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Londres, 1 (U. P.) - A
agência noticiosa britânica,
€TD despacho de Zurique, anun
cia que os alemães executaram
em Cluj, na Transilvânia, 105
pessôas acusadas de auxilia
rem as potências estrangeiras
inimigas" .

I Retraio para 05
marinheiros

I Rio,l (E.) - "A Noite", no
seu noticiário local, regista que
o almte. Ingram, comandante
das fôrças navais norte-ameri
canas no Atlântico sul, mandou
construir no Recife moderno
prédio, contendo variado mate
rial de recreio para os mari
nheiros sob seu comando.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI..
LHOSA 1

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
r.,.opri�hir�o e Diretor-zereate - ALTINO FLORES

O derrotismo e o pesslmlsmo
são armas da "quinta-coluna". XXV!!! I
(L. D. N.). I------------------------------�------------�-------------------------------------------------------------------RI H. 8760Florianópolis - Segunda·feira, 1 de Maiço de 1943

tOH10 do discurso do comandante
suprenlO dos exércitos russos

•

Hitler para Enl
apurar os saques feitos na Europa

iuuilesto assinado I!Or 17 nações expoUadas
'Washington - (Serviço Es- cados pelos governos, com os govêrnos com os quais se en

pecial da Inter-Americana pa- quais se encontram em guerra, centram em guerra, ou que per
Ta O ESTADO) - Adolf Hitler contra os países e povos que tençam ou tenham pertencido
e seus asséclas, violadores do foram assaltados e espoliados, a pessoas, inclusive pessoas ju-
Direito Internacional, foram de maneira tão respeitosa". rídicas, residentes naqueles
avisados pelas Nações Unidas, territórios.
de que haverá um ajuste de SERÃO ANULADOS TODOS' Esta advertência aplica-se
contas, em consequência dos OS ATOS quer às transferências ou tran-

,

'saques e dos furtos, de que têm Em consequência, os govêr- sações tenham assumido a for-
sido vítimas as nações conquís- nos signatários dêste manifes-I ma de saque estensivo quer às
tadas. to, inclusive o Comité Nacional transações tenham sido real i-

Dezessete nações unidas, em Francês reservam para si to- zadas aparentemente com o as

cujo número conta-se o Co- dos os direitos de declarar nu- pecto legal, mesmo quando
míté Nacional Francês, lança- las quaisquer transferências dêm a impressão de haverem

ram um manifesto, aos piratas ou transações feitas com pro-I sido realizadas voluntariamen

que saquearam o mundo, ad- prieclades, direitos e interês- te. Os govêrnos que assinam

vertindo-os de que toda a pro- ses de qualquer natureza, que esta declaração e o Comité Na

príedade espoliada voltará à digam respeito a territórios cional Francês, solenemente,
posse de seus antigos donos, que caíram sob a ocupação ou fazem sentir a sua solídaríeda- .

logo que for concluida a paz. controle direto ou indiréto dos de sôbre o assunto" . :�:}}::::::: .......

De todos os países; que se ,.4I'--.-.._- ;
_. .?'•••••- �a ---;-�_._, �\\\\\\\\\\\\jl\\\\�:::::.:.:..: .

�:c�����I�,sf�i�t:r�������:��!� Apelo de Chtang ..Kéu ..Shek )11\\\\\\\\\\\\\1\\\\\\\\\\\\\\/:"notícias �'elativas ar roubos que Chunquim, 1 (U. P.) - Chiang-Kai-She.k apêlou para o ����������ftt/
..

sofrem as fábricas, em seu apa- pôvo e exército da Tailândia, no sentido de se oporem às f01"- ;���f���l�r::::"
relhamento ou em seus títulos; ças japonesas por meio de uma ação positiva, cooperando com .:�:::::".

há também os casos de roubos os exércitos chineses e com éles.lutaruio ombro a ombro para
de jóias e tesouros de arte. Is- expulsar o inimigo da China e Tailândia. O generalissimo ga-
to para mencionar apenas al- mntiu que a China e seus aliados não ambicionam territórios plena derrocada, o supremo co

guns. As reterídas proprieda- nem pretendem minar a soberania e independência do peque- mando russo insiste sobre o

des foram arrebatadas aos seus nu i"eino ocupado pelos japoneses, que forneceu bases para cer- fato de que embora tenham si
legítimos donos, com um des- to '!lu.mero de .tropas para as campanhas japonesas., O gene- do vencidas em numerosos

prezo absoluto pelas leis inter- ralissimo reieriu-se à aliança entre a Tailândia e o Japão, de combates, não foram ainda de
nacionais. O controle da pro- 11 de dezembro de 1941, e disse, compreender que as circuns- finitivamente postas fóra de
priedade dos estabelecimentos tâncias do Tailand "não eram diferentes das que a China en- ação. Além disso, os alemães
fabrís, de armazens, bem co- irentaua antes que tomassemos em armas contra os japone- farão tudo o que estiver ao seu

mo das operações comerciais e ses, em 1937".' alcance para manter as suas

industriais de toda a sorte, posições no território russo e

passou para as mãos dos ale- ••••••••••••••••••••••••• será provavelmente necessário
mães. • ' • expulsá-las polegada por pole-

APREENDIDOS TAJIBÉM OS : � :. : ga��. círculos diplomáticos
TESOUROS ARTÍSTICOS • mostraram-se vivamente in-
O saque estendeu-se aos te- •

• teressados pelo contraste entre
souros de arte, muito dos quais DE ,PESSOAS TEM • êsse último discurso do supre-
foram apreendidos, pelos fun- • • mo comando do exército rus-

cíonártos alemães, para seu. USADO COM BOM RE. (I so e as declarações oficiais ou

uso pessoal; outros, entretan- • .. oficiosas formuladas em Mos-
to, foram vendidos ou ofereci- • SULTADO O POPU. •

cou nodecorrer da ofensiva do �........?'_•••.?'.?'•••-••••••••••••_• .?'•••••�

dos aos museus alemães. • •
inverno de 1941-1942 cujo te-I'O veemente manifesto das. LAR DEPURA rlVO
ma principal era: a guerra se- . PROF. BARREIROS FILHO

Nações Unidas, aos salteado- • rá ganha ainda este ano. Os (Consu 1 tas de portu-
res, está redigido, nos seguín- • • russos são agora muito mais guês, aulas de língua
tes termos: • DO SANGUE ., reservados a êsse respeito. Con- e letras vernáculas, cor.

"A União Sul-Africana, os., MA�CA REGISTRADA
• sidera-se. aqui tal r�se�v.a co- reção de trabalhos es-

'Estados-Unidos da América, a .' .'.\', mo perfeitamente JustIf:cada, cdtos) IAustrália, a Bélgica, o Canadá, •
• .iS__ ., especialmente pela razao de

������������=:
<

a China, a República Chéca, o ' '. que os aliados nao devem co- _

Reino Unido da Grã-Bretanha" A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO .,meter
o er;o �ue o chefe. supre- Embaixador da

€ Irlanda do Norte, a União das • () Flgadr., o Baço o coração o Estõma o 08 • mo do exército russ_o Imputa Inglaterra junto ao
Repúblicas Socialistas Soviéti-. Pulmões a Péle. Prod�z Dôres de Cabeça bôres • justamente aos alemaes; o de

. 9/ovêrno gregocas, a Grécia, a índia, o Lu-. DOS OSSOS, Reumatismo, Cegueira Queda do ca. • men?sprezar as forças do a_?- Londres, 1 (U. P.) _ Allenxemburgo, os Países Baixos a. belo ADeml·" Abortos f .' dí idí ·d· t
versario. E também porque nao

, 'U, e 8Z OS In IVI lOS 1 10 as.e. I d
' .. -

rblí Leeper fOI' desig d'
NovAa Zelândia, a Noruega, a. Inofensivo ao organismo. Agradável como Iicôr' • se c ev� ar � OPllll�O pu I�]' na o para em-

Polonia a Jugoslávia e o Co O ELIXIR 914 e tá d I D N
. l1à dos paises aliados a impressao baixador da Grã-Bretanha jun..

-., '.
-

• s aprova o pe o . . S. P. V' d
'

, . to ao
A

bnnte Nacíonal Francês, pelo como auxiliar DO tratamento' da Sífilis e Reu- • e que os rev�ses expenment�- governo grego, em su s-

presente manifesto, avisam" matismo da mesma origem. A dos pelos naztstas desde o mes tituição ao sr. Michael Palat-

�orm�lmente � todos quantos" VALIOSAS OPINiÕES
• de, nove�bro do ano passado ret, que se aposentou.

ele diga respeito, e de um modo. O ELIXIR «91!.» d d At t ...r.'
� fOI am taIS que basta somente As autoridades responsáveis pellll

particular às pessoas dos paí- base. é ólim�. �uirilJ�r� d� r.?a� veze�s00 E�I�IHa��i��� ofi���� e aproveitar as suas consec(uên- fiel execução das Estatísticas Mili-
ses neutros, que tencionam la-" tamento da Slflhs prmcIPalmen- sempre os melhores resultados � Clas.

'.

�ares podem exigir, sempre que hop�
zer tudo quanto estiver ao seu " te In�s ca�o� em q�e a via lID- no tr{tamento da Sífilis. � Ora, sena perIgoso confun- ver dúvida quanto à veracidade d.

alcance no sentido de aIllllaI' a
CH e a(,,)uDmrCa..eP.?eS�!fveIT· I' ( ) D R f I ..;;: dir êxitos incompletos com su- qualquer informação, que cada ino

,
'

• _ '!Jl!,'" fJ .. uI.O a.osa. a r. a as Barloletu ;;;'; cessos definitivo po'
. foym!lnte p�ove o. que declarou. Ar

DS metodos de pspollaçao prati- � ��i)@tit-�1'Hl!'fD:tJ�'®�1�_,��.a!I\A ��",�,�.'" "

S IS ISSO sus- ma-fe constItue CrIme contra a se.
, � """ - ,;> la. ' , 'I '�,�� ��.,;J!'I �" _ W "IS"' 'iQ" ��, 'I!fIl! !�' _ cItana esperanças prematuras, gurança nacional. (D. E. M.).

de contas com

discurso do comandante supre
mo elo exército russo é a sua

extrema objetividade no tocan
te à analise da situação militar
atual. Longe de declarar que
as tropas germânicas estão em

e provocaria a relaxação das
energias.

Os círculos competentes lon
drinos concordam ainda com
Stalin no tocante a afirmação
de que a Alemanha dispõe ain
da de importantes recursos em
homens e em material. Todos.
os países da Europa foram sis
tematicamente despojados pe
los alemães que evitaram as
sim o esgotamento rápido das
suas reservas.

Enfim, não resta a menor
dúvida de que os alemães man
teem ainda o seu propósito

'::::::j de prosseguir na luta e os cír

� tll culos bem informados desta ca

,iIJ ./{:! pítal criticaram asperamente
\ l /' J��f)l aqueles que fundamentem as

1\ ':::::::::::::::1 suas esperanças na derrota do
::::\t�ti i moral germânico, ou na possi

·:::t� bilidade de uma revolução anti
, hitlerista ..

