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Refugiados chegam Ià Africa . Mais gigante SamTioum parao ESTADO
Diário Vespertino Londres - Fevereiro .-

(In-I' O d dteraliado) - Um terceiro gru- pO eroso super....,couraça O «Iowa»
po de refugiados gregos ChegOU, Nova Iorque, 20 (U. P.) pressa possível. O "Iowa" tem são: o "New Jersey", "Míssou-«-
,rece.n�e�nente. a _Ruanda�rundi, Os est�leiros _da Ar�ada, em mais canhões .pes?"dos .

do quo I ri", "Winscosil�", o "Illinois'�
ternto�lO da,A�nca .Centr�l �o.bl Brooklm, �orao, muito em bre- qu�lquer navio jamais

c?ns-j
e o "Kentuchl ".

_ Infor,ma-�e"mandato belga. Oraças a im- ve, ao serviço da esquadra nor- truido. Entre suas pecas fIgu- (me a sua construcão esta mmdativa de vários govêrnos in- te-americana, o super-couraça- ram 9 de 16 polegadas. Tem to adiantada, no que se refereteressados e à assistência das do "Iowa", de 45 mil toneladas 244 metros de comprimento e aos planos. A largura do "10-autoridades locais, essas vítí- - um dos 6 dêsse deslocamen- 33 de largura. Os demais navios wa" - 33 metros - é pouco>mas da fúria dos ditadores po- to que os Estados-Unidos pre- de classe de 45 mil toneladas menos que a das eclusas do ca- .dem começar uma vida nova e tendem construir o mais de- nal de Panamá.útil à comunidade onde se re-

R.·edação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre CrS 45,00
Trimestre CrS 25,00

fugiaram.
Centenas de mulheres e cri

anças polonesas partiram tam
bém através da Rússia, Pérsia,

I Oriente Médio e África orien-ltal a caminho de Uganda. Es
poliados pelos invasores ale
mães e muitos dêles sobrevi-
ventes do terror nazista em

Varsóvia, os componentes de
190 famílias chegaram à Afrl
ca com a firme intenção de
auxiliar no esfôrço de guerra.
Um dêsses refugiados disse:
"estamos ansiosos por voltar à
terra que amamos, mas até que
chegue êsse dia teremos de tra- I
balhar e produzir alimentos e
armas para os soldados que es
tão em luta pela nossa liberta
ção" .

SECÇÃO'"'A NOSSA
o PENSAMENTO DO DIA

"O in terêsse fula todas as:·

línguas e desempenha fo:los'
os papéis, inclusive o de de-e-

I
sinteress:ado". - La Rache.·
Eoucould.

,.

A ANEDOTA DO DIA
- Sinceramente, o senhor"

me faz peno .. , Nõo subes
que O alcool rrru ta lenta
mente'?

- Mas eu tombem não.'
tenho pressa, �

O PRATO DO DIA
PUDIM MARMORE - Mis-·

ture três copos de leite corra.

uma chicara mal cheia de.
semolina fina, sal e casca

fina de um limão A' parte,
bota bem uma chicara de.
açucar com quatro gemas e,

uma colher de sopa de man
teira e misture aos poucos.
à farinha cozida. Adícíone
as claras em neve e mistu
re por alto um pouco de
chocolate derretido rrurn,

pouco da mesma massa.

Deite em fôrma untada e..,

asse em forno quente em ba",
nho mario.

Anúncios mediante contráto

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 & COMENTÁRIO·S
O PROBLEMA DE HfrLER

Mais e mais se torna aparente que
os planos de Hitler estão sendo di.
tados pelo perigo de grave escassez
do elemento humano.
Neste outono, tem êle precipitada

mente tentado conseguir resultados
decisivos, forçado por um problema
de efetivos militares que é tão ve
lho quanto a própria guerra - a
escolha entre o emprêgo de

SOlda-I
dos e a produção de munições.
A ocupação da França e a ofen

siva aliada no norte da África têm
exigido mais divisões do seu exér
cito. E o seu consumo de munições
tem sido tão grande que, muito
breve, ou terá êle de ordenar a
volta de soldados para a indústria
de guerra, a-fim-de refazer os seus

estoques de armas, ou terá de St
contentar com a guerra defensiva.
Em várias ocasiões, durante a

primeira guerra mundial, os aliados
e os impérios centrais foram for.
çados, por eminente escassez de mu
nições, a mandar seus soldados tra
balhar nas indústrias de guerra.
Foi sómente em 1918 que os aliados
puderam dispô r de quantidades su
ficientes de material bélico para
consumí-Io sem restrições.
Agora, a Alemanha e seus satélí

tes na Europa têm cêrca de 500 di.
visões em armas. Número tão ele-,
vado só poderá ser mantido no ca
so de uma vitória rápida em algum
dos teatros da guerra. A capacidade
indtistrial alemã ficou sériamente
reduzida com a incorporação de se
te milhões de homens no exército,
desde 1939. Os abastecimentos pro
duzidos antes da guerra e os to
mados aos países conquistados, fi
caram consideravelmente reduzidos
pelas perdas colossais na Rússia.
Em contraste, o aspecto, geral é

muito mais satisfatório para as Na
ções Unidas. A grande movimenta.
ção de tropas dos Estados-Unidos
está aumentando gradativamente.
Quando teve início a campanha no
norte da África, os Estados-Unidos
já haviam mandado para além-mar
800.000 homens. Mais 4.000.000 es
tavam concluindo sua preparação
para embarcar, e outros 2.500.000
estavam em vias de serem íncorpo-rados ao exército,

'

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane.
Iadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Aquí vemos, "em algum lugar" da Birmânia,
um "tank" de assalto britânico, que coopera com as forças
anglo indú- chinesas naquele setor , contra as forças agressoras

japonesas, (Clichê B. N, S. para O ESTADO).

OLEO DE RICINO "CONGO" Machado & Cia.
OLEO DE NOZES "PINTOR" PARA TINTAS

Agências e

Representações
(ai.. po,tel - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

E VERNIZES

OLEO DE LINHAÇA "DOG"

Aluga-se ótimar.
casa de mora

dia, em São Jo
sé, à rua Padre Cunha, 2 •.
Tratar em João Pessôa (Es-
treito), à rua 7 de Setem-'
bro, 398 -.

105

CasaEm lotas de 17 quilos e tambores :de 190 quilos
Sub-Igentos nOI principal,
munciplol do Estado.

17P.
Produtos da:

Indústria de Oleos, Tintas e
Vernizes LIda.

LOÇÃO !IARA.VI�(!aspa t
LHOSA! 6 vs-4�

A juventude no após guerra
tonares, fevereiro - via aérea - (B. N. ::» - O "D!!ilU"

Express", em seu artigo de fundo, fazendo c.on}e.ctura� sôbre.
as condições de vida, ao ser firmf!do, � armzst�cw, dzz qu�
"quando os rapazes regressarem a pátria, âepois de conseçut- .

rem a vitória trarão vitalidade à vida pública.
-» miste� preparar-se-lhes o caminho fácil para ingressa

rem nas profissões. Quando lidamos, alternativa1!l'e1}:te, co�,.
a vida e com a morte, como sóe acontecer na proiissão d? m�-

.

dico, não se póde, por um mometno, abandonar os ha7;!ztuaw
padrões. E um médico tem que sêr �em'pre um e;!'tendid?=: rs-:

"Entretanto" - continua o articulista - a âecisão
que foi anunciada esta semana, no sentido de encerrar todos:
os outros cursos de estudos, nas nossas universidade�, �n�
nos de apreensões, acerca do futuro reservado aos proiissionais:

'

de outras especialidades. .

Quanto tempo perdurará a guerra? Mais ou ano? Mals,'
cinco anos? Neste momento, não estamos mais ent:�gu.es ,� ta,
reia de instruir a nossa juven�ude nl7s art�s, nas ct�nczas nm-:
dicas, na literatura, na teoloçia, na Nosafta e nas Iinçuas, em- -

quanto durar a guerra. . _,

"Eis o que vem a ser a guerra, a d�struzdora nao soment�·
da cultura, mas da aquisição desta. A iina flor de .no!s.a moei

dade está muitissimo _ ocupada em escrever sua tiistoria, para:
ter tempo de instruir-se. E então, quanto P? futuro? ,A guer�a�.
da mesma maneira que presta seus beneticios, tambem ocasto-:
na seus sofrimentos. . .

Concluindo diz o articulista; ((Quando tudo estiner term't-·
nado, teremos ntão, a grande oportunidade d� torna; .acessi
veis as várias profissões levando em conta nuus o menta do'
que certas credenciais.

_ .

Os teoristas pedantes nao devem entravar o caminho. Os:
diplomas universitários não deverão pagar mais do que um

quinéo de emolumentos. O homm é o Homens".

Fábrica: TIJUCAS Escrt: Florianópo lis
r. Tiradentes 14·sob

C. Postal 22

106 15valt-2

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIARua Cons. Mafra 4 e 5 - FOME 1.6,2

Entrega I domicilio

Oficina Técnica
«ROYAL»Caspa I

!LHOSA. !
LOÇÃO MARÁVI.

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

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone. 1658

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 12 e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sala 2.

IRes.
Av. Rio Branco, 181
Florianópolis.

