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I\fIOSCOU, 2 (
FESAS EXTER
FRENTE DE B

Miami, 2 (U. P.) - O Jurí
Federal absolveu a escritora
Úrsula Parrot acusada de "re
laxação da lealdade e disciplina
das fôrças armadas" e de ter
ocultado um desertor, levando
em seu carro um soldado que
tinha fugido de um acampa
mento.

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

Rio, 2 (" Estado") - A polí
cia efetuou a bordo do vapor
espanhol "Cabo de Buena Es
peranza", a prisão de Charles.
A. Hertchingson, que se diz
norte-americano e que preten
dia viajar conduzindo 200 mil
cruzeiros em moeda brasileira;
o que está proibido por decreto
do Govêrno.------�-----�-

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Prestigia o Govêrno e as
ChlSS€S armadas, - ou serás Ium "quinta. eolauístu", (L.
D. N.). XXVUI I Florianópolis -- Terça-felre, 2 de Março de 1943 I H. 8761

o e.rtítíces do terror e da morte

Nova Iorque, 2 (U. P.) - A questão mais importante que
se discute agora em Berlim é saber quem é na realidade o co
mandante supremo na frente russa. Quase todos os círculos po
liticos e militares estão convencidos de que Hitler ganhou mui
to prestígio no Partido Nazista, pela sua boa retirada de inver
no, enquanto que a opinião pública o responsabiliza pelo fracas
so da ofensiva de verão, que conduziu ao desastre de Estalin
grado.

Os meios bem informados dizem que Hitler resolveu não
apresentar-se em público, em Berlim, no dia 30 de janeiro e em
Munich no dia 24 de fevereiro p. p., para não robustecer a cren-Iça popular de que abandonou o comando supremo, pois se êle

Ise tivesse apresentado nessas ocasiões, o povo poderia pergun
tar como conseguia Hitler fazer tal coisa, em momentos tão
perigosos, sendo comandante supremo.

Fez o serviço militar para o amigoRio, 2 (C. M.) - O auditor guindo receber até o respectivo
Darcy Roquete Vaz requereu a certificado de reservista. de prí-,
denuncia oferecida pela premo- meira categoria. O mais curio
toría da 2a Auditoria Regional, so é que Nunes Campos, protes
�ontra Manuel Nunes Campos e ta ignorar completamente a
Manuel Gomes, acusado.s de te-
rem tentado lesar o serviço mi- fraude, declarando haver se

litar. Segundo o inquérito poli- apresentado, certa vez, á Junta
cial militar procedido, Manoel de Revisão e Sorteio, e até so

Gomes apresentou-se ao 10 gru- licitado, posteriormente, uma

_:po de artilharia de costa para licença para servir na Fôrça
servir por Manuel Nunes Cam- Policial do Estado do Rio.
pos, que fôra sorteado. E com Em face do' recebimento da
falsa personalidade, tirou o denuncia os acusados serão
tempo regulamentar, conse- convenientemente processados.

Em nosso serviço telegráfico de
hoje figura uma notícia verdadei
ramente digna de salientar-se: a

criação em Londres elo Instituto
Latino-Americano, destinado a

incrementar as relações cultu
rais entre a Grã-Bretanha e os

países latinos elêste hemisfério.
Todas as atividades emprega

das nesse sentido serão sempre
olhadas com simpatia por aque
les que, sabendo ser patriotas,
não esquecem a função moral do
homem no vasto panorama do
Mundo. Os espíritos superiores
dí sttnguem-se, não por mesqui
nhas introversões jacobinas, mas,
por uma clara, ampla e harmo
niosa compreensão do humani s-
111.0 moral. Só êsse sentimento
cria a fraternidade entre os di
ferentes povos, e cuja amorteci
mento foi uma das causas da ter
rificante hecatombe a que hoje
assistimos.

Os Estados-Unidos vem fun-
dando "Institutos" que, neste ou

naquele país, laboram com o fito
de despertar, entre cada um de
les e a grande República do NOl'
te, um intercâmbio de idéias e

sugestões capazes de os irmanar,
através da história, na funda
mentação de uma paz que resulte
sagrada e, -

P9r que não? - in
violável, porquanto a essência sua
consiste na fraternal compreensão
das gentes.
Pelos visas, a velha, austera e

heróica Albião quer imitar os

desígnios de Tio Sam. Não lhe
regatearemos aplausos ao inten
to, que é humano e nobilíssimo.
Agora mesmo, a pátria de Chur
chill deu aos demais povos um

exemplo de fulgurante projeção
- resistindo ao pêso diabólico da
maquinária bélica dos nazi-fascis
tas. Um povo que sabe ser heróico
tem todo o direito de trabalhar
por uma paz profundamente hu
mana e justa. Um dos fautores d is
so é a amizade, baseada na com

preensão mútua, entre os países
que se destinam à obra da recons

trução do Mundo.
O Brasil bem compreende essa

iniciativa. Pode-se, mesmo, dizer
que êle a pratica da mais elogio
sa maneira. Ainda na semana pas
sada, inaugurou-se uma praça en

tre duas cidades na fronteira uru

guaio-brasileira, que ficou sendo
um traço-de-união entre os dois
povos amigos - e amigos como
os que mais o sejam.

Dvem ter sido publicadas on- val, deixar suas residências, soo
tem, no Rio, as instruções po- pena de prisão. A carteira de
Iiciaís relativas aos festejos' identidade será elemento da
carnavalscos. Sabe-se que ela maior utilidade para os que
contém, entre as medidas a se- queiram participar dos folgue
rem observadas durante o Car- dos. Quanto aos menores, as

naval,a proibição de certas pra- providências são as indicadas
xes, que não se justificariam no na portaria que recentemente
momento atual. Assim, só de- publicou o Juizo competente.
pois do dia 4 do corrente, será
permitido que os bailes carna-
valescos se prolonguem das 10 Ihoras da noite às 4 da manhã. . PROF. BARREIROS FILHO
É proibido o uso de máscaras (Consu 1 tas de portu "

durante o Carnaval, assim co- guês. aulas de língua
mo rostos pintados, alterando e letras vernáculas, cor-
a fisionomia, e o uso de lança- reção de trabalhos es-

perfumes, tanto nos bailes co- cr.itos) Imo nas ruas. Determina, ainda,
a portaria em questão que os

I
."

súditos do Eixo não poderão, Comprai na CP SA MISCE /

durante os três dias do Carna- LÂNEA é saber ecnrtomivar '

