
ARGEL, 26 '(R.) ..� DURAMENTE BATIDO NO SETOR DE KASSERINE� NA TUNíSlA CENTRAL, O MARECHAL VON �,
MEL EVACUOU AQUELA CIDADE, RUMO A LÉSTE. AS TROPAS ANGLO�AMERICANAS9 SOB O COMANDO DO GRAL. ALE
XANDER, CAPTURARAM: MUITO MATERIAL BÉLICO E NUMEROSOS PRISIONEIROS, PRINCIPALMENTE ITALIANOS. A
AVIAÇÃO ALIADA, APESAR DO TEMPO IMPRÓPRIO, CONTINUA CASTIGANDO, OS RETIRANTES.
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ESTOCOlt�o, 26 (Ha) �- Um porta-voz oficial da Finlândia negou peremptoriamente

que o seu pais haja feito negociações para obter a paz em, separado. '•••••••••••••ê s••••e•••e.e 8•••••••••••t 68 e.e••• e••@.o�e G � �

rm.·ADI·"as uL'Osservat,ore Rom�no�) ,proibidoI li ••• de circular na Itaha
Genebra - Fevereiro - (Interaliado) - A órdem qua

,._-_.••_••__.J"_-..-..�_J proíbe a circulação de jornais estrangeiros na Itália, com ex�

ceção dos diários alemães, foi estendida também a "L'Osserva
tore Romano", o prestigiado órgão oficial do Vaticano.

Pelas informações chegadas a esta cidade sabe-se que
"L'Osservatore Romano" foi objeto do mesmo tratamento que
os outros jornais estrangeiros por ter reproduzido um discurso
do ex-ministro das Relações Exteriores da Itália, conde Sforza.

ndia

ConfiLondres, 26 (Do comenta- Ramsay, que reclamou o forne
rista Militar da Reuters) cimento do trigo húngaro pro
Informações chegadas aos cír- metido por Hitler. A gravidade
culos diplomáticos estrangei- da situação é demonstrada pelo
TOS de Londres, anunciando fato de que os alemães ficam
que, praticamente, Hitler terá agora obrigados a entregar aos

I

.de transmitir aos seus generais russos territórios que lhes eram
o comando efetivo das opera- de grande ut.illdade. Aliás, os

ções na Rússia, parecem ter I russos iniciaram imediata
'bastante tundamento. Acres- mente a exploração dos referi
centa-se que isso teria como dos territórios. Não deixarão
efeito .revíver a animosidade também de aproveitar as rique
entre o "clan" dos generais e zas da Bacia do Donetz. O pla
os círculos dirigentes do Parti- no estratégico geral dos alia
do, que, pela boca de Goebbels, dos levará em consideração o

proclamam que os generais ha- fato de que o recuo alemão na
-viam carecido de imaginação e Rússia prejudicará gravemente
energia na direção das opera- a economia germânica. Entre
ções na Rússia. Os generais não tanto, em razão do fato de que
se atemorizaram em responder I a Alemanha acumulou reservas

que jamais as coisas correram importantes e de que as popu
tão mal como depois que lações dos países ocupados con
"membros do Partido ha- tinuarão suportando a maior
viam assumido, por sua pró- parte do fardo, considera-se
pría vontade, responsabilidades que ação militar contra a Ale
supremas no comando", refe- manha é indispensavel.
rindo-se, assim, evidentemente,
não sómente a Hitler, mas ao

próprio Goering, que acusam
de haver privado as tropas ale
mãs da cobertura aérea sufi
ciente nas operações da Rús- Vai lecionar nos
sta, a partir do Inverno. Acre- Estados Unidosdíta-se, porém, que tanto os di-
rigentes do Partido Nazista Rio, 26 (E.) - O Ministro
como o Estado-Maior alemão da Educação e Saúde pediu au

estão de acôrdo em atribuir torização para Aurélio Buar

importância capital às reper- que de Holanda Ferreira, pro
cussões econômicas dos aconte- fessor mensalista do Colégio
cimentos atuais. A economia Pedro lI, ir aos Estados-Unidos
alemã havia sido reorganiza- lecionar português na Univer

da, em 1942, afim de assegurar
sidade de Bertreley ,

a vitória, no decorrer da cam-
Foi o seguinte o parecer do

panha. "Se a Alemanha não DASP.

ganhar a guerra, até o fim de "a) por que seja concedida,
outubro, estará perdida, de uma apenas autorização para que
vez para todas" _, declarou,

o interessado se afaste do país,
em setembro do ano passado,

com o objetivo visado, devendo
o dr. Speer, ministro dos Arma- para isso, porém, ser promovi
mentos e Munições. da a sua dispensa da função

que atualmente exerce;
Isso demonstrava a necessi- b) por que, verificada essa

dade urgente para a Alemanha medida, seja apreciada, opor
de obter o controle dos petró- tunamente, a possibilidade de
Ieos do Cáucaso e de explorar sua readmissão, na forma da
racionalmente as riquezas agri- legislação vigente;
colas da Ucrânia e do Cubano c) e por que fique o afasta
Afirmam os círculos desta ca- menta do interessado, do país,pital que a perda dêsses terri- mesmo com prejuízo da função,tóríos reduzirá conaider'aval- na forma da alínea "a", con
mente as possibilidades eíxis- dicionado ao parecer do M. G.,tas. A Alemanha já recusou sa- relativamente à sua situaçãotisfazer o pedido do Ministro em face da convocação mili
tia Economia da Finlândia,

o;·ó'i-"gã��_·;b··Esi'";ti�tic-;:-Milit:;
têm apóio legal. quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleei
mentos. (D. E. M.).

tar
"

.

o :SANCO

o confirmou

A vida econômica e finan
ceira de Santa Catarina pó
de-se dizer está em festas,

.....,._�......�.,.",...._-....._---........_. ."._._....-.-_.•._-.--..- .._..---...- ....-_._-_........._._....",

Subiuqorcm OS guardas
e fizeram o serviçoLondres - Fevereiro - (Interaliado) - O "Belgian In

formation Center" revelou que grupos de patriotas belgas,
usando máscara, subjugaram os guardas alemães numa oficina
de estrada de ferro, nas imediações de Charleroi, e fizeram ir
pelos ares mediante cargas de dinamite oito grandes ,locomoti
vas e grande quantidade de material rodante.
�._ _ _._..D.-..J".-..•-.- _._ _- _._ _ -.-.....

com a inauguração do novo

edifício para séele da sucur-

sal do Banco "Inco", à praça
Quinze de Novembro.
De certa fórma, êsse acon

tecimento, puramente de
projeção externa, é índice de
prosperidade interna daque
le estabelecimento, que, ten
do, de começo, uma feição
modesta, quase local, se viu
forçado, pelo inesperado de
senvolvimento do seu raio ele
ação, a atender os reclamos
da vida econômica de outras
regiões catarinenses, e, hoje,
sem dúvida, se afirma como

um dos mais propícios fau
tores da riqueza da nossa

terra.
Por motivos alheios à nos

sa vontade, deixáramos de as

sistir ao ato inaugural, a que
nos referimos � porém, on

tem, um dos nossos compa
nheiros, tendo tido oportuni
dade de consultar uma das
secções daquele Banco, foi
convidado pelo sr, Acari
Silva, seu digno gerente,
a visitar as dependências
da nova séde, o que fez, aliás,
com o maior prazer .

A visita foi rápida, pois
estava a esgotar-se o tempo
do primeiro expediente; nem

pai: isso deixou de permitir
verificássemos as excelentes
acomodações que .. edifício
apresenta, na sua construção
sólida, lineamentos elegantes
e modernos, batido de luz e

cheio de ar sempre natural
mente renovado.

Nesse ambiente confortá
vel trabalhavam ativamente
todos os' funcionários, irma
nados no afã de manter aque
le estabelecimento de crédi
to no nível de grande e jus
to conceito a que subiu pela
esclarecida orientação e inde
fessa if'iciência dos seus dirc
tores e gerentes, entre os

quais, sem favor, se conta,
com muita distinção, o pre
zado cavalheiro sr. Acarí Sil
va.

Abandonam em massa as fileiras
do partido nazista

Londres - Fevereiro - (Interaliado) - As fileiras do
partido nazista norueguês estão sendo abandonadas em massa

pelos adéptos de Quisling, revelam as notícias recebidas ulti
mamente pela Agência Telegráfica Norueguesa. O próprio prt
mo de Quisling deixou o partido. Contudo, as autoridades re
cusam-se a reconhecer êsse desagradável fato da história do
nazismo na Noruéga.
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Ainda o «complot» nazi-fascio-integralista de Cruz Alta.'Santa Maria, (R. G. s.), 25 ta em Cruz Alta e que provo-

I
Sinodo da Igreja Luterana do-.

(E.) - Ftossegue na auditoria cou profunda repercussão no dr. Francisco Anselmo Cha- Brasil, que foi recolhido à Ca--
da Justiça Militar, a qualifica- país e no estrangeiro. gas, auditor da Justiça Militar. deia Cívíl.
ção dos réus denunciados co- As audiências de qualifica- Devidamente escoltado, che- Patrocinará sua defesa. as-

I mo participantes da tenebrosa I ção estão-se realizando díaria- gou o pastor Augusto Henrique I sim como de outros implicados.
conspiração nazista descober-j merite, sob a presidência do Hartwig Heine, presidente do o dr João Augusto Rodrigues.

I IrmandadeBenel-ic-en-J-e-de-N-II-S-II-------A-N-O-SS-A-SE-C--:-Ç-::--ÃO�

o ESTADO
Diário Vespertino

R'edação e Oficinas à
rua João Pinto n.> 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No interior:
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Rosário
Festa de

o PENSAMENTO DO _DIA
"Aquele que diz uma men- -

tira n
ô

o calcula a pesada
carga que põe em cima de: _
si, pois que tem de inventar
infinidades delas para sus

tentar a primeira". - Pope, ..
•

do s� Benedito
80 do Parto

De ordem da Mes 1 Administrativa desta Irmandade,
convido aos Irmãos e demais fiéis para assistirem às festivida
des em louvor de nossa Senhora do Parto, devendo realizar-se

Ias mesmas, nesta Igreja, a 28 do corrente mês, constando
dos.seguintes atos:

Dias 26 e 27: novenas
Dia 28, Domingo: às 9

encerrameuto às 19 1/2 horas.
A Mesa Administrativa desde já agradece a

que comparecerem a êsse s atos de nossa Re igião ,

Consistório em Florianópolis, 24/2/943
MANOEL ALVES Gi\RCIA, 10 Secretário

Ano 80,00
45,00
25,00 I

Anúncios mediante contráto I

Semestre
Trimestre

A ANEDOTA DO DIA
O coronel e sua digna es-

pôsa, desejosos de casar tt.

única fiiha que têm. dão.
uma grande "soirée" don
çan te. Revendo a lista de
convidados, elaborado pele
marido, a senhora observa
que nela só se encontram
nomes de homens.

- Como se entende isso L
- exclama ela; não há no-�

mes de moços para dançar � _

Há, apenas, nossa filha!
Então? E tu imaginas quec'

dou baile para casar as fi·
lhas dos outros?

.