& CiaMachado
Alt.44

rf
I

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

Novidades-JÓias-Vidros-Cristai·s-Porcelanas e artigos diversos para presentes
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o JapãO este anu
JUIZO 'DE DIREITO DA CO�IARCA DE

TIJUCAS
Edital de Prnça, com o prazo de vinte

(20) dias
O' Doutor Maurílo da Costa Coimbra,

Juiz de Direito da Comarca de Tijucas,
Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc., etc,
Faz saber aos que o presente edital

de praça, com o prazo de vinte (20)
dias, virem, ou dele conhecimento tive

rem, que no 'ia 16 de março próximo
vindouro às 10 horas da manhã, o Ofi
cial de Justiça, servindo de porteiro dos
aud ítór íos deste Juizo, no Edifício da
Prefeitura Municipal desta cidade, levará
em hasta pública, porquem mais der ou

maior lanço oferecer, os bens perten
centes ao inventário do fi>nado Luiz Ca
sa Grande, que vão a praça a requerimen
to da inventariante Ana Montibeler Casa
Grande, para pagamento de impostos,
custas e mais despesas do inventário, os

quais são os seguintes: Um terreno com

cento e noventa e três metros de fren
ts com três 111il ditos de fundos, sito em

Aliança do Município de Nova Trento,
fazendo frentes em terras de herdeiros
ele Francisco Vargas e fundos no TI'a
vessão, extremando a Leste com terras
de Joaquim Leonadod e Oliveira e pelo
Oeste com terras de Damazio Antônio
de Azevedo com a área de qunrhentos
e setenta e nove mil metros quadrados
no valor de mil cruzeiros. E, para que
chegue ao con.hecimento de todos, man

dei o presente edital que será afixado
no lugar cio costume e publ icado pela
Imprensa, tudo na forma da lei. Dado e

passado nesta ciciade de T'ijucas .aos 16
dias cio mês de fever-an-o ele 1943. Eu. Ro
ciolfo Luiz Bucl1ele, Escrivão que o da
ctilografei e subscrevo. (Ass.) Maurí llo
ela Costa Co imbra, Juiz el Direito. Selos
afinal. Está conforme. O Escrívüo, Ho
dolfo Luiz Biichele.

JUIZO ·DE DIREITO DA COMARCA DE
'l'IJUCAS

�dital de Praça, com o prazo de vinte
(20) dias

O Doutor Maurillo da Costa Coimbra,
Juiz de Direito da Comarca de TIjucas,
Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc., etc.
Faz saber aos que o presente edital

de praça, com o prazo de vinte (20)
dias, virem, ou dele conhecimento tive
rem, que no dia 16 de março próximo,
vínduro, às 11 horas da manhã, o Ofi
cial de Justiça, servindo de porteiro dos
auditórios deste Juibo, no edifício da
Prefeitura Municipal desta cidade, leva
rá em hasta pública, por quem mais dér
e maior lance oferecer, os bens perten
centes ao inventário de Emília Rosa da
Silva e Marcelino Nazário da Silva que
vão a praça a requerimento cio inven
tariante Valdemar Berthems, para paga
mento cie impostos, custas e mais des
pesas cio inventário, os quais são os se

guintes: Um tenreno, sito no município
de Pôrto Belo, com noventa metros ele
frentes que as faz na estrada geral, por
quatrocentos ditos de fundos, que as faz
na estrada que segue para õ Sertão, em

terras de Francisco Pequeno ou traves

são geral, extrema a Sul com Manoel
Batista e a Norte com o lote n. 2, do es

pólio, a área de trinta e seis mil me
tros quadrados, no valor de trezentos

e sessenta cruzeiros. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, mandei ex

pedir o presente edital que será afixa
do no lugar do costume e publicado pe
la a Imprensa, tudo na forma da lei.

Dado -e passado 'nesta cidade de 'I'Iju
cas, aos 16 dias do mês cie fevereiro de

1913. Eu, Rodolfo Luiz Büchele, Escri

vão, que o daot.ilog'rafe i e subscrevo.

(Ass.) Maurillo da Costa Coimbra, Juiz
de Direito, 'Selos afinal. Está conforme.

O Escrivão. Rodolfo L�iz Biichele.

Máquinas de calcular e Má·
quinas de escrever

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

Plorianópolis
--------�._----���

·Cabelo" brancos 1 ,WQ.10
MARAVILHOSA 1

Banco "Inco»
Amanhã, às 11 horas, será,

solenemente inauguraéo nesta

capital, à Praça 15 de Novem
bro, o novo edifício do Banco
Indústria e Comércio de Santa
Catarina S. A. (I!'I'CO), orga
nização credit ária que em nossa

cidade obedece a orientação do
nosso prezado conterrâneo sr.

Acarí Silva. .

Somos gratos ao convite que
nos foi dirigido, para assistirmos
à essa solenidade.

Washington, 22 (United)
O Presidente Roosevelt reite- ra, a sua declaração foi uma nhamos a ajuda de Deus". Re
rou a promessa de que o Japão espécie de promessa pessoal trucando, imediatamente, a
será bombardeado este ano, e feita à esposa do generalíssi- senhora Kai-Shek expressou,
bombardeado intensamente, ao mo. Por sua parte, a senhora sorrindo, que "Deus ajuda a

formular declarações, numa. Chiang - Kai - Shek expressou queles que se auxiliam".
roda de jornalistas, a cuja reu- que confia plenamente na pro- Em uma das mais prolonga
nião compareceu a senhora messa do presidente de que se das conferências na Casa Bran
Chiang-Kai-Shek. Roosevelt fi- intensificará a remessa de ma- ca, a senhora Chiang-Kai-Shek
zera promessa similar, no dis- teriais bélico á China. fez uma declaração e respon
curso que pronunciou sexta- A sequir, o presidente Roose- deu a numerosas perguntas
feira passada, e que foi trans- velt manifestou que será au- dos repôrtres, dando mostras
mitido pela rádio-telefonia pa- mentada a ajuda que se está de uma grande desenvoltura.
ra todo o mundo, quando rene- vrestando à China e se estabe- Ao sugerir uma jornalista que
lou que os aliados têem o pro- IZecerão cases importantes nes- os recursos humanos chineses
pôsito de iniciar uma ofensiva / se país, para operações diretas não são aproveitados no çrau
contra o Japão em 1943. Ago- contra o Japão, "logo que te- máximo, a senhora Chian(l-------------------------�-----------------------------------------------------

Kai-Shek respondeu, energica
mente, dizendo que os chine
ses não podem lutar sem ar
mas. O presidente Roosevelt
assegurou, por fim, que a po
lítica de Washington é conver
ter a China em uma das mais
importantes bases - talvez a
mais importante - para as o

perações contra o Japão. Com
respeito à data em que terão
início os ataques, o primeiro
magistrado expressou que tan
to quanto as autoridades chi
nesas, espera que estes sejam
desfechados com a maior bre
vidade.

o QUE SOU8fl10S 'CARTAZES DO DI,A
XlOIXXJOO�o:x.cnacon�ccxx::.::ooo::::oocxxXJ�.:xxxxo:xl�COCXJOOOO 0CXXlC.ClXJ�
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IMPERIAL
-- FONE 1587 -

CINE ODEON
FONE 1602 -

Preços: Cr. $2,00 e 1,20
Livre de Censura

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

CAMPEÃO GOZADO
Com Wayne Mor.ris, Joan
BIondel1 e Pat O'Brien

Nancy desvenda um
crime

Com Bonita Granville

Legião de heróis
(Technicolor)

Com Gary Cooper e Madeleine
Carroll

f\JOTAS CARIOCAS
Do Correspondente Especial AMORIM PARGA.

LIBERDADE QUE TARDA
Rio, - A guerra civil na te.

-Espanha foi o primeiro test Os republicanos espanhoís,
que a Alemanha e a Itália rea- que foram os primeiros euro
lizaram conjuntamente para peus que enfrentaram o poderio
apurar com precisão até onde bélico nazi-fascista, continuam
ia a capacidade de reação dos a pagar nos campos de concen
Estados democráticos, bem co- tração pelo grande crime de te
mo a eficiência da quinta-co- rem combatido os exércitos ei
luna. Todas as trombetas nazi- xistas. Já é tempo de lhes ser
fascistas haviam espalhado no feita justiça. Se fascistas co
mundo inteiro que o govêrno nhecidos, aqueles mesmos que
legal espanhol era comunista, ajudaram a entregar a Françaseguindo estritamente a orien- aos alemães, gozam perfeita li
tação emanada de Moscou. As berdade e até são contempla
forças revolucionárias, segun- dos com altos postos, por que
do a propaganda fascista, nada manter-se' presos ainda os lu
mais eram que uma verdadeira tadores anti-fascistas?
cruzada para afastar o perigo O govêrno americano bem
vermelho com toda a sua cau- poderia ter a iniciativa sírnpádaI de atrocidades do conti- tica de promover a libertaçãonente europeu. Esmagada a co- daqueles batalhadores cujo
ligação soviética que domina- concurso não será demais nas
va a Espanha, afastado estava fileiras democráticas. d N b 21e ovem ro, .

o perigo comunista por muito Victor do Espírito Santo 109
tempo do Velho Mundo. Mui ta -=-==:;;::;:;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_.gente acreditou sinceramente
em tais balelas, como também
muita gente, de indústria, ne

las fingiu acreditar. Aqui mes
mo no Brasil, todos aqueles que
não chamavam Franco de li
bertador eram apontados como

bolchevistas. Não havia argu
mento capaz de mostrar que os

fatos não eram como os fascis
tas por sua disseminada quin
ta-coluna faziam espalhar pelo
mundo. Os legailstas espanhois
eram porque eram comunistas
e visavam bolchevisar o mun-

, do.

Atualidades «O ,Globo» 2 x 1
Quem sou eu? (Desenho)

Preços Cr. $2,40·1,20- 1,00
Imp. até 10 anos

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

CONVITE
o BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE S. CA

TARINA S. A., Filial desta Capital, tem o prazer
de convidar as autoridades, o comércio, a imprensa e

o povo em geral para asssistirem ao ato de inaugura
ção de sua nóva séde, à Praça 15 de Novembro n. 9,
que se realizará às II horas do dia 23 do corrente.
108 1 v-I

REVISTAS Entregues a domicílio. Fa
çam seus pedidos na agên
cia Progresso, à Praça 15

5 vs -- I

l
1 --_I

Sem ser reservista tirnenhum

lOfícioU
à Federação _14etropoli-

atféta poderá campe tana de Futeból .sólicitando a

RIO, 22 (E.) ._ A Confede- transferência/�âe jogadores pa
ração Brasileira de Desportos ra[i��n8êS e, ao mesmo tempo,Hoje, tudo está devidamente
envio� I circular � todas as fe-I pc;dín?O licença p�ra experr-

explicado, não mais havendo derações desportivas do pals, men.ta-Ios na excurçao ,!ue ora
quem de boa fé acredite naqui- que lhe estão filiadas, obser- realiza nos campos de Sao Pau-
lo que então se dizia. Líderes vando novamente que, de acôr- lo. Os jogadores do Paraná Em B. Horizonterepublicanos exilados em vá- do com a letra "a" do artigo são: Jofre, e Zaneti, zagueiros, B. Horizonte, 22 (E.) -- O
rios países democráticos, in- 18 de seu Estatuto, não pôde e o ponta-esquerda Eurico. «S. Cristóvam", .do Rio,'clusive aqui mesmo, na Amé- ,

,
.

f"
ser registrado e consequente- derrotou ao ((Cruzeiro' , on

r ica do Sul, cooperam e icien- nt ã
'

d . .

