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LONDRES, 25 (B.)-�los círculos náuticos ca!�uia-se que os

guerra, oito mil nalJios, coro o total de vinte
aHados perderam, desde o
ndlhões de toneladase

Fabrh;am� ilegalmente/"
um fiUro patei1\ieadO
Júlio de Castilhos, (R. G. S.),

I25 - O sr. Lourenço d'Almeida
Gomes, fabricante dos Gasogê
nios "Gomes", devidamente re

gistados na Secretaria da Agri
cultura e cuja produção vem
aumentando dia a dia, está
montando uma filial em Porto
Alegre, para poder atender o

grande número de encomendas
do Estado e do país, bem como I

da república do Uruguáí, onde
acaba de constituir uma sub
-agência.

O sr. Gomes, que patenteou
um filtro no Departamento de;
Trabalho, acaba de constituir
procurador o dr. Arlindo Pere i
ra dos Santos, para promover
a ação competente contra pes
soas que vêm fabricando ile
galmente o modelo patenteado
por êle.
Dada a importância do as

.sunto, esta questão, por certo,
despertará o maior interêsse,
'por serem muitos os aparêlhos
atualmente em uso e que trafe
gam com gasogênios que tra
zem êsse melhoramento paten
teado por êsse fabricante.
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Roosevelt diz aos jornalistas que o

rendicõo incondicionol doI>"

Wasl.i ngt ou, fevereiro de 1943
,_ (Serviço Especial ela Inter-Ame
ricana para O Estado) - Sorriden
te e queimado elo sol, o presidente
Roosevelt, recostado numa grande
poltrona móvel no seu gabinete, na
Casa Branca, comecou a contar aos
ansiosos [orrialtstas os detalhes ela
sua momentosa viagem de 16.965
milhas até Casablanca e Natal.
Nunca um outro chefe elo Exe

cutivo dos Estados Unidos deixou
o seu país em tempo de guerr-a
para ir ao estrangeiro, e nunca, em

qualquer época, um presidente Já
viajou em avião. Os conselhos de
guerra em Casablanca e Natal 1 e
solveram a alta estratégia aliaria
para esmagar o Eixo, e os corres,
pondentes ele \Vashington; que en

Chel�al11 o gabinete do Presidente,
sentiram o drama do momento,

O Presidente e o Primeiro Mi
nistro Churchíll em Casablanca ti
veram uma conferência com os jor
nalistas. Mas foi uma conferencia
em que os dois lideres das duas

I grandes potências falaram todo o

tempo e os jornalistas não Iorrnu
------,-�-......-----.; lararn perguntas. No Rio ele Janci-

1'0, o presidente Getúlio Vargas de-
pois de sua volta ele Natal, onele
teve um histórico encontro com o

presidente Roosevelt, falou tarn-

Rio, 25 (E.) _ Durante a
bém aos jornalistas. Esta conferên-
cia na Casa Branca, uma das maio

sessão da matinée, havida no res entrevistas coletivas com a im
Cinema Irajá, desabou, em prensa já registada na história dos
consequência de violento tem- Estados Unidos, foi, entretanto, a

}wral, um raio sôbre o para- primeira em que os jornalistas pu-
deram formular perguntas ao pre-ráíos do cinema. Devido ao sidente dos Estados Unidos.

forte estrondo, houve pânico A grande questão - quando e

entre os assistentes em sua onde as Nacões Unidas atacarão?-
maioria crianças. Todas é claro que "não póele ser respondi-

. . .
que- da. Mas, MI'. Roosevelt deu nova

.rram deixar o CInema ao mes- ênfase ao fato de que os planos pa

.mo tempo. Nessa ocasião, caíu I ra a vitória completa sôbre os ei
uma garotinha, sendo pisada I

xistas agressores foraI�; traçados no

pelos demais. Passada a con- moment�,so en?ontro para ganhar
f

-

ítí f
.

id I
a guerra ,realIzado em Casablanca.

usao, a VI ima 01 socorrr a, O radiante otimismo do Presiden-
sendo grave o seu estado. Ie refletia-se nas suas' ações bem

I PROF. BARREIROS F!LHO
(Consu 1 tas de por tu
gUE3S. aulas de língua
e letras vernáculos, cor

reção de trabalhos es-

critos)

Uma faisca el,étriCél
num cinema

como nas suas palavras, e disse aos 252.335 milhas. Só durante as três

jOl'nalistas, que tu�o estava bem I últimas semanas de ja�eiro .
Mr.

com as Nacoes Unidas. Roosevelt acrescentou 1. /00 nulhas
MI'. Roosevelt estava muito [o- às suas pcregr-inações, um fato que

via!. Pilheriou 'com os [ornali stas, só foi possível graças ao moderno
muitos dos quais conhece pelos transporte aéreo.
primeiros nomes e contou casos di Um dos aspectos que mais im
sua aventura como só êle sabe pressionaram o presidente Roose
contar. Desviava-se facilmente de velt em toela esta viagem foram as

assuntos sérios para trechos alegres relações extremamente boas exis
ela sua viagem sem precedentes. tentes entre as Nações Unidas. O
Ficou evidente para todos os pre- acôrdo unânime sôbre o modo de
sentes que por trás do bom humor continuar a guerra chegado pelo
do Presidente estava uma convie. Primeiro Ministro Churchill e êle
cão de raízes profundas na vitória 'mesmo em Casablanca, disse êle
dos aliados, não importando quão teve éco no seu encontro de Natal
rude possa ser a .aminhada. com o presidente Vargas. Em par-
Mais de 150 jornalistas se reuni- ticular, o presidente Roosevelt fri

ram em torno da sua mesa de tra- sou o compromisso da "rendição
halho e o Presidente descreveu a incondicional" acertado em Casa
sua jornada de 22 dias, que o levou blanca, U111 compromisso que en

de Washington a Miami, Trinidad, centrou absoluto apôio por parte
a Belém, a Bathurst, Gambia, Ca- do presidente Getúlio Vargas. Ne
sablanca. Na volta, MI'. Roosevelt nhum armistício poderá ser nego
revelou, viajou de automóvel 150 ciado, reafirmou solenemente o li
milhas ao sul de Casablanca, indo dr norte-americano.
à pitoresca Marrakech, voou para ANEDOTAS DA VIAGEM
Bathrust, esteve no Hoberts Field. O Presidente, com a cigarreira
na Libéria, voltou a Bathurst e en- na mão, começou a contar uma sé
tão atravessou o Atlântico para Na- rie de anedotas sôbre a viagem.
tal, Trinidad, Miami e veio de trem Contou', com eloquentes gestos, co-

para a Casa Branca. 1110 os agentes secretos o

guarda-lUM GRANDE VIAJANTE ram no Norte da África, desviando
Mesmo antes da sua sensacional a atenção dos europeus que se

viagem a Casablanca, MI'. Roosevelt, achavam no lado das estradas para
como presidente, já viajou um os aviões que voavam no momento.
número de milhas maior do que Contou como um general amer ica
'a existente entre a Terra e a Lua. no pediu que as comitivas Roose
De 1932 ao fim de 1942, o presiden- velt-Churchil l se mudassem cada
te Roosevelt já viajou um total de 48 horas para evitar que fossem 10-

Serio pr©�bj�Q!5 OS
giuogêniQ� .,

Rio, 25 (E.) - O "O Globo"
diz estar informido de que,
em face da escassrz do material
metálico, necessário para a fa
bricação de aparêlhos de gaso
gênio, cogita-se da proibição de
instalação dêsses aparêlhos em

veículos particulares de passa
geiros, a-fim-de que sejam os
mesmos utilizados em veículos
de carga ou transporte cole
tivo.

Brasil é pela•

«eixo»
calizadas.Mas, os dois Iíderes alia>--'
dos acharam suas vilas em Casa
blanca muito confortáveis e ele
gantes e resolveram ficar nas mes
mas. De maneira muito comovida,
o presidente revelou como esteve
próximo elas lágrimas quando pas
sou revista nos jovens soldados
americanos que iam partir para a
linha de frente.
CONVERSAS SEM PROTOCOLO
Mr. Roosevelt falou sem proto

colo e respondeu às perguntas que
lhe foram formuladas quase du
ranle urna hora. Observando-o a
pessôs ficava encantada como 'êle
p!_'ocurava descansar das preocupa
çoes da guerra daquela maneira.
Eram cI e admirar também a sua re-

- sistência e a sua fibra, sua rnazní
fica saúele depois de lima via�en:t
extenuante e perigosa como a queacabava de realizar, o que abateria:
qualquer homem. Ocorria o pensa
mento de que aquele homem, o lí
der de guerra da maior democracia
do mundo, era o próprio símbolo
ele toela a democracia e tudo aquilo era luta para preserva cão da
democracia.

'"

Atrás ela cadeira do Presidente
estava um grande mapa ele todo o

l11U:1C!?, que lhe foi oferecido peloExército dos Estados Unidos. Sua
jnxtaposição _era simbólica, pois
se tratava do homem que acabara

I de correr uma grande parte do
munclo para traçar os planos para
a completa derrota elos agressores
do mundo. A impressão de todos os

jornalistas foi a melhor possível, àmedida que cada um ia dizendo·
"Thank you, Presidente!" e saindo:deixando o sorridente Roosevelt
entregue aos seus trabalhos de
guerra.
....

�;;��·=;�
.......

G;�;-:;���_···_p;ia;�::
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano. 12.

Evacuacão de Lorient
Londres, 25 (United) - A

rádio de París anunciou que'
ficou terminada a remoção da.
população civíl de Lorient.
Acrescentou que o prefeito e
as autoridades do referido por
to o abandonaram.

de cen-
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Devastador ataque a baixa altura da RAf contra Ao ��S::!NTOS���:()l
as qoc�s 1e Roterda-o "A melhor fórma de vlrr-

U 11 U gança é não nos po.recerrnoac
com quem nos oferideu"..
Marco Aurélio,

Casa Beirão Grande Emprêsa Nacional
Fábric�e dceou:�teIatos I Caixa Postal, 938 -- São PauloPastas de couro para Solicitamos a todos que se dign.aram pedir in F l O R I A N O P O L I S
colegiais (artigo forte e formações, por carta, a esta Emprêsa, a comparecerem '

barato), Cintos, Suspen- à rua Vitor Meireles 18, das 9 às 12 e das 14 às 17 ho- Sub-.g.nt•• no. �rinclp.IG
só rI' "S ).18188 etc f' d b I

' . munciplol do E.lldo ..._, , lt • '. i ras, a rrn e o terem os esc arecimen to 3 necesaarrcs.
17P ','.Só na • 'CASA BEIRÃO" .