às 19 1/2 heras; Ihoras missa solene; e novena de I

todos os II
I

i
Conferencia de generaislFronteira Tunisiana, 25 (De sul da Tunísia. Os generais bri-IAlan Humphreys, enviado es- tânicos e altas patentes nor
pecial da Reuters) - O general te-americanas mantiveram Ion
Alexander e o comandante do 1 ° ga reunião, entre os pinheirais,
exército, general Andersen, che- sendo suas fisionomias confi
garam a um posto avançado antes e sorridentes. O general
norte-americano, em alguma Alexander usava botas de avia
parte do norte da África, confe-I dor e também a capa dos pilo
renciando sôbre a batalha doi tos da RAF.

Os originais, mesmo não pu-

II �::�;:;;f�:�;�;;�;:�;;'dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
PAZ, Só COM A RENDIÇÃOINCONDICIONAL

" � estranho artigo publicado no
�Iornale D'Italia" pelo sr. VirgÍmo Gayda, porta-voz de Mussolinisugerindo a possibilidade de um�paz de compromisso com a Inglate!ra e os Estados-Unidos, "porémnao com os bárbaros russos" alémde refletir a dramática situação em

qU� se encontra a Itália, constituemais u.ma manobra de paz dirigidapelo EIXO, no sentido de introduzir;�----------------------_:_-_
uma cunha nas relações entre os

i

povo.s anglo·saxônicos e a Rússia. I
Senh!ldo-se perdidos, os gangsters'do EIXO apelam mais uma vez parao velho fantasma da "ameaça bolchevista", ao mesmo tempo que procuram aparecer perante o mundocomo os defensores da

civilização,'contra "os bárbaros asiáticos". E o
avanço fulminante dos exércitosrussos na Ucrânia tem sido o fautor Iprincipal dêsse alarme produzido Ilias capitais eixistas. Entretanto.tan,to Gayda como os seus patrões deRoma e Berlim, já deviam ter com
pre.endido !I�e a frente das NaçõesUmdas esta Imunizada contra a peçonha da intriga fascista e que sópode hav�r uma fórmula de pazC?� o EIXO - a rendição íncondicional,
São muito velhas as manobras depaz do Eixo para que alguem deixe de �er«:eber o seu justo significad.o. A mtnga, a calúnia e a hipocrfs�a foram sempre as armas predíI�tas dos estados totalitários. Principalmente depois do início da guerra contra a Rússia, e de despedaçad? o pact� germano·soviético de!IIao-agressao, os agressores fascis!as !entaram vári.a vezes, emboramutIlmente, agitar de novo o es

p'antalho do comunismo russo, da
a!'leaça " bolchevista à civilizaçãooCldent�1 . Mas, as Nações Unidas,que �st.ao. alertas contra as manobras mmugas, sabem muito bem _

q�e pr:.etend� o Eixo com êsses ardis. Nao adianta os Virgínios Gavda�_ fazerem .sugestões sôbre umau�llao Imposslvel entre as demoera,eras e os países totalitários paralutarem. contra a Rússia. Todos ospovos lIvres do mundo sabem onde�e. e�contram os seus verdadeirosmrmtgos, As nações aliadas aceitarao, l!.0 momento oportuno, a colaboraçao �o povo italiano, vítimados b�ndldos que o ludibriaram -

eescravrzaram ao Reich, mas _ dís
s� podem ficar certos Mussolini, _Hltl�r e Hirohito :- só há urna pazposslvt;l .com o EIXO - a rendição)�COndlclonal. As Nações Unidastem declarado reHeradas vezes o�srs. �oo��vel.t e Churchill, não to]erarao Jamais qUe um homem ou
gr�po� de homens oprimam os seusproprros povos e os lancem em
g?�rras �e agressão contra os seusvlzmhos mdefesos.

(C�mentário da Inter-America_na escnto em Washington, especialpara O ESTADO).

O PRATO DO DIA
Mais um aniversário da «União CHARLO'1'E FALSIFICADA ..

-Unte uma fôrma com ca-da Mocidade Evangélica da ramelo, forre-a com fatias.-Igreja Cristã Presbiteriana de pão de lot, coloque nCl"
Hoje, às 19,30 horas, no centro um "purée" de ma

templo da Igreja Presbite çãs bem consistente, cubra,
riana, será realizada a so- novamente com os fatias de,
lenidade comemorativa do pão de lot e vire no prato�40 a�iversário de: ':União da

I depois
de esquentar ligeira--_MOCIdade Evangehca da 1- mente a fôrma para derre.,

greja Cristã Presbiteriana". ter o caramelo.
Falará o revrnv pastor

presbiteriano Joaquim Al
cântara dos Santos, o qual
lerá sermão dirigido aos mo

ços.
Agradecemos o convite que

nos foi feito.

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
HOje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

Garante-se a exala observância no receituário médico

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

FONE 1.642

As anedotas e piadas aparem..-

temente ingênuas são grandee»
armas de desagregação mane-.

<

[adas pela "quinta-coluna"'",,,'
(L. D. N.).

Uma linha aérea, entre Saint Louis
e Rio de Janeiro

Saint Louis, (E.E. U. U.), 25 rados, em Washington, os pla
(United) - O jornal "Post nos necessários. A linha, que
Dispatch", numa informação será 300 milhas mais curta que
exclusiva, anunciou que a mís- a atualmente existente entre
são técnica norte-americana, Nova Iorque e Rio de Janeiro,
que recentemente visitou o passaria por Goiânia, no Bra
Brasil, propôs, numa informa- .síl, Valência, na Venezuela,
ção confidencial, o estaheleci- Santiago, em Cuba, Miami e
mento' de uma linha aérea en- Birman, no estado de Ala
tre Saint Louis e Rio de Janei- bama.
ro, correndo toda ela sôbre ter- O funcionamento da linha
ra e destinada ao transporte de ticará sob o contrôle do govêr
material bélico. O jornal acres- no dos quatro países ou, ape
centa que já estão sendo elabo- nas, dos Estados Unidos.

SABAOO, dia 27 - grande
soirêe à fantasia-Ensaio Geral
para o Carnaval de 19t3 - con

centração dos foliões do Lira.
CARNAVAL DE 1943 -Março
Dois retumbantes bailes à fan
tasia-Sábado, dia 6, e Segunda
feira, dia 8.GABINETE DE"TARIO

DE
ALVARO RAMOS

Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina -de
Porto Alegre

Clínica Dentária de Crianças e Adultos
Horário: Bas 8 as 11 e das I� às 18 horas

Rua Vitor Meireles. 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho») -

Mesas à venda na Relojoaria

Moritz: Cr $30,00.
Ingressos avulsos, para visi

tantes: Cr. f,50,00

x
IMPOSTO SINDICAL A

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

beJecid� à r�a João Pinto na -18, está ha}:lilitada a prestar in- "a·lxa Postal 938formaçoes sobre o pagamento e o recolhimento do IMPOSTO tJ ,--SINDICAL, bem como o preenchimento das respetivas guias.
O prazo para o recolhimento do IMPOSTO SINDICAL a que
estão obrigados todos empregadores, profissionais liberais (mé
dicos, advogados e etc.) e empregados, expira em 28 do cor
tente mês,
98

Nacional;
São Paulo

CompraI na Cf' SA MISCE:tÂNEA {> saher economizar'

EmpregadaPrecisa-se de uma à rua Vis.conde de Ouro Preto n
' 2. Pre

fere-se a que apresentar re
ferências.
125

Solicitamos a todos que se dignaram pedir in
formações, por carta, a esta Emprêsa, a comparecerem
à rua Vitor Meireles 18, das 9 às 12 e das 14 às 17 ho
ras, afim de obterem os esclc.reclrnan tos necessários.

1:lv-ll 123 3 vs - �.2 vs 2
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/11 Nazistas semí » analfabetos
JI I I podem ser oficiais

I fi f@11 'TI� I 'I! O:ST��O��(�, ��v!r,!�.�me(�n!Oa�o�?e �!él����7! !�'��sãoI ter-Americana) -- As perdas ex- como era à orgulhosa tradição da
I

' ,ccpcionalmeltte altas. de oficiais Rei_chswebr - os novos oficiaisI I subalternos e o receio de que ve- serao recrutados entre os Jovens
v � nha a ruir o moral do exército ger- nazistas cujas principais qualida

J mânico neste inverno levaram o des seja a carteira do partido e uma
,

I "Reichsfuehrer" Hitler a assinar ostensiva adoracão de "Herr" Hi-
-....-------------.. uma ordem em virtude da qual to- Uer.

o

i elo e qualquer jovem nazista semi- Até aqui a vigilância do moral
Foi dispensado ':malfabeto, mas de confiança, póde dos oficiais estava confiada a um

,:Serão submetidos à ('9.D. o� em todos os desportos e em O Corintians re scindio o tornar-se oficial. ou dois nazlstas que agiam secreta-
O comunicado oficial a êsse l'CS- mente em cada regimento ou mes-reguladores técnicos das fede- todos os Estados do Brasil. contráto co técnico Rato, peito estabelece que não é necessá- mo batalhão. De agora em diante, o

-

fT d A. E. V. I. :'t. rio nenhum diploma de curso es- serv ico caberá a milhares de jo-raçoes I ia as
NOVA I,EI nA C. B. D, colar para obter-se uma comissão. vens "fanáticos, gratos pela inespe-
Rio, 26 (E.) - O presidente As condições para chegar ao ol i- rada oportunidade e prontos a mor

.
. ,. cia1ato são apenas estar em C011- rer pelo Fuehrer e seu regime.da. C, B. D., SI. RlVa.�avla Cor- c1ições de servir pelas armas a �: curioso assinalar que essa me

reia Meyer, em reumao com os Alemanha nazista e seus chefes, dida equivale na prática à institui
srs. Castelo Branco, presidente I ser corajoso, inteligente e ariano cão do sistema de comissários poli-

'1,
' .

d F t
. puro iicos, I al como existia na Rússia.do Conselho ecmco e j ue-,' " f

. , .

1 ld dE'
. .

I dif i ld d'.', _,..' _

r' re erencia a eai a e para com é sintomático (as 1 lCU a esból e Irineu Chaves, superm I a Alemanha nazis ta e seus chefes alemãs na frente oriental que isso
tendente, resolveu aprovar a I indica claramente qual o critério- de se faça logo depois de Stalin haver
nova Lei de Transferências, escolha dos novos oficiais. Em vez aholi.!o o sistema em questão no

modificada pelo sr. Castelo de homens prepara,dos durante exército russo.

Branco. A mais importante al
teração apresentada pela nova
lei é a que se refere à quantia
máxima que poderá ser exigida
legalmente para a transferên
cia de atletas, a qual foi fixada
em 50.000 cruzeiros. Também
fica estabelecido que, no caso

de rescisão de contrato, se esta
fôr do interêsse do clube, o atle
ta será considerado absoluta e

imediatamente livre, mas, no

caso de ser proposta pelo atle
ta, êste continuará dependendo
da concessão do passe, pelo
clube. A nova Lei de Transfe
rências será submetida ao Con
selho Nacional de Desportos,
para homologação.