4 1temente na luta contra os ban-
me

.

e n o po 5' �a:t1clpar de tem, por a .

dídos totalitários. De Gaulle'l qua�lq�er cOldllPetlçOes, f.to.do Mova '�rento F.�. x Malaria F.C.
T balharã dez horas

assumindo o contrôle da África
o a e a, a�� or ou pro ISSI0- No logo reahzado ontem no ra _

Ocidental Francesa, teve como na], quet. nar, I=rov�r, perante distrito da Trindade, entre o por dia
um dos primeiros atos o cuida-

a :espec_iv, Federação, se achar Nova Trento F. C. e o Malá-
quites com/

.

ilit A

do de libertar os republicanos , 7' o serv.iço _

mi 1 �r, ria F. C., aquele venceu a este

espanhois que alí se encontra-
na fo�ma .da comumcaçao feita oela alevada contagem de 8 a 1.

vam internados em campos de Pior clfcu�ar de 23 de junho de O quadro vencedor estava

concentração, por ordem do 942. ' assim constituido: Romalíno,
governo fascista de Vichí. O i Chavinha, Lolodo, Miro, La-
mesmo gesto, porém, não' tive- Três ;l"lgadores do Paraná marque, Nenem, André, Mati-
ram até agora as autoridades

.

no América as, Teodoro, Valdir e Apari-
, que controlam a África do Nor- RIO� 2?/ (E.) - ° América cio.

Futebol
Em Santos

Santos, 22 (E.) O
'(Santos" foi ontem vencido
pelo "Vasco", do Rio, pelo
score de 1 a zero.

Rio, 22 (E_) - O ministro'
do Trabalho deferiu o pedido
da Companhia Fiação e Tece
lagem de Malha, autorizando-a
a prolongar para 10 horas o

trabalho normal, visto que sua

produção interessa às fôrças
armadas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR ME ICO Que velório!
---.a � �__�__ .....

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
-NARIZ, GARGANTA------------------,----�-----

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
ensu tas: A' tarde, das 3 às 6

Seis horas c vinte e nove minu
�os num trenzin ho emip iégico, por
uma paisagem cochilando. O viajan
te queria dormir. Foi para o hotel.
o único h o lel do lugar.

- Um quarto.
Sorriso largo do hoteleiro:
- O senhor teve sorte! Ainda há

um, vago. Amanhã é o jogo do nos

so clube com o Clube de Santa Bár
bara. Os craques de lá e os diretores
estão hospedados aqui.

- E o quarto é bom?
- Magnífico l Venha ver.

F'oram, Ao examinar a cama, (J

viajante viu um percevejo no leu
çól :

- Oh!
° hoteleiro vira melhor, e sosse

gou-o:
- Está morto. Este não faz mal

pela OI ninguem.Nac. _ Fico.
Picou. Não quis jantar. Não quís

mais nada. Apenas, dormir. Dor
mir! Dormir muito! Dormir o sono

iodo que trazia até na conciência!
Nem teve tempo d e pensar em pija
ma. Jogou a roupa numa cadeira.
Mergulhou na cama.
Houv o a noite, uma noite de certo Idif'ereu tc da que o poeta chamou de Iirmã .12 razão C irm� da morte..0t; Ita lv ez írrua l. Não ser. O que sei e.

que, mal amanheceu, o viajante SUf-

Dr. A-U- r.USTO DE PAULA Diretor rla Hospital ,\iu d i an te c:o hoteleiro, com três
\I - de Caridade de �'uijos de menos. Os olhos escorre.

Floriiln!lpolis ';'avam pela cara abaixo, em duasResidência e Cousultórío: Rua Vtsco nde de Ouro Preto 51 �lheiras fundas, imensas. Pálido.
(prÓXImO ao Teatro). Trêmulo. Quase não conseguira an-

Cirurgia geral e Doenças de s enhcras. dar. O tipo do moribundo que veio

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e llltra-Violeta. Il.;uscar u.m� vela.
CO ULT S· D'

.

à . �
.-

às 8
- Está aoente?!NS A. Iartamentes � 11.30 e dali b !; 1 horas A resposta saiu como irradiada,Fone 1.644 rouca, cheia de estática:
- Não pude dormir. Passei a

noite me cocando.
.- Frieira?
- Per cevejo ...
- Como? Pois êle não estava

modo?!
-- Estava. Aquele tinha morrido.

Mas que vclório '

Lembrei-me dessa história hoje
porque, em diversos lugares, di
versas pessoas me disseram que, se
Hitler morresse, a vida melhoraria.
Foi Hitler quem, mentindo sempre,
pôs a humanidade assim, aflita, de
sorientada, com o abafamento da
inteligência. Hitler fundou o imo
pér io da mediocridade. Todo ho
mem que existia em função da fôr
ça adquirida, sem nenhum realce
por falta de outras matérias-primas,
subiu de repente no regime em que
pensar se tornou o crime peór. Um
modo de governar, que os italianos
aceitaram por exagero teatral, de
comêço, e que iam atirar longe com
a adesão do próprio Mussolini, ago
ra escravo também de Hitler, e

escravo sem vergonha, - tal modo
de governar, não de chefe de estado
e sim de agente de polícia, só servi
ria para a Almanha, onde ordem
significa submissão, e disciplina é
sinônimo' de estupidez. Entretanto,
a moda pegou. Povos que sofrem,
como o polonês, se curvaram aos

chefes plagiários do nazismo. Até
na França, até na Espanha, até em

Portugal a inflexão chegou. E da
nossa América tentava se aproxi
mar, o que levou o governador da
Província de Buenos Aires a dizer
para o continente inteiro: que o to
tal itár ism o é contrário ao sistema de
vida argentino.
Nunca os povos se metem

.

nas
aventuras dos senhores de um mo

mento. Porém os senhores de um

momento, na pobre Europa refleti
da na geografia universal, arranja
ram discípulos mesmo entre os ino
centes. Durante muitos anos, não
adianta Hitler morrer. O mundo

I.'continuará se coçando, e repetindo
como' o viajante;

- Aquele morreu.--,-lU,as que ve- ilório! � �

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consult S Pela manhã: às terças. nuíntas e sebndes. das 10 ás 126 huras: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho. 2R.

OLHOS

Dr. MARIO WENOHAUSEN - ��������ode Medicina d'a Universidade do Brasil)
do Serviç_o de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Bx-interno

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmldt n. 38 - Tel. 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 'I'el, 1523
Borario - Das 15 às 18 horas - FLOr�IANOPOL1S.

Jesephíne Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras' e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Dra.

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-Interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreíra e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de�Saúde e Hospital de Caridade

Clínica médico.ciríll�gica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cons. Rua Felipe Schmidt. 8, Fone 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Resídencla: Conselheiro Marra. 77-FLORIANOPOLlS.

III
tl'lSTITUTU UE OlA6NUSTJctI

CLINICO
Dr. Djalma Moellmann

I
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
'Com prática n08 hospltals europeusOtínlca médica em geral, pedlatrla,
doença! do sistema nervoso, apare.lho geníto-urínarío do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr, PaulO Tavares
Curso de Radiologia Cltnlca com o
dr. Manoel de Aoreu Campanarlo

I
11 horas.

I
Silo Paulo). Especializado em Hj-

HESID�NCIA: zíene e SaÚde Pública, pela Untver-
Almirante Alvim. 36 Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio XTelefone n. 751. Electrocardiografia clínica
;.....------------...... Metabolismo basal

I" � ondagern Duodenal

0111'. R8mJ'g'�lo 0, blnete de tisioteraoia
• ""' Laborarór io de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando MacDl;ido,'

Telefone 1.195

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
terax. PartoS' e doenças

de senhoras,
CONSULTORIO:
Rua Trajano, R:i.

Dlarlamente das 15 às

CLINlCA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO :

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

RESIDENCIA'
A v. Hercllio Luz, 186

- Phone: 1392 -

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' .26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante�--------------'..--..--------------
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Alvaro Moreira

Os órgãos da Estatística Mih r
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci.
mentos. (D. E. M.).

Alugam se Três casas à
-

rua Cambo
ríú s/o; contando cada uma
dois pavímentos, tendo cada
casa 5 quartos, sala de j an
tar, Bala. de visita, garage.
quintal, galinheiro, 3 insta
lações sunltártas, tanque de
lavar roupa, instalações de
radio e telefone embuttd-is ,

etc. 'I'ratsr com o proprie
tário, Dr. Agr+pa de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
no 24, Consultório médico,
Telefone n° - 1405 .