123 3 1
'

I
Rua _�:����nJg�liS n° 3 .1 ••••••••••••••••••••••;�....�••••••••• :
�_�3(}V�'.25 I: ,S E � AS::Alugam-se ;�:8 �::;oà : :;
riú sjo; contando cada. uma • pcdrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores .�
dois pavimentos, tendo cada • .'
casa 5 quartos, sala de [an- O<DQ fábricas do país. são encontradas nos balcães da �

ter, sala de visita, garage_, •• C SANTA BOS&
•

quintal, galinheiro, 3 insta asa . .'
loções sanitárias, tanque de • .'
lavar roupa; instalações de • Diariamente recebemos novidades .'
����oT�a::;e�oon� �m:r�t��T:� •• RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

, ••tário, Dr. Agripa de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

t:l.'f�nec�.n�ltn��.mé:�:� Os alemães ocuparam parte da Croáciata���: ':il�f::' i:;�b'aT::õ::n àp� Estocolmo, 24 (R.) - A militares alemãs ou civis 1U}t>

de país inimigo. E, nesse caso, ocupação pelos alemães, de poneses croatas. Diz o comam- Estado Croata será. fuzilad.Gr
será julgado, militarmente, como grande parte da Croácia, foi dante em sua proclamação; "to- sem processo. A mesma penalibaimigo do Brasil (D. E. M.). anunciada pelo comandante- da a área da Croácia, ao sul do dade é aplicável a todos' eque

chefe alemão, de acordo com rio Save, fica declarada sob les que escondam armas em

despachos de Zagrebe para o ocupação alemã, e as autoriâa- seu poder. Todas as residências'
jornal "Aitonbladet, des militares germânicas assu- onde forem encontradas armae;

O novo movimento alemão miriio os encargos das autori- ou aldeias em que os habitantes:
está obviamente ligado ao au- dadi/s administrativas.' Quem prestem auxílio a esquerdistas,
mento das atividades dos cam- quer que resista às' autoridades serão arrazadas até sua basEf'_

Aluga-se 6tírna;
casa de mora-

dia, em São J0-
sé, à rua Padre Cunha. Z�
Tratar em João Pess8a (Es�
treito), à rua 7 de Setem'
bro, 398.

5 vs - 4 105

o ESTADO
Diário Vespertino

-

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13
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ASSINATURAS
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Na Capital:
Ano c-s 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 Cr$ '15,00
Trimestre c-s 25,00

Anúncios mediante contráto I
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 & COMENTARIOS

"PROTEÇÃO" AO OCIDENTE
A fotografia acima, batida por um dos, aparelhos de reconhecimento da

RAF logo após o ataque desfechado contra as dócas e instalações portuárias de
Ro terdão pelos aviões b»itânicos, mestra os danos causados pelas bombos dos
"Blenheim" do Comando de Bombardeio, que, recerrternente, levaram a efeito um

ataque diurno de pouca altura contra ê3se porto ho lqndêa ocup o.d o pelos alemães.
Entre os danos causados ao inimigo, em consequ$ncia dêsse ataque, figura o

afundamento de um grande cargueiro do tipo do "Noordmap", de 1.510 pés de
comprimento.

Agro vura mostra êsse cargueiro, inteiramente adernaclo sobre um dos
bordos, a pouca dist&ncia c a, dócas Wilton, logo em 'seguida 00 bombardeio da

RAF. - CC i ch
ê

do British News Service, - para cO E�tado»)

O discurso do sr. Goebbels, minis
tro de Propaganda do Reich, não
ofereceu nenhuma supresa. O pe
queno e nervoso chefe da propagan
da nazista confessa as terriveis der
rotas que as forças alemãs estão
sofrendo na frente oriental, e

dá mesmo a entender que elas
foram muito mais graves do que ge·
ralrnente Se avalia. Apela para o po
vo no sentido de trabalhar mais e

passar mais privações - chega a

falar em 16 horas de trabalho por
dia. Fala ainda em cortar a cabeça
de todos os que atrapalharem o

esfôrço de 'guerra alemão e prome
ter aumentar a perseguição aos ju
deus. Até aí, dentro da estupidez na

zista, tudo perfeitamente lógico; O
que talvez possa constituir surprê
sa - e é mesmo um índice da gravi
dade da situação alemã - é a in
sistência do sr. Goebbels em tentar,
perante o mundo, um tipo de mano

bra política já completamente des
moralizado. Com o mais perfeito ci
nismo - esquecido, com certeza,
de que a Alemanha começou esta
guerra fazendo um pacto com a

Rússia - afirma Goebbels que todo
o ideal alemão é destruir o comunis
mo, salvando a civilização oci
dental.
Diz êle, que "a Europa está em peri

go mortal" e em outro trecho repe
te que o "o Ocidente está em per-i
go". O papel da Alemanha seria o

de salvar a pobre Europa do peri
go comunista. Sempre aquele afã de
"proteger" que caracteriza a políti
ca nazista. A "proteção" das botas
da Wermacht e dos carrascos da
Gestapo. É simplesmente para "pro
teger" os povos ocidentais que os
nazistas escravizam ou torturam os

homens e prostituem à fôrça as mu

lheres, que são requisitadas para
servir de pasto aos instintos bestiais
dos soldados de Hitler. Ê para "pro
teger" do' comunismo os industriais
da Europa que o nazismo se apodé
ra õe suas· fábricas e' os mànda
apodrecer em algum campo de con

centração. E para "proteger" os

operários que os nazistas os sepa
ram à fôrça da terra e da família
e os arrastam para a Alemanha on
de são obrigados a trabalhar como
escravos. É para proteger a famí.
lia, a religião e a vi«fa nacional do
Ocidente que o nazismo tortura nús
em plena praça, os velhos indefesos,
toma para Os soldados de Hitler as
últimas gotas de leite que salvariam
da tuberculose e da morte as crian
ças, arrebata as terras dos campo
neses, aterrorisa ou mata sacerdo
tes de todas as crenças cristãs e co
loca em cada país um "gauleiter" ou
um "quisling" que só póde g&ver
nar pela fôrça e pela fôrca. Matan
do, roubando, torturando, estuprando, os nazistas não têm outro intui ..

t? que o de. livrar a Europa do pe
rIgo comun ísta ...
Depois da conferência de Casa.

blanca nenhuma resposta é mais ne
cessária a tão sórdida manobra. O
destino do nazismo está traçado. Os
russos continuarão a avançar com
sua formidável máquina de guerra
e a qualquer momento milhões de
lIorte-americanos e ingleses pisarão
a Europa para livrá-Ia para sempre
da "proteção" nazista. O secretário
da guerra norte-americana sr,
Stimso n, acaba de declarar 'mais
uma vez que a manobra alemã de
'paz não interessa de modo algum,

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITomo: rua Deodoro. D' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Porta Holel.

aparlamento 112
C. Postal. 110 Fone. 1277 FARMACIA ESPERANÇA

reafirmando que as Nações Unidas do Farmaceutico NILO LAUS
só aceitam uma paz: a rendição in H . h-· f 'dcondicional. A insistência nazista oJe e aman a sera I sua pre en a
em agitar o fantasma do comunís- Drogas nacionai, e estrangeiras.--Homeopatias.mo mostra que os dirigentes do
Reich julgam os outros por si. Mas PerFumarils.--Artigos de borrachd.os homens que governam os Esta-
dos Unidos e a Grã-Bretanha têm Garante-se a exata observância no receituário médico
o hábito de cumprir a palavra em-

REÇOS Openhada. A guerra irá até o fim, e P M DICOS
��e!oi�:;:�::ã/::s��d'!,e ��n�ts�� R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado),
e de todas as Nações Unidas da FONE 1.642América e de todos os continentes :;:--=============================até esmagar de unta vez para sem- :.
pre a miséria moral do nazismo e

REV ISTASpunir os responsáveis pela sangueira
em que I) mundo se debate. (Comen-
tário da Inter-Americana escrito em
"'ashington, especial para O ES
TADO).

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

de Novembro, 21.
109

A ANEDOTA DO DIA
- Querido, a nova em

pregada acaba de queimar
o nosso o lrnôço l Ficarias 90·

tisfei to com dois beij inhos.
para substituí-lo?

- Peerfeitomente, queri
da! '1'raze a empregada!

.

O PRATO DO DIA
GALINHA COM MOLHO

BRANCO - Faça um bom.
refogado, junte uma gali
nha cortada em pedaços
pelas juntos, misture-a bem.
ao refogado e dei;ge·a dou
rar. Junte ógua aos poucos .
até a galinha fica macia._
Separe-a e junte ao caldo
meio litro de lei te. Deixe
ferver e côe. Doure em umo:,

colher de manteiga, duas',
colheres de farinha de trigo.
e aos poucos junte o cc.ldo
acima citado. Adicione duoa
gemas e retire do fogo pal'Q,_
juntar uma colher de sôpes;
de queijo ralado. Cubra com

êsse môlho a galinha gui
zada e arrume ao redôe
• 'Flor de Maio".

C.lxl poli. I - 37
Ruo João Pinto - 5

Machado & (ia.
Agências e

Representacões

.�

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.
------_.

Casa

6 vs-&
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ATENDIDA A C. B. D.
RIu, (E) - A "Conf'ede-

racion Sudamericana de Foot
tcrbury, mas quando já era muito ball " atendeu ao apêlo que lhe
tarde para evitar a propagação da fôra dirigido pela C. B. D.,
peste nazista. Foi êsse "bluf" que transferindo de 25 para 28 do
fez desencadear a guerra atual, em corrente o Congresso Sulameri
virtude do pavor que Charnberlain, cano Extraordinário de F'ute
Daladier e outros políticos europeus ból que se realizará em Buenos
tinham do espantalho vermelho.Mas Aires, em comemoração ao 50°
o acôrdo tento-russo de 1939 des- aniversário da A. F. A.
mascarou Hitler e sua camar-ilha, i:f.

confirmando os avisos que escrito- REFORÇANDO O A�IÉRICA
res e jornalistas procuravam em Rio, -, (E.) - Foram pedi
vão fazer chegar aos ouvidos da- dos a C. B. D., os passes de dois
quelcs de quem dependia a sorte do novos jogadores para o Amérí
mundo. Agora, Berlim manda, seus ca, ambos paranaenses: Jofre
escravos usarem o mesmo estrata- Chinela, conhecido por Amazo
gema. nas, zagueiro do Atlético Co-
Nada diríamos não fora a coinci- mercial de Curitiba; e o pon

dência de tais ordens emanadas de teiro Eurico Abreu Silva, do
Berlim com a, ofensiva já iniciada Atlético Paranaense, da mesma

em muitos países, inclusive o Brasil, cidade.
para mostrar que elevemos temer Ambos reforçando o quadro
muito mais Moscou que Berlim. rubro nos jogos que disputará
Marquemos os autores de tais carn- em São Paulo, com autoriza ..

panhas. Marquemo-los porque mui- ção da entidade carioca.
to mais cedo do que é licito esperar,

'''lo Moscou, 25 (R.) - Os alemães, que apresentam agora

êles serão obrigados a desf'ívelar as BRUNINHO NO TRICOI,OR. maior resistência, recuam, presentemente, lutando com doses

suas máscaras. Acompanhemos cer- S. Paulo, (E.) - Ao que pêro, a-fim-de escapar ao cerco, pri?cipalmente a? longo da

t
. .

f' d l' se notícia o meia direita do costa norte do mar de Azov, ao sudoeste de Vorosh llovgrado e
os jornais, a- im- e que vennamos r vv v-vv-v+«

Ia constatar que as ordens de Ber- Comercial Bruninho recebeu ao sul, partindo de Karsomeikaya e Kramatorskaya. Esses as-

Proposta p'ara se sub'meter a saltos russos estão limitando gradualmente as fôrças inimigaslim são por êles fielmente cum-.
pridas. uma prova de experiência, dn -, em pequenos bolsões; ,d�rigindo-s.e todos contra Estalino, cen-

Será um ótimo testo rante um mês, no F'luminense.] tro do ststema terrovíárío da ��cIa do D�n. Os solda�os do ge-
Adianta-se que o alvi-rubro neral Vatutin, ao norte da regiao da bacia do Don, tiveram de

não oporá qualquer dificulda- vencer terrível resistência, ao sul de Kramatorskaya, on?e os

des a essa oportunidade que se alemães reuniram infantaria e tanques, da reserva, a-tim-de

oferece ao seu jovem "player", manterem aberto o caminho para oéste.
"