'\
,;

1
(

t.�
------_.---------------

·tomou as seguintes r-es o l u
ções: - upz-ovor p tabela
de taxas e percentagens,
que aliás não foi dada à pu--

blicidade ; alterar o artig'o
4° do Código do Campeo
nato Brasileiro de Remo,
·elaborado pelo respectívo
Conselho Técnico, o ouul
tombem não foi dad� a

cconhecer; aprovar a solicie
taçõo verbal do president
-do Conselho Técnico de Fu
teból, sr. Castelo Branco,
para que as federações fi·
liadas sajam compelidas a

. submeter a apreciação da
C. B. D. seus regulamentos
1:écnicos; aprovar o ato do
presidente, que concedeu,
""ad referend un" dos de
::mais cMret-ores, perdão ao

jogador Teodoro da Silva,
aprovado, assim, o pare
cer do Conselho Técnico,
�de 8 de fevereiro.

Rio, 26 (E.) Reunida
sob a presidencia do sr.

Rivadavia Correia Meier,
a diretoria da c, 'B. D

A Asscciação Esportiva do
Vale do Ita:aí: acaba. de
eleger' e empossar sua nova

Diretoria, assim constituida:
Pres íderrte, Abdon Fóes, e

vice-dito, Nelson Hensi. Con
selho Fiscal: An tônio Rocha
Andrade, Mdr io Uriarte e

Ei-íco Scheeffer. Secretário,
N, Silveira; 'i:6S'oureiro, Pau
lo 1\1enezes Mendo nço : di
retor técn'co, Antônio Z.
Noronha.
Somos gratos pela circu

lar que a êsse respeito rece·

berncs-

A 10a. tentativa de Candiotti
Buenos Aii es, 25 (R.) - O

famoso nadador argentino Pe
dro Candiot ti fracassou na sua

10a. tentativa de franquear, a

nado, a distância que vai de
Rosário a esta capital. Ontem,
pela manhã, em frente a San
Izidro, Candiotti encontrou for
te correnteza, que Ihe dificulta
va a ação natatória. Por fim,
esgotado pela cansaço e venci
do pelo sono, foi retirado da
água e recolhido à prefeitura
San Izidro, onde, à noite, ain
da profundamente dormia.

•

(jonzalez permace(erá no

Botafogo
Rio, 26 (E.) - Deu entra·

da na F, M. F. o

'�ontrato de Alfredo
zalez, dianteiro do
-fogo.

o São Paulo venceu

novo

Gon
Bota-

Estreando em campos'minei
ros. o São Paulo derrotou on-

trla C. B. D. tem, à noite, em Belo Horizon-
RIO, 26 (A N.) - O sr. Ri- te, o esquadrão do Cruzeiro,

'vadávia. Correia Mayer reu- ex-Palestra, pela dilatada con
-:niu os presidentes do Cori- tagern de 5 a O, tentos de Tei
selho e Técnicos da C. B

Ixei
i lha (3) e Americo (2.)

D., trocando idéias para O tricolor paulista atuou as-
·;;um plano de incentivo dos sim constituido: King, Piolim e

desportos amadoristas, fo- Florindo, Hélio (depois Lola),
-cnltanrido a necessidade da Noronha e Silva, Bazoni, Lui
.realização de um maior rrú- zinho, Americo, Teixeirinha e
:.mero de competições juvenís Pardal. .

A

.-

Cabelos brancos t
MARAVILHOSA!

LOÇÃ.O

história do "batalhão perdido"Frente da Tunísia, 26 (De nela deu-nos a voz de "alto",.Alan Humphreys, correspon- em que o batalhão estava. des- mas não respondi e continua
dente especial da Reuters) _! cansando, encontrei o major mos a andar. Talvez ela presu
O batalhão norte-americano I

Moore, de trinta e poucos anos, misse que tamanha fôrça, à re
isolado durante a luta na Tu-l numa tenda iluminada por uma taguarda alemã, .6 podia ser
nísia meridional, abriu cami-I véla. "Defendiamos as posições germânica, e nâo nos molestou
nho até às linhas norte-ameri-I de Jebel Lessanda - disse-me mais. Eu tinha advertido as
'canas e trouxe um grupo de l o major - 40 ms. a léste de fôrças que iam na frente de não
prisioneiros alemães os quais I Sbeitla, quando os alemães lan- fazer fogo em nenhuma cír
acreditavam que em breve fi- çaram mais de 100 "tanks" em cunstância, a-fim-de não preju-]
cariam em liberdade. um ataque feito de madrugada. dícar nossas possibilidades de
A história do "batalhão per- Estavamos bem defendidos, e, salvação. Chegamos ao lugar

-dido" revela coragem de um durante três dias, resistimos, do encontro. Novamente os ale
grupo de homens aparente- repelindo diversos ataques" ta- mães nos deram a voz de "al
mente privados de toda a ajuda zendo vários prisibneiros e sem

I
to". :Êles tinham chegado lá

Essa história começou quando experimentarmos uma baixa. antes do que nós. Não respon
o grupo foi cercado pelos Na noite de quarta-feira esgo-I dí, regressei para a coluna em
"tanks" alemães em Sbeitle. tamos todas as provisões de, marcha e confirmei � a órdem
O chefe que o trouxe de re- boca. A munição também dimi-l de prosseguir. A sentinela re
gresso às próprias linhas é o nuia, quando um avião norte- J petíu o "alto" e novamente

-

major Robert Moore, de Valles- -americano vôou sôbre nós,' não respondí. Então, as metra
ca-Iowa. Segundo declarou o lançando uma órdem do co- lhadoras inimigas abriram to
major Moore,- "mais de 500 mando, na qual se nos dizia que go e produziram-nos cerca lia
chegaram a salvo, depois de iniciassemos a retirada durante 25 baixas.
atravessar 15 kms. de terreno a noite, até um ponto onde dis- Duzentos inimigos penetra
em poder do inimio".

I
poriamos de proteção €i de ram em nossas posições, ma;

Depois de chegar com difi- guias. O batalhão retirou-se de foram recebidos com �ranadj.sculdade à floresta de pinheiros noite pela estrada. Uma senti- de mão".

Aumentou o aluguel e foi
condenado

Rio, 26 (E.) - o juiz Miran
da Rodrigues julgou no T. S. N.
os réus Mário Rocha e Vicente
Oroiino, denunciando no pro
cesso n. 3014, desta capital. O
segundo acusado, proprietário
de um prédio, dera ordem ao

primeiro para receber majora
do o aluguel do mesmo prédio,
cuja importância era paga par
te em dinheiro e a outra em no
tas promissorias. Depois dos de
bates, o juiz absolveu Mário
Rocha e condenou Vicente Oro
tino a seis meses de prisão e
multa de 2.000 cruzeiros.

Tenlou
-

n1atar O seu cOlnandante
Rio, 26 (E.) - Por ter o promotor Adalberto Barreto,

concordado com a defesa que requereu fôsse dispensada a au

dição das testemunhas do processo a que responde o priméiro
maquinista da Marinha Mercante Oscar dos Santos Amora,
acusado do delito de tentativa de morte na pessôa do seu co

mandante José Pereira Quintela, uma vez que a hipótese não
se enquadrava no Código da Justiça Militar, foi' êsse processo
remetido àquele "representante do Ministério Público não só
para aditamento de denúncia, como para fazer substituição de
testemunhas arroladas. Essa resolução, foi deferido pelo Con
selho Especial de Justiça da 2a Auditoria da Marinha, sob a

presidência do capitão de corveta Dorval dos Reis, tendo diri
gido- os trabalhos jurídicos o auditor dr. H. A. Magalhães de
Almeida.

Reajustamento dos trabalhadores
II

americanos
Nova Iorque, 26 (R.) - O sub-secretário da Marinha, sr.

Ralph Burne, declarou: "Antes que esta guerra tenha termi
nado e tenha sido ganha a última batalha, milhões de cidadãos
americanos estarão melhor relacionados com o trabalho e seus

problemas - entre êles 3.200.000 operários, necessários êste
ano.

Não pr.ecisamos receiar, se todos estivermos decididos a

lutar e podemos estar certos de que a América, unida na luta,
acelerará o dia da vitória" .

Um jornal escrito mais com

sangue(D qA�e . Cd��V .. tNidDltftd" entra noLondres, Fevereiro - a gen-v rro IZ: rrj e er an

cia Aneta para lnteraliado) - Dois seu terceiro ano de existência de
anos dep-ois da sua fundação, o pois de dois anos de terror nazista
jornal clandestino holandês "Vrij e opressão, desde que o p-ovo ho
Nederland" informa aos seus leito- Iandês foi atacado. Os seus redato
res que pr-orrogará a celebração da res e diretores sentem-se orgulho
data até que a Holanda seja liber- sos pelo fato de verem na primeira
tada e declara que o seu trabalho página as seguintes palavras "ter
prosseguirá, a despeito das dezenas ceiro ano". Os leitores dêste jornal
de patriótas holandeses executados sabem que "Vrij Nederland" não
pelos nazistas. é sómente escrito com tinta, mas

Editorial do número de aníversá- também com sangue".

CARTAZES DO DIA.
........

IMPERIAL
- FONE 1581 -

-o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

-

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

Deixai-nosEspõsa emprestadaCom Brian Aherne e Rosalind Com Henry Fonda e

Russell O' Sullivan

viver
Maurem

Donald fotógrafo (Desenho
Colorido)

A voz do mundo (Atualidades)

Preços Cr. $3,00 -2,00- 1,20
Livre de Censura

Complemento Nacional (DF.S.)
Cine cruzeiro n 52

Chuva de gatos (Desenho)

Preços: Cr. $2,00 e 1,20
Imp. até 14 anos

..... ...
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�df.: .•��i���t�.i?!� S.��.b�i���!" na
\Preparemo-nos para 1 vitória quanto antesFaculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente L

-

'A
. " .' " defetivo da Cadeira de Tecaica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmuIlda Vas- onctlvs,25 (D._P.) -.� r�- �v�nll1g Standard, o cor:-

eenceles, Ex - asslstenta do Prof. Benedito Monlene;.rro. Com práiica ds novada preocupaçao da Rússia sorcio Beaverbrook, velho pol í
mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prnt, Alípio Correia Neto. Com pela falta de uma segunda f'ren- tico Que tem sido um dos insis
estágio da eSJJeciali�ação no H3spital G�ai'ité de Berlim (Servieu do. Prol. te na Europa e advertêneía tente; e salientes advogados daSauerbruch) e nas clíníeas dos Prols. l{onJetzmJ. de Hamlm!"(1o. e Schmíeden, f . '.. .•. Cf" dlz :de Franldort. Cirurgia da Tiróide. estômago. íntestíno delgado e grosso. OImulada pelo s�. Roosevelt segun�a!rente .na Ji,m opa, l�.
ligado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. próstata e hexísa, contra a "excessiva compla- "A Rússia lembra-nos a razao

hérnias. hidracele. varicocele e varizes. Cirurgia dos esses e articulações. cência", ocupam lugar de des- da dura tarefa que nos cabe:
É �ncant!atl.o diar!�mente das 9 hs, da manhã ao meio .dia. na Casa de taque na imprensa britânica. O unirmo-nos ao seu exército cm
S lllde Sao Sebasliao. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. a Rua Fernan!!.1J
MiCha'o 6. "I. Ll95. nBSide.oi" Rua Umle S,b.!,1 n' 2.1,1. 1259