......�w..�..w_ _ -N-.._-_·_-_·.-_·_ ·_-_-.-_-.-_..·.-.·.·.·.-.- - _

LONDRES? 2 (U. P.) .. O RÁDIO DE MOSCOU, EM TELEGRAMA DE ESTOCOLMO, ANUNCIA QUE HEINRICH HIMMLER,
CHEFE DA GESTAPO, ORDENOU AOS SEUS HOMENS QUE SUPRIMAM bfSEM PIEDADE�' QUALQUER RESISTÊNCIA NOS
PAíSES OCUPADOS "AINDA QUE SEJA PELA EXECUÇÃO EM MASSA DOS SABOTADORES, SE NECESSÁRIO". O RÁDIO
DE MOSCOU ACRESCENTA_ QUE .ÂS_ INS1]lUÇÕES ENTREGUES ÀS AUTORIDADES ALEMÃS. DIZEM _ QUE "SóMENTE

PELO TERROR PODEREMOS MANTER SUBJUGADAS ESSAS NACõES ESCRAVAS".. 3

Nova pOlicia
Genebra,2 (R.) - A emisso

ra de Vichí anunciou a forma
ção da nova fôrça policial fran
cesa, "destinada a proteger as
colheitas da França contra a

sabotagem, roubo e incêndio" .

Von Rommel está ferido
-

nao
Argel, 2 (R.) - Os rumores a respeito de que o marechal

Rommel estava ferido, divulgados no continente europeu, fo
ram desmentidos agora por uma carta encontrada em poder de
um oficial capturado durante as recentes batalhas no sul da Tu
nisia. A carta, data de 22 de fevereiro, diz: "Nos últimos pou
cos dias, o marechal Rommel, que está comandando esta área,
nos visitou duas vezes" .

Reconhecem o avanço dos aliados
Zurique, 2 (R.) - A rádio de Berlim anunciou que as tropas

aliadas avançaram na Tunísia. "Grupos de tanques brítânícos
e americanos, disse o locutor, penetraram na região, que, na
semana passada, foi cenário da derrota de três divisões ameri
canas. Os norte-americanos, operando na direção de Casserine,
canhonearam o noroéste do passo do mesmo nome, que foi
evacuado pelas tropas "eixistas" em dias anteriores".
.- _ _ a _ w•••••_._ _•••••••••••••••••••••••••_._._....

A situação de Orei e Poltava
Moscou, 2 (U.P.) -Poltava e OreI, duas importantes cida

des fortificadas, situadas respectivamente, na ala esquerda e di
reita da extensa frente de batalha, estão a ponto de caír em

poder dos russos. As vanguardas soviéticas já estão atacando,
embóra com pequenas forças, as principais defesas externas
das duas referidas cidades. Acredita-se que a qualquer mo
mento os russos desencadearão fulminante ofensiva para Ii
quidar a resistência alemã em OreI e Poltava.
..e �

Extraíram-lhe a bala do
-

coracao,

Mocou, 2 (R.)-Um soldado russo foi salvo após ter sido ex
traida uma bala do seu coração. O paciente fora conduzido a um

hospital de campanha, onde o cirurgião Bodliney resolveu reali
zar a ousada operação sem anestesia local. Afastando duas cos
telas, o cirurgião extraiu do coração um pedaço de metal de
cerca de 28 gramas de peso e costurou a região cardíaca atin
gida. A operação não durou mais de 10 minutos.
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o PRATO DO DIA
PUDIM DE MAÇÃS - Co

zinhe oito maçãs picadas e com

casca com 20, grs. de açucar
e meia lava de baunilha.
Depois de ms cias, passe-as pe

la pe-neira. Passe também pela,
peneira 250 grs. de biscoitos,

Alugam-(!e Tr
ê

s CIJ.SIlI'I à ':paJitos" amolecidos em leite __I) rua Ca mbo Junte uma colher de mant ei-e-
ríú s/o; contando cada uma ga, passas, seis gemas e quatro
dois pavimentos, te n.ío cada I claras.casa 5 quartos,. �alt\ de [an Deite em tórma caramelada>

\
tnr , se la de visíta, g a re ge 'e leve ao forno.
quintal, galiulielru, 3 ínsta-] .......·�.......'.J',.,.....--'-'-·.-,-.....-....- ........w....- ........

rações sanitárias, tanque de Mllhoes para a guerra
lavar roupa, instalações de Washington, 2 (R.) - A Câ-�
radio e telefone em butidas , mara dos Representar.tes aprovou
etc. 'I'ratar com o pr o pr

í

e- o crédito especial para cobrir
Destruidas as suas casas por bombas alemãs, essa. cr ian- táríe, Dr. Agripa de Ce stro deficiências de verbas, no total

ças foram acomodadas numa famosa catedre l inglesa. Pessoas Faria, à Rua Vitor Me ireles de 6.29tS.OOO.OOO de dôlares..caridosas das vizinhanças ofereceram-lhes camas, roupas e brin- n° 24, 'Consultório médico.' 90 % dos quais serão desviados,
quedos. - (Cliché do B. N. S. para .0 Estado» ). . Telefone n° - 14QS. diretamente para fins de guer-

52 V-37 ra.

o Vice-Presidente Wallace, em
carta dirigida ao "San Luis Post
Dispatch", que foi reproduzida e
comentada na imprensa desta ca
pital, chama a atenção para a quino
ta-coluna da paz ", É possível que o
Eixo - diz o popular político nor
te-amer-icano, - depois de haver
sido totalmente derrotado militar
quando se refere aos membros da
quinta-coluna de forma tal que che-
gue a ganhar a paz". _

Evidentemente o sr. Wallace, -=================='::.!.-�========:quando se refee aos membros da
quinta-coluna, não procura chamar
a atenção da polícia para esta ou
aquela atividade subversiva. Visa,
sobretudo, uma política suspeita que
está tomando corpo e forma sob a
aparência de um debate perfeita
mente normal. Nos meios de Was·
hington dá-se às palavras do sr.
Wallace uma interpretação bem cla
ra. Sem dúvida a ofensiva nazista
de paz é feita na esperança de imo
pressionar, dentro das democracias
as pessoas que se deixam assustar
'pelo fantasma vermelho. Essas pes
soas não se lembram de que Hitler,
que sempre vive a pregar a luta.