SOUBEMOS

"

aerea
NOTAS CARIOCAS

Do Correspondente Especial AMORIM PARGA.
UM óTIMO TEST

Rio - Em meio do copioso noti
ciário telegráfico dos jornais, qua
se passou despercebido a informa
ção procedente de Estocolmo, se

gundo a qual as autoridades nazis
tas haviam determinado novas dire
gentlernen, mas impossível com os

jornais que seguem sua nefasta ori
entação.
Consoante as afirmativas do dis

curso de 'Goering, a Rússia é o país
presentemente mais poderoso, beli
camente, do mundo constituindo por
isso um perigo para os demais esta-

. dos, ameaçados de bolchevização.
Agora, as instruções referidas

mandam que todas as trombetas na

zistas insistam no perigo comunista,
pois "é possível um acôrdo com

gentlernan, mas impossivel com os

bárbaros soviéticos".
É a velha tecla, muito usada an

tes da guerra para fortalecer em to
do o mundo a ação da quinta-colu
na. O nazismo só logrou projetar-se
no universo, mercê da propaganda
que êles mesmos, nazistas, Iaziarn
do comunismo, para que todas as

nações capitalistas sentissem muito
próximo o perigo comunista. Esse
"bluf" foi desmascarado por vários
escritores, inclusive André Cherada
me, Joseph Davies e o deão de Can- Vitor do Espírito Santo

I· Oficina Técnica
. «ROYAL»
I. Jnstaluda modernamente e dirigida por técnico espe

�
cializ ado, conserta e reforma máquinas de escrever

� e de contabilidade com absoluta garanti!!
li e modicidade de preços
� RU3 João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658
�

�i!
f: M'a cbado Cia&

o f; '30. por Barrancas. Como se

sabe, Candiotti espera fazer a

n ado o tr a iéto Rcsaric-Buenos
Aires, o qual vem realizando
em íórma extraordinária.

o qual deverá seguir para
Rio ainda esta semana.

.y.

UIU ZAGUEIRO PARA
NAÉNSE

Curitiba '(E.) - Assegu-
ra-se que o futeból paranaen
se está na iminência de perder
mais um ele seus cracks em be
nefício do "soccer" carioca.
Trata-se do zagueiro Amazo
nas, um dos melhores que mili
tam em nossos campos e cuja
transferência para o América,
do Rio, é considerada como

certa.

Abandonou a prova
Buenos Aires, 25 (R.) O na

dador José Alvarez, que tenta
va atravessar o R.io da Prata,
abandonou a prova, por moti
vo da forte cc r ente ,a, quando
se achava a 20 kms de La
Prata e após haver nadado 14
horas e 15 minutos ..

o general
das torcas�

Guderían na chefia
de 'ianques

Zurique, 24 (R.) - A agên
cia oficial alemã "D. N. B."
anunciou que o chanceler Hi
tler nomeou o general Gude
rian para o posto de inspetor
geral das forças de tanques na
zistas. Êsse general será res
ponsavel diretamente perante
o chanceler do "Reich".

em outubro de 1942 e em julho
de 1941.
Nascido na Polônia, o gene

ral Guderian foi a figura prin
cipal na conquista da própria
Polônia pelos nazistas, no iní
cio da guerra, Foi êle quem
contornou a "Linha Maginot"
em Sedã. Apaixonado pela ar

ma de tanque, foi o gênio orga
nizador do exército mecanizado
do chanceler Hitler.

O general Guderian reconhe
ceu e aceitou antes da guerra
as idéias do general De Gaulle,
a respeito daquela arma.

,-;. Em Buenos Aires
(andlottl Buenos Aires, 25 (R.) - O

Buenos Aires, 25 (R.) O Boca Junior derrotou ontem ao

nadador argentino Pedro Cano São Lorenzo por 4 a 1.
diotti nassou esta manhã às
�•••e.�e.....oe••••••••oe.�••*�••••e.ee8.eGO.C'••$.

Recuam desesperadamente

�""'_"'_""'-'·_"_"'b·.-'·.-.-_·''- -.-_-'-'" ."1.......- •••-...-.-.-.-.-.-....-.-.-.-.-.-.-....-.-.-.-.......-.-.-••---.--�--..."..-•...--......,..,...�

O general Guderian é um dos
mais classificados peritos de
tanques alemães, e teve a seu
cargo o avanço contra Moscou,
em 1941. Duas vezes, foi anun
ciada a sua morte na Rússia -

Quando gatuno é al�aiat� liJ·�oaxx=»A"""""""-'b"aaocaauabIP. Alegre, 25 (E.) - Há dias, compareceu a Delegacia de €.lIme ra am I�Atentados à Propriedade, o sr. Teno KehI, residente à rua Ben- � .

jamim Constant, que apresentou queixa do furto de Cr$ 2.000,00, � e senhora comunl�am
fi de que fora vítima. Entretanto, em diligências, os inspetores � aos pa�entes e

d
crruqos g

S daquela especialidade, Patrício e Pinto, conseguiram deitar � 0. rmscímerrto e sua �
mão ao indi,:íduo Lourival �omes Maciel, "d?ublé" de gatuno

�
fIlha JYId:.<ARIL��DE;bocor- Ie alfaiate, sobre quem recaiam fortes suspeitas. Interrogado, rI o no la

Lourival resolveu confessar que de fato, fôra o autor do furto, """"_""""""""''''''''''''''''DODOO!XX'DClOO''''C'''''

mas que a importância subtraida era de Cr$ 750,00 e não su- 121 3v.-2

perior, conforme afirmava a vítima. Disse mais ainda o gatu-
no, que já havia gasto todo o dinheiro. Entretanto, a polícia
conseguiu descobrir, escondida numa das ombreiras do seu ca

saco e bem costurada, a importância de Cr$ 300,00. Explicando
o fato, disse Lourival: "- Pois é, nas horas vagas, eu também
sou alfaiate".

Alt,4S
Congresso dos hún
garos anti·totalitarios
Montevidéu, 25 (United)

Anunciou-se nesta capital, que
se realizará, dentro em breve
em Montevidéu, um congresso
dos húngaros anti-totalitários,
radicados numa grande região
americana, os quais têm por
chefe o dr. Miguel Karolvi, re
sidente nos Estados-Unidos.
Com êste, serão três os con

gressos do mesmo caráter que
t.êm lugar no Uruguái. O pri
meiro deles foi o dos italianos
livres, presidido pelo co�de
Sforza e o segundo dos alemães
anti-totalitários da América do
Sul, presidido pelo dr. Otto
Siemsen.

Beneficente de N" S"
Rosário e S" Benedito

Festa de N. S. do Parto

Irmandade
do

De ordem da Mes I Administrativa desta Irmandade,
convido aos Irmãos e demais fiéis para assistirem às festivida
des em louvor de nossa Senhora do Parto, devendo realizar-se
as mesmas, nesta Igreja, a 28 do corrente mês, constando
dOI.seguintes atos:

Dias 26 e 27: novenas às 19 1/2 horas;
Dia 28, Domingo: às 9 horas missa solene; e novena de

encerrarneuto às 19 1/2 horas.
A Mesa Administrativa desde já agradece a todos os

que comparecerem a êsses atos de nossa Religião,
Consistório em Florianópolis, 24/2/943

MANOEL ALVES GARCIA. 10 Secretário

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

Visite.I I:RELOJOARIA ROYAL,
funcionou e Banco do Brasil"

e artigos diversos para presentes
daas novas ínstalacões,

à rua Trajano 3, no edilícle onde
Novidades�Jóias-=Yidros-Crist-ais-Porcelanas

sem
II

comprOMISSO,
J'
,
,
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..............8&.........CARIOCABILHETEPrevistas novas e maiores derrotas

alemãs na Rússia
OXFORD, 24 (R.) - O mi- Topa. ApesaT dos enormes êxi-13ÓZO da Europa, neste ano de

rustro das Informações, sr, tos, obtidos pelos exércitos TUS- 1943".
.

Brendam Bracken,
.

falando sos e dos golpes desferidos pe- A.crescentou qv;_e �esastre de
nesta cidade, teve oporiuniâa- las [õrças britânicas, os nazis- malOTes c�nsequ_encws �o qu�
de de afirmar: "Posso garantir, tas dispõem ainda de grande os ta sofnqos mnda, es�u'o pot
em nome de todo o govêrno, poderio militar e a política �o se !}bater sobre os exerczto� a�e
que pretendemos, na primeira' govêrno britânico, é. a �e na� I �ae� que luta1� na

_

Russia.

oportunidade, atacar os "hu-j permitir que a Ru�sza iique so � ess�s"desastres nao tarda-
nos" em vários pontos da Eu- na luta que se vaz travar no Tao a vzr .

_.

_

Sanouenn!CONTEM
Economizemos papel

RIO, FEVEREIHO - (Serviço
especial da lNTER-A::vIEHICANA es

pecial para O Estado) - Enfren
tam uovumen!e os jornais brasi le i-
ros uma séria crise de papel, que
não sendo a primei ra nau se rá ,

certamente, a última. Nem mesmo
se traln ele urna crise limitada ao

Brasil, pois cio mesmo mal sofrem
atualmente os jornais de toda a

América, inclusive os dos Estados .

Un irlos e cio Canadá, países produ
tores de papel em larga escala. A
crise do papel não é uma crisc es

pecífica, com caracter isticas pe-.
culiares e exclusivas. É apenas um I
aspecto parcial da grande crise
que se observa na produção civil
em consequência da mobilização
de todos os recursos industriais
para a guerra. Se os jornais do Br a
si I não dispõem hoje das quotas
normais de papel isso se deve a

Faz saber aos que o presente edi- dois fautores principais: reei ução Ital de primeira praça, com o praao da produção e falta de meios ele
de trinta dias virem, ou dele couhe- transporte maritimo. No entanto,
cimento tiverem que, no dia 29 (", estes dois fautores atuam em graus
março próximo vindouro (segunua- diferentes, sendo que o segundo é,
feira), ás 14 horas, á frente do edifi-! desde logo, o maior responsável

1 vs-l cio do Palácio da Justiça, á Praça· pela nossa penúria de matéria pr i
Pereira Oliveira. o porteiro dos au- ma para a imprensa. Muito embóra

, ditorios do Juizo trará a publieo pre- a produção de papel tenha sido re
gão de venda e arrematação, á quem duzida nos Estados Unidos e no
mais dér e maior lauco oferecer so- Canadá, a-fim-de reservar quanti-
bre a respectiva avaliação de trinta dados crescentes de celulose para
contos de réis ou sejam trinta mil a fabricação ele explosivos, ainda
cruzeiros. o seguínte: - Metade de assim há naqueles países papel su- ter uma idéia do número enorme

uma casa sita nesta capital á rua Es- Iicien te para abastecer as necessi- ele navios nela empregados. Muitos
teves Junior número cento e trinta e dad es tios jornais Iatlno-ameríca- clêsses navios poderiam possível
cinco (antigo trinta e um) o seu res- nos. Para isso têm contr+buido a mente transportar papel, gasolina
pectivo terreno, construída de tijolos, sábia e justa politica seguida pelo e carvão para o Brasil. Mas então

No dia 22 dêste mês completou 25 anos de mae ist ér io a cobei ta .ele telhas, forr�cla, assoalha- governo !l0r.te-americano ao �lis�ri- a nossa própria segurança ficaria
. . , . . .-. da, envtdraçada, com ruversos com- hu i r equitativamente os sacrifcios em cheque, pois sem essa expedi-

profissora Haidéa Gomes da SIlva, atualmente integrando o, partimentos internos, com instalações entre todos os cidadãos elo hernis- ção Dacar continuaria ainda como

corpo docente do Grupo Escolar "Abdon Batista", desta cida·lüe água, luz e esgoto, ed�ficada em f'ério, lapto norte, cC?mo centro e "un_! revólver.�pon_tado p�ra,o �o-
de. Seus colegas c alunos, por motivo dessa ausp ico sa da t a, i um. terrno que mede trinta e nove sul amencanos. �eduzllldo, por duas! raçao do Brasil.". Sao con�ll�gencIas
restaram lhe carinhosa m anifesta ã) de a ê 'o. (39), I11Ctl'OS de nente e cento e ses- vezes, os suprnuentos rie Jlape� pa- i da guerr-a, penosas .sem dúvida, I�l�Sp ç P , senta e sete de Iuurlos, extremando ra a impr-ensa dos Estados Unidos _ sem as qUaIS jamais se consegurrra

� por um lado com pi'opr ied arle do se: conseguiu o governo de Wash i ng- 'I a vitória.
Foi iniciada, aqui, filantrópica campanh a no sentido de nhor Luiz Orofino, pelo outro com ton liberar q�lOtas capazes de abas- Certos observadores superficiais

obter com' o auxílio da população local, um aparelho de Raios propriedade do senhor Carlos Meyer, tecer a imprensa dos outros países, i pretendem que melhor ser�a que o'

X
•

Hosnit I "S- J
,..