I
I COMPANHIA DE SEGUROS «SAGRES» I. J:i'Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Art. Bitencourt 18

Deu à costa brasileira o corpo
do major fv]illsWashington, 24 (U. P.) - O tavam as compras para o tea

Departamento da Guerra con- tro de operações na Europa, c;
firmou em nota oficial, o apa- '" tenente-coronel Russel Reed,
recimento do corpo do major de Baltimore. Seriam todos i

norte-americano Arthur Mills, passageiros de um aVião-trans-11da aviação, nas costas do Brasil. porte desaparecido. As últimas I·O corpo do major Arthur Mills, notícias a seu respeito tinham 1-que era natural de Miami, na sido dadas a 18 de janeiro. i
Flórida, foi dar às costas bra- Washington, 24 �U. P.) - O

IIsileíras, num bote de borracha, Departamento da Guerra a-I·nas cercânías de Natal. Dentro nunciou ontem que figuram co ..

do 'bote foram ainda achados mo desaparecidos 26 ocupan
documentos e roupas do uso tes de um aviao militar' de
pessoal do major Mills e de ou- transporte, do qual se teve no

tras pessoas. tícias pela última vez aos 18
O Departamento de Guerra de janeiro, quando voava sôbre

já anteriormente anunciara o Atlântico Sul. No aparelho
como "desaparecidos m servi- desaparecido viajavam s e i s
ço ativo" o coronel Douglas tripulantes norte-americanos,
Mackeachíe, ex-presidente da sete oficiais do exército dos
Atlantic and Pacific Tea Com- Estados Unidos e treze mem-

Ipany, de Vermont, e presente- bros das fôrças aéreas britâni- .

mente oficial a cujo cargo es- caso I I

Ve'oça a intensidade do calor.
sem quebrar a linha da elegância!

Ê grave êrro Você admitir que o calor ex
cessivo possa justificá.lo por cruzar as ruas da'
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

VoeI' esquece que o verão não é inimigo·
do decôro ou da elegância.

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

cutando. com notàvel pérfeição. ternos leves.
cômodos, distintos.

Farmacia Esperança'A SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 .- FONE 1.612

Entregâ a domicilio I------ ,106

operações ofensivas para arra

zar o inimigo comum. Terrível
prova de fôrça é iminente. No
momento próximo temos de es
tar preparados para não se des
perdiçar a possibilidade de vi-·
tória"

Moléstias dos rins e coraeã«
o TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa. 8

bexiga, 08 rins, as nefrite.!!. areias, cólicas renais: aunenta >lf;
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hidropaías, 'alta da
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmáticll,
ertêrlo-esclerose.

Remédio

I p���s D����C�ORIO, 25 (P. C.) - A propósito.
das instruções para os exames de
segunda época, do curso secundá-
rio, a sra. Lúcia Magalhães, dire
tora da Divisão ele Ensino Secun
dário, em entrevista, afirmou que
todos os pedidos que se referem à

I
substltulcão do exame oral, de se-

r
gunda época, por exemplo, escríto
e oral, cuja nota anularia as prece
dentes, são contrúrios à letra ex-

I pressa ela lei orgânica do ensino
secundário. É certo que a substitui
ção da nota da prova oral de se

f guu dn época pela nota da mesma
�

.. prova O;'Hll prestadat em primeira� epoca por e, em cer os casos, man

I ter inalterada a situacão do aluno
. reprovado. Sempre, por exemplo,r que na média ponderada das duas
\ provas parciais e elas ai-gui ções

I. 111Jel:.;'Oais ° talul10d não t1iver con.se"'l<:1hui-(O �. pon os, c nac a ser-vir-i e-
i! prestar novaruen te a prova oral,
onde poderá obter o máximo de 20

â :pontos. Vê-se, por ai, que, no exa-

I·
me de segunda época, o espírito
ela lei orgânica do ensino secundá
rio foi permitir' ao aluno que me

lhorasse as condicões de seu ano
escolar e não que

o

dêle prescindis-
se por um novo exame no qual se

abandonassem, por completo, os re
sultados anteriores. É certo que a

aprendizagem que não se conse

guiu em oito meses não póde ser
levada a bom termo em dois meses
de estudo apressado. A continuida
de do esforço elo aluno, através de
uma aprendizagem em calma rit
mada, é o objetivo da lei orgânica.
Qualquer modificação nesse senti
do seria contrária aos seus altos de
sign ios, como os do próprio inte-
resse cio ensino.

das senhoras
E' o tôníeo útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anomia. palidez, magreza, tastto, flôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de.qualquer idade.

Lesões do cot-ação B asma
Use 11 CACTUSGENOL especítreo

contra hídropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações. abetí
mente das velas e artérias, bronquite asmatíce,

lesões, cansaço, urínas eseaaaas e dõres no coração, pontadas
nos rins e inchações.

i\ OR fraoos e con valosoentes
Devem usar o STENOUNO, Que faz engordar, aumenta f)

vígor dos rt'úsculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
fiI'.,e,;J anêmlcas Evita a tuberculose, cícatrtza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas Iraoae,
lí'1gua gUla. Para a neurastenia, o desânlmo e li dispepsia, li
convalescença é rap!dll.

(""�ífilü� - Reumatismo
SPfR(FTHETINA é usada nas moléstlas do sangue. a lííll !!,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações Ierl
das, CxDCWS, escrótuías, reumatismo.

Úulo\) depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Ueposltartas: todas IiS deogartas de São Paulo e Rto,

AS SJ�Nlf()RA.S DEVEl\f. US.._.\R
Em sue toílette intima somente o t-.1EIGYPAN, de

grande poder htglentoo, contra molés iS3 or nregtcsss
suspettas, Irr1taçõ�1 corrimtntçH.I,· molés

tias urero-vegmaís, menítes e toda sorte de doenças
locais e grende pr��ernH'fo. Drogerla Pacheco, Rio. I

I Caspa 1

-------------------------------------------'ILHOSA!

I. Especializon�se em registro de
professores I ; Fábric�e dceou�;telatosI cumentos. Waldemiro, po i Pastas de couro. para

I ,
Rio, 26 (E.�: Está respc nden rém, não cumpria o seu I co legis le (artigo fort e e

I ao processo, na 3a Dele d ever e metia o páu no di- 1 barato), Cintos, Suspen-I gado Auxiliar, Waldem\I'o rrhaí ro recebi:io. Muitos pro' I sõrtos, Malas, etc.
i Marques. sobre o qual fessores, e TI corisequ �nc:a do i. Só IHi "CASA BEIRÃO"

II pésa
a grave acusação for- procedimento incorr: to de i Rua Tiradentes na 3

m.ulada por diversos preju Waldemiro, l=erder<1m os

II -Florianópolis-
dicados, e.TI queixa dirigida seus empregos, nos estabe-' II
ao chef� de po ícici. Por lecimentos de ensino, por· 30.V6.-26

•meio de anú;::\ci'os nos jor- que não puderam provar _-_--.������""�:������
nais e circulares �laldemiro que eram for .-nados e por- Os elementos colhidos pela Rst.a-

II se propunha a tratar do ue não tinham os diplomas tística Militar são ,absolutall\�.:l.q
.

.

secretos, t> servem somente a fim:
registro de diplomas de reglstrad os no Departamen- militares. Neg'at"-se a fornecê-los 011

professores, mediante o pa· to Nacional de Educação mentir no ministrá-los constitue.
gomento de 160 cruzeiros. Waldemiro já foi detido cr!me rig�rosamente punido pel...
Numerosas pessoas, tanto em sua r�idência e 'apre leiS do Pars_ (D. E. M.).

! desta capital, como do in endidos em seu poder nu
I teriar, contrataram os ser- merosos diplomas de pro
I viços de Waldemiro Marques, fessores, quase todos do in

I enviando-lhe dinheiro e do-I terior do país.

A United States Rubber COll1pa�

IIlY
anunciou que acaba de fazer a.

primeira colheita de borracha plan
tada no Estado de Nova Jersey. Es
sa borracha é extraida. das raizes:
00 "dandelion" russo, do qual a
União Soviética extrai a maior par-
te da borracha que consome. As se
mentes foram importadas da Rússia
e plantadas sob os auspícios do go
vêrno dos Estados Unidos em cada
um elos quarenta e oito Estados.
americanos, afim de determina�
qnal deles melhor se presta.ria ãt
sua aclimatação. De acôrdo com ()

dr. John McGavack, cientista da
Unilecl States Rubber Company, as
semente produziram bom resultado.
no Estado de Nova Jersey, onde fo,
r:->.11l plantaçlas em terras dessa com-

11J<lnhia.
Segundo o mesmo cientista

o clima de Nova Jersey é muito bom.
para a espécie "kok-saghyz". A Ru&
sia tem presentemente 100.000 acreS!

I elll cultivo ,com UllJa produção de.
125 libras por :lCI"e, ou seja uma to
nelaeb. por 16 acres. Dessa forma",
seriam necessários 16.000.000 da
acres para a extração do total d�
borracha, que deverá ser produzidCl

___�_I no� Est�ldos Unido� �n: 1944, po�
15valt-3 . melO do processo smtetIco. .

OLEO DE RICINO "CONGO"

OLEO DE NOZES "PINTOR" PARA �TINTAS

Escrt: Florianópo li8
r. Tiradentes 14·sob

C. Posta! 22

E VERNIZES

OLEO DE LINHAÇA "DOG"

Em latas de 17 quilos e tambores =de 190 quilos

Produtos da:

Indústria d·e�,Oleos, Tintas e
Vernizes Lida.

Fábrica: TIJUCAS

MA..RAVI.

IBeirão

LEI A ISTO
BORRACHA PRODUZIDA NOS ES

TADOS UNIDOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o IESTADO-Sexia.feira, 26 de FE�verei,o de 1943 5

OR EDICO Um mundo novo, de paz e de concordia
_____........__"" """""'.""".__...._. A visita do (ardial Spellman ao Vaticano

. .

i�"'\ C Zurique, 24 (R.) - Segundo normas do govêrno do Univer-

Dr A·R �UJO�-OLHO�: uUV!DO� anuncia a agência oficial ale- so, faça voltar os desejos e a
. A.

. 10ft NARIZ GARGANTA mã, o arcebispo de Nova 101'- boa fé das potências e de todos
._" o - - _. ,

que, monsenhor Spellmann foi os homens para o objetivo da
Especialista; assistente do Professor Sanson recebido sábado em audiência boa vizinhança, da paz e da

do Rio de Janeiro. especial pelo Papa. Além disso, justiça".