contra a Rússia Soviética, não tre
pidou em aliar-se a Stalin quando
julgou que assim poderia ganhar a
guerra. Porque se os exércitos de
Hitler não tivessem sido precedidos
de uma colossal campanha de mis
tificações e mentiras, que fomentou
as traições, o derrotismo e as f'ra
quezas, a Linha Maginot, a-pesar-de
sua falsa concepção defensiva, teria
mesmo assim demonstrado a sua
eficiência. Porque, se quem volteou
a linha Maginot foram os alemães,
certos franceses a tinham antes ata
cado pela retaguarda. .. E a linha
Maginot não é mais do que um
símbolo que não se detém no Conti
nente europeu.
Militarmente, toda a gente já re

conhece hoje, mesmo em Berlim.
que os alemães não podem ganhar
a guerra. Mas os alemães ainda lu
tam para a não perderem politica
mente - ainda que se afunde o na
zismo. E, para tal, não lhes faltam
cúmplices no mundo. _

É a êsses cúmplices que se refere,
sem dúvida, o sr. WaIIàce.
(Comentário da Inter-Americana

escrito em Washington, especial pa
ra O ESTADO).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

•
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! SE�AS :: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores :i'
' fábricas do país, são encontradas nos balcães da i

: Casa SANTA ROSA :4) Diariamente recebemos novidades • ª

:' RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514, : I í.��••••••••••••••••••••••••••••••••••• -p---------------:"!Al�t."!'"E47:

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

TQl. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

Anúncios mediante contráto I
Os originais, mesmo não pu-

I bJicados, não serão devolvi
dos.

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

TóPICOS & COMENTÁRIOS
QUINTA COLUNA DA PAZ

Camisas, Gravatas, Pijamea,
Meias das melhores, pelos menores
preços 8Ó na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, :12. "p��'_'

o seu lar uma Catedral�é

--

THE LONDON ASSURANCE

IA NOSSA SECÇÃO�
I o PENSAl\'IENTO DO DIA

uE' mais vergonhoso descon
fiar dos próprios amigos do que-
ser enganado r o r êles" - La'
Rcchetoucauld.

e

era, SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

L. ALMEIDA Rua Artista Bittencourt.I8

Machado & (ia.

A aquisição de Obrigações de guerra
Rio, 2 (Estado) - O Presidente da República assinou

decreto-lei estabelecendo novas normas sobre o recolhimento
compulsaria para a aquisição das obrigações de guerra pelos
segurados dos Institutos e Caixas de Aposentadoria 'e Pensões.
De acordo com êsse ato, os recolhimentos deverão ser feitos a

partir de julho do corrente ano, correspondendo aos descontos
efetuados nos salários relativos ao mesmo mês. O desconto de
3 % incidirá sôbre o salário de contribuição, ressalvadas as

isenções previstas nos decretos anteriores. A arrecadação será
feita por meio de selo adesivo,

í

mpresso pela Casa da Moeda,
especialmente para êsse fim .

Dr, Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Seballtião. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'I anos na Clinica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Kon.ietzoy. de Hamburgo, e Schmieden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estimago. intestino delgado e grosso.
Ogado e vias biliares, seios, útero. ovários. rins. prostata e bexi!!a.bérnias, hidrocele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulaçoes.
E encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia, na Casa de
SaQde São Sebastião. tel 1.153 Das 15 às 18 da tarde, à Rua Fernanda
Machado .! tell. 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

-

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico 'NILO LAUS
Hoje e em.nhã será e sua preferida

Drogas nacionai, e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumariu.--Artigos de borrlch,.

Garante-se a exata observ6ncia no receituário médica

PRE<;'OS MODiCaS
R. Cons. Mafra4 e 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

Agências e

Representacões
e

C.I.. pOltal - 31
Ruo João Plnlo - 5

FLORIANÓPOLIS

A ANEDOTA DO DIA
- Seu Juvéncio, olhe, aqui r

Acabo de salvar sua mulher de.'
morrer afogada !

- Ora, mais q ue mania tem
você de se meter onde não é
chamado ...

I
1

. í.
I

Sub-,agent$l nOI principgi,
munc!piol do Eitado .

17P.

A Estatística l\1m�ar, destinada b

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos 05

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

\�E!nea a intensidade do calor.
sem quebrar a linha da elegãnCia!,'�'�<
t grave êrro Você admitir que o calor ex-

cessívo possa justificá-lo por cruzar as ruas da •

cidade em desalinho, descutdadameste trajado. };
.

Você esquece que o verão não é inimigo �1do decõro ou da elegância.
Especialmente agora, quando a ALFAIA

TARIA BRITO, recentemente aberta. está exe
cutando. com nolavel perfeição. ternos leves,
cômodos, distintos.

_..........

Oficina Técnica
«ROYAL»

'

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 & Cia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. I I ,�a produção bélica de Colônia� ,• J i! I Londres, (R.) - Os apare- passado, a cargo de mil apare-
.

t'
lhos empenhados no ataque à lhos, foram destruidas umas

Colônia, na noite de 26 de feve- 250 fábricas na cidade de Colô-
,. --

reiro, despejaram a maior n ia. Por outro lado, calcula-se
Ei\I PONTA GROSSA quantidade das bombas de qua- que agora os projéteis brítâní-

O Ferroviário, ele Curitiba, ven- tro e duas toneladas sôbre as cos completaram a tarefa, re-ceu o Operário, ele Ponta Grossa, f' J
•

a .mcas de motores "Diesel" 8 duzindo a zero a produção bépor 3 a 2,
as usinas que produzem muni- lica da localidade atacada.
ção. Os aviadores informaram Em fontes autorizadas se diz
haver observado gigantescos que os alemães atribuem espe
incêndios' nos locais onde ex- cial importância ao restabele
plod.iram as bombas, cuja ação cimento da capacidade produtí
era tão violenta que o desloca- va ela capital da Renância
mento de ar era registado pelos posto que deram preferência às
aviadores, embora voassem à obras ele reperação de suas fá
grande altura. Milhares e mi- bricas,
Ihares ele projéteis incendiários Embóra grande parte da po
foram disseminados sôbre vas- pulação de Colônia tenha sido
ta zona, de tal f'órrna que os si- evacuada, calcula-se que ainda
nístros alcançaram proporções um milhão de pessoas residem
gigantescas. Os tripulantes da al í. O ataque da noite de 26
frota aérea também manifesta- de fevereiro à capital da Re
ram haver notado várias explo- nância é o de número 113, o
sões de extraordinário poder, que a torna o objetivo mais
acreditando êles que por certo bombardeado da Europa. O úl

meado comandante elo cornan- atingiram depósitos de muni- timo ataque dirigido a Colônia
do de Bombardeadores da nova ções e de combustível. foi realizado na noite de 14 do

Durante a incursão do verão mesmo mês.