Repete-se aqui com frequên
cia que antes de tudo é preciso
infligir aos alemães uma der
rota militar esmagadora. Ora.
os referidos círculos salientam
finalmente que para isso será
necessário atacar diretamente
a Alemanha, isto é, invadir o
continente. Há alí um elemen
to imponderavel e é notavel o
fato de que o comandante su
premo dos exércitos russos não
tenha formulado quase: nenhu
ma alusão a êsse respeito no
seu discurso.
A situação será sem dúvida

esclarecida pela evolução das
operações na Tunísia.
As últimas notícias recebidas

nesta capital pareciam mais
alentadoras. Tem-se a convic
ção de que Alexander está re
solvido a vencer a luta travada
e que o 8° Exército desempe
nhará provavelmente um papel
de relevo na fase final da cam

panha norte-africana.

Londres, 1 (De Gastoll Ger
vílle Reache, da Rcuters) - O
que existe de mais notável no

STALIN]
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FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas neciensis e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachd.

Garante-se a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642Alt.46 .:.... _

o inverno" NOSSA SECÇÁ()Substituição dos empregados A
convocados

Rio, 1 ("Estado") - O
Sindicato dos Bancos do Es,
todo de S. Paulo sugeriu
00 Ministro do Trabalho a

promulgação de urn c lei
regulando o situação dos
ernpreqodos contratados pa
ra substituir os que forem
ccnvceodos. Este foi odes/

poch'o do ministro: "Desne-
cessário s e torno a promul
gação de um estatuto legal
regulando o situação des
crita, uma vez' que o em

preqn do contratado paro
substituir o convocado se

equipara aos que o são pa
ra determinado serviço, e

desde que se veríEique o

condição, ou seja, a desin
corporação do suhs t

í

tu ido
ficam logicamen te dispen
sodas os seus serviços, sal
vo se houver conven íêricâo
por parte do empregador
em efetivá-lo, hipótese de
vidamente previsto pelo dis
positivo contido no pcn á;rra
fo 2' do .o r t, 9' da lei 62,
de 5 de junho de 1935".

o PENSAMENTO DO DIA
"Muitas vezes, o paixão'

faz louco um homem hábil.
e tórna hábeis os mais tÔ·,
los". - La Rochefoucuu ld , _

'

•

A ANEDOTA DO DIA
O MEDICO - (Depois de'

ter e.xorn i rtodo o cliente em

seu consultório): Vou
cu rd-Io ; mas tem que seguir
minhas indicações. Primei
ramente deve-se submeter a

uma alimentação sã e nu

tritivo ..
O ENFERMO - Isso, é jm·

possível, doutor. Sou dorio
de um hotel e tenho de co

mer alí mesmo poreI nãa
dar máu exemplo aos fre-

o ESTADO
avíacão e.,

Em pleno neve, p ílo tos norte americanos arrastam
um aVIa0 que, uma vez, abastecido, erguerá seu ha
bitual vôo de patrulho. Nem o neve nem o vento im
pedem o importante trabalho que realizam estes mo

dernos aparelhos. (Foto da Inter - Americano, poro
«O Es+ado »).

THE LONDON ASSURANCE

Diário Vespertino

e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

L. ALMEIDA - Rua Artista Bittencourtj g

gueses.

O PRATO DO DIA
BIFES COM PETIT-POIS"

E BATATAS - Corte UIn

quilo de chã de dentro em

bifes finos, hmpere-os ecrn.

sal, pimenta, cebolo ralada�,
e caldo de limão. A' part�-,
bato tr�s ovos inteiros, jun
te um pouquinho dágua.
sol e queijo ralado. Posse os'

bifes em farinha de roscaJ>�
ovos e novamente farinha....
de rosco, e frite. Arrume?
no centro do prato os bife2',
cobertos com uma grinaldm.,
de rodelinhas de limão e em:.,

cada extremidade um pouco>
de petit·pois e batotas fri;..-

Redacão e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tt?l. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No interior:
Ano c-s 80,00
Sem estre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

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

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
DEUS E A FORÇA

As notícias que chegam da Euro
pa ocupada têm de ser examinadas
sempre com muita reserva e aten
ção para que se possa ter idéia exa
ta da vida nos países que Hitler in-

'

vadiu, Muitas vezes o depoimento
de algum' refugiado espavorido tem
de ser posto de quarentena até que
outros sinais ou testemunhas o con
firmem. Em certos casos são as pró
prias autoridades de Berlim ou os
prepostos de Hitler nos países ocu

pados ou ainda os "quislings" que,
através dos locutores de rádio ou
de avisos ou decretos oficiais con
firmam certos fatos. E através de
todos os filtros, examinando com
a mais rígida imparcialidade todas
as notícias, controlando rigorosa
mente todas as impressões, o qua
dro que se obtem da Europa ocu
pada é sempre o mesmo: escraví
dão, miséria, brutalidade.

O saque é imediato. Depois do
saque, a escravidão dos trabalhado
res, a perseguição brutal a todos os
que ousam levantar a voz, e que são
encaminhados para as torturas dos
campos de concentração. As popula
ções inermes sofrem, então, todas
as humilhações e vexames. Ao mes
mo tempo que são espoliadas e re
duzidas a rações de fome são obr í
gadas a manifestar a todo instante
o seu respeito às autoridades do
Reich. Os homens são arrebanha
dos para o trabalho escravo na Ale
manha. As mulheres são obrigadas
a trabalhar sem nenhum dos direi
tos que conquistaram através dos
anos, e as crianças sucumbem às
provações e à miséria. Em certos
casos há mesmo a preocupação de
dizimar raças, de martirizar povos
de certas regiões, e então à estupi
dez sádica dos nazistas não conhe
ce limites.
São tipicamente nazistas, e dei

xam a perder de vista tudo o que
fizeram os soldados de Bismark, os
processos empregados agora para
"germanisar" os povos da Alsácia
-Lorena. Já não queremos falar da
servidão imposta aos trabalhadores,
da humilhação dos velhos e muIlie
res, dos crimes cometidos em nome
-da "Nova Ordem". Há" na campa
nha de germanisação da Alsácia,
um tom especial de cinismo. Ao
mesmo tempo que afirmam que os
alsacianos estavam ansiosos para
retornar à "Grande Pátria Alemã",
os nazistas não escondem de que
êsses sentimentos são... obrigató
rios. Assim, em muitas cidades colo
caram cartazes com os seguintes di
zeres: "Sabemos que não nos esti
mais, porém tereis de obedecer". O
"gauleiter" Wagner declarou em

,'Idiscurso: "Aos que perguntarem.
qual é o direito que exercemos
quando naturalizados os alsacianos, jresponderei: o direito do mais for-

.

te. Além disso, no caso da Alsácia,
o nosso direito é de origem divina".
Essa espantosa mistura de estupidez
e cinismo, em que Deus aparece co
mo sócio da Gestapo, é bem típica
no nazismo, e do espírito com que
pretende instaurar a "Nova Or
dem" no mundo inteiro. Mas êsses
místicos do direito do mais forte
serão vencidos pela força. E então
êsses repugnantes bandidos have
rão de implorar em nome dos di
reitos dos fracos, ..

(Comentário da Inter-Americana
escr-ito em 'Washington - Serviço
Especial para O ESTADO).

-

--

A navegação entre
Brasil

a Suécia e

ACACIO MOREIRA
ADVOúADO

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

apartamento 112
C. Postal, 110 Fone. 1277

Rio, 1 ("EstadoU) Causou I paio, tendo sido madrinha sua

grande consternação na Suécia filha.
o afundamento, em janeiro úl- Foi substitudío assim o antigo
timo, por submarinos do "eixo", "Brasil», destruido brutalmente
do navio suéco a que os ar- quando em viagem para a Suê
madores do país tinham dado cia, levando mercadorias tão ne
o nome de -Brasil·), em horne- cessár ias a subsistência do po
riagem à nossa patria. Desde 11'0 sueco.

então empenharam-se os arma- O acontecimento constitue
dores suecos em construir um eloquente prova do desejo sino
substituto para o navio afunda- cero da Suécia de manter e

do e já foi lançado ao mar na- intensificar relações comerciais
quele ps

í
s o novo "Brasil", com o Brasil, não medindo sa

terceiro de uma série de 7 na- crifícios para estar bem prepa
vias modernissimos em constru- rada para o período de após
ção para a «Johnson Line", guerra. O lançamento do "Bra
empresa de navegação sueca, sil» foi comunicado para cá em

que há 35 anos em mantendo telegrama, e por êsse motivo
o tráfego marítimo com o Bra- muitos cumprimentos têm sido rsi!. O lançamento do navio foi dirigidos às autoridades diplo
presenciado pelo nosso ministro máticas e consulares do paíl'naquele país, sr. Sebastião Sam-l amigo �creditadas junto ao nos

so governo.

tas,

contra OI efeitos do fumo,
da poeira, da luz excessiva e

do esforço visual exaeerado.

Oficina Técnica
«ROYAL»

o

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

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade, de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

Machado & Oia

,
.,..

p

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

rÉ grave erro Você admitir que o calor ex. f'
cesslvo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decõro ou da elegância,

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

cutando, com notável perfeíçã.. ternos leves,
cômodos, distintos,

-
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. __ . _ .•...... - ....._-_._----�-_._--�----------------

:xaco,
A primeira saí...: vencedo,

ra pelo "score" de 3 a 1.

��ç:l,-;�"m���\ ....����:F�����;s:;:;(.;:".::.<:i��.7',J:it�"::"u���"""' ...=?""'·"'.._....""...a...:an:::=........... ,....."""' """'...

"I '. �,:! II � �
� I h'" I' I \ v�el, Scott, ,da HEUTERS, em uma d -.

_

M� � J�' ; I scrie especial de entrevistas com os I .�s nao por uym naçao ou um

t1 , I � i a I í� � i .1 �l � chefes uc Estado elas Nações Uni- gr upo de naçoes contra outra,
.

r t U t_. _
. r,.1} ii. lJ ii I �,a:;� �01l1 �éde .elll L(_llldr?s, Il1lci�- I mas por uma autoridade cen-

'--', I � �;'ü'> .10Je a d!Vul�a«ao desses artr- !tral, que agirá em nome de
�

. "'75, com a ,exposlçao do Snr. Jan l t ' r r o i c • t
,�� "'.........__""""'''''''''.............,,_'''''''......_............,,_''''''.. o .\lassank, nunistr o de Estrangeiros I �dos. Qua:.::iquel avos de agres-

=.Checoslováquia. sao cometidos por uma nação
iI in �!lt�rh1el1. (ta n� i!�.�.. O No RIo de Janeiro Londres, 1 (De David Scott, i ou quaisquer pretextos deve-
ll.i fUla ilI Ui il_OU 'iii Ih Friburgo I (E.) - Num i Correspondente Especial da: rão �er levados em conta e

joqo quete�ec3rátet' de "re·!Reu�ers) - Numa série de en_lconslderados como um golpe
va�che" o Botafogo, do Rio, 'I trevístas tendo-me avistado, desfechado na paz.
venceu ao cc mbinado de I

com os .chefes das nações alia-I .
Deveremos criar uma espé

Fribu rgo por �1x2.

li ?�s, cujos govêrnos se encon- i ele ?e policia iE-te;'nac�o�al,
Fh, 1 (8.) -- Saiu vence.

trarn at��lme�t�_em Londres, I mas esse termo nao e sufícien
dor o Olaria por 2x1 no � recolhido opimoes gerais e! temente forte. O de que preci
jogo realizado contra o Cen-' importantes sôbre as medidas I sa�en�os .é de um esquadrão de
ir I ! Imediatas que os aliados terão! aviaçao Internacional, constí-a .

