamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados � não lhe é possível receber qual. I nado, do jornal .pro:nazlst.a.. e nos casos em que a via bo- no trrtamenta da Sífilis. m.

I
.

blAdolfo Hitler", que foi derro- cal é a única possível. .. quer auxílio de seu aliado de "EI Pa.mpero ". deVl?O a pu
.

1-

tada em Carcóve, chegou a fi (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Barloletii @ ultramar, o Japão.
.

cação de artIg? c?nslder�do I�-Rússia em 31 de janeiro. I••�••O••••••••••••••••• i Informações de fontes fide. sultuoso aos díreítos naCIOnaIS,

Chunquim, 18 (U. P.) - O
jornal chinês em língua ingle
sa "Central News", informa
que um transporte japonês
carregado de gasolina e arroz

proveniente dos mares do sul
foi afundado pelas baterias de
costa chinesas ao largo da cos
ta de Fukien, no dia 8, depois
de ter batido em uma mina flu
tuante ficando muito avariado.
O transporte chocara-se com a

mina no dia 31 de janeiro e vi
nha desde então navegando
penosamente. Foram salvos pe
los chineses 32 marinheiros de
Formosa que estavam a fer
ros prisioneiros, no navio, e

morreram numerosos japone
ses. Quando os chineses esta
vam entregues ao trabalho de
salvamento, procurando tam
bém salvar a importante carga,
apareceu uma canhoneira ja
ponesa que tentou impedir' os

trabalhos, mas foi afastada pe
las baterias de oosta.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e DÜ'etor-gerente ALTINO FLORES

o B ASIL FOI FAUTOR DECISIVO
PARA A CAMPANHA DA AFRICA!

dos os nossos bravos soldados".
O sr. Salgado Filho esclare

ce que, além do pairulhamen-

-

I
(Consu I tos de portu
gu�s, aulas de língua
e letras vernáculos, cor

reção de trabalhos es-

critos)

A servico da «Boa
Vizinhanca»

..

Rio, 18 (E.) - Chegou ao

Rio, ontem, o sr. Eric Allen Joh
nston, presidente da Câmara
de Comércio dos Estados Uni
dos e tambem secretário do Co
mité nos Estados Unidos na
Comissão Inter-Americana de
Fomento. É portador de uma

mensagent de contpreensão e
amizade aos membros brasilei
ros das reteriâas comissões. O
líder dos negócios norte-ame
ricanos permanecerá no Rio
até sexta-feira, tendo vindo
acompanhado do sr. ,William
_7J.1ac Hold, consultor especial
da citada comissão, Joyce O'
Hars e Hardy Burt, membros
da Câmara de Comércio dos
Estados Unidos. Johnston é
considerado como uma das
maiores autoridades em ques
tões trabalhistas, . dentre os
consultores do govêrno norte-
americano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 19432

U in marinheiro brasileiro internado
num hospital da Escúcla

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TGl. 1022-Cx. postal 139
Rio, 17 ("Esta<lo") O marí-I hospital <lo norte <la Escócia,

timo brnslleíro Uanuel <los
I onde se encontra já convales

Santos, naufrago de um navio I cente. Ao ser visitado por um

torpedeado, foi recolhido a um I dos cônsules <lo Brasil na In-

glaterra, por ordem <lo Itama-I vêrno não deixava ao (lesam-
, .

I
paro um humilde marínheíro,

ratí, declarou sentir-se ?rg'u- brasileiro, vitimado em para-
])1OS0 ao saber que o nosso g'o- gens tão Iongfnquas,

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,0.0Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

SECÇÃOA NOSSA
(asa Beirão

Fábrica de arteletos
de couro

Pastas de couro para
coleglals (artigo forte e

barato), Cintos, Suspen-
sórtos, Malas, etc

Só na "CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes n° 3

I -Florianópolis-

_
3'1 w.-21 I

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

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

o PENSAMENTO DO DIA

"O exemplo é o melhor"
dos sermões". - S. Bernar
do.

Anúncios mediante contráto I A ANEDOTA DO DIA
Duas solteironas, conver

sondo:
- Pois eu, dona EuEros lrio ;

de noite passo uma eE'CO';1ca

de roupa em roda do peso
coço.

- Ué! p'ro quê, dona Vé
va?

- Ah. a senhora nem.

imagina que sensação! Pa
rece um queixo de h ornern.
com barba po.r fazer ...

O PRATO DO DIA
LINGUA COM QUEIJO

Cozinhe uma lingua até
amolecer, deixe esfriar e,

corte em rodelas finas. Ar
rume, em prato que vá oo

forno, uma camada de q.uei
jo ralado, fatias de pão>
amolecidas em môlho de to
mates, novamente fatias de
lingua, queijo, etc.

Sub-ISlntl' nOI princ!pII. Lave ao forno e sirva com,

muncípiol do Eat.do. salada de alface ou "purée""
_1_7_P_! -1 de bata tas.

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

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

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
O cliché acima esto rn p n flagrante das atividades

nos estaleiros da Grã-Bretanha. (Do British News
Service, para «O Est cdo »).

OFENSIVA Machado & (i8.As atenções do mundo inteiro
voltam-se novamente para. o Cáu
caso. A quéda de Milerovo prenun
cia a tomada de Rostovo e com is
so o aniquilamento de todas as mais
queridas esperanças de Hitler.
A segurança magnífica e a em,

páfia soberba com que Hitler ga
rantiu ao povo alemão que Esta
lingrado seria tomada estão, se

guramente, sendo recordadas den
tro da Alemanha, onde a propagan
da do sr. Goebbels não consegue
mais esconder a gravidade da situa
çãõ, Os russos avançam por toda
a parte, e as guarnições nazistas
que não fogem ou não se rendem
são destruidas. .

Ao mesmo tempo Berlim sofre um
terrivel bombardeio da RAF, da
qual parttciparam as Fortalezas
Voadoras norte-americanas, que
lançaram sôbre a capital do Reich
milhares de bombas de 4 toneladas.
E o 8° Exército castiga a retaguarda Hollywood, 17 (U. P.) _ As

I sempenho
em "Yankee Doo-de Rommel.

As notícias que chegam de vários dez melhores películas cinema- dle Dandy'", Ronald Colman,
"fronts" e todas têm o mesmo sen- tográtícas, entre as quais se es- em "Randorn Harvest", Gary
tido: ofensiva. Ofensiva que com colherá a que se tenha feito Cooper, em "Seus Dois Amo
maior ou menor intensidade os alia- credora do prêmio anual insti- res ", Walter Pidgeon, em "Rodos desencadeiam em todas as par-
tes do mundo, e que os leva cada tuido pela Academia de Clên- sa de Esperança", e Monty
vez mais perto dos centros inimi- cias Cinematográficas, são as Wooley, em "Abandonados",
gos, Cada dia que passa Hitler es- seguintes, de acôrdo com um aparecem como os mais qualítá recuando em alguma· parte. En· recente julgamento: "Cinco

I
ficados para obter o título de

quanto isso os Estados-Unidos con-
tinuam a executar o mais grandio- Homens", "Vendaval de Pai- melhor ator do ano.
so programa de produção de guer- xões", "Soberba", "Rosa de No que se refere às atrizes,
ra já registado na história, Ao mes- Esperança", "Abandonados" 'I destacam-se Bette Davis por
mo tempo que vários milhões de "Seus Dois Amores", "Random seu desempenho em "Nowhomens se aprestam para seguir Harvest", "Talk of Town", Voyager", Greer Garson, empara as linhas de. frente, onde jálutam um milhão e meio de norte. -"Voltaremos" e "Yankee Doo- "Rosa de Esperança", Kathe-
americanos, a maior potência in. dle Dandy". Os prêmios serão rine Hepburn em"A Mulher
dustrial do mundo dedica 96 por adjudicados a 4 de março, de- do Dia", Rosalind Russell em
cento de seu orçamento às tarefas pois de uma votação entre os "My Sister Eileen", e Teresada guerra. A guerra será levada
�ste ano. aos pontos de onde partiu; 10,000 membros da indústria Wright, em "Seus Dois Amo-
as terras onde dominam sôbre seus cinematográfica. res

"
.

povos fanatizados ou escravizados James Cagney, por seu de-
os senhores da guerra. B e r-

-======================;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;.-,
lim, recebeu; em ullta só noite, mais ." �

de 1 milhão de quilos de bombas. FARMACIA ESPERANÇAReceberá muito mais, cada vez mais
até o extermínio de Hitler e de to: "da a sua quadrilha de salteadores do Farmaceutico NILO LAUS -----------------------.:1-
e assassinos. internacionais. H h·d

32 VS - 5,
o;e e amln i será I sua preferi a

Drogas nacionai, e estrangeiras.--Homeopatias •
.leaSa Aluga-se ótima P fcasa de mora- er umarias.--Artigos de borrachd.

dia, em São Jo- Garante-se a exata observância no receituário médicasé, à rua Padre Cunha, 2. OTratar em João Pessôa (Es- PREÇOS M DICOS
treito), à rua 7 de Setem- R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado),bro, 398.

•

FONE 1 642105 6 vs- 2 .

•

___

Agências e

Representações
(.IxI pOltal - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Dr, Edgard - Pinto de Souza,
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 pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Pl"of. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'I anos na Clinica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgadO e grosso.
ligado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. prostata e bexiga,
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
a encontrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na .Casa de
Sal)de São Sebastião. tel. 1.153 Das i5 às 18 da tarde. à Rua Fernando
Mltchado 6. tel. 1.195. Residencia:' Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

As dez Inelhores películas de 1942
•

Opéra nos seguintes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO.
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

Cr. S 2�OOO.OOO,OOSéde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3·)

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidl. 2 - Caixa Postal, 172
Telegramas � «Viar.na. - Fone., 1102

- FLORIANUPOI,;,IS -
Sub-agentes nos principais municípios do Estado

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4·e 5 - FON& 1.61t2

Entrega a domicilio

II ·�.----------------------------------------�------------------------------------------------�
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"VIRGEM ESPECIALIDADE"
erA, WE'rZEL INDU8TRIAL-JOINVILT E ..LI '.:.J (Marca reglst.)