'�':>I,r....,;.::::.."'".;,,:?������-ê!'��::;.;f�"'...>I
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P?LA CO.:NTAGEM DE 1 a O, O

I
dres se equivaleram em ações, mau-SAO PAULO BAQUEOU FHEN- tendo um ritmo de jogo rapido.

TE AO ATLÉTICO MINEIRO Nesse primeiro tempo, viu-se uma
Belo Horizonte, 1 - (Especial) I Portugueza entusiasta, pronta nas

- O prél io interestadual Atlético ações e que se agigantava em carn
x São Paulo, despertou vivamente po, igualando-se em ludo ao seu ad
a atenção do mundo esportivo des- versúrio, E quem tivesse assistido
ta capital, tanto assim que, momen- a essa primeira parte da partida
tos anles de ser iniciado o gran- não poderia prever uma contagen{de enconlro, o estádio "Antonio dc? a 4 f'avoravel ao Flamengo.
Carlos" apresentava um aspecto Mas, na etapa final, os locais, sob
encantador, com as suas dependên- a influência de vários fautores cori
das tomadas por uma assistência uários, tais como fi "má sorte" que
numerosa. os perseguia e a atuação comprorne-
De U111 moela geral, pode-se dizer terlor.r do árbitro, cederam terreno

que Atlético e São Paulo propor- dei:·:ando·se vencer por uma co nta
clonaram ao inumeroso publico gern ingrata.
que compareceu ao estádio de Lour- Se os lusos mantivessem no 2°
des uma luta que teria agradado le1lJllO, o mesmo "traín" de jogo
mais, se maior fosse o numero ele sustentado na Fase inicial, por certo
lentos, porque oportunidades para outro seria o "placarrl".
que o "())lacard" se elevasse não Dos tentos feitos pelo Flamengo,
Faltaram. Entretanto, os momentos dois deles foram feitos em legitimo
assustadores porque passaram vá- impedimento, o que rlevc ser assina
rias vezes as duas melas, ficaram bH]O como prova da ação falha do
só em ameaças. Um tento Iavorá- árbi lro que pecou repetidamente, em
vel ao bi-campeão mineiro foi o prejuizo da Por l nguez a. Xavier,
que Ji1arCOu o "placarcl". Conta- ponteiro direi lo dos locais, por
ge111 pequena para uma peleja 1110- exemplo, foi escandalosamente der
vimentadu, a qual não faltaram rubado na área penal dos visitantes, organização. O vice-marechal
lances empolgantes que p uzei-am ·pelo zagueiro Domingos, sem que o do Ar. Cunnínghan, da R. A. F.,
ínumeras vezes em perigo os dois árbitro Mário Viana punisse a falta. em consequência dessa opera-arcos. Doutra feita, Arturzi nho foi cal-
Houve entus iasmo de parle a çado por Milton e caiu na úrea, fi- ção, que visa unificar as opera-

parte, vontade ele vencer e alguns cando até parado no local da f'al ta, ções aéreas aliadas no teatro
lances que chegaram a fazer vr- 0. juiz" que não .podia deixar de pu- de guerra norte-africano, pas
hrar a numerosa massa espectado- l:,'� a w;,t:, assinalou-a, 51111, mas,! SOU a desempenhar as funçõesaa. fOI a da at ea . . .

de cornand t d
.

_ O un ic o tento elo prél io foi - Os tenlos elo Flamenzo foram e comanaan 'e OS serviços au-
. assinalado aos 3:) minulos da el a- marcados por Pcr ilo (2)," Zizinho xiliares aéreos, em terra.
pa final. Evaridro, apoderando-se (2), rlagri (2) e Vcvé. Os pontos da

---

da pelota, no meio do gramado, Portugueza foram assinalados por Per(a�a Gordurachutou alto em direcão á mela Xavier (2) e Artnrzinho.
sanl;�1l1lina. o couro encobriu o ar- - ° quadro elo Flamengo atual!
queira King, aninhando-se mansa- assim organizado: Jurandir (depois
mente no arco visitante! Luiz), Domingos e Niltori, Biguá,
-A impressão deixada pelo tri- Volante (depois Jaime) e Quir ino,

color naulista foi Lôa exibindo-se Nilo, Zizinho, Pcrilo, Sardinha (de
á allui�a das suas poss'ibilidades. É pois lVIagri) e Veyé.
verdade que o esquadrão visitante
não teve o concurso de Leonidas,
Valdemar, Remo e Zaclis. Mas, ape
sar ela ausencia desses titulares, a

sua exibição imprcssionou pelo en

túsiasuro e dinamismo dos seus ho
mens. King, a não ser a falha que
redundou no unico tento da j arde,
praticou um punhado ele otirnos
encaixes, enquanto a zaga .teve pa
pel saliente. A linh.a mecha. teve
em Noronha a sua f igura mais cles- Juiz - Alfredo Cesário - Renda
tacada. Destacaram-se na vauguar- - '17 mil cruzeiros.
da : 'I'cixeir inha e Américo. Par
dal, ólimamente marcado por Bigo
de, pouco apareceu.

_ O quadro local disputou uma

grande partida, lcvand?-se em

conta que jogou a etapa fmal �om
10 homens apenas, pois o arbltro
expulsou do gl'amaclo o centro-mé
dio Hemetério.
Kafunga realizou formidaveis de

fesas; Evandl'o, foi Ul�1 grande z,:-'1-
gueiro e Bigode, a maJOr revelaçao
do futeból mineiro .de todos os

tempos, esteve simplesmenle sober
bo quer como médio de ala, quer
comandando a ofensiva atleticana.
Foi, inegavelmente, o maior espe
táculo da sensacional tarde espor
tiva. Na linha de frente aparece
ram Tião Hamilton e Rezende.

_ Os dois quaci.rDs jogaram obe
decendo á seguinte constituição:
S.�O PAULO - King, Florindo e

Piolim Loja, Noronha e Silva,
Bazzon'i, Luizinho, Al11é\'i�0, Tei
xeirinha e Pardal - ATLETICO
Kafunga, Eva,ndro e RaJ�1�s, Bifl,od.e
(depois Nicolal Hemeteno e Cafl
fa Hamilton, Neisses, Tião (depois
Bi'gode), Nicola (depois Tião) e

Rezende.
_ A p'artida foi dirigida 1?elo

juiz paulista José AlexandrIno,
cuja atuflção nada deixou a dese
jar.