_ I �e t.�mar na Europa, após a! tuido. por todas as a�ma�, que
No !} (i do Sul I �uelIa, � em �elaçao aos pro-I poderá estar e::n determinado
.: '.';' (f:' _ ! ole_?1as de após-guerra. lugar num penodo de poucasPo.1:O .ILegre. I \ ...... ) O

I
.ian Massank que, como Mi-l horas, onde quer que hajaInternaclOnc;l .derro�ou, o ri- nístro de Estrangeiros da Che-I ameaça de dificuldades. Quantem, ao �ren-llo, pe.a conta

i coslováquia, representa os sen-: do o referido esquadrão che-
gem de Sx l ,

'I' timer:tos do primeiro povo não I g!isse ao lugar em questão, fa-
� .(. ;' ,alel��o a cai.r sob o domínio I na exatamn�e, o que a polícia

_. �!aLaçao ! nazista, considera o rigoroso: faz. Descobnna os causadores
RlO, 1 (E.) -:::. Na grandelcont.role internacional da in-Ida situação anormal, fá-los-ia

�rova de na�açao 0r;,:,err: re a- i dústria de armame.ntos como 1 erguer as mãos e lhes revista-
hzada, o qu i , �a � � mo ,de! uma das chaves para a paz. na os bolsos,
iC' t 1 Urc« 0"'9 a' D' A

�.

.. ar Q_eza, na ,:.'" c
I isse-me ele o seguinte: _I Todas essas medidas constí-

rampa do .F�ummen:.e, e no I "Se o Snr. se dirige a uma dro- ! tuem o mínimo de que necessí
qual partiCIparam .JOO can ! garia e pede um frasco de cia- tariamos para evitar o írrom
didat?s, saíu v�n�edo� ,o Inido ou uma porção de morfí- pimento de lutas na Europa,
Flununense, por ln te r rn

ê d io I na, tem de assinar um livro mas devemos fazer muito mais
de Eduardo. O Fluminense para ser atendido não é exato? do que isso, A paz não é um
fez jús, assim, às taças" F'lu Têm de mostrar 'a receita do paraiso, povoado de pássaros
minense", Flamengo e "A médico e deixaro seu nome e e de flores, repleto de harrno
Noite". le?dereço. O insI;>e.tor da droga-,nia, em, que �� pode .repousar,

na, ao chegar, e lmediatamen- com toaa facIlldade. E a fona-

Leliam �manhã I te informado sôbre a porção leza do direito e da justiça q�\e
.Iii. U I vendida, devemos defender com leis sa-

Amanhã p1o'1blicaremos, com I Eu apl.icaria exatamente o d�as e i�stituições h,:::res, se

t d crA I mesmo SIstema aos armamen- nao qmsermos perde-la, do
� os

�s po.r7:e;d:s� :s hoje ItoS. Quando um homem detem mesmo modo por que deveria-
SantOos, 1 (E) _ O

nIcas °dS J o o

l'
. um' II milhões de libras e comeca a mos defender urna fortalezaIpi- apenas amos Igeuo su a· �

.

r.anga empatou com o San- rio. Leiam, pois, amanhã O I comprar tI?etra!hadot:as com com as nossas armas.

Em Minas Gerais tos F' C, pOli dois pontos ESTADO, lessa quan la, nao es a prome- Temos diante de nós, no

São i 'ourenço, 1 (E.) J' • tendo fazer algo de bom ou após-guerra, a perspectiva de
-. ••e••G�••e.CG••fB••o8••••e••••••e••••••••••••GG.,.s·@J·1!pelo menos, deseJ'o saber � qU� uma espécie de luta e n;1,) deInaugurando o estádi odes -

P··,.
-

1'1' l··��·b t d 'I' pretende fazer, Deveria haver um sonho paradisíaco. Ec nãota cic:hde, o América, de r'í1�'lt011efrOS pO 1 lf10S
�

er a o�
-

Rio, ,: o São Lourenço, da- Jl.::u,! iJ. \.I i ..., I um "livro de vene!l0s" para os travarmos essa luta com fé e

qui, realizaram uma parti- Madrí, 1 (U. P.) - O órgão oficial publica dois decretos, j a�m�mentos, medlan!e um re- com toda a sinceridade, o l1.1aÍ:J

da, saindo vencedor o qua_llibertando, condicionalmente, 1.499 prisioneiros políticos, com i �,lstro yara a execu�ao de �m que teremos feito é criar um

ciro carioca por 9xo. I
a
__p.to._vação do gabinete. ,IInlaglo.rouo controle mternaclO- imaginário vale de ventura:::;,

__ por algum tempo, e, quando
B 1 H

'
" 1 (E ) O�' 1'�'� CONTRA OS BOATEIROS I Não deveria ser permitido a nos dispusermos loucamente a

e o orl?:o.ne, .'- 1 A

Atl't'
,.

d t d i C'" B iquem quer que fosse comprar adormecer no mesmo, sererros
e lCO TnlnelTO, es a es- • -

. - . I' .

t 'd d + 1 @sa erra0 o capltao Lara RIbas, De e- ou vender armas sem aSSInar o uma vez mais acordados pelosa Cl a e. encon .rou se, I' d d O d P 1 't' S l' 1\' _ _

ontem, com S- P 1 J Fábrica de artefatos ga o e r em 0.1 Ica e 0- 1vro. r� nInguem, que nao me- canhoes.
o ao au o '" .

1 b
. .

t
-,'

f' d' M d t b
.

F. C., sen::lo (ste vencido pe 1 . de couro �la'd ,aIxou ;ns ruç�es das au·- reces��'dcon Ia�ça e�ena ser as, se p� erm�s e� a �le-
lo quodr) lc cal, por 100, I PastaS de couro para Orlt. aduesd so St�la a ça êa n.o tPe:fI?I 1 Na_qua q�er da.çao nesse cer a paz so re a ase a JUs-
ponto obtido pelo zagueiro culegiais (ilrtigo forte e se�l 1 o e rea lvarem n��'gl-, ra ICO. ao P!'ecI�o lzer. qu.e a tiça e da segurança, os pavores

d E d tlarato) Cintos Suspen- camente a campanha contlo. os, Alemanha nao so devena ser e invejas desaparecerão gra-
esquer o van roo "b t'

. . -

d t b
.

d I t C AI dsóri �s Malas etc oa eIros, os qUaIS, com suas desarma a, mas am em a In- ua men e, om e es esapare-
Só na ;-"CASA BEIRÃo" in�rigas de.rroys�as, procuram i dústria, germânica deveri� tor- rá a desconfiança entre vizi-
Rua Tiradentes n0 3 cnar a dlscordIa e a descon-; nar-se mcapaz de prodUZIr ar- nhos.

I -Floríanópolis- fiança entre as populações. Imamentos em grande escala. A soberania nacional parece-

I
Tais instruções já deram co-! Não se póde destruir a indus- rá menos importante e as pró-

3 26 mo resultado a detenção de vá- II tria pesada alemã, - o povo ger- prias fronteiras entre as naçõesO.Vil.-
._ 'OS __ rios indivíduos, que foram re- mânico não pode viver de sua tenderão a cair em desuso, tor-

colhidos aos presídios especiais! agricultura - mas é possivel nando-se meras conveniências
Cabelolli brancos' LOÇÃO e que estão sendo processados: privá-lo de certos metais e ma- políticas antes que barreiras

�[ARAVILHOSA ! afim de serem submetidos a
.

térias primas essenciais á ma- políticas e economicas.
julgamento pelo Tribunal de' nufatura de armas, e isso deve Quando cada um sentir ,que
Segurança Pública. i ser feito, I a agressão se torna impossivel

CA TAZES DO DIA Entre os detidos acham-seI Póde-se tambem destruir o ou que não vale mais a pena,
"

.

.

dois alemães, os quais foram: equipamento abertamente em- os govêrnos estarão mais pre-
.._...,.,..,.,.,....,""""""'ocoooooo"""""""'",..."""""_�o=oouoo"""""""'ooooocoo� colhidos em flagrante quando .pregado na manufatura de ar- parados para as

_ mud:;nças,
HOJE 2a .. 'eira HOJE andavam de porta em porta mas, na Alemanha. Eu começa- mediante negociaçoes, ate mes-

•.""""""",,,,,,,,,,,,,,,,."""""""',,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,",DCOODOCCI"X>O'JC.<X>QOOOCXXlDO"""""""'CXXlOOCCOCQDCCOOO- anunciando aos comparsas a' ria por destruir a Krupp, uma mo sobre o delineamento de
morte do primeiro ministro in-, vez que um arsenal particular, fronteiras e sobre a proprieda-

Esle cinema acha·se glés Winston Churchill. 'seja de que nacionalidade fôr, de de recursos.
Medida acertada é essa que' não tem lugar num mundo Então, um dia, ao invés do

fechado para refór· em face da hora presente. em que deseja a paz . Em seguida, grupo sombrio de pequenos va

que o povo deve colaborar com, não permitiria um só avião, gões de batalhas, que assolam
as autoridades para o fortaleci- isto é, de propriedade de ger- a Europa, colidindo uns com

mento dos meios de defesa na"!mânicos, na Alemanha, por os outros, poderemos ver, na

donal e no sentido, ainda, de! um longo período futuro. Os estrela real da política interna
promover a mobilização geral: alemães devem aprender a sua cional, um grande veículo, que

1\ verdade nua e crua de todos os brasileiros contra:lição, Após havermos introdu- contará algo de bom para to-
os inimigos da Pátria. zido êsse hábito, poderemos dos e cuja cheg�da em, segu-

iniciar a sua re-educação geral, rança ao seu destmo sera Ul12a
(!aspa! LOÇÃO M.ARAVI· o que constituirá uma 10ncra questão em que todos estarao

b. d "

LHOSA I : i tarefa. mteressa os .

o conceituado órgão esporti-j deu atenção a êle. Êle, Sabotti,
-vo carioca "O Globo :Esporti-I também não se alarmou. Foi
vo" divulgou, há pouco, inte-! para o campo e "abafou". No
ressante reportagem a respeito ensaio seguinte - coisa aliás
do "player" conterrâneo Sa- \ estranha para o "crack" - o
botti, da qual extraímos o se-I técnico e os diretores já sabiam
guinte tópico: "Sabotti? Vocês distinguí-lo entre novatos e
sabem quem é Sabotti? Não sa- antigos. Exercitou com mais
bem, Sabotti é o nome de um entusíasmo,e exercitou melhor.
meia que o Fluminense man- Quem esteve em Álvaro Chaves
dou buscar em Santa Catarina. naquela tarde proclamou a su
O rapaz chegou um dia em Al- perioriclade dêste sôbre Magno
varo Chaves como quem não nes. Sabottí foi aplaudido e
quer nada: "Eu sou Sabotti". cumprimentado. Ondino saltou
"Ah, você é Sabotti? Quem é de contente, tendo proclamado
você?" "Sou o meía.catartnen- aos dirigentes que comparece
se que recebeu uma passagem ram à prática:
para treinar aquí ". "Tenha a - :Este é melhor! - e em se
bondade, Entre". BJ Sabotti en- gredo: - Guardemô-Io como a
trou. Como quem não queria nossa arma secreta para o cam
nada. Aca�lhado e pedindo li- 'I peonato. Nada de publicidade
eença a tres por dOIS. Como era em torno dêle.
época dos novos e das experi-l - Aprovado! Aprovado!"
ências por atacado, ninguem

IJl1'lprensa O1idal }{ Te;UHO
Sábado último, no estadio

� "Adolfo K-:mdS\r", encontra
ram se as fortes equipes da
Imprensa Oficial e da Te-

Santos, 1 (E.) - No jogo
realizado entre os quadros
da Portuguesa de Santos e
e ]aboquara (ex-ESpanha),
soiu vencedor o primeiro
pela contagem de 4x3

..