'''A MULHER - SEUS TRANSTOR�OS SEXUAIS" Dr. Leonardo
C. PERUSSI Divulgação - Editora Vecchi Rio, 1943
A experiência adquirida nos

con-l
Daí escrever o ilustre catedrático

sultóríos ll1édic�s e hospi.talares d� A cH.nica �n�elica da Faculdade de
convenceu o eminente clinico ar- Ciências Médicas de Buenos Aires a

gentino, dr. Leonardo C. Perrusi, obra "A MULHER - SEUS TRANS
de que a mulher em geral ignora TORNOS SEXUAIS", valioso br-e
as questões fundamentais do seu se- viário de conhecimentos úteis sô-

brc o organismo feminino c farto
repositório de conselhos, sugestões
e preceitos médicos para uso da
mulher.

o livro con tém as noções
ciais que tôda mulher culta

essen

deve
funções in
suas causas

Enriquecem o texto copiosas ilus
trações que muito facilitam a com

preensão dos temas versados. "A
MULHER - SEUS TRANSTORNOS
SEXUAIS", obra de que se esgoto. ..

ram em dois 8,110S oitos edições em

castelhano, foi escrupulosamente
vertida ao idioma nacional pelo
conceituado facultativo, dr. Luiz
Paulino de Melo.

A edição, da Casa Editora Vec-
chi, do Rio de Janeiro, prima pela.

'XO e os distúrbios que seu complí-] excelência da apresentação mate-
cado mecanismo ovariano pode I rial c pelos especiais cuidados dis-
sofrer. pensados ao texto.

«o novo ft 8 C da aviação»"Edições IUellloramelltos" Fevereiro 194:3.
As crianças de agora não brincam mais de carro de bois,

carros de cabritos, "carros faz de conta", feitos com sabugos.
Veio a era dos brinquedos mecânicos, dos automóveis, "tanks",
locomotivas. Mas o brinquedo preferido de todas as crianças
é o avião. E as crianças sabem mais de aviões que muita �'ente

grande. Falam em "folha morta", "parafuso" , "picada" ,

"mira 8e bombardeio", "vôo cego", "piloto automático"
como a mesma naturalidáde e a mesma ciência das crianças de
há quarenta anos atrás falando das coisas do carro de' bois:
fueiros, cantadeira, cambão etc. E é porisso que êsse livro do
norte-americano Edward Shenton, traduzido e adaptado por
Moacir N. Vasconcelos, "O Novo ABC da Aviação", está fa
zendo tanto furor no meio dos pequenos, de calças e saias e

até dos grandes, moços e velhos. As minúcias de todos os tipos
de aviões são mostradas em linguagem clara e magníficos de
senhos a côres. Todos os tipos dos pássaros de guerra são mos

trados em desenhos e descritos com suas peculiaridades, au

togiro, anfíbio, de caça, de esporte, de observação, de bombar

deio, estratosférico etc.

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
+ares podem exigir, sempre que hou
ver dúvida Quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M.).

A Estatística Militar, destinada 11
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

M I EL
o único que costura com cór'
te próprio e se responsabiliza,

sob garantia" pelos
serviços executados. VESTIDOS(ATELIER)

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

Praça 15 de Novembro, 23·A
5 v. alt - 299
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POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA
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Passeando em Berlim com 'O ESTADO Esportivo
uniforme norte-americano

(Reportagem elo PRESS·INFOR
MATION SERVICE, exclusiva ele
O ESTADO) P01' Phyllis Bosuiett
Encontrava-me no campo ele in

ternamento ele Libenau, perto de
Stuttgart, quando me informaram
que ia ser posta em Iíberdade. Du
rante dezoito meses tóra prisionei
ra elos alemães em Besançon e Li
benau.
No d ia em que fui .solta, o co

manelante alemão comprou-me
uma passagem para, Berlim edis·
se-rue que me apresentasse à lega
ção suíça, quando chegasse à ca

pital alemã. Deram-me permissão
para tomar o trem, sóziuha, e via
jei sem escolta. Trazia o traje
com o qLUÜ Iõra presa em Paris:
o uniforme de condutor de ambu
lância de um hospital americano,
um uniforme caqui com as pala
vras "Hospital Americano" numa

elas mangas. Essas palavras não
podiam dar lugar a engano.

O trem chegou às 8,30 hs, da
manhã e, como íõra informada de
que não havia taxis em BerIim,
dirigi-me a pé para a legação da
Suiça. Era um percurso de cerca

de vinte minutos e, por diversas
vezes, perguntei onde a legação fi
cava. Não falo alemão, e por isso
dizia ,. Legação suíça" e mais al
gumas palavras em inglês ou nan
cês.
Quando terminaram as Iorrnall

dades na legação, puseram à mí
nha disposição, amavelmente, uma

[oveui
"

alemã para guiar-me atra
vés de Berlim. Ela levou-me pri
meiramente ao Hotel Ad lon, onele
tomei um quarto oara nassar o

dia, pois deveria parttr para Lis
boa naquela noite. O porteiro do
hotel e os empregados olharam
com interesse as minhas duas cai
xas de alimentos da Cruz Verme
lha Britânica - preciosas demais
para serem deixados na estação.
Em seguida, a jovem alemã ar

ranjou-me um cartão de raciona
mento e fomos a uma padar-ia.
Comprei pão e biscoitos para co
mel' durante a viagem para Lisboa.
Era então meio-dia; agradeci à
moça alemã os serviços que me

prestára e d isse-Ihe que saberia
voltar sózinha. A caminho do ho
tel entrei numa de casa de chá e

pedi que me servissem café. O gar
çon serviu prontamente uma be
bida a que davam o nome ele ca

fé e Ulll bolo de aparência indiges
ta.
Chegaram, então, aos meus ouvi

dos uns murmúrios: "Americana".
Virei a cabeça e vi que várias pes
soas examinavam meu uniforme e

as letras da minha manga: "Hospi
tal Americano". Dirigiram-me
olhares amistosos e mesmo sorr í

sos. Uma mulher inclinou-se nara
a frente e disse: "A sra. é al{leri
cana?" s , Não - respondi - sou

inglesa ". O seu sorriso continuou.
Durante o pequeno espaço de

tempo que permaneci em Berlim
pude observar quão pequeno era o
número de pessoas que se viam nas
ruas e nos lugares públicos. Ber
lim parecia uma cidade morta, de
serta. O almoço não prestava, sen

do apenas comível, e não póde ser

comparado de nenhuma maneira
com o que é presentemente s�l'vido
nos restaurantes de Londres, e
custou-me 150 cruzeiros!
Fui depois fazer compras. Todas

as vitrinas tinham uma aparência
alegre e tentadora. Entrei numa

loja de malas e pedi uma bolsa
que estava na vitrine. O homem
limitou-se a encolher os ombros.
Entrei em mais duas lojas e, ain
da que houvesse grande quantida
de de bolsas nas vitrines, obtinha
sempre a mesma resposta: "Ne in,
nein ". Não são para vender. São
enfeites". Na segunda. loja o dono
falava um pouco de inglês e eu per
gunteí-Ihe porque punham merca
dorias na vitrine se não as podiam
vender. Ele nã.o respondeu. Ouvi·
ra no campo de internamento que
não se podia cómprar nada do que
estava naquelas alegres vitrines,
mas não havia acreditado. Agora
sei que é verdade.
Às quatro horas da tarde entrei

numa confeitãria e pedi chá. Não

havia' chá, e por isso tive de tomar
mais uma vez o horr-ível "café" de
Berlim. Meu uniforme despertou
interesse novamente e as pessoas
que alí se encontravam não de
monstraram nenhuma hostí lída
de.
Quando voltei ao Adlon pergun

tei ao porteiro se êle podia mano

dar comprar para mim uma bolsa,
para levar minha comida, e uma

garrafa "thermos". "Oh! madame
- disse êle - isso é impossível. A
sra. não poderá comprar mais es

tas cousas em Berlim". Mas· êle
prometeu-me fazer uma tenaõva.
Às 7 horas da noite o porteiro
trouxe-rue a bolsa e a garrafa. Dis
se-me que conseguira obtê-lo a cus

to e a, troco de muito dinheiro. Pa
recia tão satisfeito com seu êxito
como eu mesma. A bolsa, a gar ra
fa "thermos "

e o seu trabalho cus

taram-me mil cruzeiros. A bolsa
era fabricada quase que ínteíra
mente de papel e celofane e a gar
rafa paitiu-se na segunda noite da
viagem, no trem.
Pedi vinho - uma garrafa para

a viagem e outra para tomar no

hotel com a jovem alemã. Esperei
meia-hora pelo vinho. O c,

garçon
'

encarregado de servil' bebidas es

tava carrancudo: e, apesar de ha
ver notado que não era delicado
também com os outros hospedes,
supus Que não me atendia porque
eu era inglesa. Quando a moça
alemã chegou, coriteí-Ihe o que se

passava. E ela me disse: "Estou
certa que não é porque a sra. é in
glesa que ele não a serve. Tratas
se de um "garçon" realmente in
delicado". Diante disso, d iríg i-rne
ao "rnaí tre d'Iiotel ", que era mu i
to cortês, e obtive logo o vinho
que havia pedido.
Eu chegára na manhã daquele

dia ao Hotel Adlon com cerca de
3.000 cruzeiros e na noite do mes

mo dia, deixava Berlim com ape
nas iDO! Tudo o que obtivera a

troco do meu dinheiro era uma la
vagem de cabeça, uma bolsa quasi
toda de papel, uma garrafa c, ther
mos", duas garrafas de vinho co

mum, 'pão e as rações de comida
que me foram servidas durante as
doze horas que permaneci na ca

pital alemã.
Na estação reuni-me a nove ca

nadenses e tomamos todos o trem
que deveria levar-nos para Lisboa
e para a liberdade. Na manhã se

guinte à nossa chegada à capital
portuguesa, apresentei-me no "Es
critório Britânico de Repatriação".
Um dos funcionários ficou horrorí
zado ao ver o meu uniforme e d ís
se: "Oh! não deve vestir esse uni
forme aqui". "Porque não?" per
guntei. "Minha cara senhora, não
use êsse uniforme em Lisboa. Po
derá ser presa".

Perdeu-se
Pede-se a quem achou um

certificado de reservista expe
dido a João Batista Berretta
Jor., o obséquio de o entregar
na D.O.P., que será gratificado.

Svs-S

ACAcao MOREIRA
ADVOCiADO

ESCRITORIO: rua Deodoro, o' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Parla Hotel.

apartamento 112
C. Postal, 110 Fone. 1277

Vende-se a casa na
U 58, da rua

Anita Garibaldi. Tratar à
ruo Brusque, n° 32
92 6 vs - 4

Não tenhas dúvida em de·
nunciar um "quinta-coluna��,
por mail; que pareça teu amI
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

o FLAMENGO DESISTIU
!; delegação do "Flamen go F.