EM RIU NEGRO
O Grémio Riugrandense, de H ia

Negro, abateu o União Campo Ale
gre, campeão de Ponta Grossa, pela
contagem ele 5 a 2.
�"p.�.p�·.-"or,�_""_"'.�-.r""-wJ

URU��acão do ccman
do (ija!i iOf(aS aéreas
Londres, 2 (R.) - As fôrças

aéreas dos Estados Unidos, da
R. A. F'. e de outras potências
aliadas, que operam na frente
norte-africana, acabam de ser
reunidas numa só fôrça, que foi
posta sob o comando do major-
general Carl Spaatz, da aviação
norte-americana. O major-ge
neral James Doolitle foi no-

Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hallywood. Pôde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
EM PORTO ALEGRE

Em disputa do "torneio triangu
lar jogaram ante-ontem, em Porto
Alegre, os clássicos rivais do f'ute
ból mineiro - Internacional e Gre
mio.
Fazendo alarde de sua alta classe,

o Internacional abateu seu antago
nista pela dilatada contagem de 5 a
1.

Um médico da Ca'iifornia que atende
8S Estrelas de Cinema de Hollywood
àesC'obriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antíestétíca. Esta descoberta chamada
F01'Rnode dissolve a gordura de um

modo seguro e rápido. Comece a per
der peso na primeira semana e 111UitOS
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia, Formode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

rígura atraente, de modo que possa pa
iecer e sentir-se 10 anos mais jovem.
FOi'mode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra, Peça Formode, hoje mesmo, em
cuaiauer farmácia, A nossa garantia é
á sua maior proteção.
DistA. S. I. P. Caixa .Pusíal 3786 - Rio

EM SÃO LOURENÇO
Inaugurando o "Es!ádio Munici

pal" o América, do Ibo, abateu o
Sã·,) 10urenço, da cidade de igual
nome, pela alta contagem de 9 aO,
lentos de Cesar (5), Edgar, Lima,
Jorginho e Geraldino. :::�: '::;'::'::OTA, UMA ICATÁSTROFE

Comentários telegráficos de �
origem suiça afirmam o firme
propósito dos alemães de recor
rerem a todos os meios antes
de darem como liquidada a der
rota. Indicam os meios oficiais
germânicos que na hipótese de
um fracasso total e definitivo,
Hitler lançará mão dos gases
asfixiantes que apenas repre
sentarão o papel de destruido
res e afinal, de epilogo da ca

tastrofe. Os ingleses conhecem
,perfeitamente a fibra dos na

zistas em matéria de barbaris
mo e selvageria e, naturalmen
te, não descuraram desse as

sunto. Se forem usados os ga
ses, dentro de pouco tempo a

Alemanha voará pelos ares, ví
tima de seus próprios desatinos
e de suas próprias inconciên
cias. (C. E. C. - Exclusivo de
O Estado).

EM FRIBURGO
O quaelro ele resenas do Botafo·

go, da capital ela República, venceu
o selecionado "Fla-Flú", ele Fribur
go, por 3 a 2.

EM BARRA DO PJRAí
O Olarül. do Rio, derrotou o Cen

tral, da Harra elo Pirai, pela eonta
gem de 2 a 1.

EM SÃO GONÇALO
Vencendo o Metalúrgico, de São

Gonçalo, por 3 a 1, o Roial, de Bar
ra do Pirai, conquistou o honroso
jitulo ele campeão elo Estado elo Rio
de Janeiro.

EM BUENOS AIRES
O Racing, de Buenos Aires, aba

leu o Nacional, de Montevidéu, por
3 a 1.

EM TERESOPOLIS
O Vasco da Gama, do Rio, venceu

a seleção de Teresopolis pela alta
contagem de 7 a 1.o FLAMENGO ESTREOU AUSPI

CIOSAMENTE EM SÃO PAULO
Silo Paulo, 1 - O jogo interesta· E:Jil SANTOS

dual ele ontem terminou com a jus· Sáhado, à noite, Santos e Ipiran-
ta vitória do Flamengo sôbre H ga empataram pela contagem de 2
Portugueza de Esportes, mas por ri 2. - Ante·ontem, a Portuguesa
uma C'onlngcl11 que não reflete em SaJltísta derrotou o Jabaquara por
absol11to o andamento· da peleja. .[ a 3.
Foi U111 prélio que agradou pela

movimenlação e dinamismo dos jo
garlo,'cs em campo, principalmente
110 10 tempo, quando os dois QU:1-

(ASA Dt MORADIA
Aluga-se uma, (rua Bocaiuva

n' 220, com 5 quartos, 3 salas,
banheiro com água fria e quen
te, garàge. etc, Tratar no Largo
Fagundes, n. lO.
112

EM CURITIBA
O Brasil empatou com o Atlético

pela contagem de O a O. 10 vs alt.-6

Prisioneiros nazistas feridos recebem os cuidados médic.os
de cirurgiões e enfermeiras franceses num hospital. na Tunísi�.
Nesse setor de combate, os norte-americanos e france�es real�-·
zam. conjuntamente, uma grande ofensiva contra as tropas ei-

xistas. (Foto d� Inter-Arner ican a tiar a «O Estado' ).

E VERNIZES

OLEO DE LINHAÇA "DOG"

Em lotas de 17 quilos e tómberes de 190 quilos

Predu tos da:

Indústria de Oleos, Tinias e

Vernizes Ltda.
Fábrica: TIJUCAS Escrt: Florionópo lis

r. Tiradentes 14'50b
C. Postal 22

.

106 15valt-4

MARIBEL
o único que costura com c6r
te próprio e se responsabiliza,

sob garantia, pelos
serviços executados. VESTIDOS(A T E L 1 E R )

ENXOVAIS FANTASIAS e outros trabalhos concernentes
ao �Qmo. Ultimas novidades em Figurinos

Praça 15 de Novembro, 23-A
5 v. alt - 599 Moreira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis CI be Dois grandes bailes- sábado, 5 e segunda,..leira, 8.
Cr. $ 30,00.�lesas à venda na Relojoaria Moriiz:

----Ingresso piH'a sócios: talão de março. Ingressos avulsos: Cr. $ 50,00.----

ft apoteótica recepção do coronei Magalhães Barata no Pará
I'�� .....<:::.:>:.: ..