E h I
..,. I fazendo frente á citada rua Esteves as quais ficam ii espera de trans-' espaço reservado nos navios para

para o ospi a ao ose. .393 _:3mpan a, ogo u e m i cro , I Junior e pelos fundos com proprieda- porle nos POrtos de embarque. En-los carregamentos de c�mis�s, rou-
obteve o aplauso de numerosos cldadaos. I de do Ginasio Catarinense. Esse imo- t.ra então em jogo o segUl.1Clo e mais I pas

de senhoras, quinquilharias, etc.
vel que pertence ao espolio de d. serio fautor da crise. A-pesar-de to- que recebemos dos Estados Unidos,
Georgina de Castilhos Bertrand é le- dos os esforcos envidados pelos I fosse destinado ao papel de impren
vado em praça em virtude de reque- chefes navais das Nacões Unidas . sa, Argumento muito discutível e

rtrnento da ínventariaute com o qual a tonelagem mercante> disponível! que. revela um espírito um tanto
concordaram todos os interessados. E, não tem bastado para abastecer as duvidoso. Para comprovar a sua

para que chegue ao conhecimento de necessidades mais prementes elos improcedência basta considerar que:
todos, mandou xpedir o presente edí- mercaelos consumidores do hemis-: uma simples bobina ele papel, par
tal (jue será afixado no logar do cos- fério. Não são só os submarinos! te apenas ela matéria prima que
tume e publicado na fÓl'lna da lei, fi- cuja ação está sendo reduzida pel� ! U�1 jornal cons?me em uma só ed�
r,ando por êste meio citada a Prefei- enérgica atu8.cão das forcas aéro-I çao, ocupa maIS tonelagem marítr
tura Municipal de Florianópolis. Da- navais americ·anas, inglesâs e hra- f ma que �odas as camisas america
do e passado nesta eidade de Floria- sHeil·as, os responsáveis pela limi- nas vendIdas em. um ano.

J E
,..

M"n F"Ih O J' M··U nópolis, aos vinte e treis dias do mês tação de tonelagem. Para ela con-I I?evemos confrar e:11 que as au-
• ugenlo U er 1 O e scar ose u er de fevereiro do ano de mil novecen- tribuem fundamentalmente as exi- t?l'l:daeles n.orte-amencanas e bra-

A D V O G A D O t"'< tos e quarenta e treis. Selos a final. gências das operações em terras e' sJle!ras COnjlll1tamente empenhadas.
� En, Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão, mares dis,iantes, que exigem quan- 'em resolv,:r este e ou�ros problemas-

RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO. o subscrevi. (Assinado) Osmundo tidades astronômicas de suprimen-I encont:�rao � soluça0 .. adequada.
Fõro em g(:lral. Processos em todos os Ministerios. Lega- "\':an�le1'ley d� Nobrega -. Juiz de tos, que hão de ser

constantemen-I· co:�? j� o fIzeram, alIas, I!leSeS
. _ .. .., DlreJto da P. Vara. Confere. O Es- te renovados. Basta te!' presente o alJ ,:,s. No entanto, nunca. sera de-
h7Bçao de JaZIdas, eg.uas �1Df'!aIS e quedas crivão. que foi a expedição norte-ame ri- maJs q�le os hom�n� da lll1pl'enSa

dágu8. NaturahzacoeR. HYGINO LUIZ GONZAGA cana ao Norte da África para se' e os leItores braSIleIros se capaci-
------------------------------------------------------------'- tem da crise do papel e o economi-

•••em.=1I&ai!UBlSiliUilfill� '»a_. fi ••• fie".�••• liI!5==ml�:5e!!�Ill��:==I=Im.=&H zem ao e�treJ!1? . .

•
... - - .... • _ ...""lHU".....a...�==Iã..._Iil�_==�_:".. Por maIS dIÍlceIs que seJam cer-

. !ii tas limitações resta-nos o consolo

ii Z
!1m : d� que elas contribuem, de forma

I"U fi.!! I d!reta,,, para a "rendição inconcli-
c. ei! ! ClOna] das quadrilhas de bandi-

ii BEBi I (] o� que pont;ificam hoje em Ber-

.. E
��Il. "1 1'0111" " 'oq·'JO��gl !.;,

' u � J '- II •

. m:

II L!.ii LEIA ISTO
! N !
8. I �"

Embora já tenham transcorrido
... mais de 900 anos desde o nascimell-

•
"'!tIl. to de Guilherme, o Conquistador, o
(I I Castelo onde êle veio a nascer

• T • atrai a Falaise, França, grande nú-

• Imel'o de turistas (cm tempo de paz.
_

_, natur�llmente). ° castelo ergue-se·

•• H • nlJJ_n extren�o da cidade normanda.

I FOI cO'lstrmdo sobre uma rocha de
• ·36 metros de lI,ltura. No interioi' de

• • suas mu�alhas quase !lão existem

• recordaçoes do ConqUIstador, lI1as

• o �'astP]c consc-rva o caráter .ll;e-

• * dieval que tão bem se ajnsb,ya

•• 1
.a :'tql1ela !!�or�osa figur:. l.li�tórica. Da
.. lcrre prwclpal do eG'fJCIO, o turís

ti ta vê uma rua particulal'l1lenle es-

.: 9
... larCel·II·ltl�' donde, anftest da gujerrra aldtualrW < a e uma on e, se (es.ra ava

• Uina bandeira francesa. Foi no ]0-
,. cal dessa fonte que o duque Robel'-

• � lo da Normandia" pai de Guilherme

• 4 •'�
viu pela primeira vez Arlettc, filha
de um curtidor. AI'lette não quis.

•
nunca entrar no castelo por uma

2
1::: poria (lenHa e disse ao duque que,

• iiü se estava, verdadeiramente ena1110-

_ fi!" l'ado dela" devia eHviar seus ar-

•
_! f[ueiros para que::! escolte.ssell1 pela

• liR porta principal. E assim ocorreu.

O Rádio de d I F
.

I' d }' I .. n; �esse castelo passou sua infancia

II
gran e a.cance.- alxa amp.la a em apare no ae udlXO preço. .= o Conquistador. lnteressav:",-se pelas.

1m SONORlDADE-BELEZA-üURABILJDADE ii artes e .. sobretudo, peja gueI"l'a. Nii'l
... VENDAS A LONGO PRAZO--Disiribuidore$: JOÃO GOMES 8. (ia. II longe da entrada principal se en-

•iI CASA R "'
......DIOLAR B. Fll-I�DA!IJNAO·pNOOL,:-6 ! ���t��,b��� ��l�á���cl�;�lt�l�q�l���� �r� .. un /I" fiE

seus pés se vêm seis pequenas está-

••••••••••11111111•••••e_ .,•••• \'I a·••••••1P4i1•••••iliIJ_li. �:���i�l�lse rl�P;:6\�i:;;�a��i�� fa!DQ�ps C�:-:

OITO ELENENTO.s 'fONICOS:
ARSENIAiO, VANADA·
TO, FOSFO�05,CAlCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

Lle. D.N.S.P. n· 199, da 1!:l21

o. Pálido.. Deplup.r.dol,
E.qot.do5, Anêmicos, Mi ••
que criam I'.A19Io" C,i.nç.,
uquíticlI, r.clberiío I toni·
ficação ge'lIl do org.ni;mo

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA

I COM O PRAZO DE TRINTA DIAS

O Doutor Osmundo wanderlev da
nA União da Mocidade Evangélica da Igreja Cristã Pres-I Nobrega, Juiz de Direito da la. Vara

biteriana" convida ao povo, em geral. para assistir à solenida- da Comarca de Florianópolis, Estado

de comemorativa do transcurso do 4° aniversário de sua fun- de Santa Catarina, na fúrma da lei

dação, a realizar se amanhã, dia 26, às 19,30 horas, no Tem- etc.

plo da referida Igreja, onde será ouvida a palavra do revd".

Joaquim Alcântara dos Santos, pastor presbiteriano.
Florianópolis, 25 de fevereiro de 1943

EHI LUZ DE MOURA1 presidente
CiENI ANDRADE SILVA; 2' Secretário

CONVITE

com o

58 ogue n DI
Os elementos colhidos pela !!!st&

tística Militar são nbsulutaraens'
secretos. f' servem sómenfe a fim
militares. Negar-se a fornecê-los 011
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelu
leis do Pai". (D. E. M.!.

120'

ESTADO" NOS MUNICíPIOS"O
JARACiUÁ

Na tarde de 12 do mês em curso suici ia 1-5(>, ne st a cidade,
ingerindo forte dose de formicida, o jóvern Manoel Marques,
funcionário da estação ferroviária local.