C. ,campeã,o carmca, esperada,
ontem, em Porto Alegre, aonde de
veria proceder a 3 provas couse

cutivas, enfrentando o "Cruzeiro",
o "Int�rnacional" e o "Grêmio",
respectivamente, resolveu cance

l�r. a. temporada, alegando a irnpos
sibi lidade de transporte, visto não
haver conseguido com a Panair
um avião especial.

'

C0111 a desistência do clube gua
nabarino, também, nós, os floria
nopolitanos, . perdemos excelente
oportunidade de assistir brilhante
exibi cão elos renomados "cracks"
brns ileiros que envergaram a ca

miseta rubro-negra, como estava
mais ou menos assentada, para do
mi ngo, dia 28, quando retornasse
ao Hi o.
Todavia, até o presente momen

to ignoramos, se o quadro carioca
virá, ainda no próximo mês, ao
sul do país, antes de ser in i ciada
a temporada Iutebolistica do cor
rente ano.

A VISITA DO CORINTIANS
Após a mcmoravel visita que nos

fez o "Cor.in tiaus F. C.", vi ce-cam
pe ão paulista, uma chusma de co

mentários, tôdos favoráveis tem
surgido na imprensa e nas cstacõ es
emissoras paulistas, exaltando: so
bremaneira, o elevado nível elo f'u
teból local, e a lealdade da hospi
taleira gente barriga-verde.
Har lssimos, têm sido os gestos

desse quilate pôsto em evidência
pelo conjunto paulistano, procla
mando bem alto e a bom-tom, o
tratamento que lhe f'ôra dispensa
do em nossa terra, em detrimento
da maneira "algo rud c" ele trata
mento colhido na metropole para
naense.
E' possivel que lenha h-avi do

bondade por parle dos cor in tiauos,
mas, aquilo que à bôa rapaziada,
paulista foi surpresa, também há
si do dispensado a clubes de outras
plagas, tais como a paranaenses,
muito especialmente, e a gaúchos.

O catarinense bom no tratar, é,
também, excessivamente sincero,
até mesmo nos jógos, alega-se com

a vitória, quando esta se apresenta,
como também, reconhecendo a

derrota e por conseguinte, o valor
ds, seus leais adversarios.
Naturalmente, os elogios veicula

dos pela imprensa de São Paulo,
são a prova inequivoca elo concei
to mantido pelo futeból e pela gen
te bariga-verde.

BIGODE, O TAL
Belo Horizonte, 17 (E.) - O as

sunto palpitante do momento é, sem

dúvida" o referente à transferência
de Bigode para a capital da Repúbli
ca.

O Fluminense, fazendo valer uma

antiga promessa, insiste junto ao

Atlético, pela cessão do popular mé

d.io que, domingo último, se tornou já,
figura central do prélio com o Botare
go, graças à notável "pérformance"
cumprida na linha dianteira, mercê
da qual seu clube poude se armar e

ir buscar o brilhante triunfo rehabí
litador do futeból mineiro, tendo sido
o próprio Bigode o grande constru
tor do mesmo, com dois belos tentos
obtidos.
De acordo com o que já se sabe,

o Atlético cederá Bigode pela impor
tância de 50.000 cruzeiros. Os minei
ros, entretanto, esforçam-se no senti
do de evitar mais essa deserção de seu
melhor valor no momento, tendo sido
aberta num dos bancos da cidade uma

subscrição, afim de assegurar a per
manência do mesmo sem que sofra
prejuízo, proporcionandO-lhe uma im
portância equivalente à que terá se
rõr para o Fluminense.
Caso, porém. até o dia 28 do corren

te, a subscrição não tenha reunido a
soma considerada suficiente, então os
atleticanos terão que se conformar em
perder seu excelente defensor.

Os elementos colhidos pela Esta
tística .Militar são absolutamenr
secretos, (' servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los 011
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pela.
leis do PaíB_ (D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A destruição dC!s i!ldús�rias alemãs Agradecimento e missapela aVlaçao uliodo 't José Lupércio Lopes, filhos, irmãos, genros,
I

.f"
noras, cunhado e netos ainda acabrunhados pelo rude

William B. ZiH ... -autor do famoso livro I golpe que veem de sofrer pelo falecimento de sua sem-

eA próxima batalha aa Alemanha» I pre lembrada esposa, mãe, irmã, cunhada, sogra e avó
D. MARIA DAS DORES ROSA LOPES, falecida

\Yashing'ton - fevereiro - mês, constituiria pela prlmetra tal, é capaz lle voar à Em'OI}a I nesta capital às primeiras horas do dia 14 do mês.
I d d

-

êdi dCopyrfg'ht da Inter-Amerlca- vez um corpo aéreo capaz de, e regressar com 15 toneladas, corrente, agra ecem, e coraçao , ao seu me ico assistente, r.

na) - A chave do edifício da sómente com seus ataques Ior- de bombas. Outra eompanhía i Augusto de Paula, peios esforços e dedicação demonstrados na
"Nova Ordem" é o Reíeh, Se midáveis, obter uma decisão fi· aeronáuttea amerícana tem em] intuito de salvá la, bem como aos conceituados facultativos drs.
a cidadela nazista for posta nal e absoluta, sem o auxílio construção um avião capaz de I Djalma Moe llrnann e Edgard Pir.to de Souza pela prontidão
fora de combate, o Japão fi· suplementar de outras armas. transportar 50 toneladas de ex- I com que se reuniram em junta médica; aos seus médicos espi
cará numa situação desespera- -- plosívos através do oceano

I rituais mons. Harry Bauer e padre Frederico, que administraram
da. Vastas fôrças ínlmígas po- PROCUR.EJUOS UIUA DECI. Atlântico, com muita facili. os últimos sacramentos; aos vizinhos mais próximos da casa
deriam vibrar golpes íulmtnan- SÃO UIEDIATA ! dade, mortuária e que, abnegadamente, os ajudaram durante a en-
tes contra suas glgantescas lí· Se vibrarmos poderoso gol- fermidade; às pessoas que bondosamente lhes dirigiram palavras
nhas de comunicações. O Japão O construtor aeronáutico pe contra o "Eixo" agora, Ian-l de consolação; aos que enviaram corôas, grinaldas e flôres; às
seria obrigado a abandonar o americano Glen llIartin anun- eando à luta toda nossa hahili-I benemêritas Irmandades do S. Sacramento, do S. Jesus dos.
domínio sôbre os territórios ciou que está preparado para <iafle, determínacão e recursos, Passos, Espírito Santo e à Corporação dos Guardas da Aifân
conquistados na ;isi.a; e Ul� �t�. fabricar aviões rle 2�O tonela·1 bem Acomo a afirmação m�xima deg.8 que se fizeram representar no enterro; e Lna!mente aos

que contra o proprio terrítõrío! das, com uma capacídade de do gênio combativo americano, amigos, em geral, que compareceram, e aos que enviaram con
(las ilhas nipônicas, similar ao carga de 80 toneladas, desde a Invencível armada do ar, Ri-I dolências por telegramas, cartas e cartões. Outrossim, convidam
que anteriormente tivesse sido que aviões dês se tipo se tor- tler será irremediavelmente para a missa de sétimo dia, que se realizará no sábado, 20 do
desfechado contra a Alemanha, nem desejáveis do ponto de vis· derrotado, arrastando na sua corrente, às 7 30 horas, no altar do S. Coração de' Jesus. na

íurçarín uma decisão rápida. ta militar. O Douglas B.19, um Iragorosa queda as cidadelas Catedral Me tr o pol itana , antecipando a sua gratidão a todos.
Nossa estratégía na luta COU· modêlo puramente experímen- insulares do Th!icado. Florianópolis. J 6 de fevereiro de 1943

tra o Japão, durante todo o pe-
ríodo da próxíma "Batalha da -----------------------------

IIAlemanha", deverá ser apenas .....,....... �
<

de conservar nossas bases prín-
eípaís, procurando com os nos-

�Ofl"c;...na 1"f'I1ati'cni trar!f. i IIsos aviões e submarinos gol. ! � vU �
pear fundamente as enormes IIlinhas de comunicações nípôní- «ROYAL» icas, que atualmente se esten- i

g
dem, em forma de um funil, � Instalada modernameure e dirigida por técnico espe- �
numa distância de mais de ., 1 cíaltzudo, conserta e reforma máquinas de escrever I4.000 milhas. i e de contabilidade com absoluta garantia

�

j e modicidade de preços

11
Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

IVlactlé1dCJ & CiEl

'"

GASOGEt110S
TI PO -e. E. O."

Os mais aperfeiçoados e de melhor
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedores.
Peças cvulscs,

fFABRICANTES:GOLPES RÁPIDOS E
lUORTAIS

Poderemos travar a "Bata·
lha da Alemanha" e ganhá-Ia
pela sistemática e impiedosa
.destrnlção dos centros Indus- •

A Alemanha f: Es ta!insrado Itríals nazistas, num período de P Alt,41 Hitler, o rno rriaco , pre
tempo muito limitado, se nos --------------------------- tende sacrificar a noção a

dispusermos a dedicar todas

Ouro d 11·10-es catarl"nenses lemã para seu próprios ob-
as nossas energIas a essa ta- � jetivos, como sacrificou ...
reíu, A campanha deverá ser' U 200.000 soldados alemães em
concedida como um golpe fuI· Um dos nossos colegas do norte do Estado informa que Estalingrado. Tal é o sigmínante, para que a vitória se· o sr , João Bianchini entregou à Agência do BanCJ do Brasil, nificado do discursO de Goe
ja obtida dentro de meses -

em Blumenau, deis quilos e 85 gramas de ouro, vindos do Ri- ring no dia 30-declarou o
ou no máximo em um ano. .. beirão do 01.1rO e Porto Franco, município de Brasque, p' odu- conhecido comentarista ro-
Nosso objetivo final será ção essa de 14 dias de trabalho. diofônico Tangwe Lean, de

uma eoneentraçâo de 5.000 O mesmo senhor está trabalhando noutra mina locali- Londres Hitler continuoubombardeiros pesados, de 300 zada no município de Nova Trento, de onde já extraíu duas ele-por uma questão de
toneladas cada um, e com velo- toneladas de tungstênio. prestígio pessoal, negou se
cidade superior a 400 milhas Ainda não toram feitas pesquisas rigorosas nas cabecei- a deixar que o 6° exército,
horárias, que se revesarão con- ras do Rio Itajaí-Mir irn , onde se acham os Ribesrões da Areia, completamente cercado, a
tínuamente no ataque aos een- do Ouro, do Veado e do Times. legares êsses onde há muito ceitosse as condições de
tros vitais da indústria bélica ouro, rendição oferecidas pelosnazista. Quer atinjamos ou não E' aquela uma região rica, onde tainbém existe muito russos. O Fuehrer pensavaêsse obletívo não será de tão calcáreo". exclusivamente na sua progrande importância como o íu- pria sí tuoçdo e, sómenteto de nos esforçarmos para