Belcm, (Do Correspondente Espe-I visto
em todo o país. Foi lima ver

oíal Amorim Parga, por via aérea) dadeira apoteoze a manifestação que
- A chegada do Coronel Magalhães o povo paràerisc prestou ao seu

Barata a esta capital, para assumir querido interventor, que retorna ao

o cargo de inte-rventor do Estado, govêrrio de sua le1T�1 natal no mo

constituiu espetáculo sem precedeu- mento exato cru que eh mais ncces

tes D2, história do Pará e raramente si ta do dinamismo, da del·js�i(), capa-

('jrj,;(!<.! adll1ini�jl'êli i ·.'a que caracte-. i'UR<; de Belém, para conter a mul-, era saudado por mulheres e crían-,
riza o bravo 111 II ii.ar, �larlas as tare-! [i�ã() de paràcnscs que queria, a UI:1 ças;. e? à esql�erda, um aspecto f?
Ias que lhe cabe realizar no plano 50 tempo, prestar ao popular chefe togrúf ico colhido defronte cio Pala
geral da nossa cooperação com as I as homenagens das "boas-vindas", A cio do Govêrno; e, finalmente, nu

.\' açôcs l;nirlas para a derrota def'i- direita, aparece o coronel Maga- medalhão, o interventor, em atitu
ni ti,:;;> do '.' Eixo�'. Como se vê na Ilhães Barata, quando, a pé, pela rua, de de reconhecimento às hornena-

.

gravura acnnu. f'oram ncqucnas as
.

geris do seu p.ovo.
--

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica. �,

Aaente em f"lorianópolia
CAMPOS LOBO & en. - Rua Felipe Scbmidt, n: 39

Caixa Posta] n. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. «ALIANÇA.

I
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. lTA,J1\.Í,.
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

��===:::::::=::===�
O Jn�!.��I!!�a_ ��ejo!�LY�!te�m!�!!� Ro iibert P. Posto, desapareceu durante o ataq,ue do dia 26 à gran

de base nazista de Wilhelmshaven. Trata-se do correspondente, 1
nesta capital, do cNew York Times», que fs aia p ar t e da

tur-IIma dos correspondentes de guerra que ultimamente têm acorn-'
panhado os pilotos dos bombardeadores da «RAF. nos ataques
ao territorio germânico.

Sabe se que dois homens se atiraram de paraquedas do =������������������������...;
avião em que viajavam depois de atingido pelo fogo das bate
rias anti-aéreas nazistas Contudo, ignora-se a identidade dês
ses dois homens. que muito provavelmente se salvaram.

1 CD!Ilpan�ia
Fund�dlJ em 1870 - Séde: BAIA,

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19 tl

Capital Realizado Cr $ s.ooo.000 /'0
Reservas, mais de c $ 59000.DOn,ao
Responsabilidades assumidas, • $ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834,9!}
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313.52
Bens de raiz. (prédios e terrenos) • $ 23.742657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra
.

Baía»« Aliança

GABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
.cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às I( e das 1ft às IS horas

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

�loJé�tiaB dos rins e cor�c���---ll•

o l'ONtCARDIUM tônico dos rins e do coraçto limp·,; II

bexígs, 08 rlns, 8.S nefr!tell, areías, CÓl!CIlS renais; aum=-te 31;

urinas. Ttra as Inchações dos pés e rosto, bídropsías, f.ltll de
li r, nalpítações, dôres do coração, liSIDIi, bronquite asmét ca,
artêrto-esclerose,

Remédio

Dê-lhos desde pe
quenes, para que
os seus dentes
cresçam lindos e

sãos, e cuando
grandes lho agru
decerão. Limpa,
refresca a dá es- l>-<-;""_�
plendor.

Lega-

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITOR!O: rua Deodoro. u' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Porta Hotel.

apartamento 112
C. Postal, 110 Fone. 1277

das senhoras

I
II

Ii

E' o tônico ütero-ovsrto SEDANTOL que restltue li saüde
perdIda pela anernía, palidez, magreza, fastio, flôres brancss.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
&11 hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades .das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especltíco

contra bídropaíes, pés inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das velas e artérias, bronquite asmãttca,

lesões, cansaço, urinas escassas e dôres no coração, pontadas
nos rln. e Inchações.

Aos fracos (� cou valescentes
Devem usar o STEf'OLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
Mas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e 01\8 costas, pernas fraca!',
língua. suja. Para fi neurastenia, o deeãnímo e a dispepsia, a

convalescença é raplda.
�ífiii8 - Reumattsmo.

SPIROf'HETINA é usada Das moléstias do sangue, slmls,
eczemas, tumores, darthroa, espinhas, Iístulas, purgaçõea Ierl
das, CHucros, eserétulae, reumatismo.

_ Único depuratívo que límpa o corpo, tonifica e engorda.
Depo.Itaríaa: todas 8S drogarias de Silo Paulo e Rio.

As autoridades responsáveis pela-

I
fiel execução das Estatísticas Mili
\ares podem exigir, sempre que ho_
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada ia..
formante prove o que declaro li. �
má-fé constitue crime contra a ••
(uranca nacional. (D. E. M.).

Visite, sem compromisso, as novas instalacões da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edííícíc onde fu�cionou o Banco do Brasil,

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

1

AS SENHORAS DEVEnf. USAR
Em sue toílette intima somente o MEIGYPAN, de

grande poder higlenlco. contra moles is! c' ntegtosaa
euspettas, irritaçÕf'8 corrlmentos. molés

tisi utero-vegtnaís, menltes e toda sorte de doenças
Iocaís e grande pre�er""lltlvo. Drogerta Pacheco, Rio.

J. Eugênio Müller Filho e Oscar José Müller
ADVOGADOS

Fôro
RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO.

em geral. Processos em todos os Minlsterios.
Iização de jazidas, aguas mlne rals e quédas

dágua, Naturalizações .

\
>í

COMPANHIA DE SEGUROS «SACiRES»
Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Art. Bitencourt 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;'" ��Pilotos de West Point"Crédito Mútuo Predial

Propdetários: J. Moreira & (ia.
S de Fevereiro

Foi entregue aos ;Hestam'S'a9 Hílda e Ivaldo Brasil,
resl tentes em Flortenó, o!i>:, possuidoras

da caderneta n. 12.751, contem pladas no sorteio de 4
de fevereiro de 19B, com o premio maior, em merca

do r í

as , no valor de Crs. $6.250.0U.
4 de Mar(o

Mais um formidável sorteio re aliz a rá fi Crédito Mú
tuo Predial, no dia 18 de Feverelro (õa.Ieíra),

com prémios no valor de

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

fi e O () ro Preto nO 13.
�--�MR u.__a.BZa.__mm__BBBmmB� a5aDmn__ aaa

IliJiiIi& ri

Consultas médicas gi átis
Contrihuição mensal ansnas Cc. $2.00

����� Aa9iULW!U&J1tlZQ �•.

Três pilotos que acab arn de receber sua graduação na

Academia Militar de West Point, nos EE UU. ostentam,
orgulhosos, as insígnias d a aviação. (F'o to dá Inter-Americana

para «O Estado»).