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons- Mofra 4 e 5 FONG 1.6(t2

Entrega a domicilio

GUILHERME CONQUISTADOR

-.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �STADO-Quinta-feira. 25 de Fevereiro de 1943 5

THE LONDON ASSURANCE
e

ClA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

(Represen tan te)
L. ALMEIDA - Rua Artista Bittencourt .j B

.Hitler está realizando uma previsão
feita por Fíchte

Washington, Fevereiro de 1943
- (Serviço Especial da Inter-Ame
ricana para O Estado) - Segundo
a ideologia nazis la, o Ftiehrer 011

líder não .póde cometer êrros. Sua
autoridade é suprema, suas decisões
são finais e sempre certas, Uma
obediência que não permite vacila
ções Oll dúvidas é exigida por par
te do povo - desde o súdito mais
humilde ao mais elevado em hie
rarquia.
No Livro Branco que o Deporta

mente de' Estaelo elos Estados Uni
.dos acab a de publicar sôbre o "Na
.cional Socialismo", militas dados
interessantes podem ser encontra-
dos. ii. POSIÇÃO ATUAL DA ALE-_
Muitas pessôas julgam que a idéa MANHA.

do Fuehrer ou. líder, tal como está Julgada por Iodos os padrões do
caracterizada em Hitler, é alguma Hemisiério Ocidenlal qualquer 11'Cl
cOllsa nova no mundo político. Exa- ção que pudesse atingir tão deslion
minando trabalhos que datam do rosa situacão: seria naiuralmenie
séclllo 18, os peritos do Departa- olhada conto ilegal. Esie, eniretan
mente de Estado detuonsiruru que to, é o estatuto que rége a Alema
o povo alemão estava preparado nlui de hoje.
.p.al'(l IIIll tal sistema de gOVêl'110 há O dirigente da Alemanha, Adolf
anos. Hitler, consequiu trausiormar com-

Em 1800, o [ilosolo alemão, pletamcnte o povo alemão. Sob a
Lolianu Goitlieb Fic hte. demons-) lideranc a de Hitler os nazistas se
irou ser 11m proiéia, predizendo tronsjormararn em bárbaros. Ven
com qratule exatidão o caráter que ceram homens e l.errus, e. para isto
um [uluro Fuehrer teria de possuir cometeram toda espécie de roubos,
e as condições sob as quais' êle po- Como Ficlite predisse:
dia obter o poder. "Com lal r;enle pode-se saquear
Fichier declarou' que apenas se a terra, gastar ludo, e ligá-la a um

um governante cousequisse nuliii- tremendo ráos".
car no sen pouo lodas .(IS uirtudes Isto tem sido feilo, em parte, pe
de lllTla sociedade ordenada e lan- lo homem que está no leme do bar
çá-la lwm barbarismo poderia dar co do Estado 'alemão. Até a sua ca
ao povo o espirita necessário para pitnlaçiio incondicional não haverá
construir llma monarquia unioer- paz sôbre a terra. Esta é a única
sal. Em outras palavras, a socieda- conclusão oferecida por lima Leiiu
de que foi construida na Europa ra dos impressionantes documentos
através dos séculos teria de ser der- que aparecem no Livro Branco do
ruboda, deslrnida e 110 seu ltujur co- Departamento de Estado elos Es-
locada lima brutalidade bárbara. lados Unidos.

Este foi o lipo previsto para !l1l1

conquistador do mundo, cousa que
Hitler pretende ser. Fichie escre
vell:

O cotiqnisiudor do mundo da nos
S<Cl época lerá de educar o seu palie
para a piruiaria [ria e deliberada.
Não lerá que punir a extorsão, mas I
encorajá-la. r1lém disto, a vergo-!
nli« que sempre está ligada alais
alas lerá que ser posta de lado e o

roubo lerá que ser [ornado 11m dote
honroso, de [ino raciocínio. Terá
que ser encarado como um grande
feito que conduz ao caminlio da
honra e da dilJl!i.d.ade".

'

o SEXO TRANSfORMADO EM IR I
DE

.

OPRESSÃO!

• A história horripilante de dois homens, colhido.
pelo inverno no alto de uma montanha - com a

morte por única companhia.
No novo número de SELEÇÕES,

********************************************* *****

.. Como Hitler está impondo o «suicídio racial s
invo'untário às nações vencidas, ao mesmo tempo
que força meninas escolhidas a entrar em «campos
de reprodução», para aJí conceberem filhos de
desconhecidos soldados nazístas... Pág. 29.

************************************************************

o Cativo doAmazonas!
" o martírio dói leitura que
sofreu, às mãos do seu pró
prio salvador , um explorador
perdido na selva I. .. Pág. 2:.1.

*********************

Pós de talco para curar a

angina de peito! Como se

restituem à vida vítimas da an

gina de peito, polvilhando o co

ração destas com talco, - e outras
maravilhas da Cirurgía ... Pág. 35.

*********************

Por que razão as consumi
ções nos põem doentes!
Como corrigir os choques emoti
vos, que podem causar úlceras
no estômago, alta pressão arterial,
e outras moléstias... Pág. 6.
<o ATENCÁOI#

As assinalvras devem s.r tomadas
exclusivamente por intermédio
dos agentes abaixo discriminados.
Cuidado com os solicitante. não
autorizados I.MARIBEL

(A T E L I E R )

o único que costura com cór
te próprio e se responsabiliza.

sob garantia, pelos
serviços executados. VESTIDOS

ENXOVAIS. FANTASIAS e outros trabalhos concernentes
ao ramo. Ui timas novidades em Figurinos

Piaça 15 de Novembro, 23-A
"

==������==============��������

I ,/InventadO
novo pro-

5 v. alt - 4 OLEO DE RICINO "CONGO"

I
duto alimentício

Tac Londres, 24 (R.) - Novo
/

OLEO DE NOZES "PINTOR" PARA TINTAS produto alimentício inteira-

E t d-'
-

d mente desconhecido até aqui-X raor marra coragem e

I
que sómente os técnicos conhe-

dE VERNIZES cem sob o nome científico de
um cana ense "Torula Utilis" - vai ser en-

OLEO DE LINHAÇA "DOO" tregue ao consumo dentro de
Ottawa, fevereiro (S. C. 1.) - O primeiro sargento John • pouco tempo, devendo servir

Maurice WaHace, de Halifax, é o quinto piloto canadense a receber Em lo tas de 17 quilos e tambores =de 190 quilos para auxiliar eficazmente o

a Medalha Aérea Americana por heroismo no Alasca. Wallace e sua problema da nutrição humana,

fripulaçâo tomaram parte num vôo, em 21 de setembro num bom- Produtos da: tanto agora como depois da

bardeiro canadense carregado com bombas de profundidade e an- gU����. informação transmitida
ti-submarino. Mal levantaram vôo, o avião começou a falhar, porém Indústria de Oleos, Tintas e pelo Departamento Colonial
Wallace manteve o aparelho no ar até ultrapassar a pista e poder I acrescenta que já foram encer-

aliviar-se de algumas bombas. O avião não conseguindo manter a
I Vernizes Ltda. radas as experiências oficiais

altitude, despedaçou-se, ardendo em chamas, com Wallace debaixo que vinham sendo feitas pelo
d Departamento de Pesquisas In-
os escombros. O piloto e a tripulação foram salvos, tendo porém Fábrica: TIJUCAS Escrt: Florianópolis dustriais e Científicas da Grã-

Wallace insistido com seus salvadores para que o deixassem e

sal-,
r. Tiradentes 14·sob Bretanha ,ficando provado que

vassem seus homens primeiro, conforme consta! da ordem do dia a
C. Postal 22 o novo produto pode ser fabri-

'seu respeito. Da mesma consta ainda que sua coragem e sangue- ..,..,..... .....,._..... .. �_
cado com açucar ou mel, o que

f
.

f d I d ' .

I 1106 15valt-3 auxiliará, também, a resolver,
no, em ace a provave morte, tra uzem um mento re evante para
I pelo menos em parte, o proble-ê e e para o serviço militar canadense. I ma da supor-produção açuca-

:==========::::-;_====...1 Dr .. Edgard Pt'nto de Souza reira no Império Britânico.

I
.. Embora não se conheçam aín-

R 1 ,- ..

R 1 Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na da outros pormenores, sabe-se
« e oJoarla J.. oya» . Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde fe! assistente que o novo produto é extre

•

efetivo da Cadeira de Tecnici Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas- mamente rico em proteínas e-

H T concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
ua rajano n: 3 i mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com vitaminas da classe "B".

I estágio de especialização no HQspital 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.
figado e vias biliares. seios, útero, ovários. rins. prostata e bexiga,

T R E M E L
hérnias, hidrocele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.

I � encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia, na Casa de
I

Sat\de São Sebastião, tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, à Rua FernandO

DEUCHERAparelhada para concertar Registradoras, Numera- I Machado 6, tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259 l&:Ol'OR
'

dOTaS, vitrolas. máauinas de escrever, calcular. coser,
• I L 11

� aparelhOS fotográficos,

teI9fo_n_6_S_'..e_.tc_. .,

I

II
Enfermeira obstét.rica (par-

I
COMPANHIA DE SECiUROS ({SA(iRES» teira diplnmadü) Atende ._na.SERViÇO PERFEITO E CiARAiHIDO Casa de Saúde S. Se.bastlao.Sub Agente à

_-:::�_____________ L. ALMEIDA - Rua Art. Bitencourt 18 das 10 às 12 e das 15 s 17
758 vs-57 horas

------��----------------------------------...

'99
#

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostra!'
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E_ M.).

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Quinta"feira, 25 de Fevereiro de 1943

Q f d d
JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA

Ue autores e esor-llvARA DA CO�ARCA DE FLORIA-
NoPOLIS

dem. sào êsses ? I
eauo: ele citaçãO(/,i�L�1n o prtizo ele 20

O Doutor Osmundo Wanderley da
Lisboa, 24 (R_) - O minis- zendo que "êsses mesmos an-: Nóbrega, Juiz ele Direi�o da PVam

tI'O do Interior do govêrno por- tigos fautores da desordem são' ela �olllarca de. F'Ioriauópolts, Estad?
J. d

. I de Santa Catarína, na forma da Iei,
Ituguês dr. Mário Pais de Sousa, capazes e procurar se aprovm-, etc

pronunciou importante discur- tal' das dificuldades oriundas I FAZ saber 30S que o presente eelital
ao ao entregar o comando da da guerra - para destruir to-: ele citação com o prazo ele 20 c�ias vi

Guarda Nacional Republicana do o trabalho que tem sido fei- cem ou dele conhecimento tJvereu;
. .-. . derimir que, nos autos ele vistoria em que e

.ao brigadeiro Carlos Ramiro, to, atím de assumir e ermur reuuerente o Sr. Arão ela Silva, Co-
discurso que reflete os receios a desórdem e a 'anarquia, apre-. ma-nelante elo Cuter a motor "Sul Pau
de uma repercussão dos atuais sentando-se a si mesmos como' lista =, lhe foi elirigiela a petição elo
acontecimentos da guerra so- salvadores da nacão "

. I teõr seguinte: - Exmo. Sr. Dr. Juiz
A >. de Direito da P Vara da Capital. Dizbre O regime portugues. Nessa Entretanto,_. os que aSSIm Arão ela Silva, comandante do cuter

ocasião, o dr. Pais de Sousa de- pensam estarao absolutamente d. motor "Sul Paulista", no processo
clarou O seguinte: "Na minha enganados, pois o país ainda ele vistoria requerido nesse Juizo, por

qualidade de ministro do Inte- não se esqueceu dos tempos seu procurador abaixo assinado, �ue
- , ,. . , tendo sido desembarcadas mercadonasrior, nao me é possível ignorar m�us vividos ar�tes da Repú- ccnsignadas __ "A.' ordem ". necessá-

os sintomas e as repercussões blica de 28 de maio e os patrto- rio se faz a cítacão dos portadores
que esta crise mundial está tas que a fizeram não consenti- dêssesvconhecimeutos para virem rece

lançando ou póde vir a lançar riio em nenhuma campanha de bel' a mercadoria, pelo que respeitosa-
f . ,.. mente requer a v. Excia. na nnpossr-sobre a nossa atmos era nacio- d_rsturblOs. ASSIm, quero rep�- bilidade da citação por mandado, que

nal. Devo mesmo dizer que os tír apenas o que o sub-secreta- se digne mandar publicar edital, com

-velhos fautores da desórdem rio da Guerra declarou há días, o prazo ele 20 dias (Artigo 178, n? IV

_portuguesa - desórdem políti- isto é, que o destino da nacão do C. P. C. C,) citando os portadores
f·

. .