I M P O S TOS I N D I C A L por isso, morreram muitasaleançá-Io, Cinco mil bombar- dezenas de milhares de aledeiros B-24, Consolídated ou mães. Agora, está tentandoBoeíng B-17 serviriam maraví- (dee, lei 2.371 de 8-7-40 e alterações fazer da Alemanha inteiraIhosamente aos nossos propô- A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, esta-
o que fez do e�ército cer-sitos e se sairiam magníflea- be!ecida à rua João Pinto n> 18, está habilitada a prestar in- cada em Estalingrado. Nomente da tarefa de reduzir a formações sôbre o pagamento e o recolhimento do IMPOSTO discurso do .:lia 30, seu porlaAlemanha a um montão de ruí- SINDICAL, bem como o preenchimento das respetivas guias. voz disse 00 povo alemãonas fumegantes. O prazo para o recolhimento do IMPOSTO SINDICAL a que o rriesrn o que se havia ditoUma frota aérea das propor- estão obrigados todos empregadores, profissionais liberais (rné- aos soldados de Estalingrações mencionadas, combinada dicos, advogados e etc.) e empregados, expira em 28 do cor- do .. (Estais cercados e em

com uma capacidade de subs- rente mês. inferioridade numérica. °tituição de 2.500 aviões por 98 17vs-3,
____________.:_______ socorro che,gara a tempo,

...................................... mas, para ass9gurá-lo, é

.:.. S E � A S :-. �e��d�á�ou��:r cd�a �:;:
nha façam t )do o esforço de
que são capélzes". Assim mi,
lhões de alemães deverão

• • morrer, simplesmente para

• padrões maravilhosos. iíníssim'o acabamento das melhores .. manter no poder Hitler e

i Ofábricas
do

PCíSS.S.lãOe.nco,ntroAdas nOSRbal0cãeSSdOa il::U:s co�!:�serC;::�i�. )�ma�!,• asa
'

• em toda a história, se pro
••.

.

• 'cedeu um tõo estúpido so-
.

• fi crifício das vidas humano_s,Diariamente recebemos novidaaes
•

nem qualquer outra naçao• RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 enfrentou um desastre tão
.. • terrivel com.o o que aguor-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dava a Alemanha. (B. N. S.)

GASOSll LiDA.
Rua da Conceição N.o 343 o SÃO PAULO

Cruz Vermelha
Brasileira

C3n\"OC) todos cs E'amari
tonas e Socorristas para
uma reunião na Séde da
Cruz Vermelha às 17 horas
de sexta-fe irc próxima (dia
19).

Dr. J. Madeira Neves
Secretário

Estão isentos de descontos para
« obrigações de guerra»

RIO, 18 (E.) - Fontes ofi
ciais informam que estão
isentos do desconto mensal
de três por cento, para a

compra das "Obrigações de
Guerra", os funcionários
pú hlícos, os extra-numerá
rios, cs contratados, os men
salistas, os diáristos e tare
feiros, federais, estaduais e

municipais, e tombem os as

sociados dos institutos e

caixas de aposentadorias e

pensões, que forem contri
buintes do imposto de ren

da, e ainda todos cs que
perceberem remuneração até
250 cruzeiros

Perdeu-se
Pede·se a quem achou um

certificado de reservista expe
dido a João Batista Berretta
Jor., o obséquio de o entregar
na D.O.P., que será gratificado.

Svs-S

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

teira diploIDRds) Atende na
Casa de Saúde S. S6bastião,.
das 10 às 12 e das 15 às 11
boras

Visite, sem compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no ediHcio onde funcionou o Banco do Brasil.

Novidades-JÓias-Vidros.eCri.stais-Porcelanas e artigos diversos para 'prtsente·s
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e

;O mais joven gral. de Tio Saml::��:�:;?:�,opl:17:�'�e�::ferente ao mês de fevereiro Ido corrente emo, I
--�-�i

I

lYashing'ton - fevereiro

-I'
n01'38 dívísões {lo exército, e

.

(Se'l'vi�o especial da Inter- êle a resolveu por um p:l.'OCeS80
-Amerieana) - J}Iar]{ 1Vayne que poupa tempo na orgnnísa
C,JaJ'k, que é com 4:6 anos o! ção e na preparação incluindo
mais jovem general do exércí- na mesma unidade homens ex-
t te-amerí

.

t . I
o nor e-amerrcano, eonquis ou perlmentados e recrutas bí-

'

êsse posto arriscando a sua vi- sonhos.
{la como representante secreto O general Clark nasceu em
das fôn;as aliadas na África do 10 de maio de 1896 em lUadi·
Node, para obter Informações son Barracks Nova' Iorque.Seu
vitais que facilitassem a tarefa pai era o coronel C. C. Clark.
de libertação daqueles terrítõ- Graduou-se na Academia de
dos, 'Yest Point em 1917. Seu fi]ho

cursa atualmente o primeiro
Há dois anos, quando o Con- ano daquela famosa instituicão

grosso norte-americano apro- de ensino militar.
�

vou o "Seletive Service Act", Quando os Estados-Unidos
visando a formação de um entraram na' prtmeíra guerra
grande exército, o general mundial, em abril de 1917, o
Clark ainda ocupava o posto de jovem Clark era segundo te- Jan Masaryk e os ratos que
tenellte:coronel. Sua ráplda nente, pertencendo ao 110 Re· abandonam o navio
p�·omoçao. resultou da dedlC�. gímento de Infantaria. Depois
çao perteíta c?� que cumprm de um ano de treino em Chi.

Numa das recentes irradiações
o �u {leVe\m�l��ar. domí eamaugua Park, Georgfa, em.

de Londres, o chanceler che-

S earac errs icas

�mmall., barcou com o seu reglmeuto coslcvaco, Sr, Jan Masaryk,

Ites do g'enel'a.I.Clal·k sao a co- para a Franca.
declarou o seguinte:

ragem, a habllídade, o tato, a
> "Nos últimos t-empos, sou

1l!-0déstia e lU extrema �ng'enho·1 Log'o .depois �e chegar à Eu. bemos que os ratos estão aban

sídade - segundo O tributo que: ropa, Clark fOI promovido a danando o navio. Começou a

lhe prestou o homem a cujo la· primeiro tenente e mais tarde temporada dos ratos. Na Fran

do êle combate, o general ternporarlamente, a Cal)itão.Fof ça , já houve uma série de re

Dwíght D. Eisenhower, eoman- ferido em combate e condecora. viravoltas políticas inesperadas,
dante em chefe das fôrças nlía- do com a Ordem do Coraeão de de verdadeiros saltos mortais.
das na África do Norte. Púrpura, por ato de bravura. Há Saliento: mortais. Eu mesmo

Alto, anguloso, magro, o ge- alguns anos foi promovido a recebi, nos últimos dias, duas

neral Clark se faz notar pela coronel. mensagens, por via secreta, da
brandura de suas maneiras. Fa·1 No princípio de 194:2, quan- parte de certos 'ratos' da nossa

la pausadamente. Não há ne-: do estava sendo formado o no. patria, que têm ainda possibi
le nada de bombástico. Está in·l vo exército, o coronel Clark foi ·lidade de ma ri ter contacto com

timamente familiarizado com elevado ao posto de brlgadeíro os países neutros. Desejam que
O conjunto {las minúcias quel general e chefe do Estado. eu pense que, na realidade, êles
constituem o sistema de recru- .ll'Iaior do general Lesley J}Ic nunca apoiaram Hitler e nunca

tamento e treinamento de ho- Nair, comandante das fôrças de quiseram cooperar com ê.e e

meus para o exército. terra. Foi promovido por mé- que, se colaboraram com os

O general George C. ]}faro rito a major general e enviado alemães, não agiram livre a es

shall, chefe do

Estado.luaior,',
à Inglaterra como comandante pontaneamente. Não quero men

deu ao general Clark a Impor- das fôrças de terra no teatro danar os nomes dessas pessoas
tante incumhêucia de formar de guerra europeu. porém, quero responder-lhes o

seguinte, Não acredito em uma

palavra vossa e sublinho 011

vossos nomes na Iieta negra,
acrescidos de um ponto de ex

clamação. Os ratos só merecem

ser destruídos por gatos, por
cães ou por veneno.

Por isso, aviso os meus com

patriotas: Coragem! A nossa

causa está em bom curso Acre
ditai em Churchill , Roosevelt,
Vargas, Sikorski, Stalin e Be
nes. Cuioado com os ratos,
porque são os portadores do
baciio da peste", (Do S. C. I

para ° ESTADO).