:--:
-

Em São Paulo
São Paulo, 1 (E,) - A por

tuguesa de Esportes foi ven
ciclo pe:o Flamengo, do Rio,
pelo "score de 7 x 4. Serviu
de juiz o sr. Mario Viana.
A renda ultrapassoú a .

Cr. $36 000,00.

A's 7 1/2 horas
mas.

5a.·feira OD EON

�

CINE ODEON
- FONE 1602 -

Núpcias de escândaloCom Katherine Hepburn e Cary
Grant

Dofesa Nacional (Desenho)
Fox Airplam News (jom)
Preços: Cr. $2,00 e 1,20

. Livre de Censura

Com Bob Hape e Paulette
Goddard

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Ulub Dois grandes bailes-sábado, 5 e segunda-feira, 8.
rilesas ii venda na Relojoaria Moriiz: CI'o S 30900.

=-=---=-=-:-:'=-:UD::--:r:-::es:-s_o::--p=--a�r)3_S_Ó_Ci_o�_I: _tâ_1ã_o_oe___::n=-:lJu�!r_:__�o._:_�_I__":::_:_ur_::_'e 8::::..=8-=--:0s=---=a:_::_vu=.l=-=SO�8:=---=C::.:__r1---..::$ 50,00. - - - -

UM U·RIIM" DIl' GU"EKR" NO��!d�:!�()\ d(�.p.�u��ril�i���,NVV5cM�:;';;;;;-d""";;;;;;"'t;a;;;-"f\"�'1fiEZW�,t�P;;;;;;'--d·--.. IiiiiiIiIã��N fi N diovernissor a local deu acanhe-I
-

re I O ,f i U Uo. re i a �
cer o seguinte comunicado do
generel patriota jugoslavo Mi- Propdetários: J. Moreira & (ia.haelovich: •Violenta luta na

Jugoslavia entre guerrilheiros 5 de Fevereiro
e tropas do e Eixo », No decor- Foi entregue aos pr e stam s as Hlld-i e Ivaldo Brasil,
r er de vários dias de luta, os resl tentes em Flor í

mój oll-, possuidoras
guerrilheiros destruíram nove da caderneta n. 1::!.751, cnntem clarías no sorteio de �
"tan ks » mimigos e mataram de íeverelro de t9�3, com o premio maior, em merca-

mais de mil soldados nazistas>. dortas . no valor de Cr s. $6.2nO.Of).

. (Caio d.-: .F��itas, da Inter.Americana)FOI UJ�la .. estranha hlst_ona d� ne americano. Poder-se-á dizer que
amor..Histór-ia que o destino tra- seja um drama igual a muitos ou
mou sllenOlosam7n�e dentro d�s tr os, interessando tão sómente aos
sombras da tragédia que pesa so- personagens que nele tomarum parbre o mundo. Ele, Raymond Crom- te. E possível que assim seja MasI correspondente do "'VaI] • .' c

ey, era
" . _

. esse drama também é um símbolo.Street Journal. em .TOqUIO. Ela,. Símbolo da dureza de uma raça, daMasuyo, u�:1a lí nda filha doaJapão. formação repulsiva do caráter de
C�nheceraJ�l-se numa vlace,m de um povo que nao entende o mundo
tre.m atraves das deslumbrantes fóra das exigências ele guerra di 4 de Mar'opaisagens que. decoravam as mono tadas por UIl1

ó di o m ilenar.
' 'li

tanlsas de Kruizwa. Os olhos se eu Masuyn é um excmplo vivo 1 fI' Mais um Iorruldàvel sorteio rf'alizltrá fi Cr édlto Mú-
centraram. O romance começou. E Japão!

{O

I�DVOGADO ti tuo Predial, DO dia 18 de Fevereiro (õa.Ietra),da afeicão daquelas duas criaturas Rê' I dtão diferentes nasceu um filho: Dr. Aldo Ávila da Luz �,
com pr mros no va 01' e

Don. CASA Dt MORADIA Horário: 9 às n e 17 às 18 � Cr $6 250 00Na casinha humilde do subúrbio f. ... ,
de Tóquio viviam os três em silê n- Aluga-se urna, àrua Bocaiuva Escr. Edifício Amelia � Não vacile. Adquira já a sua caderneta na séde da
cio debrucad os sôbre a felicidade n

'

220, com 5 quartcs, 3 salas, Neto. sala 2.

Ia I Crédito Mútuo Predial à rua Viscondeen�rme que o destino lhes propor- banheiro com áz ua fria e que n R � -.:-J' B 181
cionára. Esteirinhas no assoalho,

,.

�
es. - v . .1;\.10 ronco, n" Onl'o Prpto nO 13.

cortinas léves nas janelas, almofa- te, garage, etc Tratar no Largo I Florianópolis. I!l
------"......".,.....-""""-........................----....--

das coloridas pelo chão. Na varan- Fagundes, n , lo. I -----=-..;llm
C,- n untas médicas g áus

da, brincando com o gato, Don I12 10 vs alt.-J 'u ,

. I!i . C_(l}�_!!i.h�!_ç,�!!!!!!I= aP.;.IHBS Cf ...$2.('10abria os olhos iluminados, sorrin- - -�_.._�,,,.,�-, ----.--��-�-�._"" es _

do para a vida. Fóra, no jardim da

Deposl�.ft!.���ilO!(
..

S nenr�s<A��'a"'$�I�',m'Pê. �.�'.J; '.�l;;;�:uHm��gZllI�ill="===·JlSli!�II�ilmmi:ltHi:W!';=�n:m:;;m=;=-}."9casinha humilde do subúrbio de 'l\l''''_<l'' � '"""" Ill� tliiiii;l e r �_ "l1m' f;;t;ijll<<.;'
�u :azu••••�•••�••"".... ..= ..•1 .... - •• ,,'�•••�••me••""'.u5s••��=IiI:�::lUUIU.tr�

I (i ·U�
� ,

C
."....,iIi s- Í§ f$� • ..t,,� ill:l;;:..... IIU... IR._Il:a!iD"� � .1I0••••llIa.sil' QS.llIIlI .......fi.OIIIili •..aIl. .-

T·
.

flori ieiras h fi

m�� ,
't fi:j

�
'1

���b-r-
113:11'.:111 lalUl'-oquio, erram cer ej II •

=. í1l!li'_ � �õI �:. "' !l.!�' Ii::Il.. ... 1!1tl � , i��i :=�Numa manhã igual às outras, - r.:I I'il - <li 'êP
ii � i!l _", ."., '!li

i·O! ""iiRaymoncl fazia a barba no espelho Estamos l:_orneando cgente,s depositc1r)os em todas .!.!,..!: T E H J U I ZO iil...
i-do banheiro. Masuyo ouvi o rádio" �1 '"

d h· as praças do PC!s. para o aranae programa ex.nansio- �.��! _

.

.�••debruçada sôbre uma taça e c a. . � __� _

Don sorria, como sempre, brincan- nista de vendas da castanha do Porá, promovida pelo ��g Em
d b I· "'i ,. ra'di'o G A C 1 d t

' 1 d
,.,

t
, ••� :�o an �·elro. 11- asuyo alivia o , overno. 'artes con, amp_os � 0.1 ...,e8 o candlaa o, re- =��! =

parou e lágrimas silenciosas mo- ferências, experiência comercial etc., a ANDRE ORTEGA .,:l.·.�-ã, TEM SíFfLIS OU REU" =1haram o rosto morenp de :\fasuyo ��. _
.

- Caixa Postal 4'76 - S. PAULO. lÚ: ==que correu a se abraçar com o ma-
i �= �"=

rido. Era a lragédia de Pearl Har- 'i��.j MAT!SMO DA MESMA i@i.__bar. Bombas cairam de surpresa .�__ =
sôbre 111 ult,eres e criancas amcrica- ��,0.,<;:tZ@..#;"'ü.�...,_���;!I!H!iJiiIQiI$ilB_!i*UJl·W_=!B._II!&_!!IiiI__- ê�1 ii
nas, matando centenas e ferindo

(jAB�.'.�'....�2-·!"!.io.TE D'.'f"',h,rr A. i.·�"",.·�O m= ORIGEM?, USE O PO· ==
milha·res. Navios foram afttndados. : 111 f!> t�, � � i ;��: L"1l
Incêndios irromperam nas ilhas, � • i\ & i!!! 55!
���11�raan��h?e t�rI��ã� : �l����éric� DE ilii PULAR PREPARADO ii
tinha comecado. Raymonr1 Crom- A LVA RO q AMOS ii =
ley compreéndeu a gravidade da Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de g=� C uS::sua situação. Americano :le nasci· �1r&j .II
menta construira sua felicidade sô- Porto Alegre lig �
bre O bl'asel'ro ele um ódio n[) ra" Cl;nl' roa l)"'n','"r;a de CrI'anças e ll.Jultns :::. =
caso No mesmo dia foi preso ('. ar- 'iio�ário: Das�3

A

às II e das llj as 18 h�ras U •

1:55 ==
i:ast3!do como uma fera para a mas-

R 18 555e A �lFILl� ATACA TODO O ORGANISMO iimorra tétrica de Kochischo. Ia co- � ua Vitor M 2ire�e�c I & =
mecar o cativeiro. _ O Figado, O Baço, o Coração, o E"tômago. oS ilIQ
Passam-se os meses, porém. D::: (Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velha») II Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cá"be,a, bôres ..

masmordra. é transtferi_do d Ps�ra .

o

?-::���
..