52 v-32

o nazista teniou sueernar
ii policiaRio, 22(E.)-Foi submetido a julgamento no Conselho Per

manente de Justiça d a Seg und a Auditoria de Guerra o proces
so instaurado contra George Pietz, alemão. processado pela De
legacia de Estrange.ros, por haver tentado subornar um inves
tigador da polícia, com o objetivo de colher informações a res

peito de dez alemães, que transitaram pelo Rio. procedentes. doPerú. O promotor Augusto César Sampaio acentuou que a rus

tiça comum se julgár a incompetente para conhecer da espécie,
por intender que não se tratava de simples delito de suborno,
porém de outro mais grave, como seja, o de espionagem, pela
que cabia à Justiçd Militar d el iberar , A seu ver, o órgão com

petente era o Tribunal de Segurança Nacional, opinião essa que
foi homologada pelo Conselho, tendo o auditor Darci Roquete
Vaz providenciado imediatamente pelo encaminhamento dos au-

tos.
-

Duéra nos seguintes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO -;- ACI
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARITIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CiVIL.

CAPITAL IHTEGRALMHHE REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')Séde :

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Postal. 172
Telegramas - «Vi sr.n 3» - Fone., 11')2

- FLORIANOPOUS -

Sub-agentes nos _principais munkíplos do Estado

'---------------------------------�
��'---------------------------------------------

As aut·.rridades responsáveis pele
fiel e.xecuç·ii� das Estatísticas Mili·
�ares podem e1.(igir, �empre �ue hon
ver dúvida qual!1to a veracidade de
qualquer inform;llÇã.o, que cada ín
formante prove n'.. que declarou. A
má-fé constitue cdme contra a se

gurança nacional. (J). E. M.).

A Estatística Militar, destinada II<
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos 09:

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar co-n
tra o Brasil em Iruerra. (D. E. M.).

R e p r e s e n t a ç ã o
\

A maior FABR'ICA DE FOLHINHAS, estabelecida há
meio século, oferece ótiimas c.omissões a representantes e via

jantes na Capital e no \ Interior.
Peca com urgêr-1Cia esclarecimentos e MOSTRUA'RIO

A' CREDI�TO diretarrlente da Fábrica.
TUPY - c-. Postal, 1943 - São Paulo.

/

I
vs - ti
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Direitos da Argentina sôbre ilhas Antárticas
Buenos Aires, 20 (U. P.) ,- A acerca da inclusão das ilhas, ganismo que mantem relações

diretoria geral dos Correios e Malvinas e territoriais cons- com o "Bureau " Internacional
Telégrafos dirigiu-se ao Bu- tante na declaração do govêr- da União Postal Universal, de
reau Internacional da União no da Grã-Bretanha sobre as levar ao conhecimento dêsse
Postal Universal, com séde em colonias e terrrtórios sob sua organismo internacional a e

Berna, uotírícando e solicitan- soberania, encarregando a Di- xistência de tal resolução, o
do-lhe para que leve ao conhe- retoria dos Correios, que é o 01'- que é feito dêsse modo.

�����s ��s re�:l�ilda;Sor��:��: ----IV' ":;;B'!','ili•.i"""":' """·'iS": rJI/fJ r» _/�'A

mo, uma resolução adotada pe- ; � "1 í% '�!.1$/�la chancelaria argentina, a rJJ' A' 7"respeito dos indiscutíveis di- .,
.

.. A�,nLIIO I'reítos que possue a República L··" ". '".

�.:
'

.. ,"_ NAO DISPENSAM �YU

IArgentina sobre as ilhas Mal- �
vínas, Georgia do Sul, Orcadas '" � Lavolho refresca, cla-

reia, alivia os olhos.B demais territórios e mares
) (. Torne seu olhar lím-

IIque correspondem a zona An- .

fa-�� - �Há tempos o organismo in-

I C
' ,

ternacional postal acima refe- I· o nsuttas rné drcas g-atrs
rido fez saber à Diretoria dos ������c�o�n�tr�i�b�u�iç�ã�o�m�e�n�s�a�I�a�p�e�n�a�s�C�r�.�$�2�,�O�O����_Correios que o Conselho Fede- =

ral Suiço informára aos Esta-

LUG liR P fiR II 6' EURO'P II��! �:e�c�rO;o ��n��ii!l� ��:�� --.----,----.--- -

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

'.

n
.

N H M
<

H
nicação da Legação Britânica f

..··.,·'...."·,···"..��--m...

.._� Ina capital suíça ,indicava-se a í n 1
li! ....

R 1j i Iratificação, por parte do Reino � {(Ele, c Joarla �oyal) ;Unido da Grã-Bretanha e da � r

Irlanda do Norte, - da

con-I- Rua Trajano n' 3 "l:, Noua Iorque, [euereiro _ De ve,:: I curando-nos basial' a nós mesmos,venção Postal Universal e do � em quando surgem interpretacões isolando-nos dentro das nossas
acôrdo relativo a cartas e cai- . Anexa _- Oficina mecânica sob ! que dão a Europa como def iniliua- [roniciras moritimos, como se fosse

J d 1 � di
-

d mente perdida e liquidada. Sua CI'i- possível já 'agora o isolamento deu-xas C0111 va OI' ec arado que B a Ireçao e
se seria sem remédio, e a civiliza- Ira do nosso globo pequenissitno,-compreendia as colônias e

ter-I
.., ção, que por longos séculos ilumi- POI'!Jlle ver na Europa um orça-ritórios de domínios, proteto- T R E M E L nOll a [ac e da terra com a sua cul- nismo moribundo? Não é a primei-

rados e territórios sob a sobe- • itrru e o seu brilho, não voltará /l ra vez que a velha civilização es-
.

d b
. A • � ''I. � 1:1 • �.l dar trutas. Outras novas estariam lremece nas fundações, 011 vê porrama e man ato rttân ico, k'.par!:Haã'..la �ara concertar ne�i1stradoras. l�umera-

, I destinadas a tomar-lhe o lugar. Já lerro lodo o seu edifício destrnidomencionando-os numa lista, in-I deras, vítrnlas. máquinas de escrever. calcular. coser, I esta opinião é assunto quase passa- pelas mais uiolcnios raiados. Ntu!«cluíndo-ss nela as ilhas

Malvi-II
aparelhos fotográficos. telefones. etc.

I
do'

e,m
iuloado , ,mormente no Mtin- até aqui consequiu anular o seu na-

.nas do sul. Em vista de tal co- do. Novo, onde a descrença quanto lar, o seu prestígio, a sua {orça. As
municação, a Diretoria Geralj SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO ao destino da Europa é mais Oll lulas já fazem parle da sua couci-

! ,menos generalizada. Tenho visto, ência. As crises são o sal do seu es-dos Correios e Telégrafos con-
_.............-..----.....-- ...", í 1 com certa extranheza, como surpre- pirita. É no sangue que a sua almasultou sobre êsse particular o 758 vs-54 end.e a muita genle suscitar o pro- está aroamasscda. Porque surpre-

Poder Executivo da Nação. bletna. Isto já não é mais assunto- ender-nos?
Satisfazendo a consulta for-

A V I S O Uma cr-Iança que
problema; é {ato incontroverso, O que presenciamos não deverá
matéri« não mais sujeita ,a discas- ser dijerente do que tem aconteci-mulada pelo organismo postal, são. Nada se póde, nem se deve do airaoés dos séculos, Fins ele

se expressou que a chancelaria DR JOÃO DE ARAUJO, esperar mais da Europa. mundo, a Europa já os teve às pen-
argentina oportunamente (ao

. I

e um sl"rnbolo Já é passivei ao Novo Mundo cas, todos profetizados com sequ-especi<ilis ta - olhos, ou- d ,. iii t d d I'-receber o govêrno a cópia da prescindir da Europa, do ponto e ranç'a en a tca, e o os esmora z-

vidos, nariz e garganta,- nisto cultural, moral e material, es- zados sem perdão.notificação sobre êsse particu- está atendendo seus cu- Londres - Fevereiro - (In- se mesmo mundo que a Europa Apenas estamos assistindo à des-lar, a qual foi enviada );leIa entes, no consultório, à teraliado) _ Há uma garota, criou com o SCll dinamismo expan- truicão de uma Europa, islo é, ii
Confederação Suiça), expressou rua Vitor Meirelles. de três anos de idade, que é sionista, o seu espírito aueniuresco, mudança de fisionomia daoelha ci-
à Legação dêsse govêrno, acre- a sua ânsia de perfeição? Bastaria uilização. A gUc,ITa dos Cem Anos

24 - Fone 1447 um verdadeiro símbolo da ao Novo Mundo transplantar para liquidou a Europa feudal. As I{/uer-ditada nesta capital, a formal Grã-Bretanha em g'uerra. Nas- Sllas plagas espirita e instalações ras da Revolução e do Impéri.o (lni-
reserva do govêrno argentino 102 5 v . 5 ceu ao som das sirenes de alar- qlle fizemm a ,riqlleza da cultura quilaram a Europa do Antigo Re-

, eurol�éia, pal',Q qlle também, de ll'm gime. A gllerra presente, que j(l sema aereo, no outono de 1939. 19'2
'

di'a para o olltro, lhe começassem desenrola desde q., e o processoNão viu jámais as luzes da ci- a jnztij'ical' obras e produções de de liquid'ação da Ellropa burguesa
dade, não teve nunca, ante seus gI'andeza espiritllal? e c,apilalista, da Europa das nacio
olhos, um mostruário cheio de Diante d,a complexidade dos ca- nalidades, do estado-nacional, da

-

d sos, do entrechoqlle de interesses, Europa imperi.:liista. Nào deixará,brmquedos e esconhece o g'os- dos atritos étnicos e nacionais, d'a por isto, de sobrevive,r uma Euro-to das bananas. Conhece a mãe tendência a resolver as suas ques- pa, que terá nova fisionomia polí
melhor que o pai embora aque· tões no campo da luta militar, das lica e social, mas que não perderá
la trabalhe fora, parte do dia, dificuldades insohweis qlle o pa- as características fund,amentais da
numa fábrica de material béli- noranw ellropeu se nos depara, o sua alma e d'a sua inqllietude.

homem americano vai-se conven- Livremo-nos, sem dúvida, do
co, Esta cl'iança de três anos cendo da vel'd'ade daquele julga- complexo de inferioridade em rela
que nem sequer sabe o que a menta pessimista sobre a Ell'ropa. ção li Elll'opa. Libertemo-nos da 10-
paz vem a ser, é'como um sím. A tese isol,acionista não deixa de iiee de aspirar a "voltar à Euro
bolo vivo da Grã-Bretanha em ter raizes em profundas camadas pa". Mas também não alimentemos

do sllb-conCÍente americ·ano. É as- ,(I bobagem de quere1: dar 'as costas
sim como uma a/itude de defesa de à Europa. No mundo {uturo have
llIn continente em que não existem rá lugar para todos, em igllald'ade

LEONOR DEUCHER os motivos que tornam a Europ,a de condições. Mesmo pam a Euro-
uma fogueira sempre ardente. Vi- pa.