C·' . It Pela manhã, das 10 AI< 12 o prelado norte-americano Londres, 24 (U. P.) - A
on!lU a �: A' tarde, dBI3 3 D,i9 6 compareceu à cerímônía da "Exchange Telegraph", fazen-

abertura da Academia Papal de do-se eco de uma informação
ROr. MADEIRA NEVES-médico especialista em I Ciências, à qual estiveram pre- divulgada pela rádio-difusora

sentes o Sumo Pontífice, 10 suiça, noticiou que o Papa ha
cardiais da Cúria Romana, to- via recebido, novamente, o ar

dos os membros do corpo díplo- cebispo de Nova Iorque, reve
mático acreditados junto à rendo Francisco Spellman, sen
Santa Sé e 30 membros da Aca- do este a terceira audiência.
demia. Em círculos chegados ao Va-
Nessa cerimônia, qué se rea- ticano anunciou-se que as con

lizou nos jardins do Vaticano, versações entre o Papa e o ar

o Papa pronunciou breve ora- ceblspo, giraram exclusiva
ção, expressando o seu desejo I mente, em torno de questões
de que, "Deus, que criou as da Igreja.. I

Io CONSULADO GERAL DA POLÔNIA El\! CURITIBA

DOENÇAS DOS
Curso de Apertetcoamento e Longa PrAtica no Rio de Janeiro

:cConsultas Pela manhã: às terças. quintas e sahndos, das 10 ás 12<

horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas
<Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467

Resldência: RUR Presidente Coutinho. 23.

OLHOS

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����:ra��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

�X-lllt8rno do Ser'lICD de CHnica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA tv1ÉDICA
M Ié t' .

t d d lt
. Avisa a todos os Poloneses residentes no Estado elo Paraná e em

C °ltóf'l··18,·S Rlfi erFnB;� eS bfi Uid·OB � cn8Toçl8S. 2 I
Santa Catarina que:

" . ons� .. rIO. �a ellpe. c m t D. ;;8 - e. 14 6 O ALISTAMENTO DE VOLUNTARIOS POLONESES para l) Exér-�R.e81denClIl. Rua '\ ísconde 06 Ouro Preto n 70 - Tel 1523· <' . _ , .

"

.' cito polonês esta aberto aos cidadãos poloneses ate a idade ele 38 anos
RorarIo - Das 15 as 18 horas - FLORIANOPOLIS. completos, tanto solteiros como casados.

'Dr AU(jUSTO DE PAULA Dj�eto�a:i�a��S��:1
.

• . Florlanopolls
"mesidência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

.

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

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
;1ifJONSULTAS: Díaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

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

Cr$
por {lia

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

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

Josephina
MEDICA

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

Bua F. Sthmidt. 39 (sob.)

Dra. SchW{;idson mensalmente
A viuva 780,00
e a cada filho, menor ele 15 anos 390,00

A apresentação de voluntários residentes no interior pode ser feita
por escrito e os residentes em Curitiba podem fazê-lo pessoalmente no

Consulado Geral da Polônia em Curitiba, à rua André de Barros n. 534,
entre 9 e 12 horas da manhã e entre 3 e 5 da tarde, todos os dias úteis.

Outras quaisquer informações nesta questão podem ser obtidas no

Consulado Geral da"Polônia pessoalmente ou por carta.
Jósef Gieburowski

Consul Geral da Polônia

Dr. SAVi�S LACERDA
lillx-interno do Serviço do Professor Laõnidas Ferreira e ex-estagiário dOli
'::Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

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

·'Clínica médico-cirúrgica especializada de
OLHOS, OUViDOS, NARIZ e GARGANTA

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

Reaidencle: Cnnselhelr« Mafra. 77-FLORIANÚPOLIS,

Nazistas trabalhando na enxada

o CATIVO DO,
AMAZONAS

Salvador, 24 (A. N.) - Foi
divulgada na imprensa matu
tina ampla reportagem sob a

epígrafe "Nazistas na Enxa
da", focalizando medidas da
Secretaria da Segurança baia
na relativas aos súditos elxis
tas detidos aqui como nocivos
à segurança nacional. Nada
menos de 135 dêsses elementos
se encontram na Vila Militar
dos Dendezeiros. Todos se a
cham submetidos. a regime de
trabalho comecanclo às sete
horas e se prolongando às de
zessete. Recebem alimentacão
salutar, compreendendo leite,
carne, e manteiga, gêneros ês
ses inexistentes nos seus paí
ses de origem. A divisão de tra-

balho é perfeita, cabendo a uns
o serviço de terraplenagem, a

outros a edificação de muros,
e ainda a terceiros o cultivo da
horta e a tarefa de cozinha.
Cada preso recebe por seu tra
balho diária igual a cinco cru

zeiros, da qual é descontada a

alimentação. Não escapou à
reportagem a observação da
maneira de procederem os ita
lianos com os alemães, "respeí- Itando-os e procurando mesmo

ser-lhes agradaveís ...
"

IEscreve o jornal, comentan- tt Sub-agente. nos prlncipai.
do êsse pormenor: "Até ali, nu- I. munciplo. do E.tado. Ima prisão, continuam os "bo- 17P.
ches" fazendo lembrar a supe-

--..;...---------

rioridade racial que o hitleris
mo apregoa".

1 Dr, Antônio Moniz I
i�TITUTOcr'�13JAfjN08TICO

..1 de Aragão Dr. Oialma Moellmlnn
I' Formado pela Universidade de

MÉDICO Genebra (SuIça)
Cirurgia e Ortopedia. l Com prAtloa nOA bospltals europeus
Clínica e Cirufnla do i I Clinico. médica em geral, pediatria,l' ! doença. do elstema nervoso, apare.terax, Partos e doenças lho geuíto-urínarío do homem

de senhoras, e da mulher
Assistente TécnicoCONSULTORIO: Dr. Paulo TavaresRua Trajano. 3R. C d o eDíartamente das 15 às urso e na íología CHnloa com O

dr. Manoel de Abreu Uampanarlo

1..·.....
11 horas.

I
Silo Paulo). Especializado em HI-

H.ESmÍtNCIA: glene e Saúde Pública. nela Uníver-

Almiranta ãlvtm, 35 Ildade do Rio de Janeiro.
Gabinete de Raio XTelefone n. 751. Electrocardiogralla cllnica

:---- ..... ..... Metaboiismo basal
I s ondagern Duodenal
I D!i". RemJ'gl�o O: blnete de Iialoteranía

, Laboratório de mIcroscopia e
análise c1inlca

Rua I"Cl"nando Macbado,'
Telefone 1.195

MARIBEL
(A T E L I E R )

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

sob garantia, pelos
serviços executodos. VESTIDOSCLlNICA -MEDICA

Molestlas internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

I'CONSULTO RIO :

Rua Felipe Sc:hmidt-Edifl
cio Amélia Neto-vf'one lÓ9�
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercllio Luz, 186

- Pnone: 1392 -

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

Praça 15 de Novembro, 23-A
PI ()PTA,N()POtl�-s

_'

99 5 v. alt· 4
DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante

-

«Relojoaria Royal»
Rua Trajano n' 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

14

Um conto que gela o sangue nas
veias! Perdido na selva amazô
nica, o sábio fica prisioneiro de
um veiho analfabeto que, em pa
ga de o ter salvo, lhe pede leia
histórias em voz alta ... No novo

número de SELEÇÕES. E mais:
. O sexo i'ransformado em
arma de opressão. Como
Hitler está forçando meninas es

colhidas a entrar em "campos de
reprodução", para aIí conc�berem
filhos de soldados naz ís ... Pág. 29.
PÓS de talco para curar a

angina de peito. Como res

restituir à vida normal vítimas da
angina de peito, polvilhando o co

ração destas com talco ... Pág. 35.
O CadaV61" que recusou fi
ccr enterrado. História hor
ripilante da triste sorte de dois
homens, colhidos pelo inverno no

alto de uma montanha - com a
morte por única companhia. Para
provar os seus nervos. " Pág. 59.
POI' que razão as COilSU

mições nos põem doentes.
Como os médicos corrigem agora
os choques emotivos, que tantas
vezes causam úlceras no estômago,
alta pressão arterial, e muitas
outras afecções orgânicas ... Pág.6.
Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no número de
JANEIRO de SELEÇÕES
Acaba de sair r':'3,

ApenCls Cr.$2,OO "'�����

v-35

��_..._.�--'

I ADVOGADO IDr. Aldo Ávila da Luz
Aparelhada para concertar Registradoras. Numera- Horário: 9 às 12 e 17 às 18
doras. vitrolas. máquinas da escrever, calcular, coser. .

Escr. Edificio Amelia a.,aparelhos fotográficos. telefones. etc. "I \I

I SERViÇO PERFEITO E GAR_A.....HT_I_DO ·, I,.. Res. �:.t�Úo s�!�n�o, 181 IFlorianópolis.
�--

758 vs-58

TREMEL --

J. W.T.

Representante Geral no Brasii:
FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosário, 5Li-A - 2.0 andar - Rio

Reforma do gral.
Queipo de Llano

Zurique, 24 (R.) - A ernís
sora de Berlim anunciou que,
segundo despacho de Madri, o

general Queipo de Llano, o co

nhecido general do rádio, no

tempo da guerra civil espauho
la, passou para a reserva.
Como se sabe, em junho do

ano passado, o general Queipo
de Llano foi suspenso de todos
os cargos que até então desem
penhava.

O general conta atualmente
68 anos.

Machado & (ii.
Agências e

Representações
Cah�. po!t.1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

flORI.ANOPOllS

Alugam se
Três casas à

-
rua Carnbo

riú s/o; contando cada uma
dois pavimentos, tendo cada
casa 5 quartos, sala de jan-
tar, sala de visita, g arage,
quintal, galinheiro, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa, instalações de
radio e telefone em butidas ,

etc. Tratar com o proprte
tárlo, Dr. Agripa de Castro
Faria. à Rua Vitor Meireles
no 24, Consultório médico,

,
Telelone n- - 1405.
52

Níio tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna""
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima um

traidor da Pãtrta, (L. D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EMBAIXADOR DA FORÇA

I "O
o embaixador Sousa Dantas

procedeu com� se esperava de
le. Velho representante do
Brasil, sabia que estava encar

nando a pátria com os seus de
veres, sensibilidades e ínte
rêsses,
Vindos os soldados alemães,

eom grande aparato de armas,
varejai' a embaixada, opôs-se
a que o flse s sem, Re s i stiu à :;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.;;;;;;;:;;;;;;::
bestialidade dos agressores com

a firmeza e a ímpavídez de um

embaixador, compenetrado da
majestade do cargo e da hon
ra do Brasil.
Chamou - lhe D'Annunzio .�====��:=�==��======������������=="Embaixador da Graça". Há-

nele, no entanto, mais do que J. Eugênio Müller Filho e Oscar José
a graciosidade das maneiras A D V O G A O O Sapuradas no sangue de uma

velha estirpe da civilização do FôroReconcavo.
Há a bravura da gente brasi

leira, êsse amadurecido senso

de dignidade nacional que não
abandona os nossos represen
tantes e é uma tradição da sua

correta linha de procedimento.
Embaixador da Fôrça. -

Fazemos em geral um eon

(leito errôneo da vida diplomá
tica, dos seus lazeres, futilida
des e proveitos. Esquecemos
quase sempre o serviço que não
se vê num labor subterrâneo,
destinado a não aparecer já
mais.
Ás vezes, uma única palavra

faz resplandecer uma vida, mas
para pronunciá-la foi necessá
rio a formação moral de mui
tas gerações.
Estamos orgulhosos da ener

gia do embaixador Sousa Dan
tas e seguros de que nunca, em Inenhum outro momento, re-

presen:::t:::s�;�
o

d:r�::lí·de I
Começou a sensacional e fulminante queima de tecidos da CASA UAURA

qne acaba de receber um maravilboso sortimento de Fedas lisas e estampadas, tecidos finos de algodão, em CONS e padrões moderntsstmos,
proprios para a present e estação, e que estamos vendendo este;, mês a pr eçoa Inlimos.