;.���,���'�'�'����.�,Si;�;;;g;�_��,�;;;;;;:;;;;:;Q����W��5JliiBJ!íi��_��i�L&J��&�t�a�z�.�E���.L�"�,P�ii iS!! nOR ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca� a=
campo e concen raçao e lllllll'('

I!!.=-!!"; belo, Anemia, AbôI'to3 e faz os indivíduos idiotas. -:."_=onde conheceu todos os

horrvreS'1 I
;;;1: •Negam-lhe a visita da mulher e do COMPANHIA DE SECiUROS ({SAGRES» �QD Inofensivo ao organismo. Agradavef •filho. Dão-lhe por cama um pedaço :UI como um licôr :....

de táboa e por alimen.to uma :ígll:l Sub Agente
. Iii O ELIXIR 914 està aprovado pelo D_N.S.P. como iibarrenta que chamam sopa. O so·- L. ALMEIDA _ Rua Art. Bitencourt 18 == auxiliar no tratamento da Sífí"s e ReumaCs ;;;;

frimento fisico, entretanto, n:l0 ali 11 1 mo :ma

"'ü da mesma orl"gem _

..-

abate a fibra do americano. :'lIas h'1 !I _ ==
O sofrimento moral! Por onde all-

;;: F.aLAM CELEBRIDADES MEDICAS I .....
ma =

daria NIasuyo, com o seus olhos de

I
-

--,....
Sobre o preparado ELIXIR A composiç!1o e o s8bor a- ==

amendoa e as suas mãos morenas iiil -914. devo dIzer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR -!:lU. re- =cheias de carícias misteriosas? Que

C � AI � 8 1= que o tenho empl'egade, em comendam-no como arma de -
fim tivera seu filho' Don que gos-

ompan 'a I'ança a 81fa · 08 casos de indicação apro- fac li manejo para o
.

público -
tava de brincar com o gat.o na va·· I I « » mi priada (sHills em varias de no combate á sIWit>, quaIJdll.- 18muda florida da casinha hllllJildc

.

il ,.
...

i!i! Fuas m!lnlfestacõe�) os reeul- de\! que freql1eDtpmente a. =
do subúrbio de Tóquio? Os passo;; :�:: tados lêm sido s8.tlsfatorlos, nroveito no .\mbl'llatorlo da =da sentinela ressoavam lá fóra nas F d d 1870 S �d BAIA i!!! pola são rnpldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria. RU
pedras e um silêncio enorme ahria un a li em - e e: Im ......

as asas lúgubres sôbre a angústLl. INCENDIOS E TRANSPORTES 1!! Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. 91da sua noite de febre. . . �� ==
Mas a diplomacia pôs fim àque- Dados relativos ao ano de 1941 =!:=�&!'�lIu=.m=!nmw...:=nl!:::::!!!!r=R=::m=:::m=-=:ai!!í;.m:fi::B-le tormento. Numa troca de prisi(,- Capital Realizado Cr $ 9.000.GuO,OO f��I����!!!'!·!!1���n�Hti!!h .• r-••m'�;H��Q�.��r.=ume=ml=�m�l�=I:lm

neir·os, Raymond Cromley conse- Reservas. mais dE c $ 59000.000,00guiu deixar o calabouço e regressar Raos Estados Unidos. Don veio com
� espensabilidades assumidas, «S 4.748.338.249,78

êle, mas lVIasuyo ficou no Japão. A Receita • $ 34.198.834,90
guerra entre os dois países fez com Ativo em 31 de dezembro • $ 91.862.598,37

����).:a���lí!�agr���:s·���S�11:f;::: � �inistros pag�s • $ 7.426.313,52
oráculo do Mont.e Fuji. f:sse monte • pn� dp raiz. nrédios t' terrenos) c $ 23.742.657,44
é misterioso e nele vivem deuses DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.
poderosos que não gostam dos ame- Francisco deSá e Anísio Massorra
ricanos. E o conselho do oráculo
de Fuji foi implacavel ...
Dizem·os telegramas que quando

() navio chegou a Nova Iorque, Don
ao ver a estMua da Liberdade ba
teu as mãosinhas com alegria. Era
a intuição de W11 mundo novo que
.�e abria para os seus olhos. _Um
mundo de liberdade, sem '\\fonte
.Fuji, e sem üráculos impiedosos.
Don ia Slel' dali por diante, um ho
mem livre.

Essa hístória espantosa é

veridi-Ica e o p,ró-pl"io Raymond Cromleyfoi quem a contou para o mundo
através das pági.nas de u111l11agazi- Otim!ls comissões. Caixa Postal, 4"!46 - São Paulo.

PEwc 5 Ri

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. Ultimas novidades em Figurinos

Praça 15 de Novembro, 23·AAgências e sua-agências em todú o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África. 99 5 V. alt - 4

Aqente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Scbmidt, n' 39

Caixti PostnJ n. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr.•ALIANÇA�

SUB�AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJ.aÍ,
BLUMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

RepresentantesA maior FABRICA DE FOLHINHAS õe São Paulo ..

deseja nomear representantes em todas a.s cidades deste e de
mais Estados do Brasil.

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
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I

Os observadores internacio- tenhamos um índice seguro do

Sanson nais da guerra estão achando seu próprio desespero.
sintomática a mudança de tom Hitler nunca supôs que os

que se operou nas arengas dos seus exércitos baqueassem às
chefes nazistas. portas de Estalingrado, ferindo
Há um ano atrás, Hitler, de morte o seu prestígio dentro

Goebbels e 'Goer,ing falavam a da própria Alemanha. Nunca
em linguagem dos vitoriosos, dos I supôs que o general Rommel

dirigentes invencíveis, côncios I
pudesse ser tão ímpíedosamen

de que estavam às portas do' te surrado como o foi pelos in-
triunfo definitivo. gleses e norte-americanos.
Nesta altura, com os russos A situação da guerra mudou

seguindo-lhes as pegadas, nu- fundamentalmente nestes últi
ma ofensiva de inverno semi mos

meses. Passando à defen
precedentes na sua própria his- siva, os alemães perderam a

pela tória, Hitler não quer mais I chance de ganhar a luta, para
Nac. discursar em público e Goeb-l:l qual êles se prepararam com

bels e Goering perderam aque- i tanta exuberância e com tanto
la arrogância que caracterisa-: luxo.
va os seus pronunciamentos I Psicologicamente fracos, os

verbais. teutos apenas sabem ganhar.
Não se precisa ser nenhum I Não têm o estoicismo necessá

gênio militar para concluir que 1 rio diante dos revéses. E eis
a Alemanha entrou numa fase porque acreditamos que este
de decadência, apresentando, jam muito próximos da der
neste momento, os primeiros e rota.
alarmantes sinais de desgaste Pierre Huss, que passou oi ..
na sua excelente máquina de to longos anos em Berlim, co

guerra. mo correspondente da Inter
A queda de Rostovo e de Car- national News Service, obser

cóve foi catastrófica estratégi- va coisas impressionantes sô
camente e moralmente para a bre Hitler e os seus mais ílus
Alemanha. A resistência fraca tres colaboradores. Esteve vá
que os alemães opuseram às rias vezes com o Fuehrer, com

fôrças libertadoras indica, em Goebbels, com Goering, com

---------------------------oq última análise, o verdadeiro Ríbentrcpp, com Himmler.Jor-

Ora Josephl"n:. Itlf'hweâdson estado em que se encontra a nalista, recolheu um mundo de
. ., UU "'" II invencível e poderosa vVer- impressões que aparecem no

M E D I C A Imacht" SUb,estimandQ O VI.ÜQ!' seu admírável Iívro "O inimigo
'O h dos r,1.1s"'o,SI 9§ chefes militares I, que eliÍrêí1tàmos;J, agora apa-

,
oenças de sen oras e criancas, I"

CONSULTAS d 10 à 12
•

J germânicos conduziram as suas recido no Brasil. �,'."
.

: as s e das 14 às 17 horá.s formações blindadas e os seusl 'E üm trabalho que orienta,Rua P. Schmidt. 39 (sob.)
o",

'�--------�-�- .1 exércitos para uma das mais indispensável aos que fazem

D SAVAS LACERDA impressionantes derrotas que referências amáveis àos pro-r • a história regista. pósitos dos nazistas, que feliz-
ó:�x-ÍI!terno do Ser'Jiç� do Professor Leõnidas Ferreira e ex-eslagiério dos Essa mudança de tom nos mente entraram numa fase evi-
,nrvlços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) I-, Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento

discursos dos chefes graduados dente de desespero e agonia.
de Sdude e Hosnital de Caridade

nazistas é suficiente para que

·J;'Clinica médico-cirúrgica especializada de
01.'H05, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cons. Rua Feli pe Schrnídt, 8, Fone 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

'"RelJldencia: Con!ilelheir" Mafra. 77-FLORIAN(jpOLlS.

I
1��TiTUTO DE OJAtiftUlSl'IVU

Dr. Antônio Moniz CLlNWO
de Aragão Dr. Ojalma M�lImlnn

ME'DICO
Formado pela UnIversidade de

Genebra {Sulca}
Cirurgia e Ortopedia. Com prãttca nos hospitais europeus
Clínica e Cirurgia do Olíníoa médica em geral, pedíatrla,
terax, Partos e doenças doenças do sIstema nervoso, apare-

I lho genlte-urínarln do homen,
de senhoras. e da mulher

CONSULTORIO: Assistente Técnico
Dr. Paulo TavaresRua Trajano, 33. c d R di I

.

Diariamente das 15 às urso e a ología Clínlca com o
dr. Manoel de Aoreu Oampanerto

;t.-.'l
1'1 b�r8S.

I
São Paulo). Especializado em RI·

, HESIDnNCIA: ztene e Saúde Püblíea, pela Univer-
r AI· A 3C Ildade do Rio de JaneIro.
'i. mtranta lvím. '1.J Gabinete de Raio XTelefone .n. 751.
I Electrocardíogratía clínica
:--------.----- Metabolismo basal

I s ondagern Duodenal
:: Dr. Reml'sio Oi binete de flsloteraola

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rna Fernando Machado,'
Telefone 1.195

�Dre UIO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor
do Rio de Janeiro.

l-, ,I Peja manhã, das 1 O às 12
(.�n�u te» �! A' tarde das 3 Ét[.l 6

:�Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista
OLHOSDOENÇAS DOS

Curso de Anertelcoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

'(Consultas Pela manhã: às terces, quintas e sabndos. das 10 ás 12
,

horas: ii tarde. diarIamente. das 15 às 18 horas
<Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Restdénciu: RUI� Presidente Coutinho, n.