TBE lONDOH iHSUR.AHCE (O. LID.

_A atebrina como substituto do
combate à malária

s LANCASHIRE
Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

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

Outro
iI_

cái em Portugal

- �

QUHIHIO no
.Il,

Washington - (Serviço Es- côpo dar forma concreta às
pecial da Inter-Americana pa- contribuições dos Estados-Uni
ra O ESTADO) - A ciência! dos, no que diz respeito ao pro
médica e a capacidade produ-j grama inter-ámericano de saú
tora dos Estados-Unidos con- de e saneamento ,tornou-se,
gregaram suas forças, para o quiçá, o maior comprador do
combate à malaria, na Améri- produto sintético, figurando em
ca Tropical, ministrando a es- importância, logo após o exér
ta um fornecimento cada vez cito dos Estados-Unidos.
maior de Atebrína - um pro- Quando os senhores da guer
duto que é a resposta dada pe- ra nipônicos assaltaram as ln
los químicos à escassez do qui- dias Orientais Neerlandesas,
nino, decorrente. das conse- eliminando a maior parte do
quências acarretadas p e I a abastecimento de quinino do
.guerra . mundo, os Estados - Unidos

A Atebrina - assim como a eram detentores de uma grande
borracha sintética - nasceu quantidade do produto natural.
da magía dos tubos de ensaio Esta, entretanto, diminuiu, em
dos laboratórios de Química, relativa importância, à medida
no momento oportuno, parai que aumentava a procura de
prestar um serviço extraordí- drógas para o combate à malá
nário à América, nesta situa- ria, ao propagar-se a guerra às
ção de emergência, ocasionada frentes tropicais do sul do Pa
pela perda de fontes de grande cífico, à África e à Ásia. Por
importância para o forneci- sua vez, o programa de saúde
mento de borracha natural e pública e saneamento vinha
de quinina do Extremo Orien- criar mais uma grande neces

te. Na opinião dos facultativos sidade.
trata-se de um substituto efi- Não só na bacia amazônica
caz para o quinino. como em outras zonas produto

ras das borrachas, estão sendo
criados grandes números de
centros de saúde e de clínicas,
para o combate ao flagélo tro
pical, que todos os anos suga
o vigor de centenas de milhões
de indivíduos e ocasiona mui
tas mortes. Uma das tarefas
dêsses centros de saúde consiste
na distribuição dos milhões de
tabletes de Atebrina, enviados
céleremente, para o combate à
malária.

EMPR.EGADA NA BACIA
AlllAZÕNICA

aVia0
Lisboa, 2 (R.) - Um bi-motor britânico, talvez um

aVIa0 da R.A.F , caíu ontem nas viz inhanç as de Vila Nova de
Mil Fontes, no sul de Portugal. Três membros da tripulação
foram salvos, mas um deles, gravemente

í

er ido , Io i levado ao

hospital de Lisboa.

RepresentantesA maior FABRICA DE FOLHINHAS de São Paulo,
deseja nomear representantes em todas as cidades deste· e de-
mais Estados do Brasil.

-

Ótimas comissões. Caixa Postal, 4146 - São Paulo.
(

O Escritório de Negócios In
ter-Americanos, em Washing
ton, enviou aproximadamente
10.000.000 de tabletes de Ate
brina, destinados à distribui
ção aos seringueiros do Ama
zonas, bem como a outros tra
balhadores tropicais. O Instítu
'to, organizado -pelo referido
Escritório, e que tem como es-

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

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

Inimizo do Brasil (D. E. M.).

o INSTINTO
SEXUAL como

Arma de Guerra

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 . FONB 1.6�2

Entrega e domicilio

,Núpcias de escândalo-Com Katherine Hepburn e Gary
Grant

Defesa Nacional (Desenho)
POx Airplam News (jorn )
Preços: Cr. $2,00 e 1,20

Livre de Censura

Corno Hitler está escolhendo me

ninas das nações vencidas e for
çando-as a entrar em "campos de
reprodução", para conceberem
filhos de soldados nazis. No novo

número de SELEÇO.ES. E mais:

Oc:ativodoAmazonas. Qual
foi o martírio da leitura que sofreu.
às mãos de seu pr6prio salvador,
um explorador perdido nas selvas
tenebccsas do Amazonas ... Pág. 22.
Pós de i'�ltO !)I'lra curar a

€!ngina de peito. Como se

r cst ituern à vida normal muitas
v itirn as ·da angina de peito, pol
vi1:,sndo o coração destas com

talco ... Pág. 35.
-o c�d;:J'\f'er que recusou fi
€:l:H' ente:rrudo. História hor
aioilan te da triste sort e de dois
l;�:neIF, colhidos pelo inverno no

dto de uma montanha ... Pág. 59.
t"nr que rcu::ilio as consumi
çõ e s 1105 põem doentes.
Como os médicos corrigem agora
-os choques emotivos, que tantas
vezes causam úlceras no estôma
go, 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

A�en(!s Cr.$2,00
J.W.T.

Hetwesenionte Geral no Brasil:
FERN.�NDO CHINAGLlA

Rua do Rosário, 5.1-A 2.° andar - Rio

L E I A ISTO
CAÇADORES DE CABEÇAS

A linguagem usada na "diploma
cia" e no comércio em Guadaca
nal é o "pigin english ", o mesmo

inglês rudimentar e mal pronun
ciado que se fala nos portos de mar

do Pacífico. No passado, os aborí
genes eram antropófagos e caçado
res de cabeças. Atacavam seus vi
zinhos no curso de expedições cos

teiras em que empregavam como

meio de transporte suas canoas de
curiosa forma, parecidas com as

gôndolas venesia.nas. Gostavam
muito de "porco grande", isto é,
carne humana, Em 1851, devora
ram o romântico capitalista norte
.arnerícano Benjamin Boyd, que, a
bordo do seu hiate de recreio, teve
a infausta idéia de seguir da Nova
Gales do Sul para Guadacanal
com o secreto propósito de conver
ter-se em rei da ilha. E mais recen

temente, há quarenta anos, mata
ram e presumivelmente comerasa
os onze membros de uma expedi
ção ant.ropológica australiana.

ESBANJAMENTO DE PAPEL
Um jornal de Paris clamava re

centemente contra o esbanjamento
de papel que se faz nas repartições
públicas a despeito da grave crise
que assoberba esse produto. Não
se faz nada, ainda as coisas mais
simples - dizda o jornal - sem
rumas e rumas de papel consumi
das em oficios, requerimentos, con
sultas, minutas, relatorios, informa
ções, despachos, expedientes, etc.,
coisas que poderiam ser reduzidas
ao minimo. E o diário de Paris
acrescenta que se ocupa toda uma

página do "Boletim Municipal"
com nomeações e transferências de
modestos porteiros de repartições.