I ral'-se-iam as costas à Europa, pro
Enfermeira obstétrica (par-

teira diplomada) Atende na
Cssa de Saúde S. S6bastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
boras

Vença a intensidade do calor,
sem quebrar a linha da elegância!

É grave érro 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 dccôro ou da elegância.

I Especialmente agora, quando a ALFAIA
i TA RIA BRITO, recentemente aberta, está exe·
I cutando, com notavel perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos.

I
Monumento aos

�heróis de Malta
! Malta, 20 (R.) -A sra. Ma- �------------------------

1 ckenzie, espos.a do contra-al-!fi �§ �ai&A1;i� -.

mÍ'rante Kenneth Mackenzie,
superintendente dos estaleir08
de Malta, inaugurou um monu-

jmento em homenagem à ação
heróica do regimento encarre

I gado da defesa anti-aérea nas I

I docas,
nu período de 15 de abril I

de 1941 a 23 de janeiro de 1943.
Durante êsse período, verifi-

caram-se na illla 2.700 aleTtas
e 119 ataques aéreos,

concen.-[1 trados contra o� referidos es-

I taleiros. .

g'uerra.

5
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Crédito Mútuo Predial
Prop�ietário5: J. Moreira & (ia.

S de Fevereiro
Foi entregue aos pr estamts as Hfld'l e Ivaldo Brasil

resluentes em Flor isnópotl s, possutcoras
'

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

dorias. no valor de Ors. $6.250.00,
----------------------------------------------------

4 de Marco
Mais um formidável SOrteio reallzn râ a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 18 lIe Fevereírn (5aJeira).
com prêmios no valor rle

Cr, $6�250,OONão vacile, Adquira já a sua caderneta na s éde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

d e Ourn Pr�to nO 13.

V de'�e
a casa n°

en -'=' 58, da rua
Anita Garibaldi. Tratar à
ruo Brusque, nC 32
92 6 vs - 6

CabelOl� brancos t LOÇÃO
MA.RAVILHOSA. !

(Afra�io Coutinho .... -CQPJrigh� da
biter-Ameri(si'êa, para O ES'ê"'ADO)

�-------------------------------------------------�

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

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

Garante-se a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642

GABINETE DENTARrO
DE

ALVARO RAMOS
Cirl,lrgião Dentista pela Faculdade de Medicina da

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às 11 e das 1ft às 18 horas

Rua Vitor Meirelesf 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»))

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
s. Paulo, ("Press Informa

tion Servíce") - Não só nas
frentes de batalha tem o povo
britânico dado mostras visí
veis do espírito de luta sacri
fício de que se acha animado.
Não só nos seus soldados en

contram-se os exemplos de he
roismo que o mundo tem podi
do admirar desde o início da
guerra. Velhos, mulheres e cri
anças, disputaram- se a palma
no sangue frio e na coragem.
Há, por exemplo, a história
emocionante de Derek Belfall
- de 14 anos de didade - que
trabalhava como mensageiro
junto aos postos de guarda da
defesa civíl Durante um dos
mais fortes bombardeios, atra
vessou as ruas de Londres e

embora, a cada instante, as
bombas explodissem em redor,
entregou a mensagem que lhe
fora confiada De regresso pa
rou! alguns instantes a socor
rer uma criança presa sob as
ruinas de uma casa vizinha.Foi
apanhado, pouco mais além,
mortalmente ferido e transpor
tado ao hospital, onde morreu.

'"

A primeira condecoração do
"Georg'e Cross" atribuida a
uma mulher no decurso da
guerra, mereceu-a Daplme Pe
arson, oficial da W. A. A. F.
que salvou a vida de um pilo
to cujo aparêlho caira perto
do aeródromo onde ela se açha
va em serviço. Ao verificar-se o

acidente, Daplme Pearson já
se tinha recolhido ao leito. As
sim narrou o fato: "Por volta
de uma hora da madrugada pu
de ouvir o ruido de um aparê-

lho que se aproximava. Se- sim para salvar-lhe a vida.",
gulu-se-lhe um tremendo es-

," OITO ELEMENTOS 'fUNlcas:
trondo e o rosnar dos motores. A heróica história de Alfred ARSENIATO, VA,NADA-•

R t R d Em poucos minutos a nova receita -

Vesti-me à pressa, Nem sei, uper .ead foi cita a em qua- TO, FOSFO�05,CAlCIO Mendaco - começa a circular 110 sangue.,
d- I 1. •

1 �' 'e todo"
.

aís ingleses ETC aliviando os acessos e os ataques da asmalzer se me' em ",reI {e enlUU· S S os Jorn. ' ou bronquíte. Em pouco tempo é pas,;yet
as botas. Puz-me a correr, na Aos 18 anos de idade achava-se dormir bem, respirando livre e Iacilrnente,

"C I" TONICO DO CEREB'DO Mandato alivia-o, mesmo que o mal sejaescuridão, sôbre a relva molha- o rapaz no cruzador ornwa,
. n antigo, porque dissolve e remove o ""ICUS

da e pude ver, de 101H!'e. os fa- tendo a seu cargo o aparelha- TONICO DOS MUSCULOS que obstrúe as vias respiratorías, minando
\, , o .J a sua energia, arruinando SUH saúde, Ia-
róis da ambulância que chega- mento telefônico de bordo. Em O. Pt;lido, DcplIl.I"'crldoo,

zendo-o sentir-se prematuramente velho.
•

I O
-

dí f·
'" Mendaco tem tido tania êxito qu'$ Se ore-

va. Um dos guardas tentou un- peno ceano In ICO OI o na- E,qot.dol, A!'Iêmico5., Mãe. rece com a garantia de dar ao pucíente
d· dI' t d t b respiração livre e facil rapidamente e corn-pe Ir-me e I}U ar a cerca que VIO a aea o por sessen a orn- que criem Magro., Criançjil' pleto alivio do sofrimento da asma em pou-

separava o aeródromo do luaar bardeíros [aponeses. Em meio ' b cos dias, Peça Mendcico, hoje mesmo, em
� uqulticu, fllC& .,ão • tenl- qualquer larmácia, A nossa garantia é a

onde o aparêlho calra devorado ao sibilar das bombas, Read fícação geral do olgjlniJl'no sua maior proteção,
por fortes labaredas. Aproxí- comunicou-se com o oficial en- com o

I
Mendae «) A�a�:,::__mando-me dali, ví que um ho- carregado das comunicações:

S Imem puxava o corpo do piloto, 6'Que devo fazel'� perguntou. n n "I U a n n () derrotismo e o pessimismo
preso sob o avião. Pedi-lhe que "A estação telefônica está com- � d U �-' li i ' são armas da "quinta-coluna".
pusesse abaixo a cerca, abrín- pletamente inundada". -- "SU-I

Ltc. D,N,S��, rr 199, da 1921 (L. D. N.).
do assim passagem ao carro da ba imediatamente" - res-I --------------

ambulância, e proeureí, eu pendeu o oficial. "Não pos- ������������� L E I A 1ST Omesma, afastar mais um pouco so " disse Read, símplesmente .

V I I t Ai
D

o ferido das chamas. Ouvlndo- "Perdí ambas as pernas". R� 20u(Ear) nEat 'leMa.II ·d' ídí 10, ,- s eve no! 1-
te os gemu os, UeCI( l-me a " '

té d G f' dnrestar incontinenti os prí- ,-' ms en? a �erra, a rm e se A "chocha", ave estrangeira, as,
.1.' TO

'
_ • _ E há centenas (le casos <;f)- despedir do titular da pasta, semelha-se a uma perdiz pequena ,

metros SOCOl?d·os. lre� lH'!mel-1 melhantes que bem ilustram

o,' general
Eurico Dutra, D tenen- Seu macho se caracteriza, durante

1'0 O paraque as que rraaia c _., 1 I t
-

b
.

D a primavera, na época nupcial, por.

d
. 11 ]0 > S espn'uo {e 11 a e a Inque rao- te-coronel Maunce urosoy, uma cur iosa maneira de conquistarVI que as ores vmnam ( pes- t

-

I
.

tê
.

d '

díd 'I' d b
' •

A

O 'RYe resis encia o povo que I· antigo a 1 o nu ítar a em ai- a fêmea: executa no ar uma espé-COC;to. r�dPaz mUlt':nUl'ou-me, defende heróícamente a Iíher- xada francesa no Brasil, quo cie de "dansa celeste", traçando es-eu re gemi os, que rvesse cau- . I . ,

d 1 d f'tI' ..,.- I ' dade humana, ameaçada

pela�1
segue, dentro em breve, para a prrais a gran e a tura e pon o nn

e a POlds o da,Ia? SIC a�,IaHtl Iõrcas do mal e da violência: África, onde vai servir no Exér- às suas evoluções com uma queda
carreo'a O e nornnas 'VonlO � simulada - como um avião "'rave-

e>l tas exnlodi
<., •

- I não nas linhas de combate, não cito francês comanâado pelo
""

uma ( es .as ex I) oussse,

seg'ureJ-j
,

d 1 t Ih I G' d
mente avariado - até poucos me-

U b tent 1 1 . Il so nos campos e Ja a a,

masl· genera
irauu. tros do chão.

teAOa ,�a eça, enl�UH o (ar- Hl onde quer que 11aja lwrigos a ----,
----------,-------------

aPEOl.o •

D 1 P I correr e os mais árduos deveres I M P O S TOS I N D I C A LIS como - ap.me earson,
a c mpr·'descreyeu o acidente. O relaíó-' u u.

rio oficial acrescenta, no en
tanto: "Quando o l)iloto se
achava a pequena distância (lo
avião, uma bomha de 120 li
bras explodiu, de repente.
Pe�trson jogou-se sôln'e o cor
po do ferido a-fim-de prote
g'ê-lo contra a explosão e· dos'
estilhac;os. Pelo seu g'esto cora-Ijoso e decidido contribuiu, as-

Aliviada em Poucos

"DANSA CELESTE

(dec. lei 2.377 de 8-7-40 e alterações
A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, esta

belecida à rua João Pinto nO 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 p'lra o recolhimento do IMPOSTO SINDICAL a que
estão obrigados todos empregadores, profissionais liberais (mé
dicos, advogados e etc,) e empregados, expira em 28 do cor··
rente mês.
98

"CACiO MOREIRA
ADVOGADO

ESCR!TORIO: 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

17vs-

Começou a sensacional e fulminante queima' de tecidos da CASA UAURA
qne acaba de receber um maravilhoso sorlimento de fedas lisas e estampadup, tecidos finos áe algodão, em cores e padrões IDodernissimo&.

proprios para ti pre-ente eí'tação, e que estamos vendendo est� mês a preços infimos.