WENDHAUSEN - ������a�o
de Medicina da Universidade do Brasil)

Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Dauartamento de Saúde

CLíNiCA tv\ÉDJC�,

MARIO
f3x-fnlerno do

Moléstias internas de adultos e cr íancas.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel, 1426

H!esidenci8: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Te]. 1523
Borario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

1,�D' r AU·-(jUSTO DE PAULA Diretor �o Hospital
1. • de Caridade de

, A. • _ • Florianopolis
:;ResidenCla e Cousultõrío: Rua VIsconde de Ouro Preto 51

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

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
�!JONSULTAS: Dlarlamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone t.644

"·'.'1;

:. ,;

"

\ ,e

CLINICA ·MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras -e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi-
.cio Amélia Neto-vf'one 159�

9 ás 12 e 14 ás 17 noras.
RESIDENCIA'

A v. Hercillo Luz, 186
- Pnone: 1392 -

F! ()QTA N()POll�

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

'telefone n' tlt05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante14

, -"

Existe em Bunde, \Vestfalia, ci
dade alemã famosa por sua indús
tria tabaqueira, um museu notavel,
no qual se pode estudar a evolução
experimentada, através dos anos,
pelo emprego da chamada ,Pla_nta
de Nicot. Como se sabe, os índigo
nas americanos fumavam folhas in
teiras de tabaco enroladas em forma
semelhante à dos atuais charutos.
Esse costume, levado à Europa, se

difundiu de tal maneira que ao tem-

po da rainha Elisabeth da Inglater

-,-----�I
ra se fumava nesse país tanto co

m� no fim do século XIX. As pr-i-

R 1 meirns plantações de tabaco no

ova » continente europeu se fizeram em

Portugal, em 1560. O vicio de fumar
foi muito combatido e castigava-se
com penas severissimas a quem o

praticava. Mas o fumo venceu, in
vadiu o mundo inteiro e atualmente
seus adoradores se contam por cen-

tenas de milhares. As formas de fu
mar vaa-iarn. Cada época, cada indi
viduo tem uma especialidade, con

forme seu caráter. O mencionado
museu de Bunde de sobejo o de
monstra. Basta observar os utensí
lios do uso do tabaco que êle con

tem Ali se encontram desde às an

ti O'a� e artís ticas tabaqueiras até aos

n;rduilês orientais; desde os prími
tivo� cachimbos dos índios até aos

de ambar, de espuma do mar, de
madeira e porcelana.

(José Grieco, da u, A. H., para O ESTADO)

5

o CATIVO DOI
AMAZONAS

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada IBanco de Crédito Popular e ,Agrícola

de Santa Catarina
Rua TraJano n.O 16 - SMe próprIa

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdipos usados: MASCOTTE la. 8 2a. edição

, FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais 8 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't'iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber venolmentos em
ias 8S Repartições Federais, Estaduais e Muniolpalli. -02

«Relojoaria
Rua Trajano n' 3

Um conto que gela o sangue nas
veias! Perdido na selva amazô
nica. o sábio fica prisioneiro de
um velho 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 transformado em
errrne de opressão. Como
Hitlér está forçando meninas es

colhidas a entrar em "campos de
reprodução", para alí conceberem
filhos de soldados nazís ... Pág, 29.
Pós de talto para curar a

cmgir.� da peito. Como res

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

ração destas com talco ... Pág.35.
O cadaver que recusou fi
car 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.
Por que razão as consu

miç6es nos põem doentes,
Corno os médicos corrigem agora
os cheques 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 SUEÇÕES
Acaba de sair

Apenas (r.$2,OO
J,W,T

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

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

aparelhos fotográficos, telefones. etc.

I ---S-ER-V-IÇO�-PE-RF-EI-TO---E--�A-R,-AH-T-ID-O-------758 vs-59

Representante Gerai no Brasil :
}'ERNANDO CHINAGLIA

R'lta elo Rosario, 55-A - 2.° anda)' - Rio

rs ��'Ou��
I CONTE;IVI I

I!I OITO ELEMENTOS TÓNICOS: I

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC,
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido •. , Depauparado.,
ES90tado., Anêmico., Mãa.
qua criem Magrol, Criança.
raquítice., racebarão I toni·
ficação g"al do organilmo

com o

58 oDue n DI
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

Os elementos colhidos pela Esta.
tística Militar são absulutaraeua
secretos, e servem sómente a fiw
militares. Negar-se a fornecê-los 011

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

LE IA ISTO
MUSEU DO FUMO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Qi1Il§"J.n_�wc: • 77 axti. • e UW .-iA _ � SOQ AdANa..

NÃO SEI COMO posso
tRA8ALHÁR, SENTINDO
ME TÃO MAL! DEVE SER� .
MEU FIGADO! ;r.

SI É ESTE SEU
CASO, POR QUE NÃO
EXPERIMENTA AS
PILULAS DE ViDA?

�;:��c�:��dê���;���a; I C , li, "

F�zenc1aJ r e un ru se,. en� se� I nas cnençassoo se c re t c , a Jun�{l Adm i-

'Inistrc.tiva da Caixa de A- * Quandcseusfiíhiulw8
rn o r t iac çô o . que cor" o d _I

tiverem cól icus , evi te

retor da Casa da Moeda e purgantes vio lcn tos c noci-
os técnicos da Escol c de i "0S. Dê-lhes ° Lcí te deMag-
B 1 A t t't I ncsia de Phillip5, de efeitoe os r €s, co n s 1 ue rn a

comissão j u lq odo ro d·.) con'j
suave. É u rn i::nativobrand,o

curso para deseahos desti-. mas eficiente, que neutra-

nados às cédulas de cr u z s i I'
Ilza os ácidos do estômago,

ros, recentemente aherto estimula a d iges tão c auxilia

Exo rn
í

n a dos os desenhos Ii
a descarga do organismo. O

, d '" Le;leJeM::l!/:ne�iadePh;l!ip8aprôsentacos, e ..e o côr o o �

com o parecer unân'me dos I é indicado para os delicado.

tÉcnic)s, foi celiberada a 1 órgãos infantis.

c bar tu r c de novo concurso. 1
por não terem tais traba·'
lhos sc t

í

sfeí to as exigên
cios d escri rn in ado s no edi
to 1 de concorrência.

*

o cansaço, indisposição, mal estar, que tanto
perturbam aos que trabalham, são muitas ve

zes, resultado do mau funcionamento do Fí
gado. Em casos tais ha um remédio cuja efici
ência é mundialmente conhecida: as Pilulas
de Vida do Dr. Ross, que descongestionam

o Fígado e garantem o bom funcio
namento de todo o aparêlho diqestivo,

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

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

Num processo submetido
a seu excme , em que o Ser
viço Nacional da Malária

Iple�teia a concessão do r e

gime de adiantamento de 1c-s 20.000.DOO.aO, o DASP
concordou com o proposta.
O DASP foi igue'mente

favorável 00 pedido do Ser
viço Nacional da Lepra, re

ferente à c oncesufio do a

diantamento de Cr$
703.200,00, c Iím de não in
terromper a execu çô o do
p ro q ro rn ci de assistência às
vitimas do rn o l d,� Eansen., Sequência trágicaPor fim, rnon isfe tou se ainda Rio, 1 (E.) - Dolorosa se
favorável ao adiantamento i quêncía de ocorrências dramá
de �r$ lO.O�O.OOO,OO para o 1 ti.ca� verificara_m-se nu:n pré
S&l'V1ÇO No.clOnel de Peste. dio a rua Martms Ferreira. A

Não tennas dúvida em de- senhora Alice Natividade Ma-
RUA DO ROSARIO. 116. - mo DE JANEIRO. nunclar um "qu.illta.col.unll��, CASA MISCELANEA, distrihui- ciel, que está atacada de forte

Fõro em geraL Processos em todos os Mlntster+o s. Lega- por mais que pareça teu aml- tora dos Rádios R. C. A. Victor. neurastenia, sabendo que uma.
li7Bção de jazidas, aguas míueraís e qué das �'o; nâo merece tua estima um Vávulas e Disco". - Rua Traia- sua filha, desgostosa por haver

dágua. NI1tU�f1lizH('Õ8R. traidor da Pátria. (L. D. N.). no, 12. sido repreendida por seu pro-
f!!:!III••• ll!�!tilllllli '1'II!i!ojl�••• IrI�"-�W.;'AIliÃ!l!.�(flD.

:IUi'"li'&.oc!'l:lIl:II::;aC!II�.-uctm"Ó"I
...

t.;.:.J,r�
", .• "",

�.
.....��

@ """'�.��' ®�.
�

�o • e .G.:;i;'l\""':1J"lI;;::;;e:JiiI·!ilIil
.... i>',J:I�III!1'�.;"-,.;':II1'• ."!.c�--=���Il?d ... «: • .m��5!!h1I'!D���I"�!!I.��Inee I genitor, ateára fogo às véstes,S" ��m�!I.,AfUi•• ':'''iIIS'i�.l'io;iliI3c:�IiI:.;.:lIli!II!,. ,"Di')a.tJ(l��nF.liol!'" 1&�!j�5! ��i#.?�C; �!: .. O'à tí1...� _. f,"_j �� , ,.I�"''-!l!l9li1le:lt<'llii:'It.. II51�,a.:;l,;l'!Ii'!In�a.i§a�''Biii==�''P.�!Wí."''V:(II;;:a-�!oL .. ro:� c;

.:=:�IIi..HIii::::�:=�AmliDru:=�3:g=� �B:�m5f-l= � � � ....�:;�"i1J ,,� ·t� .' -. � - '��:=i�=�;:��i=��:���llSiIlW�P���=�t�!� resolveu acompanhá-la nêsse!mi =.mll .

!! �! tragico gesto.
.

Bi!! Z fi A menor, que se achava, ln-

Ela! Ii�! ternada no Hospital Miguel
iiÜ E�i Couto, faleceu em consequên-
ii E m5�� cia das queimaduras recebidas.
I!!I f��5 e sua progenitora, depois de
Ilifi jE�! tentar atirar-se do 10 andar ao
ih1 li sólo, jogou-se à frente de um

.. ;: bonde, ficando em estado me-

• I!Y� lindroso. Conduzida também
... I � para o hospital referido, depois� ., e de medicada, a senhora alí fi-
e e cou em observação, sem ter, en-
a T • tretanto,conhecimento da mor-

• • te de sua filha
_

•
H • Cumpra. na cr SA MISCE,

• � LÀNFA é. <;,lber t>collnmizar'

: :! O ucus do
: 1 : Asma Dissolvido
: 9 i Rapidamente• 4

II!§! Os ataques desesperadores e violentos da:

•
'''i'!if asma e bronquite envenenam o organismo,
� minam a energia, arruínam a saúde e de-
�7 bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,

III 'I�== nova fórmula médica, começa a circular

II i ...._"'.�c AD IIO li!�a no sangue, dominando rapidamente os ata-
o ta li 'Uso ques. Desde o primeiro dia começa a desa-
1.p!"c �PO W'Oota" parecer a dificuldade em resplrar e volta:.

lOtiG 1)\5 �",' =�! o S0110 reparador. Tudo o que se taz ne-== :oc. cessaria é tornar 2 pastilhas de Mendccolia e:i� ás refeições e ficará completamente livreIm I:�êi da asma ou bronquite. A ação é muito� O Rádio de grande aicence. - faixa ampliada em aparelho de baIXO preço. e�� rapídu mesmo que se trate de casos rebel-
Ii"� so�'nRinADt'-o1L'LE'1A-nUR #I !:!ILiD liDE �m des e antigos, Mendaco tem tido tantolia 1\l.. lU ... D!J 6 nAJ n !i� êxito que se oferece com a garantta da
Im VENDAS A LONGO PRAZO """ t'> -b ... JOA-O '-!.OMS!!� D. C· � dar ao paciente respiraçao livre e [aci! ra-
M . --!laII�Stril Uh..oreS: '.li! Soif OI la. � pidamente e completo alivio do so[riment{)

II CASA R',A'DIO'LAR R. TrlAJ�NO-6 II g�jea�l�����e�O��,��q���S'ra��l�ia�1"���:�II AI. ", 'FLORI4NOPilL!V. II garantllt e a sua maIOr proteçao .