I Pro�ro�õ- i !J

�.�-"IDOMINGO, dia 21-' soiree
dansante, das 21 horas à meia
noite.
SABADO, dia 27 - ENSAIO
GERAL PARA O CARNAVAL
DE 19 '3-grande concentração
dos blocos e foliões do Lira.
CARNAVAL DE 1943 -Março
Dois retumbantes bailes à fan
tasia-Sábado, dia 7, e Segunda
feira, dia !:I,
Mesas à venda na Relojoaria

Mor itz. Cr $30,00.
Ingressos avulsos, para vrsr

tantes: c.. $50,00.

li história do rep�esentante
aliado na Africa

"A União Nacional dos Es
tudantes" enviou s nos do J A R A (j U Á
Rio de Janeiro. a importan- Foi nomeado para a

te separo.ta do jornalista o padre Otto Strobel.
Samuel Wainer "A vitória
do petróleo no Brasil", en Tomou posse, no dia 10 do corrente, a nova diretoria do
cerrando duas entrevistes <Clube Hípico de Jaraguá».
com o ilustre geólogo o rne-

ricano Glen M. Ruby, suges TU B A R Ã O

I tivamente intituladas: "E· O popular "Hotel do Cornérci.i" vai passar por uma reter-
,

xis te muito petróleo no 1 ma completa, afim de dar mais conforto à sua grande clientela.
B:::=:=:==i': Brasil" e "Eu vi o petróleo

I

-J.�V,'I b '1' " A ied d 'I "L'
•

T b
II

_- raSl luro . soc:e a e musIca lra u arcnense expediu nume-

Extraímos para os leitores rosas circulares solicitando auxílio para poder completar as

os seguintes tópicos do ern i- obras de reconstrução do prédio de sua séde, que, possivelrnen
nente geólogo do gronde te, será inaugurada ainda êste mês,
país amigo: "Se o Brasil �----------------------

; receber os equipamentos na

cessários, estará dentro de
um ano pr c t íco rnerrte in

dependente da importação
de petróleo" - O govêrno e

o povo dos Estados Unidos,
estão 00 vosso lodo, dispos
tos a levar avante a mais
sadia política de bôa viz i
nhança",
Gratos.

x

secreto

PUBLICAÇõES

* I
Já saíu do p r el o o número i12, do ano 60 do "Reforma-I

dor'. Agradecemos o ex�mplar Irecebido.

AVISO
DR. - JOÃO DE ARAUJO,
especialista - olhos, ou

vidos, nariz e garganta,
estCí atendendo seus c li

'

entes, no consultório, à
rua Vitor lVleirelles,

24 - Fone 1447
s v • 3102

A Estatística Militar, destinada II

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possivel, do apare-)Ihamento material das fôrças arma

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

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

LOÇÃO MARAVI.Caspa 1
LHOSA!

.,,-------------

GABINETE DEHTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Criancas e Adultos

Horário: Das 8 às n e das lIa
.

às 18 horas

Rua Vitor Meirele§f 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

�W��®tWíít·!'MM'tiiâWí&Mfilillii FiM

"O ESTADO" NOS MUNICíPIOS
função de coadjutor desta paróquia,

•

sem quebrar a linha da elegância! .r:
É grave êrro Você admitir que o calor ex-

�

cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decôro ou da elegância.

Especialmente agora, quando a ALFAIA
T A RIA BRITO. recentemente aberta. está exe

cutando, com notavel perfeição. ternos leves,
cômodos, distintos. ,

.-

«Relojoaria Royal» I
Rua Trajano n' 3

Anexa - Oficina mecânica
a direção de

sob

TREMEL --

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

aparelhos fotográficos. telefonas, etc.

SERViÇO PERFEITO E (jARAHTlDO

vs-51758

A proibição de aumento dos
de casas

alugUéis
Rio, 16 (E.) - Podémos

informar que o decreto lei
4.598, que proibiu o aumen

to dos aluguéis de casas,
foi ampliado, com a inclu
são de todas as locações e

sub locações totais ou par
crc rs, de imóveis, qualquer
que seja o fim a que os

mesmos se destinam, per
mitindo, ainda, que seja
inCluido no aluguel o valor
real das taxas de impostos
e

_ preço de seguro de fogo,
quando se tratar de locação
destinadas a fins comer-

ciais ou industriais,
vez que essas taxas
vam sendo cobrados
de dezembro de 1941.

uma

esta
a 31

DR. VITOR GUTTIERREZ
8.visa que reassumiu sua

clínlca, à rua FelípeSch
mídt n-, 34, das 14 às 17
horas.

Os elementos colhidos pe.la-]J:sta.
tística Militar são aOSOfuta:rn.euV
secretos, (> servem sómente a fíns
militares, Negar-se a fornecê-los 011

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pela.
leis do País. (D. E. M.). =1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DADOS ES'l'A'I'íSTICOS so-

e Notícias 4PO cE'oLN·QORESS.Eo NA,SIER1�c, .•ONo-l �IoIé8tiaB dos rins e coração BREBt�Iri!i:�Ii':\.li�l,"�AR-
.lI .A. A O TONlCARDIUM tônico dos rlns e do coração limpa 8 A morto do carrnsco Rheí-

Em a�sembléia ger'!l rea-, DE PROFESSORES 'I bexíga, 08 rins, as neteítes, areias, cólicas ren8181 aumenta 89 nlwrd-Itenlrich custou a vida
lizada dâo 19 do mes em

í
urinas. Tlril as ínchaçõea doa pés e rosto, hídropslas, f1il�1l de í1(' 7;)1 pessoas inocentes, ulém

curso foi eleita e empossa- Rio, 17 ("Est�Hlo") - 08! ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronqulte asmattce, dw] populações iutelras das aí-'

f d "ore' de to ! arterlo-escterose.da a seguinte diretoria, po - pro essores e e UC3u �. - -II R ia d 1- (leias de Lld:ice e Lezaky, pes-
ra reger os destinos do Tiro (lo o continente l'eUllu':se·ao I i eméi 10 . as �en.üoras soas essas que forám mortas
de Guerra nO 40 desta cn- I em uma grande convell�ao em E' o tôulco útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde parn víngar o carrasco Hey-
ptto l: Presidente' honorário, abril IHoÓX, iJ�o, em -SantI�g'o do perdida pela anemia, palídez, magreza, fli�tiO, flÔres. brancss. drIch e cnjos nomes foram pu-Ch 'I A lt convencao na regulado!' das visitas, das doenças do útero, ovárlos, evitaPrefeito Rogério Vieira; pre- o

I e. u ll�l_a �,� as hemorragtaa, antes '-' depois do parto; contra todas as enter- hHcuflol' pelos nazistas. Dêsse
sidente, Fernando Campos clOnaI, da União de Professores mldades das senhoras de qualquer Idade, número, a prutissão foi índ l('a_
de Faria (reeleito); vice-pre- d� �lllle resolveu co�Yocar o

Lesões do coração A asma tln em 393 caso!', enquant II nos
síderrte, Aroní Natividade 4 C,ongresso Amerleano de outros se pôde presumir que seP f rI I O Bra Use fi CACTUSGENOL especílícod C t '-ecreta'rio Gus- ro essores, para o nua •

I h d f lt d I lta õ b ti Íl';ltití fl de operários, :�f.��nllHhe os a '" , •

t contra bldropstas, pés no a os, li a e ar, pa p ç es, a ii" c'

t Z'm' rner : tesou retro sil J'á foi convidado por In er- i <ti f'
-

ít!
"

avo 1, ,
"

baí '" ] ll mento das velas e artér !UI� bronquite asma ca, a -ua pro issao. as 1'] mw-.; 10-
Hélio lVlafra Sohn (reeleito), médio da, em _alXaua C 11 em� lesões, cansaço, uelnas escaasas e dôres no coração, pontadas ram ; ;"Q eml}1'l'g'atlos 110 comer-
Conselho Fiscal: Nelio L.i- nesta capital. Esse Congresso e nos rins e Inchações. cio, 57 funcionários PlihH('os,49
gocki, Eugênio Vickietti, a ,�ontlllua�ao ddas grandes r�u- A 08 fracos e eon valoscentes oficiais, 30 professores lle esco-
Manoel Silva. Suplentes: Sto. moes de e?uca ores flue

, �em Devem usar o STEr\OLINO, Que faz engordar, aumenta o las primárias -e secundárias, 27
Andrelino Costa, Ioldori Ga send� re,ahzad!ls na Amérlca , vIgor dos müsculos e dos nervos, Fortalece o sangue nas pes- professores da L'niYel'si(la!lr;,2(jrofalis e Valdir Marcelino, O prnnerro fOI cele,brado em soaa anêmicas, Evita a tuberculose, eleatrlza os pulmões doentes comerciantes, 14 advogados, II1928 TI enos Alres o se com pontadas, tosse, dores no peito e n�fJ costas, pernas fr�ca�,Instru tor: 10 Sgto. Osvaldo , em li

30
'

:M: t: língna suja. Para li neurastenia, o deeãnlmo e a dtspepsla, a eugenheíros, 1) méd ieo«, � jui-
Cordeiro. gundo e�o 19-

'1' 9ge9m J' °Hn evr- convalescença é raplda. zes, 7 arquitetos, 6 estudantes,deu, e o t) em o, em ava- �ífiliH _ Reumat.ismo 6 empresários, 5 açouguelros, €)
na, onde foi escolhida a capl- hancárfos, 3 sacerdotes e 3 Ior-I d Ol 'I I'

- S PiRorHE1'INA é usada nas moléstías do sangue, sUlHa,ta o II e para a rea iznçao •
- nallstas.Entre outros, incluem-1" f'IlZlÕma", tumores, darthros, espinhas, íístulas, purgações ,erl-do 40 Congresso, Os temas rrxn-

das, c- ncros, escrófulas, reumatisillO.· se entre os executados os pre-dos para o próximo éertame único deOUl'l1tivo que limpa o corpo, tonrr!<18 e engorda. feitos (le 3 cidades, o adminis-são os seg'uintes: 1°) - defesa Uepml!tarias: todas as drogarIas de Sflu Paulo e mo. irador das Im>;elldas do "l)resj.da (lemocrac.ia; 20) - pl'oble- i I (lente" Racha e os seg'uilltesmas da educacfio e da cultura i 1,:lHOS funcionários do lmnisté�no continente=9 3°) _. nos!c,ão • ,

1 \ 'l� H 1�.

li � u � Y�í �'I! \R � Q l-)" 'I 'l. T T;1 ,t- UT �}� 1\ ,]f, II r��) (a l_?n�u ;Ul'fi: � finoseK,social, econômica e jurídica do I i:\. kJ � �1.l. "1 t '\..)' l'\ k' 11J\ l X'_; 1..-J. ,_ l.i � 'l1Chota, llIadw, lUnzancc e Lu-professor americano; 4°)

-,! Em au?! t.,lh Ue lntiD1a !Somente o MEIGYPAN, de vilr Vanc]{. Entre os l}rofesso-. - ,