"omprar na Casa Baura silZnificli, comp 'ar artig,)s sempr,e e modernos pelo.s p.reços mais baratos da ,praça. Eis a relação de aI-
� , guns artIgos que estamos lIqUIdando pelos preços abaiXO:

SEDAS Tecido p/c )lcbão, larg, 0.65 »» 2,80 Guarnição p/jantar 140 X 180 »

Seda laqu� em toàas as côres mt Cr. $ 4,00 Tecido p/colchão, largo (1,80 »» 5,00 Guarnição pjj':intar 140 X 230 ..

Seda Lumlére, larg. 0,90 1>)) 13 o·) Tec'do p/colcbão largo 1,40 ..» 6 50 JllgOS de renda p/qualtosSeda Lingerie liSfl »» '7,5' Crepon p/kimtino lO »4,5" (7 peças) um
n

35,00Seda Lingerie estampada »» 8,00 I Toalhas pjrollto de 2,oo-l!,50-3,50 e � 5,00 :\RMARlr\HOS E ARTIGOS P/HOMEM:Fustão de, sedi liso :I» 8,50 I Toalhas Bom Dia uma ,,4,50 L:,ite de COllllitl uma:l 6,00
Organza lIsa » » 8,00, Toalhas lisa p/banho »,. 7,50 LIga d� b 1rracha um:l» 2,00
Gabardine de seda, art. pesado, Toalhas AIl!goana r/banbo ." 10,00 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena" 4,50

8S todas cores »» 13,00 T081tl!ls grandE's p/banho 1J,. 18,00 Baton Micbél um » 3,00
Seda granité li) » 7,(10 Toalhas em CO!'f'S p/banhOS ,. .. 12,0(' B'iton Zande ».. 3,00
Tafetá Moirê " » 1000 Brim Azul marirlho "» 3,80 l'111co Hos!'! »» ;>,bo
Tafetá X1drez, art. hom »» 7.00 Granité de algodão,larg. 1,60 » •. 12;ou Sabonete Gessy ctlÍxa. 490
L'lqHé lavrado }) "8,00 Tapett s de velurio p/quarto lO" 20,00 Calça de borracha, art. bom uma .. 6,50
Sed'l estampada, des. novos » )i 10,«0 CAMA E MESA Jogo �e couro p/homem,Seda estampadíi, art, fino, lugo 0,90 » » 16,1)0

-

olcha fustão p/easal uma Cr_$ 22,00 (Reclamp) um
Seda estampada des. grad)fI » )l 12,00 Col('h'l. [u�ta.:) p/solteiro lO" 16,00 Jogo de couro p/rapaz ..

Seda liSt8d� plcamisa » l' 9.110 '(Ilch'l veludo p/casal :1:1 29,0 I Pasta Eucalol uma
Linho e seda PIvestido ».» 10,So Colcha reclame » lO 8,1'0 Pasta Lever ..

Veludo ChiHon » » 55, o COlcha de seda. p/casEtl lO)} 44,00 Pasta Alvi iente »

TECIDOS DIVERSOS C ·lch'l hranc'i p/_olteiro »11 1n,')0 Esmalte ('utex um
Opala lisa mt Cr. $ 2.50 Cobertores meia lã f/C6ss1 ».55,00 Blusas Swing uma
Opala lisa, largo 0,80 »)} 3,80 Cobertores dezenbado; art. pesado Camisa Socega Leão p/homem :I

Chitão » ,,2,90 p/ �a!iRl um » 39,'10 Camisa Socega' Leão p/rapaz :I

Chitào, largo 0,80 » , 3,80 Cobertores xidrez p/casal ,,» 30,00 Blusas Aviadur, art. bom »

Luizine » » 2,80 C(Jbertores xadrez p/solteiro II .. 24,fH' Blusas p/homem »

Linon liso » » 2 ,80 C.,bertores Xlidrt>z r/casal »» 19,50 Blusas p/llOrnem _

I>

Linon estampado » » 3,00 Cobertores xadrez P/soltf'iro » lO 16,00 Capas felpudas o/crianças lO

Linon listado, art. moderno »» 3,50 Cobertores dezentados r/casal » .. 22,00 Oasaquinhos r/recem-nascido um
Fustão estllmpado, art. novo »» 5,00 Cobertores dezenhados p/sol- Casaquinhos felpudos »

Zefir em diversos tipos »» 2,80 teiro li) lt 18,00 Pasta dt> couro p/colegiais de 14,00 e
Tricoline pr camisa. de 4,eO e )l 5,50 Cobertores xadrez p/bebê »)} 6,5) Maletas p/trabalho de $6, 50,
Rendão pI vestido mt 6,00 Cobertores dezenhados r/bebê $7, 50, $8, 50, $10,00 e
Tecido PI cortina lO » 2,30 de 7,50 e lO »10,00_ Malas pfviag6Ds de $26, $:�o e
Tecido PI cortina, largo 0,80 7,50 " 8,50 Cobertores cinza um » 8,00 Porta Nikel de couro um
Tecido PI cortina, 1,40 mt 12,5J Atoalhado branco e de cores, Sombrinha de serla p/senhora urnaOpala estampada mt Cr. $ 4,50 largo 1,40 mt• :I 6,00 Sombrinha de tricoline, art.
Linhos estampados tipos novos :I :I 5,00 Cretone branco largo 1,40 "lO 7,50 bom
Tobralcos estampados :I:I 6,00 Cretone de cores larg, 1,4') »,. 8,00 Sombrinhl de triuoline c/ceboTecidos estampados de alg. des. fretone branco, largo 2 mt. :I ,:. 9,50 compridomodernos » lt 7,flO Cretone br8nco largo 2,20 lO ,. 10,00 Sombrinlla de uicoline Plco-Merinó preto » »5,00 Guarni\�ão pintada pichá uma » 35,00 legiais »» 14,0()
Crepe preto p/luto » » 5,50 Guarnição p/cbá, 140 x 140» » 20,00 Lã Linda. em todas as cores um » 1,501
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 PAI1A O CARNAVAL DE 1943
E' de vosso interêsse comprar os artigos que necessite, na nossa 1a e já tradicional liquidação semestral

Não se esqueça que a A CASA DAURA vende sempre pelos menores preços, porque compra só a dmhe-ro.
Vende só a dinheiro e compra dIretamente Elas fabricas: RUA FELIPE SCHM!TD, 19

" 25,00
35,00

II

» 12,00
" 10,00'

3,00
3 30
2,40>
3,40
10,00
5,50
5,00<
24,00
18,00
13,50
15,00
3,50-
7,50
18,00

»

»

,.

J)

"

II

»

•

»
..

» 12,00
34,00
3,o()
35.00

»

lO

»

» lO 25,00
» 18,00
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mau, arcebispo de Nova 101'- ra. Portanto, considera-se que presidente Roosevelt - carta
que, manteve com o conde Jor- a sua partida para os Estados que a imprensa espanhola não idana,

.

ministro das Relações Unidos, mesmo a título priva- publicou - afirmou a evolução I,Extenores da Espanha, com o do, reveste-se de importante da política espanhola, inicia- j
cardeal Primaz Pia y Daniel significação. A sua presença da com o afastamento de

SU-je c?n� o generallssímo Franco. contribuirá para o estreitamen- iier, que foi substituido pelo
'

assistidas pelo embaixador nor- to dos laços que unem a Espa- conde Jordana e foi acentuada
te-americano �m �adrí, susci- nha à grande democracia nor- pelas conversações havidas há

I'taram grande mteresse nos cír- te-americana. As relações entre pouco em Tanger, entre o ge-
cuIos. diplomáticos locais. os dois referidos países

melhO-j
neral norte-americano Patton

'

FOI espalhado o boato de que raram consideravelmente no e o general Orgaz, alto-comís-
o arcebispo Spellman cogita- decorrer dos últimos meses. sário do Marrocos Espanhol. �Tia de organizar um concílio .- j
dos bispos americanos dos dois I 1
hemisferios e que em razão dis- I Moléstias dos rins e'

- 1so desejava consultar o chefe. coraçan �da Igreja Espanhola. Segundo O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração lImpa.a l
parece, não se trata sómente bexiga, 08 ríns, as neírltes, areias, cólicas renaíe, aumenta IHI

I!,urlnas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hídropsías, 'alta de
disso, julgando-se que a sua vi- ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmãttos.

'

sita à Espanha, a caminho no arterto-esolerose. 5
Vaticano, tem sem dúvida ou- RAlliédio das senhoras �
'tra significação política, essa 1E' o tônlco útero-ovário SEDANTOL que restitue a saüde
mais importantíssima.