••u.milll••••••••PJi••• .,,,.e �ê.e; .... "' ...... ., {O im.&i�I§=.��H�ig;g.&... Mendaeo A�a;:.::.,..

Lavando-se' com o sabão

"VIR(jEM ESPECIAll ADE"
OlA. WEr:l:iZEI.J IN.DU�TRIAL-J"()!NVILL]� (Marca regisr.)

econoD'liza-se tempo e dinheiro I��
--------------....-------------------------------------------------------------------------------------------1

L

...
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FELIZ ANO NOVO ..•

�Ivaro Moreira
(Copyr·jghl da Inter-Americana,

para O ESTADO.)Na estrada __ . Ela se renova de revolução Praieira o partido con
doze em doze quilômetros. Cada servador ficou onipotente, chefiado
vez fica mais estragada. E a nossa por Pedro Cavalcanti. Um poeta
estrada. Dos que têm automóveis e da terra pôs numa trova a pre
já não têm gasolina. Dos que nunca venção :
tiveram sapatos. Seguimos.De quan- "Quem vier em Pernambuco
do em quando, certos impacientes deve estar desenganado:
desistem do itinerário, com um ti- ou há de ser Cavalcanti

I 1"0 na cabeça, com qualquer provi- ou há de ser cavalgado ... "
d ên cia de resultado igual. Voltam A Europa curvou-se ante Pernam-
para o pó de onde vieram, deixam buco. Antes da guerra, o Cavalcanti
o pó por onde iam. da Alemanha cavalgou os que di
O caso do pó é muito conhecido zíam que não eram CavaIcantis, po-I por causa de um aviso posto em ci r- rém eram ... Ajudaram o montador

culação na língua dos santos, e in- a organizar a guerra, acreditando
troduzido nas línguas dos pecado- em tudo que êle gritava, embora sou
res; mais ou menos assim: "Homem bessem que tudo era falso. Agoralembra-te de que és pó e de que ao passam descomposturas no ersatz
pó hás de tornar". . de estadista que os explorou e este-
Talvez não seja verdade o que ve para os vencer com maior eví

aí se afirma. A respeito do homem ciência. Pobre Europa! A Ásia lhe
correm tantos boatos, que é quase dava a lição da China. A América,impossivel o homem não se atrapa- na espectativa, lhe abria os olhos.
lhar. Ele perguntou, aflito: "Quem Para que? As infamias nazistas
sou? de onde vim?" Não houve 0.- eram mais fortes.
tra resposta, além da do pó, que, A verdade ainda surgiu a tempo.
no fundo, deve ser para despistar. Do perigo suposto veiu a salvaçãoFelizmente! Que desgosto se se sou- real. Parece que o ano novo será no
besse mesmo quem se é, de onde vo enfim: o ano bom.
veiu, para onde se vai. Acabava-se Chegue-se, 1943. Vá entrando, sem
a imaginação. Que adiantava conti- cerimônia. A casa é sua. Damos me-

I
nuar no mundo sem a imaginação? sa para você comer, cama para vo
A imaginaçiio, às vezes, inventa a c� dormir, janelas para olhar o
felicidade; às vezes, inventa coisas mundo. Todas as despesas correm
piores; mas em geral, sempre dis- por nossa conta. Fique à vontade.
trái. É a nossa doida. Pertence a to- Mostre as surpresas quando tiver
dos, como os sentidos. E é diferente tempo. Que com elas venha a paz.
em todos. Uns, imaginam para a Do amor nós encarregamos.
verdade. Outros, imaginam para a 1942, meu velho, desculpe, é ho
mentira. No meio, há grandes con- ra de ir desocupando o lugar. Vocêfusões. E essas confusões formam o não foi ruim, como Mussolini pen
que os ginecologistas chamam de sa. Adeus. Até o dia do juizo fi
vida. Por exemplo, a vida tem ape- nal ...
nas um lado, que é o lado de lá. En- Espan-em os móveis. Encerem o
tretanto, para viver, muita gente es- chão. Flit no ar.
palhou que existe centro, que exis- Feliz ano novo... feliz, sim, a
te lado direito, que existe lado es- seu lado, ouvindo as suas histórias,
querdo. E age dentro de tais pre- vovó. Esperança, vovó sem idade,conceitos. No segundo império, o dos netos que estão sempre nas-
Brasil poude apresentar em Per- cendo. •

nambuco uma amostra. Derrotada a

Washíngtou. - (Serviço Es
pecial da Inter-Americana) -

Tanto os soldados como o§. ci
vís dos Estados-Unidos estão
-s� utilizando atualmente de
uma maneira mais expedita
e segura para comunicar-se
com pessoas que se encontram
em países de além-mar. Trata
se do sistema de Mala V, a qual
foi posta em serviço. para o

exército americano, em junho
último. A operação exigida é
relativamente simples. Uma
carta escrita em fórmula espe
cial, fornecida gratuitamente,
pelos correios, é reproduzida
em um micro-filme negativo,
de 16 milímetros, e enviada pa
ra o exterior. No ponto de des
tino o filme é ampliado, voltan
do a carta ao seu tamanho ori
ginal de 4x5 polegadas.
Gozando de prioridade sôbre

Itodos os outros tipos de malas
postais, as cartas da mala V
custam ao remetente, apenas o

I'porte de3 cents, e são enviadas
ao destinatário, partindo do ...... .....;
ponto de embarque mais pró
ximo, e têm chegado à

Austrá_1lia em 8 dias, e, em 6 dias, à
Inglaterra.
A-fim-de assegurar a chega

da do micro-filme ao seu des
tino, conserva-se no ponto de
remessa uma cópia, até verifi
car-se que o filme enviado che
gou ao seu destinatário. No ca

so de perda do avião portador,
prepara-se novo filme com a

cópia e faz-se a remessa. De
milhões de cartas enviadas pe
la Mala V não se perdeu uma

.sequer!

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

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo prot. Edmundo Vaso
concelos. Ex· assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alipio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) s nas clinicas 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.
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Sa�de São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernanda

V-37t Machado. 9 tell 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

i······�·�··�··�·�·······i: padrões maravilhosos. finissimo acabamento das melhores :
• fábricas do país. são encontradas nos balcães da i
: Oasa SANlA BOSA :
• Diariamente recebemos novidades •

: RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
, M P O S TOS I N D I C A L Uabetos braneos J L{)ÇÃO
.... .a,... ... ._

MARAVILHOSA 1
- � .. � .. _ .... -"" _...::.. - �.I _._ •

(dec. lei 2.377 -de 8-7-40 e alte;����

].A_C'
'�hI"

A OROANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE esta- M [rll � & C·belecid� à r�a João Pinto nv 18, está habilitada a r-rest�r in- scnt O II.
formações sobre o pagamento e o recolhimento do IMPOSTO
SINDICAL, bem como o preenchimento das respetivas guias. A )ncias e
o prazo pera o recolhimento do IMPOSTO SINDICAL a que I

R gEsentações
e�tão obrigados todos empregadores, profissionais liberais (rnê- epre
dICOS, advogados e etc.) e empregados, expira em 28 do cor. C �I - 37
rente mês. .IXI POI� João Pinto - 5
98 RUI
--- 17v.12; F l O R I

A N Ó P O u S
Os órgãos da Estatística Militar Quem sonegar informações à Es- itêm apôio legal, quando intimam tatística Militar, trabalha em prô] S b

II no.
i) d t d _, U �.g.nta... dopro u or e o ven eaor a mostrar de país inimigo. E, nesse caso,

I
v

o que possuem em seus estabeleci. será julgado, militarmente como mundpi
JIlentos. (D. E. M.). inimigo do Brasil (D. E. M.): ..

' _'..7""P._· .._-......-............""""..,;.

«Malas Postais I»

A Bstatfstlca Mm�ar, destinada II

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

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair·lhe apôio é trabalhar con
tra o Brasil em sruerra. (D. E. M.).

Alugam-se Três casas à
rua Cambo

riú st»; contando cada uma
dois pavimentos, tendo cada
casa 5 quartos, sala de [an
tar, sala de visita, gars ge
quintal, galtnhelr o, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa, instalações de
radio e telefone em butidas,
etc. Tratar com o proprie
tário, Dr. Agripa de Castro
Farta, à Rua Vitor Meireles
no 24, Consultório médico
Telefone n° - 1405.
52

IDILIO PAN.AMERICANO
- Afinal, 'oi precIso pegar logo lá odcart· .... poro nós percebermos que nos amamos .. 4

'Charge d. BELMONTE. copr"ghl rJo INTER.AMERlCANA)..

lHE lONDOH IHSURAHeE (o. ue,s LA�(ASHIRE
Sêde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.2CO.OOO.000.00. Sub-Agente'
L. ALMEIDA R AI t. Bitencourt, 18

OLEO DE RICINO "CONGO"

OLEO DE NOZES "PINTOR" PARA :TINTAS

E VERNIZES

LOÇÃO MAR A.VI-

OLEO DE LINHAÇA "DOG"

Em la tas de 17 quilos e tambores:de 190 quilcs

Produtos da:

Indúsiria de Oleos, Tintas e
Vernizes Lida. As autoridades responsãveis peb

fie I execução das Estatísticas MiII·
lares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade dt
qualquer informação. que cada In-
formante prove o que declarou. A ,

f má-fé constitue crime contra a se- (.asPAa ,I g'urança nacional. (D. E. M.). • LHOS I
l

o derrotismo e o pessímlsmn
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Escrt: Florianópolis
r. Tiradentes 14-sob

C. Posta! 22

Fábrica: TIJUCAS

106 15valt-3

Nlo]é�tias dos rins e coração
o TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa 1\

bexiga, os rins, as nefrite., areias, cólicas renals] aumenta I\S
urinas. Tira 8S Inchações dos pés e rosto, hidropslas, lalta de
ar. palpitações, dOres do coração, asma, bronquite asmt\tlca,
arterío-eselerose,

Remédio das senhoras
E' o tônico ütero-ovãrío SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza; fastio, flOres 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 coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra bídropsíae, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abatI
mento das veias e artérIas, bronquite asmétlcaj

lesões, cansaço, urinas e8caS88S e dOres no coraçllo, pontadas
nos rins e Inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STENOUNO, que lal engordar, aumenta o

vigor dos ml1sculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
S088 anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentea
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracalJ,
língua suja. Para 8 neurastenia, o deaâuim.> e a dispepsia, a
convalescença é rapída.

Sífilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, 811m.,

eczemas, tumores; darthros, espinhas, fistulas; purgações feri
das; esneroa, escrófulas, reumatismo.