1 •

Ol'g'3]uzaçao amel'lcaun (O ma·' grande podüi" h!gi1cnlen contra múlés ifi� c' lVi'1gio.3l:\!5 res da Ullhersidad-e, cumpreg'isíério; 5°) - contl'ilm:içuo do I !!uapeH1!8, irrH!\cõP;;j corrimeato"l, 1;101(>3 mencionai' os nomes de Baxaensino pura a criação (li1 econü'll alH� Ute�o-vêg!D318, metdteg e toda so.te <ie cto�mQas FelbcT, Josef Pata, Samal,mia continental; e 6°) - pro· I locais � gl'õoà� pre�6:rwhll"o, Drnlli'lrié! Pacheco, Rio, Storkam e VencI. Entre os ofi-hlemas que surgem com o tér-ll I ciais, figuram 1 g'enel'al, 2 co-mino da g'uerl'a e 11 ntitulle dos i ,
roneis, 8 tenente.coroneis e 8mestres diante deles. I ,.•••••••&••••••••••0••••••••••@0& 8••@........ majores •

Quanto à idéia das Yítimas,
figuram entre os mais joyens
dois de 17 anos e cinco de 18

�"""""""'OO<XXXlC<!OCOOCI\XXl"""""""''''''''''''''''t.oxlOOOCO�''''OOOOOOOO'''''''''''''''ooooooo,,,.cxx''''''''' anos; entre os mais 'velhos, aHOJE .. 5a .. feira HOJE mulher l''[ikuloya, de 75 anos,.XXXXXlÓp �'�-=,lOOIXX> OCIOOOOOOoooaooooOOCOOOCXl<l<OJ<"""'OO<A>O<lOO�
00000000,,,,,,,,,,,,,,,

Iyan WaItin, de 74 auo s e duas

CIN E ODEON IMPERI AL pessoas de 71 anos. O núme-
- FONE 1602 - - FONE 156i _ mero das localidades da Boê-

mia e da lUorávia, em que fo
ram mortos êsses infelizes, se
eIeya a 190. Um fato curioso e
que, em muitas cidades, famí

Com Dick Foran, Peggy Moran (Anthony Adverse) Com Fredric lias inteiras foram extermina-
e Eduard Cianelli March e Olivia de Havilland das, sem julg'amento. Cumpre

mencionar� por exemplo, a ia
Atualidades AtIantida n° 8 Complemento Nacional (D,F,B.) mília ltIikula, de 4: membros,

A voz do mundo (Atualidades) O ferreiro da aldeia Desenho em Brozany, ri, família do pre
_feito (le Dobrany, a família.
StehIik, em Kameny Ujezd, as:
famílias Novak e Bouzar, em.

Lovcice, a família do dr Jfola
l'ik, em ZIin, etc••• (Do S. C. I..
para o O ESTADO).

Ecos

•

Preços Cr, $3,00 2,00- 1,20 Preços: Cr, $2,40 e 1,20
Livre de Censura Imp. até 10 anos

........3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Comemorar-se-á a 1° de março
próximo o 20° aniversário da mor

te de Rui Barbosa. Nêsse dia será
realizada na casa que tomou o nome

dêsse ilustre brasileiro, uma sessão
solene, em que deverá falar o sr,

João Mangabeira.
..

.

O Presidente da Repú
blica assinou decreto, de
clarando de utilidade pú'
blica, paro desapropriação,
um terreno necessário à am·

pliação do pátio de mano
bras da Estação de Ioinvil
le, da Rede de Viacão Para
ná·Santa C:Jtarin;,

f---'
--_....-

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da luz

Horário: 9 às 1 Z e 17 às 18

A's 7 1/2 horas

Adversidade

O diretor geral da Fa.
zenda Nacional mandou
restituir:ao interessado, de
vidamente assinada, a car
ta-patente que autoriza a
Casa Bancária Metrópole
S, A,. a praticar operações
bancárias em São Paulo
com o capital inicial de SOO
mil cru�eiros.

*

CARTAZES o DIA
Escr. Edifício Amelia

Neto, sala 2,

I'
Res. Av. Rio Branco, 181

Florianópolis.
r--.-.-�':::w.w..-..�
ções de guerra, o sr. Celso Barreto,
diretor da Divisão do Imposto de
Renda, declarou 0 seguinte: "Em
relação aos militares, a situação dn
pagamento das obrigações de guer·
ra é idêntica à do imposto de ren

da. Isto é, os que contribuem para
o imposto de renda estão lógicameu
te sujeitos aI) pagamento das contri,
buições de guerra. A lei não faz ex·

ceções. Todos são atingidos pelo
tributo, salvo nos casos previstos
pela própria lei".

A's 5 e 7 1/2 horas

A mão da mumiao ministro da Fazenda aprovou
um parecer do diretor geral da Fa
zenda Nacional segundo o qual
"todo o estipêndio atribuido, em fo
lha, sob qualquer título, ao funcio
nário isento do imposto de renda,deve ser computado como remune
l'ação ou vencimentos para efeito
do recebimento de 3%, observado o
limite estabelecido no art. 1°" letra
ub" do decreto-lei n. 5.159, de 31
de dezembro do ano passado.
Ouvido sôbre se os militares es.

tão sujeitos ao pagaménto de obriga-

o «dr. Jacarandá»
no cartaz

Rio, 18 (E.) - Foi ajuizado
° inquérito policial pedido pe
la Ordem dos Advogados do
Brasil, contra Manuel Vieira
Alves, preto centenário, conhe
cidíssimo no fôro e imediações
como "doutor Jacarandá",

O velho preto, que será pro
cessado como falso advogado, é
muito popular e diz-se especia
lista em causas criminais e pa
péis de casamento. O "doutor
Jacarandá" fará a sua própria
defesa.

Comprai na Cf SA MISCE
LÂNE,à é sahp< "cnnnmÍí.:ar'

LEI A ISTO
OUVINDO :.. LAGARTAS
Há em Atlanta, Estados Unidos"

UIll médico, entomologista admirá
vel, que I':e especializou no estudo
das lagartas que atacam os frutos
e os legumes e tanto prejuízo cau
sam aos agricultores, O "trabalho"
elos insetos no inlerior dos frutos
tornou-se tão familiar aos ouvido,s
supersensiveis do cienlista que ele
ime-dialamente descobre se, por
exem'plo, uma maçã, externamente
perfeita ,está sendo atacada no seu
int�rior, e para isso procura am
pliar 0' ruído, para outros imper
ceptiveis, que faz a lagarta, Tais
estudos representam, ii primeira
visita, para os leigos, um modo ori
ginal de perder tempo. Mas, segun
cio se diz nos meios científicos, es
se conhecimento íntimo elo animal
voraz e destruidor permite comba
ter melhor os esiragos e preservar
mais eficazmente os vegelais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�DICADOR MEDICºPAZ 1----.-----
D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS Alvaro Moreira ,COfllpan�la «Aliança �a Baia •ro . -NARIZ GARGANTA �eu dois passos para .a frente. I F d.d 87 S#d BAIA• Esticou-se como

.

se qm�esse ap.a. � un . l! li em 1 O - te· e'
c •

,. t
.

t t d P f S nhar qualquer coisa no ceu, Sentiu - •

s;-SpeCH1IS a� assts en e o ro essor anson que estava sendo visto. Disse sirn- INCENDIOS E TRANSPORTESdo Rio de Janeiro. plesmente: .

I
Dados relativos ao ano de J 941

C I Pelo manhã dos lO AD 12
- Eu sou o Papa. C '1 I I" ,. d $ensu tS!4: A' t;rdeC1,'da� 3 àsC1"'6 A gente apinhada em volta dele RaPI a \'eall�a dO Cr 9.ooil.000,00

desandou a rir. eservas, rnars t: «$ 59000.000,00-------------
- É um doido. Responsabilidades assumidas, c IS 4.748.338.249,78Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em
- Doido? Por que? Receita c $ 34.198.834,90
- Pois não ouviu? A" 31 d d b $ 91 862 598 37
_ Que êsse homem se convenceu .�r:o em e ezem ro c ..,

de que é o Papa? Doido, por isso r l t SInistros pagos '$ '7.426.313,52
Ora, doutor! E quem é que se

con-I
8pns de raiz. (prédios e terrenos) $ 23.742.657,44

vence de que não é? T�dos nós so- DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.
mos Papas. Podem varrar as pala- �,'" '

nas, a certeza mantem-se igual. Já . � r a nClSCO deSa e AnISIO Massorra
encontrou algum imbecíl sem idéias? �
Conhece, por acaso, algum ladrão,

Iladrão mesmo? Quantas pessoas, que

pela o senhor sabe de cór, não lhe dís

Nae, seram já? : - Ah! você não me

compreende! - Ninguem é. Todos
julgam ser. Esta é a vida meu

ami-I,jgo. Não chame o homem de doido
o mundo inteiro. E que dê tempo?
Lembr e-se da Bíblia: Deus achou
boas as coisas que tinha feito. N

e-I
nhuma vaidade de Deus. Nenhum
otimismo. 'As coisas eram muito
boas. No sétimo dia, ao acabar a

obra, foi que cometeu o êrro desas- _

troso da criação do homem. Para
que, meu Deus? Para que? O

í

r res-

Dr. AU·
-

I:USTO DE PiAULA 0direetocrardl.odaHdoeSPidteal ponsável máximo da nossa velha

\I .M e extravagante família começou 10-

R íd
�.