Comprar na üasa Daura sig-nifica, comp-ar artlgos sempr� e modernos pelo.s p.reços mais baratos da
. praça. Eis a relação de sl-

U, gUDS artigos que estamos llquídaudo pelos preços abaixo:

SEDAS Tecido prc olcbão, larg, 0,65 ,.» 2,80 Guarnição p/jantar 140 X 180 J)

Seda laqué em todas as côres mt Cr. $ 4,00 Tecido p/colchão, largo 0,80 »» 5,00 Guarnição p{j'intar 140 X 230 ..

Seda Lumiére, largo 0,90 ,.» 1300 Tec do p/colchão largo 1,40 J)}) 6.50 Jogos de renda wquartos
Seda Lingerie lisa J) P 7,5,) Crepon p/kime)flo lO ,. 4,D(j (7 peças) um" 35,00
Seàa Lingerie estampada »» 8,00 I Toalhas p/rosto de 2,00-2,50-3,50 e • 5,00 A RMAR1�HOS E ARTIGOS P/HOMEM:
Fastão de asds liso J) J) 8,50 Toalhas 130m Dia uma »4,50 Leite de Col.mía uma J) 6,00
Organza lisa J) }) 8,00, 'I'oalhas lisa p/banho »,. 7,50 Liga de b-rrache uma» 2 00
Gabardine de seda, art. pesado, Toalhas Alegoana p/banho J),. 10,00 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena" 4,50

8S todas cores J)) 13,00 ToallJlls grandes p/banbo I> J) 18.00 Hilton Michél um » 3,00
Seda granité ,. » 7,00 Toalhas em cores p/benhos , ,. IVo B .ton Zande ».. 3,oQ
Tafetá Moirê J) lo 00 Brim Azul marinho lO» 3.80 Talco HOSfl »» �,50
Tafetá Xadrez, art. hom ]I» 7.00 Granlté de algodão, largo 1,60 » , 12;00 Sabonete Gessy caíx '1 J) 49()
Laqué lavrado » .. 8,00 Tapetes de veludo n/quarto lO. 20,00 Calça de borracha, art. bom uma .. 6,5()
Seda estampada, d es. novos » »i o.oo CAMA E MESA Jogo de couro r/homem,
Seda estampada, art. fino, largo 0,90 » » 16,1)(j I "olcha tustão p/casal uma Cr.$ 22,00 (Reclame) um
Seda estampada des. grados » »12,00 Colcha íustão p/solteiro ... 16,00 Jog) de couro r/rapaz lO

Seda listada pjcamlsa » l' 9,ílo """olchl1 veludo p/éãsal J) l' 29,0 Ps sta Eucalol uma
Unbo e seda PIvestido »» 10,50 Colcha reclame » lO 8,00 Pasta Lever »

Veludo CbUfon » » 55,· o Colcha de seda p/casEil ,.) 44,00 Pasta Alvirlente »

TECIDOS DIVERSOS Cl'lcht!. hraDCd p/óolteiro .:1 1n,OO Esmalte ('utex um

Opala lisa mt Cr. $ 2.f)0 Cobertores meia lã r/c!Hlsl J)' 55,00 Blusas Swing uma

Opala lisB, largo 0,80 »» 3,80 Cobertores dezenhado; art. pesado Camisa Socega Leão p/homem ,.

Chitão » • 2,90 pj.ca&81 um ,. 39,00 Camisa. Socega Leão p/rapaz lO

Chitão, largo 0,80 » lt 3,80 Cobert;Jres xidrpz p/caeal .» 30,00 Blusas Aviador, art. bom »

Luizine » » 2,80 Cobertores xadrez p/solteiro J) :I 24,00 Blusas p/homem »

Linon liso » » 2,80 Cobertores xadrez r/casal »» 19,50 Blusas r'/unrnem II

Linon estampado » » 3,00 Cobertores xadrez P/solt�iro ,. ,. 16,00 CapaR felpuda.s p/crianças ..

Linon listado, art. moderno »» �,50 CobertoreR dezenGados p/cl1ss1 .. .. 22,00 Casaquinhos r/recem-nascido um
Fustão estampado, art. novo »» 5,00 Cobertores dezenbados p/sol- Casaquinhos felpudos »

Zefir em diversos tipos »» 2,80 feiro » la 18,00 Pasta de couro p/colegiais de 14,00 e
Tricoline PI camisa. de 4,CO e }) 5,50 Cobertores xadrez r/bebê »» 6,5) Maletas p/trabalho de $6, 50,
Rendão pI vestiào mt 6,00 Cobertores dezenhadoB p/bebê $7, 50, $8, 50, $10,00 e
Tecido PI cortina ,. 2,30 de 7,50 e II • lO,flo Malas p/viagens de $2ô, $�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

I

mt 12,50 Atoalhado branco e de cores, Sombrinha de seda p/senhora umaOpala estampada mt Cr. $ 4,50 largo 1,40 m}. l' Ô,fJO Sombrinba de tricoline, art.
Linhos estampados tipos novos ,. , 5,oeJ Cretone branco lllrg. 1,40 lO» 7,50 bom
Tobralcos e!!tampadQ8 J)' 6,00 Cretone de cores largo 1,40 "" 8,00 Sombrinhl de tricolille r/cé.bo
Tecidos estampados de alg. des. Cretone branco, largo 2 mt. :I}' 9,50 compridomodernos l) J) 7,00 Cretone branco larg. 2,20 » »10,00 Sombrinha de tricoline PJco-Merinó preto J) JI 5,00 Guarnição pintada p/chá uma » 35,00 legiaia » lO 14.00.
Crepe preto plIuto l) » 5,50 Guarnição pichá, 140 x ]40.. » 20,00 Lil Linda, em todas as cores um lO 1,51);
RECEBEMOS UM GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS P.ARA CARNAVAL, COMO LUMIE'RE, LAME', SETIM, LANTEJOULAS, PRATINHAS

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

Não se esqueça que a A CASA DAURA vende sempre pelos menores precos, porque compra só a dmhero,
Vende só a dinheiro e compra diretamente Elas fabricas. RUA' FELIPE SCHMITO, 1-9

ESTADO" NOS MUNICíPIOS Notícias LEONOR DEUCHEREcos e
JOIHVILLE Deverá chegar a Porto Ale- Enlermeír a obstétrica (par-

gre, no próximo dia 3 de mar- teira dlulomada] Atende D8

ço, em avião especial, o gal . Casa de Ssúde S. s sbastlão,
Valentim Benício da Silva, co- i das tO às 12 e das 15 às 11
mandante da Região. horas
Essa alta patente do Exérci- -----.--------

;�i �::;::����r:.i::,r,;;��r�enJ; iJaI;e-n;�·ha;lGuerra, teve, naquela capital,

i Ique se submeter a uma inter- 10
.

venção cirúrgica, da qual já se.
e sen ror-n co rnu ruco rn

�

�

�
aos paren tes e amigos

Iacha completamente restabele- o nascimento de sua
ciclo. Regressa assim o general

i
filha MARILEIDE, ocor-

tValentim Benício da Silva ao rido no dia 23
seio dos seus comandados da 3a
Região, após uma ausência de �__"'_""""'DOUOCQDO�"""""""'DOO<XXX>On<YlOOcró

mais de 2 meses. 121 3v.-3

O jovem Irinen Moreira,
í uncicn ár io da tirma Bernardo

Stamm & Cia. morreu afogado dia 21 dêste mês no Rio Ca
choeira.

Irineu saíra numa bateira, acompanhado de Francisco de
Olivdra. Quando de sciam, o rio despreocupadamente, a bateira
virou nas proximidades da draga que permanece próximo ao Mer
cado. Porém, Ir incu , ao pretender alcançar a bateira, desapa
rcr eu, sendo encontrado, mais tarde, no íundo do rio.

lHE lONOOH s LAHeASHIRE INSURANCE (o, LID.
Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente'
L. ALMEIDA R Ar t, Bitencourt, 18

Müller

Propdetcírios: J. Moreira & (ia.
S de Fevereiro *

""

O sr. Rego Lins, presidente
do Conselho Nacional de Caça
e Pesca, entrevistado, no Rio,
a propósito da criação do par
que nacional de caça, depois de
elogiar a medida governamen
tal, revelou que a instalação do
parque do Rio Doce será cus

teada pela própria renda de
caça, obtida com o sêlo pró-fau
na. As obras estão orçadas em

400.000 cruzeiros.

ACAcao MOREIRA
ADVOGADORUA DO ROSARIO, 116, - RIO DE JANEIRO.

em geral. ProceRSOS em todos os Minísteríos.
ltzacão de jazidas, aguas mlnerais e quédas

dágua , Naturallzacõ es.

Lega- ESCRIrORío: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESmENCIA: La. Porta Hotei,

apartamento 112
C. Postal. 110 Fone. ] 277

Crédito Mútuo Predial As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
tares podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer Informação, que cada in.�
formante prove o que declarou • .&

Encontra-se em Porto Ale- má-fé constitue crime contra a se

gre, O sr. Hamilton Sholl, Ofi-I gurança nacional. (D. E. M.),
cial de gabinete do sr. Landrí Caspa ! LOÇÃO MAR A.VI..
Sales, diretor geral dos Cor-I LHOS.!. Ireios e Telégrafos do Brasí l.] ------------
Em rápida palestra com a re- pliação da colônia correcional
portagem do "Correio do Po- de Dois Rios, na Ilha Grande.
vo", o sr. Hamilton Sholl de- A mão de obra será toda torne
clarou que sua visita ao Rio cida pelos presidiários e més
Grande do Sul se prende ao tres de oficinas. A madeira 3.

desejo de estudar as necessida- ser empregada deverá ser cor

des do Estado, no que se refere tada nas matas da própria co-

aos Correios e Telégrafos. lônia, assim como por ela se-
* rão produzidos alguns mate

riais, como pedra britada, tijo
los, areia e caibros. As obras
estão orçadas em 846.293 cru-

Foi entregue aOR ;J)e�t!lm S'8S Híld-i e rvaldo Brasil
resl tentes em Flortsnór cü-, possuidoras

'

da caderneta II. \2.751, contem nlarias no sorteio de �
de fevereiro de 19-13, com o premio maior, em merca

dortas , no valor de Crs. $6.250.0IJ.
4 de Marco

Mais um formidável SOrteio re-alizn rá a Crédito Mú�
tuo Predial, no di� J 8 de Fevereiro (õa.Ieíra),

. com prêmios no valor de

Cr.. $6.250,00Não vacile, Adquira já 8 sua caderneta na séde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

rlf> Ouro Preto n° 13.
________mm � ... I

O sr. Getúlio Vargas aprovou
uma exposição do DASP, refe-

I rente ao prosseguimento das
obras de reconstrução e am-

Consultas médicas gr átis
Contribuição mensal ansnas Cr. $2.00- zeiros.