único depurativo que limpa o corpo; tonifica e engorda.
Depos ítarías; todas as drogaria. de Silo Paulo e RIo .

AS SENHORAS DEVEl\-I USAR
Em BUli toílette intima somente o MEIGYPAN, de

grande poder higlenleo. contra. moléstias cc,DtaglOS88
suspettas, Irrltaçõeo8 corrimentos, molés .

US8 utero-vagínaís, metrítes e toda sorte de doenças
locats e grande pre!enati'fo. Drogerle Pacheco, Rio.J

princip.1s
Estedo.

Farmacia Esperança'A suA FARMACIA
Rua Cons. MO'fra 4 e 5 - FONB 1.5tt2

Entrega ii domicilio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EXIRa -lERRnORlftUOADE NA CHINA
lugar entre a rnagistratura de ShangaíRio, 1 (E.) - Teleqrama I direito,

como bem diz o tele- ri tório chinês, era iuuuuio pelo

I
dos, França, Inglaterra, uotan-.

aqui divulgado pela Agência grama eni apreço, adquirimo- nosso representante. Por aí po- da e Bélgica também particic•
Reuters, dá a notícia da pre-jlo por efeito de 1.11n tratado de demos aquilatar o que era êsse panam. do Tribunal chinês, pa- .
sença do embaixador Moniz I amizade, assinado entre os direito absurdo, explicauel pelo I ra julgamento de crimes con

Aração, na reunião dos

repre-I
dois países, no tempo em qu.f' atraso em que se manteve, até tra os seus filhos. Essee países

sentantes dos países que aban- ambos eram Império em sua a proclamação da República, o abandonaram, recentemente, o
danaram os direitos de extra- forma de govêrno. Por êsse tra- povo chinês - atrazo que é direito de extra-territorialiâa
-territorialuiaâe, na

China., tado,
o nosso cônsul em Shan- bem ver relativo eni relação à de, incompreensiveis num país

acrescentando que o Brasil era gai era juiz do Tribunal chinês marcha dos acontecnnentos no cuja evolução se p-rocessa dia'
o único país latino-americano

I
e qualquer crime

.

perpetrado Oriente. De resto, não estava- a dia, vertiginosamente, e que
na posse dêsse direito, adquiri- por chinês, na pessoa de súdi mos sós na posse dêsse direito é hoje uma República e um
do no tempo do Império. Êsse. to brasileiro, embora em ter· humilhante. Os Estados Uni- aliado.

I Vida Social, DIREITOS r.JE____ o Brasil abriu mao do seu

CôNSUL REGINALD Clínica médíco-cirürgíca do tKAZANJIAN �!;;�����s!��=��O!!·.Bem merecida é a hcrnena ALTA CIRURGiA ABDOMINAL: es-

r
• '1" tÔDlaR:O, vesícula, útero, ovãrtos,

gem que os amlgos e a o rrn ra- apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

II dores do sr. cônsul Reginald :::{�!���,Av�r?c:C�l!�N;':�ta-;e!t:�I:i:i,
Kazanjian lhe vão prestar na I dor e operação de Hemorroldcs e varl·

I
.

.

I
zes -- Pr-acturast aparelhos de gêsso,

próxima ôa- feira, ao meio dia , Opera nos RSpUllls de Florlanópolli!•
. no Lira Tênis,C.lube, po: mo ti I

Praça pere;�ne� ����elra, 10 -

t.vo da sua, proxima par tida pu- I Horãrlo: Das 14 às 16 horas, dlaria.,'ra O Ceara. mente..
S. S. grangeou geral estima, ""

pela maneira como trabalhou,
pela aproximação entre o seu

país e o nosso. O almoço de
despedida que lhe vai ser ofe
recido sob os auspicias do Ins
tituto Brasil-Estados Unidos
exprimirá o gráu elevado dessa
estima.
Na redação do ESTADO a

comissão promotora da horne
nagem colocou a lista de ade
sões, à disposição dos que de-

sej;������r��er�s�. C. P. U. ,.O Comandante do 14° Bata- ilhão de Caçadores comunica �

aos interessados que a instru- �Ição do Centro de Preparação IMilitar (C. P. M.) anexo ao �����������_�t:

referido Batalhão, terá início Os elementos colhidos pela Esta
hoje, às 18,30 horas, na Caser- tística Militar' são absolutaraeuk"
na do Tiro de Guerra 40, em secretos, e servem sómente a fiDí!

Florianópolis, onde deverão militares. Negar-se a fornecê-los 0$
mentir no ministrá-los constitue

comparecer todos os matrtcu- crime rigorosamente punido pelas.
lados. leis do Pafs. (D. E. M.).

....

üi
..

fiMA
....

H
..

ÕR·A··
...···········..�

É UMA DOENÇA
MUITO PERIG_OSA
PARA A FAMILIA
E PARA A RAÇA

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Ceci Com

pos de Farias, esposa do
conceituado farmacêutico sr,

José Augusto de Farias, pro
prietário da Farmácia Sem
to Agostinho;

O sr. Jorge Edgard Rietz
mann, contador;

o sr. Raul Esprndo ic , do
alto comércio de Itajaí;
a sra. Ena Pereira 'I'hâe

me;
o inteligente garotinho

Gilberto, filho do sr. Oscar
Pereira, comissário de nossa

Polícia Civil;
o nosso prezado conterrâ

neo sr. dr. Vilmar O. Dias,
lente catedrático do Insti
tuto de Educação.

,-?-'J f\ -�-vt:ç'2J
.

!fll� Os 'DonsjJar/idos""- .

SflÕ {J%igen!e,J·...

Máquinas de calcular e
quinas de escrever

. Para entrega imediata:
MACHADO & CIl!.
Rua João Pinto. 5

Florianópolis

Má·

Gentilezas:
A grácil srita. Helvetia

Wildi, em amável cartão,
agradeceu-nos a referência
ao seu natalício.

O nosso distinto conter
râneo, tenente Rui P. de
Morais, médico do Exército,
enviou-nos gentil cartão em

agradecimento à nota de
seu ailiversário.
Ao tentar esquivar-se às determl

nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela (J que é:
inimigo do Brasil. E para os inim í

gos do Brasil, a lei é inflexivel
(D. E. M.).

IEcos e Notícias I. Irzm:m,....,.b

,..
o presidente da Repúbli

ca assinou decreto-lei, crian
do, no quadro permanente
do Ministério da Fazenda,
14 cargos isoladas, de pro
vimento efetivo, de ajudan
te de tesoureiro.

- proteia
seus dentes no

o monumento a Mauá
Montevidéo, 1 (R.) - Foi inagurado nesta cidade, on

tem pela manhã, o monumento ao Visconde de Mauá. Durante
a solenidade, falaram numerosas per sonalidades do Uruguai e

Brasil. Ao pé do monumento, talhado em granito e bronze ..

luzia a seguinte e expressiva inscrição: «O Uruguai, ao insigne'
brasileiro, amigo dos Orientais, propulsor do progresso na Amê-
rica"».

As 'baixas americanas
Washington, 1 (R.) - Divulga-se que, desde o início,

da presente guerra, as fôrças armadas norte americanas perde
ram, entre mortos, feridos e desaparecidos, inclusive os cida-·
dãos internados em outros paises, 66.392 homens.

-- --- - _" ..:l_..�.Jjf!.,

!�!���� - d�lta!�!r����am!te, ruo-

mores segundo os quais se anuncia a invasão da Espanha pe
las tropas nazistas, cujo alto comando continúa a enviar mais
trens carregados de soldadcs para a. fronteira. : .. âiYCC·,?;,;;pã'Ü'u-cA...

�/ltIãI** Nada cativa tanto como um sorriso sadio, Por isso.
use o novo Creme Dental Gessy, que limpa e dá brilho
aos dentes e evita o mau hálito. Sua espuma de ação
ultra-penetrante protege de 3 modos o Ponto Vital.
a) combate as fermentações dos resíduos
alimentares; b) destrói os germes causa

dores da cárie; c) contendo leite de mago
nêaia, neutraliza o excesso de acidez, alem
de evitar o tártaro (pedra). Gcssy é 3 ve- Cllô4r
zes mais concentrado. Custa menos -
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O Conselho Nacional do Pe
tróleo, atendendo à diferênça
da densidade da gasolina, re

centemente chegada, à criação
do imposto de 9 centavos por
litro de álcool-anidro e os au

mentos verificados nos fretes
internacionais, aprovou a nova

tabela de preços máximos de
venda da mistura de gasolina e

álcool, que entraram em vigor
a partir de sábado. Para Porto
Alegre, Pelotas e Rio Grande, o
preço do litro passou a ser 2
cruzeiros e 27 centavos, en
quanto que no Rio de Janeiro
passou para 1 cruzeiro e 83
centavos.
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,Convocação de reservistas navais
Chamados às fileiras os reservistas de 18 a 40 anos

Rio, 1 (E.) Distribuido
pela Agência Nacional, os ves
pertinos estampam, com gran
de destaque, êste telegrama,
procedente de Fortaleza: "Se
rão convocados, de ordem su

perior, p�la_ (j'à,lAt'2..lJ..ll;l, do Por
co, os reservistas navais- o:e Sf>.·.

gunda e terceira categorias 'de
idade entre 18 e 40 anos.' A
apresentação dos marujos da
reserva nacional será efetuada
dentro de breves dias". "O
Globo", procurando colher me
lhores informes em torno dês
se despacho, adianta ter ouvi-

do, em círculos autorizados,que
a citada convocação se estende
por toda região norte, e não só
mente em relação ao Ceará.
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"':;ullIlrmando agoas, e t

o teleg!,3,l.'.,."'!'.i procedente de For- convocados sem mais demora,
"la1eza, que para aí transmiti- todos os 'r��servist�s navais

mos, sôbre a convocação dos de segunda I
e terceira cate

reservistas navais do norte do gorias, de idade de 18 a 40

país, o ministro da Marinha anos tudo de', acôrdo com o de
almirante Guilhem, para au� cretd recente- sôbre a convoca

mental' os efetivos das nossas ção. Adianta,-se que, _possivel
fôrças navais atendendo, as- mente, essa �:;onvocaçao se es

sim, às exigências criadas pela tenderá a out)�os pontos do ter

situação de guerra que atravss- ritório nacior.lal.

samos, acaba de exped_!r.jll�ll
ções às capita�

,-

dos portos
da zona norte, do Brasil, com

preendendl"J"'?o Amazonas até
Gandhi vai. passando bem

Londres, 1 (R.) - Durante o 19° dia de jejum volun
tário, o Mahtma Gandhi não apresentou alteração em seu es·

tado de saúde.

foi localizado o cometa
Caracas, 1 (U.P.; - O Observatório Astronômico local

informou que o diretor do mesmo, dr. Eduardo Roehl, localizou,
[á , o anunciado cometa «Mufioz Ferrada».

o novo presidente I
presidente d? República Orienta!

Montevidéu 1 - Hoje à tar- do Uruguai o sr. dr. Juan Jose
de tomará posse do cargo de Amezaga, recentemente eleito.

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