I
perdida pela anemía, palidez, magreza, fastio, Ilõres brancas.

,Em compensação, a partida regulador das visitas, das doenças do útero. ovários; evita
do general Bolgbeder para os 8.8 hemorrsgtas, antes e depois do parto; contra todas as enter-
Estados Unidos não teria, con- i mldadea das seahoraa de qualquer idade. '�������������������������
trariamente ao que foi inicial- Lesões do coração e asma
mente afirmado, o caráter de Use a CACTUSGENOL especifico
uma missão oficial. Pelo me- contra hídropsías, pés Inchados, falta de ar, palpitações, absü-

,

d f manto das veías e artérias, bronqutte asmática;nos e o que preten em os c r- Iesões, cansaço, nrínas eSC8S8/1S e dôres no coração, pontadasculos autorizados espanhois, nos rins e Inchações. .
que desmentiram os rumores A os fracos e convalescentessegundo os quais êsse general
seria nomeado adido militar
em Washington. A sua viagem
visa fins meramente particula
res. Entretanto, frisa-se que o

antigo alto comissário do Mar
l'OCOS Espanhol, que foi o pre
decessor de Suiíer no ministé
rio dos Negócios Estrangeiros
de Espanha, é uma personali
dade de destaque no Exército
espanhol. Velho marroqníno,
discípulo do marechal Lyautey,
Beigbeder, que pertence a uma
família de origem alsaciana,
sempre manifestou sentimentos
amistosos em relação à França
e manteve as melhores rela
ções com as autoridades fran
cesas do Marrocos. Lembra-se
como durante a guerra civil, o

general Beigbeder desmentiu
as alegações segundo as quais
êle era representado como fa
cilitando a invasão do Marro
cos Espanhol pelos alemães.
Beigbeder não esconde os seus

sentimentos em relação aos
aliados e não hesita em afir
mar abertamente que não de
seja a vitória do Reich.
Com os generais Aranda,

Queipo de Llano, antigo gover
nador de Sevilha, e Varela, êle
foi um dos chefes militares es

panhóis cuja atitude em rela
-ção à França e a Inglaterra não

. Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmlcas. EvIta 11 tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontadas. tosse, dores no peito e nu costas, pernas fracap,
língua suja. Para a neurastenIa, o desãnímo e a díapepsía, a
convalescença é rapida.

�ifilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sUill!!,

eesemas, tumores, darthros, espinhes, Iíetalaa, purgações Iert
das, cancros, eseréfulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo. tonrtíea e engorda.
Depoaltaríaa todas a8 drogaria. de 8110 Paulo e Rio.

�� .....
-

_" 0.° --

AS SENHORAS DEVE�I USA_R
Em sue tollette intima sõmente o MEIGYPAN, de

grande poder híglenlco. contra moles ias Oi nteglosas
euspetras, Irrltaçõl2" oorrtmentcs, molés

tlS8 urero-vegtnaís, metrltes e tode sorte de doenças
locais e grande presenaU'Jo. Dr{\R'êlrla Pacheco, Rio.

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 Tecoica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundo Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Charité de BerUm (Serviço do Prof.
Sauerbruch) 8 nas clínicas dos Profs. Konjetzny. de Hamburgo, e Schmieden,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso,
flgado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. prostata e bexiga,
hérnias, hídrocele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia, na Casa de
Saúde São Sebastião. t81. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, à Rua Fernando

. Malhado li, te1. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

.••••••••••..•.••....•..••�•.•..••••.

i SE�AS !: padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores :
ii . fábricas do país, são encontradas nos balcães da i
: .Oasa SANTA BOSA :• Diariamente recebemos novidades •

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

CA'.I�A�·
Tem em «stock» os mais recentes artigos

A
.

IA
.

I

I, para criancas, ternos de fina confeccão para.

'\_

.

\ -

\
t

"

homens, calçados, chapéus, casemiras e li-
nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, eta A Fábrica DISTINTA está con-

feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixos. .
Visitem as novas e modernas instalações de A CAPITAL, ii rua Conselheiro Mafra, 8.

OI Aliança da Baía»
Fund.sd8 em 1870 - Sid�� BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19-11

Capital Realizado c- $ 9.00n.üvo,oO
Reservas, mais de c $ E9 000.000,00
Responsabilidades assumidas; • $ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinístros pagos. c $ 7.426.313,52
Rpn� ri" raiz. (nrértíos e terrenos). '$ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

F ra n ci sco deSá e Anísio Massorra

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
Aaente em Florlcmópolis

CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, rr. 39
Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083

End. Telegr. «ALIANÇA»
SUB-AGENClpS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITA.JAÍ,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

"O ESTADO" NOS MUNICíPIOS
PORTO UNIÃO

Esteve nesta cidade o sr. Manoel Machuca, diretor da
"Rádio Pontagrossense

"

(de Ponta Grossa, Paraná). Decla
rou s. s. que, provavelmente, em abril p. futuro, se instalará,
na vizinha cidade de União da Vitória, a "Rádio União", com
a potencia inicial de 250 Watts.

*

o prédio em que funcionou, nesta cidade, o antigo "Cine
República", está sendo remodelado. A nova casa de diversões
estará a cargo da firma Vitório Leduc & Cia.

>i«

O sr. Elói Braga adquiriu, por compra, o conceituado
"Café Carvalho", centro obrigatório dos bons conversadores da:
terra.

Foi recebido com justo júbilo o dec_reto 11. 183, da Inter
ventoria Federal, abrindo o crédito para os 4 primeiros qui
lômetros dos 86 da estrada-de-rodagem que ligará esta cidade
à do Caçador.

CAÇADOR
Foi instalado, há pouco, nesta cidade, sob a direção de

Irmãos Maristas, o Ginásio Municipal.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrl(ol·1
de Santa Catarina
Rua TraJano n.O 16 - SMe própria

Registrado no Min.istério da -Agricultura pelo CE'rtificad.l
n. 1 em 20 de Setembro- de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usados: MASCOTTE ta. 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 é Novembro.

Pagi todos os coupons das apólices Federais e dos Estado.
de São Paulo. Minas Gerais 8 Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédíos,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A .,iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7°/(1

Aceita procuração para receber vencimentos em

"as as Renartícões Federais, Estaduais e Municipais_ -0'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lO r Centenário do Visconde de Taunay 1_&-:�rUM"�:-nwaoF_l·, Rio, 22 (Bul'eau Irüeresta- ""! dos f�n,dad�Tes �a Acede- Vida Social -'_

dual de Imprensa) - Trans- mia Brasileira ae Letras, cnâe '

Perdeu-se o m!ll·or submar."'no ,.IR mU!1dn corre hoje o primeiro cent,e- criou a ca�eira de q_ue ti ]Jatl'�" �
..

U li li" uUO nário ao nascimento do tns- no FranCISCO Otavzano, hoie Det Iue hoje a data natalícia
Washington, 22 (R) - Foi noticiada, oHcialmen- conde de Taunay. O Exército ocupada pelo sr. Hélio Lobo. do revrno. padre Emílio Dufner ,

te, a perda do submarino "Argonaut", o maior dn fro e o Instituto Histórico já a- Ao falecer, o visconde ele 'I'au- dirigente espiritual das Congreta dos Estados Unidos e, possivelmente, do mundo nunciaram. O seu propósito de nay confiou os manuscritos gaçõe s Marianas de nossa capiO "Argonaut" desapareceu nas águas do Pacifico, ond e comemorar a efeméride. das suas memórias à arca de tal e digno diretor do nosso
realizava perigosas operações de patrulha. A projeção do nome do au- sigilo do Instituto Histórico, confrade "O Apóstolo".N. R. - O "Argonaut" deslocava 2710 toneladas tor da "Retirada da Laguna" para serem divulgados apos o «O Estado') cumprimenta-o.à sup,erfície e 40_80 sob à água. Foi construido

�
em .1927, e "Inocência", para citar ape- desaparecimento dos seus âes

pOSSUla 6 canhoes, 4 tubos lança-torqedos e bO rnrrma, nas âuas das suas obras mais cendentes diretos. Destes, ca-
.......

I
celebres, permitiu esta crõni- be citar o professor Aionso

A espada de Dâmocles ca. De fato, dentre os nossos d'Escragnolle TCfunay, �iret.orautores de todos os tempos, do Museu Paulista e historia-
WASHINGTON, 22 (R.) - Considerando as de- 'nenhum conquistou a popula- dor emérito elas "bandeiras" e

claz;_ações prestada,s,.no Sena.do nor�e americano, p�la Iridade de Tauna?J. A sua «�no- do café.
esposa do generahssImo ChIang-KOl-Chek, rnzmero sos cência" uerdaâeira obra prima

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

sena�ores pedem seja rei;,-i:i�da a can:par;_h� onqlo-rior-te- do bom' gosto, foi e é o roman-I
urnerrccmo contra os rupo n rcos na Bi rrnârrí o , pOIS, j I.1S· ce mais lido no Brasil. O estilo

Itificam êles , o Japão é a "espada de Damocles". do autor e o trecho da obra
-

tornam-no credor desta estima

Amea�a direta contra Poltava pública. Cabe-lhe, também, o
\J primeiro luçar entre os livros

MOSCOU, 22 (R.) - As tropas soviéticas já estão brasileiros traduzidos. "Inocênameaçando, diretamente, a cidade de Poltava, cuja cia" pode ser lido em onze
queda se considera iminente. idiomas diferentes, além do

-

português: francês, inglês,
oa-o deixar o ].eJ·um, sucumbirá! alemão, italiano, espanhol, cro-

ata, sueco, dinamarquês, pola-LONDRES, 22 (R.) Ghandi entrou, hoje, no seu
co, flamengo e japonês.140 dia de jejum voluntário. O govêrno da lndia diz, Algumas destas traduçõesem comunicado, que, a menos que o líder nacionalista já alcançaram numerosas eâiindú suspenda o jejum, pode-se esperar, de um momen- ções. Da sua "Retirada da La-

to para outro, fatal desenlace. guna", emérito educador já es-
......- . � ... ',. -, "" .�,,-.:r_. !UJ!.. creveu que não se pode dizer

O . Radio do Vaticano critica �:a��ileiro quem não a tiver

Alfredo d'Escragnolle Tau-
1?ay nasceu 7}-0 Rio de Janeiro.
Era filho de Felix Emilio Tau
nay, um dos mais notaseis
membros da missão art:stica
francesa de 1816. Além de pre
ceptor de Pedro lI, coube-lhe a

direção da Academia de Belas
Artes, de 1834 a 1851. A capital
àeve-lhe grandes iniciativas
em pról de suas condições de
higiene e estética. Foi um dos
primeiros habitantes da Tiju
ca, onde traçou a estrada nova
da Cascatinha. Após 65 anos
de permanência não interrom
pida no Brasil, vem a falecer,
em 1881.