1 1 t " d --
'

..

t dos conhecimentos - A' ordem - :
ca, lnanceua e socla -- e vam- por uguesa C!epeü e s omen e virem receber as respectivas merca-
nos a crêr que é possivel que dos seus chefes e dos que o se- dor-ias, depositando previamente a quo
()S acontecimentos internacio- guem. Assim qualquer ';:C:llLui- ta de 10 % e mais despesas, a que es

nais podem influir no sentido va no sentido de atacá-los, ('Jl- tão obrigadas as mercadorias no pa-

d ca sal' nova q 'da a' naça-o" trar 'e:' "li _ gamento ela avaria grossa, sob penae u ue . con ral a apenas a rna.rs lU1U.a ele, f irulo :o prazo, ficarem ditas mer-
O ministro Pais de Sousa ta e enérgica reação". cadorias deposttadas até serem opor-

proseeguiu .o seu discurso, di- tunamente vendidas, e o produto da
venda, retirado aquela coutribu icã
ela avaria, depositado, nos precisos
termos elos artigos 619 c 784 elo Có
digo Comercial e 785 do mesmo Códi
go e 765 do Cóeligo de Processo Civil
e Comercial. '1'. em que, P. deferímen
t.o. (Sôbre estampilhas estaduais 110

valor de três cruzeiros inclusive a

respectiva taxa de Saúde Pública Es
tadual) Florianópolis, 18 ele Fevereiro
de 1943. (Assinado Oswaldo Bulcão
Viam" Em a dita petição foi proferi
do o seguinte despacho: J. Como re

quer. Fpolis, 18·2-1943. (Assinado) O .

Nóbrega, E, para que chegue ao co
nhecimento de todos mandou expedir
o presente edital que será afixado no '

lugar elo costume e publicado na for-I
; ma da lei. Dado e passado nesta c i
I dade ele Florianópolis, aos vinte dias
i elo mês de Fevereiro elo ano de mil
I novecentos e quarenta e três. Eu, Hy
I aino Ltciz GonZ(Lga, Escrivão, o subs

i creví. (Selos a final). (Assinado) Os
i mundo Wanderley da Nóbrega, Juiz
! ele Direito ela P Vara.
I Está conforme
I O Escrivão

1 Hygino Lui.z Gonza.ga.
,

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estabísticas Mili·

I lares podem exigir, sempre que hon
I ver dúvida quanto à veracidade df
I qualquer informação, que cada In
; formante prove o que declarou. A,

má-fé constitue crime contra a

se-Izuranca nacional. (D. E. M.).

=

SABADO, dia 27 - gran d e

soirée à fantasia-Ensaio Geral
para o Carnaval de 1913 - coo

cen tração dos foliões do Lira.
CARNAVAL DE 1913 = Março
Dois retumbantes baile, à fan
tasia-Sábado, dia 6, e Segun Ia
feira, dia 8,

Atividades dos guer·
rUheiros jugoslavos

Mesas à venda na Relojoaria

Moritz: c- $30,00,
Ingressos avulsos; para visi

tantes: Cr. �50,00

x
Istambul, 24 (R.) - Infor-

mações recebidas nesta cidade

I
adiantam que as forças de guer-

I' 11 ,. ,-
-

I d I""
-

ntre rilheiros jugoslavos se asse

"alfOUX, O leia e :s.gaçao e rIV I nhorearam da cidade de Prosor,

De G!l-.ulle e tf,' ir� 1!l�d I:
na Bosnia, depois de violen�aV U . UM uuU batalha em que pereceram mais

Londres, 24 (R.) - Acaba de fação pelo fato de haverem sí-: de mil homens das tropas íta
se confirmar, nos círculos auto- do trocados telegramas entre llianas ,entre oficiais e solda
rizados franceses combatentes, De Gaulle e Eisenhower, na' dos. ,

que o general Catroux assumi- ocasiao em que as tropas fran-I Entre o material apreendido!
xá as funções de oficial de li- cesas da África do Norte passa- pelos guerrilheiros, incluem-se
gação permanente entre os ram a ficar sob o comando do seis canhões, cinco tanques, 97
franceses combatentes e o ge- general Eisenhower. metralhadoras, 500 fuzís, gran-
neral Giraud. Será, além disso, ,. d'

de quantidade de munição e

I'o chefe da missão militar que
Ha mobvo� para se acre Itar vários outros equipamentos de

partirá imediatamente para Ar- que, n�sta pl'lmav:ra, De G�ul- guerra.
gel Ile

realiaará uma viagem de ms- _

.

peção aos territórios recente- Não tenhas dúvida em de-
. É de prever-se, portanto, que mente incorporados - isto é, nunclar um "quinta.coluna��,
Catroux realize frequentes via- Madagáscar e Somália France- por mais que pareça teu amí
gens entre Beirute, Argel e sa - assim como à África I go; não merece tua estima um
Londres. Equatorial Francesa e à Siria. traidor dn Pátria. (L. D. N.).

!??r .

outro lado, os círculos I Aproveitando e�sa cportunída- "LEl1IBREll'I·SE DE 1812" I'brttânícos, arnerrcanos e, natu-1 de, De Gaulle inspecionara as

ralment«, franceses de Lon-1 forças Francesas Combatentes E .e

d d Londres, 24 (R.) - fi ron-res, emonstram muita satís- sob o comando de Eisenhower.
-------- .... tes polonesas desta capital in-

I M P O S T O S I N D I C A L forma-se que os patriótas po-
loneses procuram pôr em ridí
culo, todas as vezes que têm

(dec. lei 2.377 de 8-7·40 e alterações oportunidade para isto, a pro-
A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, esta- pagancla alemã na Polônia ocu

!Jelecida à rua João Pinto n° 18, está habilitada a crestar in.' pada. Recentemente, quando
formações sôbre o pagamento e o recolhimento do

-

IMPOSTO os nazistas espalharam carta
SINDICAL, bem como o preenchimento das respetivas guias. zes ilustrando as conquistas
O prazo pllra o recolhimento do IMPOSTO SINI?ICAL a que territoriais do exército alemão
estão obrigados todos empregadores, profissionais liberais (mé- na Rússia, os patriótas polone·
dicas, advogados e etc.) e empregados, expira em 28 do cor- ses acrescentaram, logo em
l'ente mês. baixo, com tinta P:t:\:)t(l, "Lem-!98 l7v.lO'brem-se de 1812".

n

CA T Z S O IA
�.�.oooo:JODQODOO.'l\JOO� �"tOOJO:lCXl'!:JOOncoooa:::x::ao��"'O.'�.

HOJE Sa .. feiré1 HOJE

I
-.o---

CINE ODE()N
- FONE 1502 -.

-o-

IIVr-PE RT ltL
- FONE 1581 -

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

Espôsa (nlll�restadaCom Brian Aherr.e e Ros<:dind
Russell

Legião de heróis
(T« cnicolor)

Com Gary Cooper e Madeleine
Carrol!

Donald f31Óg-iilfo (Desenho
Colorido)

A voz do mundo (Atualidades)
Atualidades «O 6lo1up) 2 x 1
Quem sou eu? (Des. Popeye)

Preços Cr. B,Oo 2,00- 1.20
Livre de Censura

Preços: c-. $2.40 e 1,20
Irnp , até 10 anos.

..........o••••••e••••o••� ..

lHE LONDON & LANCASHIRE IHSURANCE (o. LTD.
Séde. LONDRES __:_ Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente·
L. ALMEIDA R Art. Bitencourt, 18

Agradecimento e
Rodolfo Behr, f'ilhos , nóra e netos

agradecem a todos quantos os confortaram
no passamento de sua idolatrada esposa �

mãe, sogra e avó BENTA SOUSA BEHR.
aos que enviaram pêsames e flores p, r..i o esquife, e acompa
nharam o mesmo ao cemitério. Em particular agradecem ao

ilustre e humanitário clínico dr. Saulo Ramos pelos imensos
esforços empregados para salvá-la. A todos convidam para a

missa de 7° dia, a ser rezada na capela do' Estreito (João Pes
o a). no da l° de março

1558

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

.;ll�J�\ÔJ...,;...:. ..:'��"_.3t"�:::�����\����

úABINETE DEHTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária. de Crianças e Adultos

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

Rua Vitor Meirel��, 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

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

É grave êrro Você admitir que o calor ex·
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
ciJade em desalinho, descuidadamente "-.jado.

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

Especialmente agora, quando a ALFAIA
TARIA BRITO, recentemente aberta, está exe·

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

)
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Para derrotar definitivamente a aviação nazista INDICA-DOR MEDICO
Londres,24 (De Walter Cron- destacada na Europa tem no do por seu lema de "golpear o - -

Icite, correspondente da UNI- momento em ação um grande mais fortement� possi1?el, para Dr ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
TED PRESS) - Há claros in- número de bombardeadores, e conseçuir os [ins colzmados".. ' -NARI7 GARGANTAdícios de que o grande número os danos que estes causam aos O próprio Andrews maniies-

' -,

de "Fortalezas Voadaras" e país e s ocupados pelo Rich tau na semana passada que tspeciallsta; assistente do Professor Sansonaviões "Liberator" que chegam não são em modo algum depre- seu plano é fazer "a guerraaé-' do Rio de Janeiro.à Inqlaierra poderá dentro em ciaueis. rea intensificada contra a Ale-

C I PeJa manhã, das 10 às 12breve colocar as forças aéreas Alguns peritos aeronáuticos manha".
. on!u ta 5: A' tarde, das 3 às 6norte-americanas em condi- se mostram preocupados com Naturalmente, a nuumituâe

ções de empreender uma oien- o fato de a opinião pública da força necessaria para eie- O MADEIRA NEVES -do
. I' t.sioa de qratuie magnitude con- norte-americana ser partiâaria tuar bombardeios diários e r. -me ICO especlo I' li em

ira a Alemanha. da concentração de poderosas contínuos está cercado do
Em quase todos os círculos fôrças aéreas no Pacífico. Tam- maior segredo. O número de

.

DOENÇAS DOS OLHOSbritânicos se está de acordo em bém é motivo de preocupação aviões que iniertnriio deverá Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro
que, com a chegada de bom- para os referidos' técnicos a ser suficiente para eliminar

C It Pela manhã: às terças. miíntas e sahndes, das 10 ás IZ
barâeiros pesados para a. 7a. questão de os Estados Maiores ou, pelo menos, debilitar tas- onsu as horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas
força aérea, se estabelece a su- não estarem. de acordo acerca tante a eficacia do fogo anti- Consultório: Rua Joào Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467
premacia aérea aliada, com o do tipo de guerra que mais aéreo inimigo e permitir, as- Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.
que se logrará derrotar defini- convém realizar e sôbre quais sim que os objetivos escolhidos

MARIOtivamente a aviação nazista. são os objetivos mais impor- sejam bombardeados quase Dr.
Atualmente, as "Fortalezas" tantes que convém atacar. sem inconvenientes.

e os aviões "Liberator" estão Esta preocupação ficou de O que uma força semeituin-
assestando à Alemanha e os certo modo desixmecida com a te pode [azer ficou amplamen
países por ela ocupados golpes designação de Andrews. Os pe- te demonstrado nos últimos
de consiâerauet magnitude, po- ritos consideram. esta nomea- reiâes da RAF, durante a qual
Têm os peritos aeronáuticos cão como o mais certo indício se arrojaram 100 bombas de 2
opinam que para o início de de que se tem o propósito de toneladas em 20 minutos.
ataques diários e continuados, fazer com que os bombardeios Os membros das fôrças aé
em forma de um oerâaâeiro intensos desempenhem um pa- reas confiam em que. quando
"blitzkrieg", as forças aéreas pel predominante na estraté- iôr possivel empreender uma
norte-americanas e britânicas gia geral destinada a eliminar ofensiva diária e ininterrupta, Dr. A U--(jUSTO DEnecessitam contar com maior a Alemanha. com caráter de nerâaâeiro
quantidade de aparelhos dos A êsse respeito expressa-se "blitekrieq" o fim da guerra
tipos mais pesados. nos mencionados círculos que será alcançado em poucos me-

A aviação norte-americana, o general Andrews é conheci- ses apenas.