" 25,00
35,00H

» 12.oô
,. 10,00

3,00
3.30
2,40.
3,4()
10,00
5,50
5,00·

24,oQ
lS,oo
13,5a
15,00'
3,50
7,50

18,o().

J)

»

•

..

,.

J)

D

:I
..

•

»
lO

» 12,oQ
34,00.
3,00-

35,00,

»

lO

• 25,OG
» 18,00-

.-"
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Torpedeados dois grandes paquetes norte-americanos
-_. Mais de seiscentas vítimas

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA
COM O PRAZO DE TRINTA DIAS.

O Doutor Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz de Direíto da la. Vara
da Comarca de Florianópolis, Estado

_1IIIi& I:llW_I'EiIII_m'.· de Santa Catarina, na fónna da l€Í
etc.Nova Iorque, 25 (Reuiers) - O Departamento da Mari- Washington, 25 (United) - A propósito do afundamento

nha informou: "Dois navios norte-americanos, de passageiros de dois navios, por submarinos, em águas do norte do Atlânti
e carga, foram postos a pique, no Atlântico Norte, com gran- co, o Depa1'tamento da Marinha acrescentou que, entre os de
des perdas de vidas. Entre os mortos, contam-se membros do sapareciâos, iiçurani particulares e elementos dos serviços ar

exército, marinha e da guarda-costeira. Os navios foram aiun- mados. Os ataques contra ambos os navios neriiicaram-se à
dados pelos submarinos do "eixo" no espaço de 4 dias, meia noite, tendo êles ido a pique meia hora depois de atingidos pe
h�r� depois de atinçuios, Mais de 600 pessôas, das 900 que

\10S torpe�os. Os afundamentos ocorreram com intervalo de
maiaoam em ambos os navios, morreram ou desapareceram. quatro âias, um do outro.
Os parentes próximos das vítimas foram notificados".

Faz saber aos que o presente edí
tal de primeira praça, com o praso
de trinta dias virem, ou dele conhe
cimento tiverem que, no dia 29 f":'l
março próximo vindouro (segunua
feira), ás 14 horas, á frente do ed ifí
cio do Palácio da Justiça, á Praça
Pereira Oltvetra, o porteiro dos au

ditorios do Juizo trará a publico pre
gão de venda e arrematação, á quem
ma.is dér e maior lanço oferecer so

bre a respectiva avaliação de trinta
coutos de réis ou sejam trinta mil
cruzeiros. o seguinte: - Metade de
uma casa sita nesta capital á rua Es
teves Junior número cento e trinta e

cinco (antigo trinta e um) o seu res

pectivo terreno, construida de tijolos,
coberta de telhas, forrada, assoalha
da, envidraçada, com diversos com

partimentos Internos, com instalações
de água, luz e esgoto, edificada em
um terruo que méde trinta e nove

(39), metros de frente e cento e ses

senta e sete de fundos, extremando
por um lado com propriedade do se

nhor Luiz Orofino, pelo outro com

propriedade do senhor Carlos Meycr,
fazendo frente ú citada rua Esteves
Junior e pelos fundos com proprieda
de do Ginasio Catartnense. Esse imo
vel que pertence ao espolio de d.
Georgina de Castilhos Bertr-and é le
vado em praça em virtude de reque
rimento da inventariante com o qual
concordaram todos os interessados. E,
para que chegue ao conhecimento de
todos, mandou xpedtr o presente edi
tal que será afixado no legar do cos
tume e publicado na fórma. da lei, fi
cando por êste meio citada a Prefei
tura Municipal de Florianópolis. Da
do e passado nesta cidade de Floria
nópolis, aos vinte e treis dias do -mês
de fevereiro do ano de mil novecen
tos e quarenta e treis. Selos a final_
Eu, Hyg ino Luiz Gonzaga, Escrivão,
o subscrevi. (Assinado) Osmundo
Wanderley da Nóbrega - Juiz de
Direito da P. Vara. Confére. O Es
crivão.

HYGINO LUIZ GONZAGA

Esse Integralismo, que andou que agiu. Ao contrário, êste torta-
querendo desintegrar o Brasil, nas- leceu-o. Era o prof'éta o emissário
ceu na França, de Charles Maur- das alturas. .. tendo uma função
ras, partiu para Portugal, com An- exclusiva: apontar aos pecadorestônio Sardinha,e daí, não podendo o caminho da salvação .. , e lá se

� fugir ao destino de sardinha, veiu, foi, arrastando a, carcassa claudi-
i tal qual o bispo que os índios

cO-I
cante, arrebatado por aquela

-1-· meram-rurno aos apetites da ex-co- idéia fixa; mas, de algum modo
lônia. O importader, também Sal- lúcido em todos os seus atos.
gado, fez grande publicldàde; - de- _ A ..Jt.xistêllcia do Conselheiro

.

foi
pois de ver que o negócio não era descoll-Ii:edêll. n_um largo período. A
máu. Procurou apresentar o seu pei- de Salgado é confieciJ-í�ma em to- '::=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; iiiiiixinho corno nacional. Disse que dos os períodos. No resto:';' ---.

Iaprendêra a pescar, com Euclides ... Urna oratória...

transcor-I S"'" Id� Cunha, naturalmente porque Eu- rendo em frases sacudidas; mixto
-

a '�n' u· II e n Oelides da Gunha era o autor dos inextrincável e confuso de conse- Iii _-"Sertões", e êle era o autor do lhos dogmáticos preceitos vulza- ..
"Estrangeiro". Ninguém fora das la- res da 1110ral cri'stã e de profecias C O Ntas, acreditou. Eu acreditei. Houve exdrúxulas. TEM
apenas, da parte de Salgado, urna Conselheiro usava urna Iortza ca-
pequena atrapalhação. Quem escre- misa de azulão. Salgado, uma "'cami
veu n�o teve culpa. O esc�ito. é i sa curta de papagáio. É diferênça?
que fOI o mestre. Trechos ínteiros Conselheiro:
dos "Sertões" são trechos inteiros I ... falava. . . olhos em terra
dI? i!'tegralis.mo. Realidade antes. - sem encarar a multidão ab-atid�Ftcção depois .. �or exemp lo : .. .. sob a algarávia, que derivava de-

... A multIda? gu�rrelra avan- moradamente, ao arrepio do bom
çava para Uauá, derivando a, toa- senso, melópéa fatigante. Tinhada vagarosa dos .Ki:ies, rezap?o'l entretanto, ao que �arece, a pr�P;arecJa uma procissao �e pel1lte�-' ocupação do efeito produzido por
era, dessas a que ha mníto .se aíeí-> uma ou outra frase mais incisiva.
çoaram os matutos crendeiros pa- Enunciava-a e emudecia, alevan-
ra ,abrandarem os céus quando os tava a cabeça, decerrava de golpeestIOs, longos geram os flagícios as pálpebras ...das secas. Retrato tão bom de Salgado queReparem corno Plínio Salgado pla- nem falta falar.

'

giou Antônio Conselheiro: Euclides da Cunha concluiu-o'
... A regress�o. ideativa que pa- ... E o grande desventur�dotenteou, caract��r�zan�o-lhe ° tem- �ealizava, nessa ocasião, o seu

perarnento vesarnco, e, ce�to,. �m unico milagre: conseguia não se
caso notavel de degenerecência In- tornar ridículo.

Itelectual m.as não o i�o.lou, - in- único milagre que o outro grande
c0!11preendldo, desequílibrgdo, re- desventurado nunca realizou ...
trógrado, rebelde, - no meio - em '

I Compannia
Fund6d� em 1870 - Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19H

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de $ 159 000.000.00
Responsabilidades assumidas, 4 Iii 4.748.338.249,78
Receita .. $ 34.198.834,9lJ
Ativo em 31 dê dezembro .. $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Rl:'n� ri .. raiz, f nr érnos ,. terrenos) $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fran cisco deSá e Anísio Massorra

Baia li Agradecimento e Missa
Rodolfo Behr, filhos, 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 pt r a 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

I missa de 70 dia, a ser rezada na capela do Estr ei to (João Pes

loa), no dia 10 de m s rço

I"'"""
!
I

II
THE LONDON ASSURANCE

Cabelos brancos'
MARA"VILHOSA 1

LOÇÃO

(

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

cipais cidades da América, Europa e Àlrica,
Aoente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe sohmtdt, n: 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone ) .083

End. 'l'elegr. eALIANÇA.

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

-----

e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

L. ALMEIDA - Rua Artista Bittencourt, 18

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA·
TO, FOSFOROS,CALClO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D.p.uper.do.,
El90tadol, Anêmico., Mi..
que criam Magrol, CrianÇtl.
r.quíticII. rec.b.rio I toni-
ficação g.,.1 do olgani.mo

com o

SanguBoolLlc. D.N.S.P. n' 199 .. de 1921

I ID.t.la�m��:n�:'�?:f���t�:i: espe-I· cíalizado, conserta e reforma máquinas ele escrever
e de contabilidade com absoluta garantia

I
e modicidade de preços

:,.
Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

� Machado & Cta
p Alt,45

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Tralano n.O 16 - Séde própria

Registrado no MinIstério da Agricultura pelo Oertítleado
n. 1 em 20 de Setemhro de 1038.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
C6dipos usados: MASCOTTE la. 8 21. ediçãoFLORIANOPOLIS

EMPRESTA ESPECIALMENTE_.A AGRICULTORES.
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Eeonomíea Federal para 8 venda

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

Paga todos os coupons das ap6lices Federais 8 dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :
c/c A dlspoaíção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A.iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuracão para receber vencimentos em
tias as Repartícões Federais. Estaduaís e Munlcf-pallli. -01

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i SE�AS I• padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores :; fábricas do país, são encontradas nos balcàes da ii
: Casa SANTA ROSA :
r• Diariamente recebemos novidades :: RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514

•
r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

J Realidade ... Ficção ...

Alvaro Moreira
(Copyright da Inter-Amerh:ana,

especial para O ESTADO)

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
Até os 'Iúmulos são violados! I

CAIRO, 26 (R,) - Segundo notícias da imprensa \turca, as autoridades alemãs de ocupação, na Polônia,
destacaram numerosos pl'Ísioneiros poloneses, vigiados pela I
"Getapo", afim de procederem, em todos os cemitérios, à [
exumação dos caixõss fú.nebres, que. na Polônia, são
feitos, na rneioria, de metal, coin o intuito de aproveitar
a matéria prima para a fabricação de armas de guerra.
Dêsse modo, a hiena alemã desrespeita os túmulos polc- i
neses, provo�a�do a m!}is �viva indignação em todo. o. pais 'I'A atItude a1ema nao tem apenas por ob ietivo a

posse materia.l de metais, pois alia a êsse vandalismo o

desejo de ferir a sensibilidade moral dos poloneses, arran

cando-lhes dos túmulos seus entes mais q uer ido s, As ex

cav�çõe,s s.ão feit,as altas horas da noite, tornando, assim I
znars tetrzco o lúgübre ato. As mais severas penas são Iprescritas aos poloneses que se recusarezn li abril' os sar-

cófagos de seus compatriotas. I

PRECISA MIL AVIo-ES russ ' ". ,
-

s: I' Um soldado de infantaria norte-americano, armado com um fuzil Regressou ao nosso meio c-
o ai)' essa S"L,a acao antes

I
t

-

ti
.

h
Washington, 26 (R.) _ °q' ,> 'h au orna ica, avança contra um tanque nazista em c amas para diligente cavalheiro sr. Miguel

ue calam as "'ranaes c uvas - .-

enviado especial do general'
.

b

t f
capturar os sobreviventes. O tanque nazista tOI atingido por Daux, que fora a S. Paulo a-

. p!llnaVeratls'dque rans.orma- tiros de canhão anti -tanque , em uma operação a fr ent e tuni - f' d do ui
-

d
Chiang-Kaí-Shek, senhor Sun, rao as es ra a t d I

� - � 'c irn- e a qurrrr um mo erma
s num m1S o e· �'d

"

f f foi
.

id
. .

di d h
. -

bil
declarou que a China apenas I

siana. �s(a ramatica otogra la 01 trsnsrnm a por r a 10 e apar el o de proj eçao e mo ina-

precisa de 1.000 aviões para
neve e ama.