O visconde de Taunay era

formado em letras e ciências
físicas e matemáticas. Perten- Rio, 22 (E.) - A propósito zando, afirma que não há noví-»
ceu ao Exército, tendo feito, da "máquina de curar loucos", dade nenhuma nem invenção:
como engenheiro, a campanha inventada em Pôrto Alegre, o no método de curar a loucura
de Mato Grosso, na guerra do psiquiatra Maurício Medeiros, com a expenencia de Pôrto
Paraguai, quando Lopez imia- entrevistado, afirmou que se Alegre. O que pode haver é.,Hovamente sobre Wllhelshaven Perdas no Mediterrâneo diu essa província. Dos apon- trata de um aparelho que pro- simplesmente, um dispositivo "

Londres, 22 (R.) - A RAF LaONDRES, 22 (R.) _ In. tamentos feitos, no decorrer duz a�s paciente� um� de�ca�- eletro-mecanico original narealizou outro tormidável ata- formou o l° Iord do Almi. daqueles dias sangrentos, escre- gla tI?fUlto c�nvlulsIva, !IPO ep�- confecção da máquina utiliza-
que aéreo contra a base de rantado britânico que, des- veu a "Retirada da Laguna", ep I orI?e . ss� nao constí-

da, como há várias marcas desubmarinos alemã de Wilhels- de a batalha de El Alamein, obra que é verdadeira mensa- tue novidade, pOIS a convulso- automóveis, vários tipos de.'haven , cuio depósito de muni- até agora, os aliC!ldos afun- gem de heroismo de um corpo terapia, que. tem, realmente, motores de explosão, vários,ções foi atigido por bombas daram no Mediterrâneo 136 do Exército em luta desespera- �;oduzIdo In:Ila�r�s, em cert�s I d los de aparelhos radíofô-:poderosas, que causaram impres- navios e causaram avarias da cotm um �nimigo nu:ner-ica- Iortmas de dIS�Ut.rbIOs ment tais, ��o:, etc.siomente explosão. em 112 outros. men e superzor e supenormen- en rou em pra Ica corren e na '. • _ • ._.... ..........
..........._ _••- _ -_ -_•••••_•••_•••_•••••••_ _

.....,.,.. te aparelhado. As possibilida- psiquiatria há vários anos. Não
• ar••••• _. _. __ ••• .r.r.

des literárias do autor trans- há, hoje, um especialista, no Morreram afogados
formaram o assunto em pági- Brasil inteiro, que a ignore ou Sabádo último o sargento, re-
nas imperecíveis da bravura e que não a tenha ainda empre- formado do Exército Francisco»
do estoicismo do soldado bra- gado. Até no interior do país, Cândido e mais dois companhei
sileiro. ela é conhecida e, muitas vezes, ros sairam a passeio em uma
Mais tarde, quando o conde até com tendência ao abuso, sem bateira. Em frente aos Coquei

d'Eu foi nomeado çeneralissi- que se justificasse a sua in- ros a embarcação virou, sendo
mo das tropas brasileiras em dicação. Nem se póde dizer que Francisco Cândido tragado pe�
operações contra o ditador do o conhecimento dêsse admira- las ondas. Seus dois, amigos>
Paraguai, coube ao jovem oti- vel recurso terapêutico seja pri- conseguiram salvar-se.
cial servir como secretário ti!) vilégio dos especialistas, pois '"
Estado-Maior. Regeu, finda a qualquer clínica em geral dêle Sábatio último, indo tomar
guerra, a cadeira de História tem noção e, alguns há, entre banho no rio das Três Pontes.
Natural da Escola Militar, on- nós, que incluiram, um tanto nas imediações do Itocorobí , o

de foi busca-lo a política. No estreitamente, no seu arsenal chauffeur de praça Geraldirlb
Parlamento, os assuntos liga- terapêutico, aparelhos capazes de Tal foi acometido de mal
dos ao Exército mereceram o de provocar o choque convul- súbito, vindo a falecer. Seu
máximo do seu cuidado. sivo. corpo foi encontrado ontem.
Foi, por várias vezes, pre8l· O dr. Maurício Medeiros l'e-

A Estatística Militar, destinada aidente de província, chegando fere-se à convulsoterapia, que facilitar a preparação rápida, e tão
ao posto de senador do lmpé- resulta da experiência inicial das da Nação, exige que todos os
rio. Pertenceu ao InstitI,to His- do psiquiatra húngaro von Me- perfeita quanto possivel, do apare-
t'

.

d d
.

1 ' Ihamento material das fôrças armaanca, on e ezxou o seu no·, (una, em cuja tecnica obtem-
brasileiros lhe prestem cooperação.me ligado a trabalhos ele e:l:- se a convulsão por injeção en- Subtrair-lhe apôio é trabalhar CORI cepcionais merecimentos. Foi dovenosa de cardiosol. Finali-. tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

ULTIMA HORA

Fazem anos hoje:
O sr. João Gandolf i, alfaiate

de
II

A Capital";
o sr. João R Mayr;
a prendada senhorita Helve

cia Wildi, tino ornamento de
nossa sociedade e lilha do sr •.

Tom T. Wildi, ccnceitu , do cons=
trutor civíl.RECORTE

ESTE AVISO Nascimentos:

ANTIGO PREPARADO INGL�S
PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

Enriquecido pelo nascimento
de uma tilhinha, que tomou o
nome de Míriam. o sr. Erasto- '
Macedo, ilustre secretário do
Consulado Americano, tem em.

festas o seu lar.
Se V. S. conhece alguma pessôa que so

fra de congestão catarral ou aturdímen
to, recorte este aviso e leve-Iho.

O catarro; o aturd ímento e a dif icul-

Idade de ouvir são provocados por uma
enfermidade constitucionaL Por essa ra-

Se
PROF. BARREIROS FILHO

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela afecção ca

tarraL E êsse remédio, cuja fórmula está
plenamente vitoriosa e tem proporciona
do a lívío a muitos sofredores, é conheci
do sob o nome de PARMINT e está à

(Consu 1 tas de portu
guês, aulas de língua
e letras vernáculos, cor

reção de trabalhos es-

�����c�r.�.i�t�o�S)����=I:,jvenda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint ali

via a cabeça, a congestão e o aturdimen
to catarrais, enquanto o ouvido se resta
belece prontamente. A perda de olfato e

a descida do catarro para a garganta são
outros ..sintomas da afecção catarral que
se combate com Parmint.

Londres, 22 (R.�-O Radio do Vaticano censurou acerbarnen
te o governo de Vichí, referindo que êste deve envidar esforços no

sentido de se opôr às exigências dos alemães, que recrutam, à
torça, homens e mulheres para trabalharem na Alemanha,
Acrescentou o locutor que a Igreja sórnente reconhece para o

homem a liberdade de corpo, espírito e moral. Sendo muitos os males do ouvido pro
vocados diretamente pelo catarro, pode
se evitá-lo com Parmint.Suicídio de cantora brasileira DR. VITOR GUTTIERREZ
avisa que reassumiu sua

clínica, à rua FelipeScb·
midt n-. 34,das 14 às 17
horas.

Washington, 22 (R.) - Foi anunciado que, ante.ontem,
a cantora brasileira Else Wuston se suicidou no seu apartarnen
to, sendo encontrada, ontem, alí, às 15 horas, por uma de suas

amigas. Else Wuston, que tem 40 anos de idade, devia dar
concerto ontem na União Pan-Americana, o qual toi suspenso
em vista do ocorrido.

Oabelos brancos'
MARA"VIJJHOSA !

..,...., _ _._ _ _ _ _ ,.,.,.,..,..

a máquina de curar loucos
Curiosa invenção de um gaúcho

Bombas sobre Creta e Hápolis
Cairo, 22 (R.) - Bombardei

ros anglo-americanos atacaram,
respectivamente, objetivos mili
tares em Creta e Nápolis e ou

tros pontos estratégicos do ter
ritório italiano.

Estadc-de-sítlo em Toulon
LONDRES, 22 (R.) - Aca

ba de ser decretado o es

tado-da-sítio no' porto francês
de 't'oulon, devido aos cons
tantes e violentos choques
entre o povo e as tropasde ocupação.

Lanchas lopedeiras nazislas ala
cam um combôio inglês

.

Londres, 22 (United) -

O[
te, explodiu. Os tripulantesa�mirantad? britânico. expe- for�m feitos prisioneiros. Osdíu o segumte comumcado: navios que integravam o com

"Uma lancha torpedeira foi boio e as unidades de escoltadestruida e outra ficou avarí- não sofreram nem baixasada, durante um infrutífero nem danos".
ataque a um dos nossos com-
boios, realizados às primeiras �

r�i1�i·""j·ii�ii;jiiiii�horas de 20, no mar do norte.
As lanchas - torpedeiras mi
migas foram atacadas pelosdestróiers "Garth" e Montro
se", desde pequena distância,com má visibilidade. Notou-se
que se lograram impactos di
retos nas duas lanchas.
Uma delas ficou envolvida

em chamas e, posteriormen-

É UMA DOENÇAMUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA-

AUXILIE A COM-
BATEL-A COM o
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