(ondecorado! pela
slováquia

Ottawa fevereiro (8. C. I.)
- Dois canadenses, membros
da R. A. F., foram póstuma
mente condecorados com a

Cruz Militar Checoslovaca.
Tratam-se dos Cmte. de Es
quadrilha Robert Clare Bissett,
de Edmonton, e Mark Henry
Brown, de Glenboro, Manito-
ba; ambos os quais já haviam

I I
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conquistado honrosas conde- Dr. Antônio Moniz CLINICO
coracões canadenses. Brown

d A Dr. O.·alm.a M-Ilmannfoi um dos mais notáveis afses e ragão u --

combatentes do Canadá, com ME'DICO
Formado pela UniversIdade de

Genebra (Sulca)
o crédito de pelo menos 18 Cirurgia e Ortopedia. Com prAtica n08 hospltal8 europeu.aviões abatidos. Foi morto em Clínica e Cirurgia do Clfnlca médica em geral, pediatria,
combate, no Oriente Médio, em doenQ8. do 81stema nervoso, apare-
Novembro de 1941. Bissett, fi- torax. Partos e doenças Ibo genito-urfnarlo do homem

de senhoras. e da mulher
lho de um antigo senador de Assistente Técnico
Edmonton, custeou sua viagem CONSULTORIO: Dr. Paulo Tavares
para a Inglaterra em 1938 Rua Trajano, 33. Curso de Radiologia Clínica com o
para ingressar na R. A. F. Foi Diariamente das 15 às dr. Manoel de Abreu Campanarlo
um dos primeiros pilotos a voar

I
1'1 horas.

I
Slo Paulo). Blpeciallzado. em m-

sôbre a Alemanha depois de HESID�NCIA: glene e Saúde PúbUca, pela Univer.
iniciada a guerra, tomando Almirante Alvim, 36 IIdadeC::bi:��eded!aR:'� X

... ._.. parte nos "raids" de distribui- Telefone n. 751. Electrocardiografia cllnlca.ções de folhetos. Há um ano Metabolismo basal.

C h' AI' � B'
atrás foi dado como

desapare-I
!!o---------.----i

fondagem Duodenat

"ollJ1an 18 C lança a 818 » cido.

Dr. R.ml·gl�o Oi binete de Iísloteranla
,

IIIJI A Estatística Miniar, destinada a ... Laboratório de microscopia e

1
facilitar a preparação rápida, e tão análise cllnicaFundàda em 1870 - Side: BA A das da Nação, exige que todos os CLlNICA -MEDICA Rua Fernando Machado,"perfeita quanto possivel, do apare- Molestlas Internas, de Telefone 1.195INCENDIOS E TRANSPORTES Ihamento material das fôrças arma-
brasileiros lhe prestem cooperação. Senhoras e Crianças em FI' O R T A N O P O l , QDados relativos ao ano de t 941 Subtrair-lhe apôio é trabalhar COD' Geral

ICapital Realizado Cr. $ 9.000.000,00 tra o Brasil em R'uerra. (D. E. M.). CONSULTORIO :
'

Reservas, mais de c $ 159.000.000,00 R f I' S h idt Edl'flFaleceu Lyne ua e ipe c mt - -

Responsabilidades assumidas; c $ 4.748.338.249,78 CI'O Amélia Neto Fone t "'9°Overman
1 -- tJ Z.

Receita «$ 34.198.834,90 9 ás 12 e 14 as 17' noras.Ativo em 31 de dezembro «$ 91.862.5.98,37 Hollywood, 24 (R.) - Faleceu RESTDENC1A'ontem nesta cidade o conhecido '
,

Sinistros pagos « $ 7.426.313,52 ator característico americano Lyne Av. Hercilio Luz, 186
Bens de raiz, Inrédtos e terrenos) c $ 23.742.657,44 OVeI'l11an. O extinto contava com - Phone: 1392 -

DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. inúmeros admiradores, principal-
Fran cisco deSá e Anísio Massorra ll?ente entre. e s fôrç�s. norte-�n:errcanas, pOIS orgamzara varras

Agências e sub-agências em todo o território nacional. "tournées" para divertir os solda-
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin- dos. Fôra um dos "astros" escala-

cipais cidades da América, Europa e Àfrl·ca. dos para acompanhar, meses atrás,
a saudosa atriz Carole Lombard,

,
• na excursão pelos vários EstadosAaente em Florkmópclls americanos, a-fim-de vender bonus

CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmidt, rr 39 de guerra. À última hora, porém,
Caixa Postal D. 19 - Teletoae 1.083 uma indisposição levou-o ao leito.

End. Telegr. «ALIANÇA� Carole foi e perdeu a vida, no gra
ve desastre de aviacão.

N. R. - Lyne Overrnan teve um

I
SUB�AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, lTAJ1\Í, de seus melhores papéis em "Le-
BLUMENAU, BHUSQUE, LAGES E RIO DO SUL gião de heróis", interpretando

um escocês fiel à Rainha, e guia
---------- , .. '1 dos "Montadas".

WENDHAUSEN - (diplomado pela
, Faculdade Nac.

de Medicina d'a Universidade do Brasil)
Bx-foterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

cllNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RIJa Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el. 1426
Reaidencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 _. Tel. 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

PAULA Diretor do Hospital
de Caridade de

FlorianopoBs
Residência e Consultér!o: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Círurgla geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, Infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Dtaríamentea à� 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644
--------------------------------------------------

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

I
(ASA D� MORADIA

Limitada Aluga-re um:", à�rua Boraiuva

B d (' da P I A
#

I
n' 220, com 5 quartcs, 3 salas,

8nCO e re Ito opu ar e guco ,8 banheiro com água fria e quen

d S (te', garage, etc Tratar no Largo
e anta atarlna Fagundes, n , lO.

10112 vs alt-2
Rua TraJano 0.° 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlíteado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códiflos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS ,
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos -- Cobranças

e ordens de pagamento,
Tem correspondente em todos os Municfpios do Estado
Representante da Caixa Economlca Federal para 8 venda

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

Paga Iodos os eeupens das apólices Federais e dos Estados
de Sã.o Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
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%

Aceíta procuração para receber vencimentos em
'4la8· es. Repartições Federais, Estaduais e Municlpali. ·01

Dr. SAVAS LACERDA

Cabelo!! brancos 1 LOÇÃO
'MARAVILHOSA t

CASA MISCELANEA. distribui.( Prestigia o Gol'êrno e aI!
dora dos Rádios R. C. A. Victor. classes armadas, - ou serás
Vimas e Discoa. - Rua Traja.' um "quinta. colunista". (L-
1l0, 12.' D. N.).

Ex-interno do Serviço do Professor Le6nidas Ferreira e ex-estagiário dlJll
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Sande e Hospital de Caridade

Clinica médico-cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

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

Residencia: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLlS.
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DR. AGRIPA DE FARIA IRua Vitor Meireles n' 26
Telefone o' 1,.05

CLINICA MEDICA
Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não foi a voz . de Hitler
Londres, 25 (R.) - Ontem, aniversário do Partido

Nazista, data em que Hitler sempre proferia um dos seus

indefectíveis discursos, não se dirigiu êle de viva voz ao

povo Suas palavras foram lidas, ao rádio de iVIunique,
por um dos seus mais ce tegorieedos asseclas. Hitler lernen
ta não poder pessoalmente falar ainda esta vez ao seu

povo, por se achar muito ocupado na frente oriental (Rús
sia). Aludiu ao patriotismo que só é realmen te legítimo
quando se confunde com o fanatismo. Assim, era para o

fanatismo patriótico dos seus partidários que êle apelava,
pafa conseguir a vitória do Reich.

A situação mudou completamenteCairo, 25 (R.) - As fôrças do marechal Von Rommel,
que tinham realizado notável avanço no setor de Kasserine
(Tunísia), foram detidas e batidas e, agora, em situação de
verdadeira viravolta, batem em retirada, perseguidas de perto
pelos allglo-franco-nol'teamericanos, em poder dos quais deixa
ram numerosos prisioneiros e muito material bélico.

�'-i raquára" com o "Barrilho--
Máquinas de calcular e IYYã-1 che."" a:,gentin�, e ?om o, "�on-

quinas de escrever tevidéu ,alemao, estes últimos
Para entresa imediata: _ . atracados no porto do Rio·

MACplJDO .& CIA.

I' 'I' Grande. tendo ocorrido o fato-Rua ,,�ao .Pm.to. 5 em 2>': de maio de 1941 Repre-flonanoll(jils v U -

• �_
•

sentados, o capitão Renato
---......---- ,,= ....e-. Ferreira Silva e o prático Luiz

Passiva Anti-Aérea Alfredo Casto foram considera
do Coronel Orozimbo ?oS responsáveis, sendo-Ih�s.

. . Imposta a pena de 250 cruzei-

Ma�t'"s .Perelra ros de multa a cada um, pelasChegara hoj e a esta ccr- custas. O "Montevidéu", como.
pital, às 21 horas, o sr.

cO-'1 se sabe, passou depois para o'
ronel Orozimbo lVIar.tins Pe- patrimônio nacional, sendo in
reira, chefe do Se rviço �a -I cluido a frota do Lóide Brasí
cíonc l da Defesa Puasívo leiro, com o nome de "Brasí-
Anti Aérea. 'IIóid", havendo prestado, servi-
O ilustre oficial dcsarn- ço durante muito tempo. Seu

barcará na séde da "Cruz I último comandante foi o capt
Vermelha Brasileira" à rua tão Eurico Gomes Sousa, que'
Tenente. Silveira. exerceu as funções até 18 dêste.
O ! primeiro exercício de mês.

Defesa Passiva Anti·Aérea ---------------
terá lugar amanhã das
16,30 horas às 17 horas.

No dia 27, o sr. Co
ronel Orozimbo rea lizará,Do nosso prezado conterrâ- às 17 horas, uma confe-

neo sr. João José Mendonça, rência, sôbre as fino.Hdodes
construtor licenciado, recebemos da organização que chefia
atencioso cartão agradecendo a

no país, sendo que, às 20COl\IISSÃO FEDERAL DE PREÇOS nota de seu natalício. , d d
.

I dOs pr-eços máximos de "qualquel' mero horas, sera a o o Sina o
cadoria" para a venda ao -consumídor T

o -

ocorreAnc.-a segundo exercício.Recebemos do Setor de Preços da raglcaCoordenação da Mobilização Econômica, A Diretoria da Cruz Ver-
por intermédio da Agência Nacional, o S t M

.