", '! Londres para Nova Yorque. (Clichê da INTER· rio próprio e cornfortave1 para-

inic.iar a ofensiva geral contra CHURCHILL PóDE FUl\iAR AMERICANA, para O ESTADO) o Cinema que v ... i instalar nesta,

os Japoneses.
* I Londres, 26 (R.) _ Acen-

capital.
I tuam-se as melhoras do sr. G t I Prof. Revd· RegHredo Sarno

. <:0.MBOIO ATACA,PO ! Winston Churchill. Sua tempo-
-

a [00' os I Distinguiu-nos, hoje, com Está entre o nós o sr. enge--

CaIlO 26 (R) A
�

ti' 1 1 nheiro civil Ivo Canduro Pic-
. '. ,- vioes or- ratura está normalízada. O amove visita, o i ustre pro-

pedeIr?S mg:�s.es ,atacaram um "premíer " inglês teve autor i-: I fessor Revd> RegEredo Sarno, coli.

combOI� do. ::xo' ao. norte de zação para fumar o seu clássí- Difícil ser-ia descobrir por aqui chegado do Rio de Ja CLUBES
Trapam (Sicília), FOI afunda- co charuto. que motivo, apesar da ex is-

r
neiro paro substituir adis·

do um navio de abastecímen- >À> tência do Juizado de Meno- tinto Revd- Sullivan na su�
O Brasil R. S. C. > de João"

to. Em segundo ataque, o mes- GHANDI VAI l\IELHOR res, a molecagem esteja a perir';·�"!:'.i�'nc'la aos :;".viç()s Pessoa (Estreito), realizará, a--

mo comboio perdeu 2 navios Puna (Índia), 26 (R.) _ Me- campear na cida<1e. I religiosos da Igreja Batista manhã, às 22 horas animado-

cisternas. lhorou sensivelmente o estado.. _
M�.�" :,cia"ià como fôr, has- em todo o Estado de Santa saráu - dansante, inaugurando s,

* I d M";" -,
te observar que nunca, como Ca4Lar1·na. assim, seus salões.

gera o au3,t.ma Ghandi.
PERDAS ALEMÃS �_eus l'.:\.i"('úcos mostram-se mais agora, a garotada se mostrou O Revd· Regifredo, que é

Estocolmo, 26 (R,) - 'I'rans- animados. Parece que o líder' tão desregrada nas suas 1110· bastante meço, vai reiniciar

�i�aram nO�,í.cia� �-wierai po- indú atravessará o período de lecagens e irreverências. com entusiasmo o deseri-

htrc�s e. IJ1itiftã'"res alemãs, as jejum, que se propôs, sem fa- Desnecessário é referir a lis- volvimento daquela Igreja
quais êttrculam em 5 milhões tais consequências. Êsse jejum ta elas mais frequentes e ha- no nosso Estado, onde, den
as perdas dos nazistas desde o deverá terminar ao amanhecer

hituais diabruras. A própria tro em pouco, comemorará,
início da guerra. Acredita-se da. próxima 4a. feira. autoridade que sôbre ela tem aquí, o seu lo aniversário.
que será impossivel a Hitler * alçada houve de requisitar Desejamos ao iiustre visi

prencher tão elevados claros. OUTRA VEZ RABAUL policiais para vigiar alguns tante muitas felicidades em

* Melburne, 26 (R.) _ Aviões pontos da cidade (Praça nosso meio.

TANQUES AMERICANOS amertcanos em 3° ataque con- Quinze, Mercado, etc). --------------

Estocolmo, 26 (R.) _ Notí- secutivo, esta noite, atacaram
Em outros pontos, todavia, Racionado o consumo

cias da imprensa alemã dizem a base japonesa de Rabaul,
os garotes pintam o sete. Na de produtos en· Amido de milho marca.

que no setor central da Rússia atingindo com bombas navios Praça da Bandeira, por latados «Ralnha»
estão aparecendo as primeiras de guerra e de carga, alí anco- exemplo, há ocasiões em que 'Washington, 26 (R.) - O Os srs. Jurandir l..dnhares.

unidades blindadas de tanques rados. se aglomeram êles às deze- govêrno publicou O tabelamen- & Cio., desta praça, ofere-

de fabricação norte-america- * nas. Batem bola, jogam "ca- to, que limitará, a partir de ceram nos 3 pacotinhos de-

na, cujo poder é temivel. CONTRA WILHELIUSHAVEN lhas", lutam à romana e, de março próximo, o consumo de I " Amido de Milho marcttl.

* Londres, 26 (R.) _ A base quando em quando, "às vé· produtos enlatados à metade da' RAINHA", produto dos In-

VíTIMAS ITALIANAS naval alemã de Wilhelmshaven,
ras ", tudo isso entre pala- quantidade normal. dústrios Lorentz (Fecularia..

Zurique, 26 (R.) _ Infor- com seu grande estaleiro de vrões e frases cabeludas, que Encano), de Blumenau. A·

mações oficiais da Italía dizem submarinos, foi ontem à noite obrigam as famílias a retirar- gradecidos.
que, em consequência dos últí- atacada por um .esquadrâo de

se das janelas ... Na rua Ge-

mas rêides aliados contra a- bombardeiros, na sua maioria neral Bittencourt há outro

quele país, houve 7.920 mortos composto de pilotos canaden- . ponto predileto dos garotos.
e 1.600 feridos. Nos círculos ses. Não se perdeu nenhum �li, o que se faz é bater ho-

neutros, porém" acredita-se aparelho. Wilhelmshaven já so- Ia, mormente no espaço dian-

que essas cifras estão muito freu 73 ataques da aviação in- te dos prédios 95 a 101, de

aquém da verdade. glesa e 1 da americana. modo que há vidraças racha-
* * das pelos ricochetes da pe

lota e os pedestres já ficam
de cabelo em pé quando por
lá são obr-igados a transitar.
Dizem-nos que próximo ao

pequeno monumento a Dias
Velho, nas cer-canias do Cam
po da Liga de Futebol, há
outro "retiro" da meleca-

Urna religiosa recebe o

«breveI» de pilotogemo Nova Iorque - Fevereiro - (Interaliado) - A Irmã Maria.
Uma "batida", frequente e

em regra, aos pontos indica- Aquinas, professora de Física no Colégio San Ambrósio, de Ironwood...
dos, talvez ponha côbro aos sempre se interessou na prática e nos progressos da aviação. Quando
excessos a que os endiabra- em 1941 seus alunos demonstraram idêntico interêsse, a Irmã deci-·
dos menores se entregam. diu fazer algo para solucionar o problema das constantes perguntas

..-.-•••••••-.-.......- •••••-_._._..-_..-_.•••-.-.-.. técnicas que recebia como professora.
cordial Hlond residia, u l- 'A primeira coisa a fazer foi fundar entre os alunos uma acade->
timamente, na"'famosa cida- I f d
de de Lurdes. mia aeronáutica, filiada à organização naciona, omentan o a cons-'

.y. trução de modelos de aviões e o estudo de aéro-dmâmica, Mais tar-

Roosevelt enfermo de, a Irmã compreendeu que a melhor maneira de ensinar aviação é

Washington, 26 (R.) - A· saber manejar um avião. Depois de receber o seu título de professo-v
tacado de ligeiro mal intes· ra de Física, e com autorização de seus Superiores. explicou sua sÍ
tinal, com febre, acha se tuação aos funcionários do Aeroporto Municipal de Mani'towoc, Mi-·
enfermo o presidente Ro· chigan. os q.uais deram inteiro apôio ao seu plano.osevelt, a quem os médicos
prescreveram três dias de Com efeito, dentro de pouco tempo, a Irmã Aquinas obtinha ci··

repoiso. J seu "brevet" de piloto civíl.

8

ULTIMA HORA

FORÇAS NO ULTRAMAR
Washington, 26 (R.) - O

secretário da Guerra, sr. Stin
son, declarou que presente
mente há 500.000 soldados
norte-americanos no Ultramar.

*

CONTRA NÁPOLES
Zurique, 26 (R.) - O rádio

italiano admitiu que aviões ini
migos bombardearam a cidade
e porto de Nápoles, causando
estragos e vítimas.

MOSCOU DESMENTE
Moscou, 26 (R.) - Oficial

mente foi desmentida a notícia
de origem alemã, segundo �
qual, os russos perderam, des
de o começo da guerra, 18 mi
lhões e 200 mil homens.

l\'[ARINA ROSTOWA
Montevidéu, 26 (R.) - Ama

nhã, no "Subterrâneo Munici
pal " haverá tocante solenidade
em memória de Marina Ros
towa, morta heroicamente na
defesa de Estalingrado.

�: •

A OFENSIVA RUSSA
Moscou, 26 (R.) - Os exér

citos russos, a oeste de Carco
ve, continuam avança,J;1.dG,atra
vés da Ucrânia. Fm quebrada
forte linha alemã perto de Pol
tava. Á medida que as forças
nacionais reconquistam novas
aldeias ,os camponeses desen
terram os grãos que conserva
vam escondidos e vão fazendo
)lovas sementeiras. O comando

o (ardial Hlond
Londres, 26 (R.) Se-

gundo notícias recentemen
te recebidas pela imp rensa
inglesa, sabe-se que sua

iminência, o cordial Hlond
P· ,

,

rImas da Pol8nia não
.

'

partIu da França ocupada
pelos alemães. A sorte do
ilustre prelado da Pal8nia
causa sérias inquieta ções
aos católicos poloneses. °

Fazem anos hoje:
O nosso prezado conterrâneo

sr , major Trogílio Melo> oficial
dos mais distintos de nossa,

Fôrça Policial;
a exma. sra. d. Raquel Ra

mos da Silva, viuva do nO�SG,·

saudoso compatrício sr , des,
.

Pedro Silva;
a srita. Mar ia Teresa Praum;».
a srit.a. Jacira·Maria de Pau

Ia, filha do sr. Leonel de Paula.

VIajantes:
Para Passo Fundo, Rio Gran-e

de do Sul, seguiu o nosso jo
vem conterrâneo Carlos Alber
to Luz Silva.

É UMA. DOENÇA
MUITO PERIG_0SA
PARA .A.. FAMILlA

'

E PARA .A.. RAÇA

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

reção de' trabalhos es�
cr.itos)
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