C I ó
. . Florianopolis go por ser hipnotizado. Em pleno

esi enCHI e onsu t rIO: Rua VIsconde de Ouro Preto 51 sono, perdeu uma costela e ganhou
(próximo ao Teatro). uma mulher. Dessa mágica datam

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
os reis, os escravos, os pormenores

F'
. sem conta que, até às últimas ho-

ístoterapía: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta. ras, insistiam em espalhar isso
CONSULTAS: Dlaríamentes. às 11.30 e das 15 às 18 horas que as criaturas de 'coração descren-

Fone 1.644 te chamam de humanidade, - fenô-
---=-----::----- ... meno fragmentado e sem memória,

D J h· S h d
p ro longand o-se em incertezas. Ain-

rs, osep ma (wei son ��;::nfa����' : 1�����:!�0; �:��ia��
M E D I C A Ricardo escreveu um artigo sôbr e

O d h
"O Leite da Democracia", e p ri n ci-

oenças e sen oras e crianças piou assim: "Devo ter tomado ês-
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas se leite em menino". Tornou? Não

Rua P. Schmirlt. 39 íseb.) tomou? "Chi lo sá?" O fato é uue
------------ o professor Cassiano Ricardo �ão

D SAVAS LA·CERDA
morreu. Adão, depois de perder vá-

r.
-

_

.

rias ocasiões, morreu. Verificou-se

Ex-ÍI!terno do Serviç� do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
o óbito antes de Josué parar o sol,

ServiÇOS do dr. Gabriel de Andrade (Hio) e dr. Pereira Gomes (8 Paulo)
muito antes dos riscos que Galileu

Chefe da S
.

d Oft I I
.

d D
. andou correndo, muitíssimo antes

erviçe e a mo ogla o apartamento de Cristóvão Colombo descobrir a
de Sdúde e Hospital de Caridade América. Então, o embaixador dos

Clínica . médico-cirúrgica especializada de Estados-Unidos em Madrí, senhor

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e G Il'lRGANTA
Carlton J. Hayes, nem imaginava

... Que um dia, em 1943, faria lá aqu e-

Cons, Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 le discurso em que revelou a alma
Consultas: das 15,30 às 18 horas do negócio eixista : "Sei com que

Residencia: Conselheiro Mafra, 77-FLOR1ANOPOLlS. constância e assiduidade a máquina
de propaganda do Eixo manufatu-

l�ô1'ITUTO DI OJAUNUSTIVO ra histórias fantásticas. Sei, por
exemplo, que aqui na Espanha ffi-

CLIIICO ram apresentados os mais terríveis

O· O' I M II quadros das consequências da vitó-
r. Iii ma oe mlnn ria aliada: a intervenção em nome

Formado pela Unlversldado de de alguma minoria, o reinício da
Genebra (Sulca) guerra civíl, o reino do cáus, o ter-

Com prAtica n08 hospltaía eurooeu� rorismo e a vitória do marxismo e

Clínica médica em geral, pediatria, do comunismo. Eis o principal es

doença. do 818tema nervoso, apare- tóque no negócio do dr. Goebbels e
lho geníto-urínarío do homem seus associados,que encontram mer-

e da mulher cado apenas entre os tímidos e in-
Assistente Técnico cautos". Quando Adão morreu, a

Dr. Paulo·Tavares guerra iniciava a sua carreira.Guer-
C d R ra particular. De amadores. Caim

às ! ueso e adlologla Clínica com o tinha inventado o assassinato contradr. Manool de Abreu Uampanarlo Abel. Os profissionais, mais tarde,

I I
�&.O PauJo�d EpspeCiallzado em HI- separaram os imãos em dois lados:
� ene e �a e úblfca, pela Uníver- os que atacam e os que se deferi-IIdade do Rio de Janeiro. demo Nunca mais a família deixou

- Gabinete de Ralo X de ser família desunida. Coube ao

Electrocardlografla cllnlca
--

nosso século a glória de levar ao

�--_._--------� Metabolismo basal cúmulo a dolorosa separação, Cou-
�ondagem Duodenal be à Alemanha, pela primeira vez,

G b' o prazer de ser original. Importoué ínete de flsloteraola um austríaco, e o austríaco gritan-Laboratório de microscopia e do atrás investiu contra o resto do
análise cllníca planeta, com o enfeite

.

inofensivo
Rua Fernando Mach8do,' da Itália e a maquilhagem perigo- ---------------------.----

Telefone 1.195 sa do Japão. Porém, desta vez, os

filhos de Abel decidiram acabar
com a tradição. Pelas notícias exa

tas, em Casablanca se firmou que
a Alemanha, a Itália e o Japão desa
parecerão como nações guerreiras.
"Paz na terra aos homens de boa
vontade!"

Dr. MARIO �ENDHAUSEN - ������a��ode MediCina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

DOENÇAS DOS OLHOSCurso de Aperfeiçoamento e Longe Prática no Rio de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças, Quintas e sabndos, das 10 ás 12
horas: ii tarde, diariamente. das 15 às 13 neras

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fouo: 1467
Resldêuetu: Rua Presidente Coutinho, 23. Agências e sub-agências em todo o território nacional.

Sucursal no Uruguáí. Reguladores de avarias nas prin
cipais cidades da América, Europa e Àlrica.

Aoente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Scbmidt, n: 39

Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. «ALIANÇA»

SUB ...AGENClp S EM LAGUNA, TUBARÃO. iTAJAÍ,
BLUMl:NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Moléstias internas de adultos e crianças.Consultório: Rua Felipe Schmidt u. 38 - Tel 1426
Resldencla: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 - ·Tel. 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Crédito Mútuo Predial

Assassinado o ministro do
Bem�Estar da Holanda?

Estocolmo, 17 (R.) - O sr,

Van Ravensaway, ministro do
Bem-Estar-vSocíal, na Holan
da, e também prefeito de Utre
cht, foi assassinado por um

desconhecido, há dois dias, se
gundo informa o Departamen
to 'I'elegráfíco Escandinavo.
Londres, 17 (R_) Con-

quanto os círculos holandeses
de Londres não tenham recebi
do até agora confirmação das

notícias de Estocolmo, segun
do as quais um terceiro mem

bro do gabinete "quislillg'" do
sr, ll'lussert, o sr, Ravensaway,
foi assassinado, êsses círculos
frisam que é slguífícatívo o Ia
to de que a emissora de Hílver
sum tenha cancelado um co

mentário sôbre uma reunião
nazista que se ia celebrar dia
14, em Amsterdão.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
-

de Santa Catarina

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doençasde senhoras.

CONSULTORIa:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15
H horas.

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

Rua Traleno n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertllícado

ri. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiJloS usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

Paga todos os coupons das apólices Pederais e dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
C/C à díspoaíção (retirada livre) 2%
C/C Limitada· 5%
C/C A.iso Prévio 6%
C/C PraEo Fixo 7�o

Aceita procuração para' receber vencimentos em
I{a8 as Bepartícões Federais, Estaduais e Municipal,. -osDr. Remigio

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORia:
.

Rua feli pe Schm id t - Edifl· .----n-R-.-A-G'-RI-p-A-n-E-p-A-R-IA-'elo Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. Hua Vítor Meireles n' 26

Telefone n' 1405RESIDENCIA' CLINICA MEDICA
Av. Hercllio Luz, 186 Homens e Senhoras _ Mo-

- PllOne: 1392 -

léstias Nervosas - Moléstias

I Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante
----

FlIORTANOPOllR

Propdetários: J. Moreira & Cia.
- 5 de Fevereiro

Foi entregue aos pr estemisas HiId!J. e Ivaldo Brasil,
resi ientes e ID Florianór 01 i il, possuidoras

AI am Três casas à da caderneta n. 12.751, contempladas no sorteio de 4
og -se rua Cambo- de fevereiro de 1943, com o pramio maior, em merca-

riú s/o; contando cada uma dorias. no valor de Crs. $6.250,00.
dois pavimentos, tendo cada 18 de Fevereirocasa 5 quartos, sala de jan-
tar, sala de visita, garage, Mais um formidável sOrteio re-alizará a Crédito Mú-
quintal, galinheiro, 3 insta. tuo Predial, no dia 18 lIe Fevereiro (5aJeirll),
lações sanitárias, tanque de com prêmios no valor de
lavar roupa; instalações de I'r $6 250 00radio e telefone embutidas, "..,
etc. Tratar com o proprie- Não vacile. Adquira já a sua caderneta na séde da.

tário, Dr. Agripa de Castro I Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
Faria, à Rua Vitor Meireles de Ouro Preto n° 13. ".,.,.

n° 24, Consultório médico, I Consultas médicas grátisTelefone n° - 1405. C $20052 v_3Q'..,p__I!lII!S:Contribuicão mep.2I apenas p r':mr:�\%l.P'<lJ1l'.óill9!' .pu"o 9'_H-I'P' em. f'lf ��s De jll,,, /--_.--,;",,:._--:i- _.__ ."_. _
_.
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Um oficial que a história ho rará
A épica reconquista de Carcove

l\Ioscou, 18 (U. P.) Os viárias. É centro de uma In- I corpo, pois as fôrcas nazistas queda da cidade.
exércitos soviéticos, comand�- trincada rêde que se extende pela prhneíra vez

�

durante ai Os ohservadores militares
. <los pelo coronel general PhI- por toda a Ucrânia. A queda presente ofensiva russa, tive- desta capital ainda não uuíse
Iíp Golikov, alcançaram, dia de Carcóve é um

indíci.o de que ram excelentes comunicações Iram predizer onde termi�aria
15, uma de suas mais retum- a ofensiva sovíétiea, longe de da retaguarda para a vangunr- a ofensiva (los exércitos sovíé
bantes vitórias nesta guerra, enfraquecer, está ganhando da, porém, isso não impediu a tívos,
entre tentos e eslavos, ao cap- ------- -----

!,�[�r�: �:�:�r=' :a:�:�:'�;��: VI:�d��'-·�S·':-:::I��.,Ill ReduZidfoagoas cinzas a iábríca
(lade da União Soviética, após II -UV U. Adviolenta batalha que entrou na {( rianinOS»fase final com sangrentas re-

freg'as pelas ruas da cidade re- Rio, 18 CE.) A localidade de Paulo Froníin, antíga ROdeio,
tomada pelos russos. VULTOS & FATOS no Interior fluminense, foi abalada, dia 14, por tremenda ex

plosão e consequente incêndio (la fábrica de fóg'os de artifício
Adrilmino, de propriedade (los Irmãos ll'Iaurício. O local do
paiól da fábrica ficou como se tivesse sofrido um bombardeio
aéreo, tendo voado pelos ares mais de mil e quinhentos díua
mítes, Os prejuízos são calculados em cerca de 50 mil cruzei
ros, não havendo, felizmente, nenhuma vítima, !}OiR, sendo do
mingo, estava o 'local sem nenhum dos 400 operáríos que tra
balham na fábrica.