(R G S) 2t:: melha Brasl'!el'ra, convíd o da Bota--seguinte comunicado: an a arla, . . . " a A «Ordem _

"Tendo chegado ao conhecimento des- (E.) - Dia 21, à tarde, desa- as autoridades, mêdiecs,te setor que alguns comerciantes tendo Ottawa, fevereiro (S. C. I) -

procurado dar interpretação diversa do bou sôbre a cidade violenta Samaritanas, Socorristas e Três aviadores canadenses, que-taxativamente expresso na Portaria n. t b dá
.

t d L
" . .

t'
"

36. de 8-1-43, do sr. Coordenador da Mo- rom a agua, regrs an o-se egionarlas a nssrs irem a combateram nas areias deser--bilização Econômica, o Assistente Res- dolorosa ocorrência. Foram co- coriferên cia, por tratar-se -

"O dponsavel do Setor Preços esclarece: tas da Africa, usam a r em
a) Qualquer que seja a mercadoria, Ih idas pela torrente as meninas de importante assunto de da Bota", demonstrando assim-o preço máximo permitido a partir de Cél! M' tílhas do ferro' A I t'8-1-943 é o preço que para essa mcrca- la e arla, - - lnteresse co e lVO.

que conseguiram voltar- a pédórla vigorava no dia 1-XII-42. Essa de- viário Anselmo Santos. Quan- dterminação abrange quaisquer mercado- para sua base, depois e se en--
rias não incluidas nas tabelas aprovadas, do procuravam atingir sua ca- FRACOS. contrarem em linhas inimigas.,tais como: matérias primas, gêneros ali- sa, ao atravessar uma pingue- AN"'MICOSmentícios, produtos manufaturados e in- I: Estes são PO: H. R. Douglas,.clusive artigos de importação. la, já coberta pela água, cai- TOMEM PO G A L'ttl db) Nos preços máximos permissíveis de Toronto, .., 1 e, e'
se consideram mantidas as mesmas con- ram na sanga, perecendo a se-

Uilnba Crlll',hi Winnipeg, e o telegrafista Kni-dições de venda, descontos ou bonifica- gunda e sendo salva, milagro,. II III IltIIIçóes que vigoram em 1-XII-42. ght of Regina.c) Qualquer elevação de preço que se samente, a primeira. A infeliz '·Sll.VEIRA" A d
-,

f" 1 m s otorne imprescindivel deverá ser efetua- ar em nao e o leIa, a .
da somente após a "'LIa aprovação pelo menina contava nove anos de Grand. Tónice seu emblema, uma pequena bo�Coordenador da Mobilização Econômica. idade, e seu corpo foi encontra-d) Se algum negOCiante houver in- ta alada, é usado na túnica. Seu:
fringido os termos da Portaria n. 36, do mais tarde, próximo .ao 10-

E d uso significa o ingresso novendendo qualquer mercadoria, depois cal do lamentável desastre. mprega a.A BAIXA ALTURA de 8-1-42, o preço superior ao de ..... - "Clube das Chegadas Atraza-
\" l' t 25 (R) F t I 17-1-42 deverá devolver ao comprador a .

d
'

V' das" (fundado elll 1941 lIa pal'--,.as llng on, .
- ar a e- diferença indevidamente cobrada. As anedotas e piadas aparen- Precisa-se e uma a rua iS

zas voadoras atacaram, a baixa e) A fiscalização do cumprimento das temente I'nge"nuas são grandes conde de Ouro Preto n' 2. Pre- te ocidental do deserto) e indi-altura, a base japonesa em Rabault. determinações constantes da Portaria n.

U 1 d 36, será feita de acordo com o estabele- armas de desagregapão mane- fere-se a que apresentar re· ca que o possuidor deve a vida,m grane e navio e guerra, no cido na Portaria n. 40, de 19-1-43 e • •
:.'

A • •

h b'l'd d d t',porto, recebeu 3 bombas de 250 o� infratores estão sujeitos às penas pre- Jadas pela "quInta-coluna". ferenclas. a sua a I I a e em an ar a e-
quilos. Um navio de carga de 10, vIstas no a:�t. 6°, do decreto-lei n. 4.750, (L D N) 125 2 vs-l luo-ar seguro.

:����i�:1�:::fi:�;;��mõIífP1fii1f�-CõMlrlfiSSiãde pressão sôbre os alemães no se
tor de Dnieperpe�rovsk. Vaticano de monsenhor SpellmanAO')§UL D�OREL

. ,Berna, 25 (U. P.)-O jornal "Die Sta��JJ publica despacho de _uma �sféra d� influência :w E_,uropa Oriental, paTa mant�1'
. Mo�cou, �;) (R.) A� falças �a- procedente de Roma sugerindo que a mszta de monsenhor a zntegrzdade e mdependencza desses pequenos Estados. AposClOnaIS romperam as llllhas

ale-/
. . .'

d t lmãs ao sul de OreI. Spellman poderia ·ter por fim influzr o Vatzcano a que adopte recordar lSSO, segue dzzendo o correspon en e que, se ague"!!• uma atitude mais benévola com respeito à Rússia e para dis- acredita que a visita do monsenhor. Spellman tem alg? ave;LINHA QUEBRADA
.

cutir a posição das Nações Unidas com respeito aos países do com a tentativa de lograr que o VatIcano s.e mostre ,maIS bene-
Moscou, 25. (R.) - �o n.orte de Oéste e Sudoéste europeu. Acrescenta o correspondente de Roo

\
volo com a Rússia desde logo não se pôde ,Julgar ate que P,antaCursquc a linha alema fOI laro-a- A. -. ., - T' 't t 'b 'l'd

•

d b Axi-mente q�lebracla, tendo sido ocupa- ma desse Jornal que adquzre cq.da vez mazs forçc; a lmpr�ssC1:0 :Londres e Washzng on con am com a pOSSI II aae e om �

das pelos russos importantes posi- que os governantes anglo-saxoes querem dar sobre a Russza, to para este plano. - •

Churchiil melhorou
LONDRES, 25 (R.) On

tem, um boletim médico
emitido de "Down Street"
informou que a crise pneu
mônica do sr. W. Churchill
estava declinando. E' a pri
meira vez que se revela que
Churchill estava com pneu-
monio.

Berlim reconhece
BERNA, 25 (R.) - A rá

dio de Berlim reconhece que
destacamentos do gral. Mont
gomery chegaram aos pan
tanos salgados de Chott
Djerid. os quais se prolon
gam para Iêste , com o no

me de Chott-Fedjedj, até
30 milhas de Gabes.

ALARMES EM CHUNQUIM
Chunquim, 25 (R.) - Em dois

dias consecutivos soaram as sereias
de alarme aéreo e calaram-se sem
que aparecessem aviões inimigos.
A última vez que esta cidade foi
bombardeada foi em agosto de
1942.

O ESTADO DE GHANDI
Nova Delhi, 25 (R.) - Ontem o

estado físico do Mahatma Ghandi
não apresentou modificação. Ape
nas os sintomas de uremia haviam
diminuido.

MADAME CHIANG-KAI-SHEK
Londres, 25 (R.) - O sr. Antho

ny Eden declarou esperar que a
sra. Chiang-Kai-Sheke visite a Grã
Bretanha antes de regressar à Chi-
na.

AVIõES EM PICADA
Londres, 25 (R.) - Sir Archi

bald Sinclair declarou que aviões
em picada, de construção norte
a.mericana, já estão sendo_ empre
gados na Europa e que o seu nú
mero cresce continuamente.

*

"ções estratégicas. Os alemães dei
xaram abandonados no campo eoo
cadáveres.

"

FORAM BO:\>IBARDEADOS
Argel, 25 (R.) - O porto turie

� irro de Bizerta e o aeródromo de
Kaírouan foram bombardeados pe
II aviação das nações unidas.

I ,"'�='�-"I Os tretdores tremem de medo
1'«�9d � "1'1 _lll.UJE. . -'

.

j \i \1 - \:i � ftlif�;.3; �, wosninçton, 25 (Uniied) - Os trauiores norueçueses qu�:1 � i!a_ u uU�I� I com Quisling à [rente, entreqorara a Noruega. Cf:0s nazlstaS,)a! , sstãa cem medo das consequencias da sua traição. Iniormaçôes
�= -- '

secretas, recebidas na capital norte-americana, indicam que os

VULTOS & FATOS membros âo çouêrno títere de Oslo estão estudando a forma
de se salvarem, no caso em que os alemães abandonem a N0-

rueija.
Soube-se que o partido de Quisling está distribuindo cir

cular entre os seus membros, sõbre a melhor forma de obter
proteção das autoridades policiais ou militares, para a even
tualidade do desmoronamento do domínio nazista na Noruega.
••8.�••••••o.�@oa�6e3•••eee••••co...eeee.a•••e.e••••

Comprai na Cf' SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

VINGANÇA
Havia cuu-óra em Portugal, refei'em as

crón icas Iusttanas, Ul11 velho nobre, cuja
maldicâo ele sua viela, a seu ver, era ser

aparen tado com a casa ilustre de Bra
gança. Chamava-se D. Luiz de Atai�e. "In
cutia a um tempo temor- e cornpa ixao, re,s
peito e assombro. Aterrava e comovia
ouvi-lo vociferar contra a raça de D. José
I, e de repen te leva r as mãos aos olhos
afogados em lágrimas. soluçando o nO,me
de seu pai", - depõe Camilo mas pag i
nas da História.
Conta-nos um escr-itor russo que, ultra

jada por um oficia l da Côrte, sem ape
lação, 1j,'a mulher vingou-se lnandan�o as

esposas dos outros cortezãos, por mt,:rmé::lio de seus maridos, todas as moles
tias que havia grangeado em sua vida de
libertinagem, em seu rolar pelos leitos
alheios e infectas. __

D_ Luiz teve sua v íngança. Saíu de
Lisboa e foi a Paris, procurar lá a cortezã
mais indigna, que pudesse ser a futura
mãe elos parentes ela casa de Bragan
ça __ . Encoritrou-a na pessoa de um

monstro moral, um vulto de mulher des
figurada pelo esquaror do vicio, vivendo
no derradeiro escalão social, como escre
ve Camilo.
"Quís, no seu ll1e51110 av itamento, ver

se podia também aviltar, como êle dizia,
algumas gotas de sangue que lhe circulas
sem no corpo. e fôssem -dessas que ani
mavam a família real portuguesa" - diz
o fecundo escritor luso.
E D. Luiz não viu realizado seu plano.

Seu filho nasceu morto, e êle pouco após
lTIOrreU, também ...

Na cegueira da vingança, esquecera-se,
sem dúvida, da justiça de Deus e de si
próprio ...
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Clínica nJi'lllco-clrúrgica do IIDR. SAULO R1DmS
Especia1l8ta em moléstlas de

senhoras - Partos.
AI,TA CIRURGIA ABDOMINAl,: e.·

Itõrnagd; vesfcula, útero, ovários,'
apêndice, tumores. etc. - CIRURGI.'I.
PLAS'TlCA DO PER1;-;-EO - TIl'rnlas. _

üldrocele, varJcoceie. Tratanlcnto sem �dor e oper-ação Ele Hemorroidas e varl· I
zes -- Fracturas: aparelhos de gêS80. rOpéra Doe Hspttaís de Plortanõpolfe, '

Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horãrlo: Das 14 às 16 horas. draría

msnte.
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Choque entre três
navios

Rio, 25 (E.' - Sob o título'
"Chóque entre três navios" ,_
um vespertino publica: "Na
sessão do Tribunal Administra-
tivo Marítimo, realizada sob a

presidência do almirante Má-
rio Oliveira Sampaio, foi jul-
gado o processo, que alí déra
entrada, referente ao abalroa
mento do navio nacional" Ara--

A visita

Dr. Sertorlns

anrversãrtoa I
Defesa
Visita

Transccrre hoje o dia nata
lício da prendada senhorita AI
merinda Pereira, fino ornamen
to de nossa sociedade e filha
do n03S0 prezado conterrâneo
sr. Euclides Pereira. proprie tá
rio do atreguezado. Caíé Rio
Branco.

Fazem anos hoje:
O jovem Humberto D'Alascio;
o sr. João B. Sabino;
a exma. sr a, d. Isabel da

Costa Rodrigues;
a gentil senhorita Sofia

Grams, destacado elemento do
magistério catarinense.

Gentileza-s :

ao
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