A captura de Carcóve dá no- PALAVRAS LOUCAS
Ante um retrato fotogênico ou não,

-vO aspecto à ofensiva sovíétí- de Adolf Hitler um nazista se apru-
ca de inverno, pois ficou com- mava e erguia o braço, em saudação,
pletameute esmagada a muito Hoje, na Russia, êle faz o mesmo,

famosa linha de inverno ger- mas em sinal d; rendição."
manlCa. Carcóve foi a chave Contado, pesado e dividido está ho
do amplo sistema defeuslvo je o império do bombástico Benito

alemão, o qual tinha seus ex- "Vassalo" Mussolini. Trípoli caíu co

tremes no norte, apoiados em mo um patinha e Turim, Milão, Gê-
nova e outras cidades italianas rece

Carcóve e em Orel, e no sul beram a visita da Cegonha, apesar
em Rostovo. A queda da capí- dos esforços do "Duce" para abortar
tal da Ucrânia seguiu-se em os planos aliados.
menos de 48 horas à ocupação E' que lá todos mandam e ninguem

mais se entende",de Rostovo, pelos exércitos *

moscovitas, recordando-se que Churchill e Roosevelt, os dois lide

Cursque, foi capturada aos oi- res, prometeram ao mundo desfechar,
to dias de fevereiro. A cidade em breve, grande ofensiva contra o

continente europeu, Será a segundade Orel ainda continua em po- "Bastilha", o outro "14 de julho" dos
<ler (los alemães, todavia os povos oprimidos.
russos apertam mais e mais o Hitler e Mussolini nada promete
seu cerco e cortaram completa- ramo o Mundo anda esquivo, Já não

mais confia nos dois "trapaceiros . .",mente a Iígação entre os rema- •

nescentes das tropas sitiadas e Rostovo caíu, Só os nazistas é que
os exércitos alemães em ação ficaram "pendurados" , .. no espa-
nas proximidades da cidade. ço . ,

*

A perda de Carcóve, cidade Mussolini, Hitler e Hiroito vão fa
com aproximadamente um mi- zer um pacto, Atribuir- a denota ao

Ihão de habitantes, é mais uma baixo moral de seus povoS".
severa derrota dos exércitos *

• • Finda a guerra de 14 a 18 o Kaiser
com que HItler pretendia levar foi para a Holanda plantar túlipasavante seu "dl'ang' nach osten" e rezar seu breviário,
(marcha para o oriente) e Saberá Hitler plantar túl lpas, ou

marca o terceiro vertice de um quererá voltar aos seus quadros ina-
• � , • prccíados ? , , ,

trtãngulo de vítórías russas, *

Primeiro, fo-i o levantamento Ao terminar .esta guerra, Mussolini
elo cerco de Leningrado; o se- (se restar vivo, .. ) irá escrever, por

gundo, a vitória na batalha de certo, suas memórias, Terá algo do
seu "Amante do Cardeal" e muito deEstalíngrado, e o terceiro, o suas patifarias",

"

grande triunfo alcançado ago- *

ra, A queda da cidade era espe- Hiroito comprou um quimono novo

rada desde que os nazistás ad- e �rranjou nova ração de ,arroz.
mitiram que a guar.da avança- _

Ele vae falar *sobre a DIeta, ..

da das fôrças russas havia
-

pe- "Os homens de govêrno não neces

netrado nos subúrbios. sitam de cultura" - disse Goering,
O comunicado especial emí- o Tarzan obeso do III Reich, em

1934,
.

tido, anunciando a captura de
Careõve, fez rolar por terra
qualquer possibilidade de que
os alemães houvessem evacua-
do a cidade, permitindo aos Ânlverlárlou
russos ocupá-la sem luta, POi8 Transcorre hoje o dia natalí
o comunicado expressou que cio do nosso prezado compatrí
houve intensa luta nas ruas, cio sr. dr. Rui Portinho de Mo
durante a qual os russos aní- rais, distinto oficial-médico de
quilaram duas divisões de tan- nosso Exército e pessoa de grano
qnes "Adolf Hitler" e de conceito na sociedade cata
"Reich" - formadas por trô- rinense.
pas de élite da "SS", assim co
mo a divisão motorizada
"Grande Alemanha". Além
dêsses corpos de fôrças, os rus
sos aniquilaram, também,gran
de número de divisões de in
fantaria e unidades especiais.
Furiosas batalhas de tanques
desenrolaram-se durante qua
tI'O dias e quatro noites, ao su
déste da cidade, enquanto que
colunas soviéticas avançavam
de outras três direções. Não
resta dúvida de que as fôrçasalemãs evacuaram a grandefortaleza situada no interior da
cida(le, porém, as fôreas teutô
nicas que ficaram p�ra dar
combate às colunas do 'general
Golikoy eram numéricamente
superiores 'a uma simples tro
pa para ações de retaguarda.
Carcóve é a primeira granâe

cidade no caminho da grande
ofensiva .l'ussa e a segunda ci
dade da Rússia no que diz res
peito às comunicações ferro.

E' que êIes, na Alemanha agem,
com os pés, ., ou com o cu tela ...

DR. SERTORIUS

Fazem anos boje:
O jovem Hamílton D'Alascio;
o sr. Moacir Gallotti;
a exma. sra. d. Júlia Ama

lia da Costa;
a srita. Maria de Lurdes O-

liveira;
o sr. Paulo Vieira;
o jovem Gerson Gevaerd;
a srita. Maria Iná Vaz;
a exma. sra. d. Honorina Li-

vramento;
a galante menina Marlene

Sousa, filhinha do sr, Otavio
Sousa.

HabiUtações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. dr. Antônio José No·
brega de Oliveira e a srita.
Vera Pinto da Luz.

Gentilezas:
Do sr. Ataliba Cabral Neves

recebemos atencioso cartão agra
decendo a nota a respeito de
seu natalício.

de

ULTIMA HORA
Petroleiro em chamas

CAIRO, 18 (R.) - Aviões
torpedeiros ingleses ataca
ram um .petroleiro italiano
no estreito de Sicília, dei
xundo-o envolto em chamas,

Movem-se os nlpões
Quartel Genera 1 de Mc

Arthur, 18 (R.) - Parece
que os japoneses estão rea

grupando sua. esquadras
para resistir a qualquer
golpe eventual dos a.liados
às suas grandes ilhas im
periais ou às suas princi
pais bases. Aviadores ame

ricanos ainda há poucos
dias descobriram uma divi
são japonesa, em que figu
ravam couraçados e porta
aviões, em evoluções ao sul
das ilhas

.

Truk (Carolinas)

Moveram processo
contra a welha rnãed

.Río, 18 (E.) - Um caso cnrto-
80 acaba de ter desfecho no>

juizo de direito da 3a Vara de,
órfãos e Sucessões. Trata-se c

de um processo de ínterdíção,
movido contra a víuva Rosa
Maria 'I'eresa, QLH!tro filhos de
Rosa, que é de nacionalidade
italiana, com 73 anos de idade,
eompareeeram a juízo, para
pedir que se decretasse a Inter
dição da viuva, por ]H·odigali-·
dade, alegando que a mesma se
aíastára ele seus filhos, mu
dando bruscamente de hábitos,
sugestlonada "uaturalmente"
IH}!· um ex-soldado do Exército
com "pouco mais de 20 anos"•.
lUas, dos quatro requerentes, -
três logo depois, vieram desls
tir do pedido, sob o f,undamen
to de que tal haviam feito por
sugestão de um cunhado,
A Curadoria de- órfãos, ouvi-,

da, ponderou que se devia pros�·
seguir com o processo, em vls->
ta de Ulll (los requerentes não
ter desístído do mesmo.

(redito M. Predial
Hoje, no horário de costume,

I haverá mais um sorteio da Cré-
dito Mútuo Predial.

Precipitou-se no Tejo'
Washington, 18 (D. P.)

Despachos de Lisbôa notícíamc
que quando uma composição'
de 11 vagões manobrava em.,

Barreiros, o último vagão des->
carrilou e, arrastando mais 5"
precipitou-se com êles no rio"
Tejo, indo atingir o vapor Vi-
tória que se achava atracado»
ao cáis.

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA .A. FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

300 alsacianos
BERNA, 18 (R.) - Foram

reforçadas as guardas da
fronteira, pois nos últimos
dois dias cerca de 300 [o
vens alsacianos fugiram
para a Su íçu , recusando se

ao serviço militar que deles
era exigido pela Alemanha.
Esses jovens foram imedia
tamente internados. Hipóes desembarcam

Chunquim, 18 (R.) - Os ja
poneses efetuaram ontem desem
barque na faixa marítima arren

dada aos franceses, no sul da
China.

o novo Delegado do
Tribunal de (ontas;

o leão de (hurchill
LONDRES, 18 (R.) - O leão

que fôra oferecido ao sr.

Churchill, quando de sua

viagem à Africa, acaba de
ser recolhido ao Parque Zo
ológico, conforme informa
'ção da Sociedade Zoológica
Britânica em sua reunião
mensal.

Perto de Tan!anrog
Moscou. 18 (R.) - As tro

pas russas estão apenas a 19
kms. do porto de Tanganrog,
sobre o mar de Azove.

Conforme noticiámos, che
gou, ontem, o sr. José Ala'.
cides Bonente, oficial ad
ministrativo, que vem ocu-

par em nosso Estado, o alto,
cargo de Delegado do Tri
bunal de Contos, tendo corno

assistente do Tribunal o

nosso estimado confrade sr ;

Antônio Accioly Carneiro.
O novo Deleqndo j á exer

ceu, em Santa Catarina, o'

cargo de assistente. S. s.

deverá, ainda, hoje, assumir'
suas novo.s funções;

Marilú morreu!
Rio, 17 (Estado)-Telegra

ma distribuido aos "Diários;
Associados" pela agência Me
ridional anuncia que a can

tora de rádio Maria d60'
Lourdes Melo, que teatére:
euicider se, faleceu, onrem ;

L{lÇÁOSubmarinos ingleses
Londres, 18 (R.) - Operando

no Mediterrâneo, submarinos
ingleses afundaram 6 navios de
abastecimentos do eixo, precisa
mente no golfo de Hamamet,
no estreito de Sicilia , no golfo
de- Tarento e em frente a Brin
disi.

J. EugênioMüller Filho e Oscar José Müller"
ADVOGADOS

RUA DO ROSARIO. 116. -. RIO DE JANEIRO.
Fõro em geral. Processos' em todos os Mínísterlos. Lega-

li7BÇão de jazidas, aguas minerais e quedas
dágua. Naturalizações.

6 nsvíes afundados
WASHING1'ON, 18 (U. P.)

- Foi anunciado que sub
marinos norte-americanos
afundaram, no Pacífico, 6

Novamente Lorient
Londres, 18 (R.) - A RAF

realizou novo e violento bom
bardeio de Lorient, base de sub
marinos alemães na França.

navios nipônicos e

ram grandemente
troo

avaria
um ou-

A Itália pede paz!
LONDRES, 18 (R.) A

rádio de Roma transmitiu,
ontem, o artigo publicado
por Virgínio Gayda, no qual
êste faz apêlo direto para
firmar paz em separado
com os aliados,

Cabelos brancos'
MARAVILHOSA 1
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