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutameur
secretos, e servem sómente a fiM
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pel..
leis do PaÍS. (D. E. M.).

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
E SaltarA da Cima DiSllaslo para Tudo

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bílis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos.
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma sim pies evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, c�mtu��,
cspecidmente indicadas par� fazer a bilis
correr livremente. Peça as PílulasCarter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO�Ter(a·'eira, 2 de Marco de 1943

Próximas e'!.i�ões e� francês I Poderá abrigar 15 mil pessoas!'da Atiatlca Edliora V�Tashington, - (Serviço Es-, �xistem ain�a outros estabe-
A" ',. A pecial da Inter-Americana para lecimentos .tais como um bar

.. Atl.�n�l�� . E�ltora al�uncla I nota:r�l escritor fra:1ce�. O Estado) _ Estão sendo ela- especial, com uma superfície deManns a lll�r ,de :vr�urm �o- Illl::a�ld?" a c�leça� ú� aut?- borados os planos para a der- 500 pés, para a venda de sodaseI - narraçao da última via- res brasileiros traduzídos pala t f' I' tênci d E'- un"a barbear-ia urna altaítartad 1· "D d R
A

A IA
•

Ed'L 1'0 a ma nas po encras o 1 u_ - <-H C" ,

gem o ve erro uc e 0- o francês, a t ãntíca itera
-T O" t I d um banco uma bibl iotéoah " 1

.

d
.

'do 1 __ b'i "' br '1",1 " 0- AO, ell1 un1 blgan esco P ano e -, L Ü' � e

.an ,c.I�a e e_Plso lOS erno pu ncar a I eve o ce vOI e r. cinco faces a ser construido, uma sala para a guarda de vo
cíonantes da VIda no mar,

ai
mance de Machado de ASSIS, " t

.

1 d' r _ ,- lumes
b d d

'

'1 b l"" P t 1 B' nes a cic a e, e que sera capaz ",.

01' o \. � U�l frágí arco ave a. Memórias os Ul�as e, e ras
de abri .ar uarenta mil operá- O mobiliário do edifício con-

A odisséia de- uma cornpa- Cubas", que levara o titulo em -',
g lq ti - sid t

.

h, 1 d lt'
A

d "M
.

d' t 11OS, quanr o iver ",1 o errm- siste em 21.000 secretárias, ..

II la e e um car�o e as�a o "e francesd eB
-

eCmoblr�s
ou re-

nada a sua construcão. 140.000 cadeiras, 15.000 rnáqui-contada com impressionante tombe e raz u a .

N 't t" 1 nas de escrever, 25.000 apare-realidade em "Combat 1940", Na coleção "Les sahiers de d �s e mdon:r�n ?l' lnae a n:efl1os lhos telerô III'cos, 200- .000 la
A

mpa-d 1 B
-

Ii 1 V·
.. " Atl â ti E-' e vinte e 01" mi 10111ens 01'- L � ..0

e Marce erger. Esse rvro a ictoí re
'

ua l. an ica Cl1-.., �
.' .. �., lét " 200 "._

,

dít d 1 AtIA ti t
'

"V' t
. manuo um g! upo de oficiais, nas e e ricas, uuartos paraque sera e 1 a ° pera an ica .ora, aparecera lC orre U11

Ii t d dos cí
.

d de 6"0 b ,- dEdit té
.

'd' 1 R b ." ''T' t C 1 a IS ar OS e emprega os CIVIS o I scanso e D eDe ouros.

1. ora, con em episo lOS : o :'-_� aIS , ao � enen e- ?:'one, Denartamsnt da Guerra eS-11mais elevado heroismo alem PIerre Caussot, uma crítíca a ,-
L

ti b 11 0, bras d
_ ....__ ._

de dar uma visão do que é a tática militar aconselhada Dor
rao la t l�naod na� o ras e�-

guerra motorizada. Chéradame para neutralizar" os sa ctons ruça10 'de CIllCIO pavl-j .r' BO 'I b 1 G d E' �. d men os, COilIeCI a pe o nome l....as� eirâoce e re romance (e eor- ataques o IXO .•s.in a nessa
d Edíf'í Pentá O' !

B "M' Q' 1
-

'd't d Ii -I e 1 ICIO en abono, que se I Fábrlc» d • l toges ernanos, onsreur ui- co eçao sera e 1 a .0 o rvro e o
1'<1 1 1 I o tí _ , i r ex e artera s

ne" será finalmente dado à General Chac1ebec de Lavalade e eva no oca : o an 19_o aero- i de couro

publicidade em primorosa edi- - "Le Moral et la Guerre" porto de Washmgton, as' mal'-, 1 Pa�ta9 dOe cuuro para t

ção da Atlântica Editora. Tra .. (Extr.). gens do Rio Potomac, e tem, j eoleg-ií'li' (9 rligo forte e 5

ta-se do mais forte romance cio uma altura de 120 pés (3'0111,6).' 1 t>al'ato), Cintos, Suspen. !
Se seus corredores fossem colo- , ,.... t i

, SOt'lJS, lvHlIUl'l, e"c. �Quem sonegar Ínformaçóes à Es· cactos em prolongamento uns ( Só na "CASA BEIRÃO" •

tatística Militar, trabalha em pró! dos outros, mediriam 16 e meia
•

R T' dO"de país inimigo. E, nesse caso,

'I
ua Ira entes n 3 �será julgado, militarmente, como milhas! I -PluriliDópolis- ,

i.n.imigo do Brasil (D. E. IH.). . A guarda da babilônica es-

I--.---.-----

trutura ocupa 700 pesosas eu- 3D Vt�,-26

O ponto culm!l!!n!Rnl[tie m�� 11<�r;�P;,' ilitl�� tre porteiros e mulheres" _"'"",""""",=.=;r-.,.,,,,_' -......"
•. •

.

...
Ci

ti ,�:;Jm :
� .

U�& �.-,Ii'.����r� d. ocupadas nos serviços de lim-jl _

ti II UI li fi;Y" �
liW'

'i5'_ u!i! i.\l '$", peza, além de 288 guardas ci-
Moscou, 2 (Reuters) - A advertência de que as recentes vis e 42 homens de polícia mi-I liGA OPEIURIA BEMHiCHHE

vitórias Tussas não devem acarretar a complacência, quer na IHar, encarregados elo tráfego, °ASSEMBLÉIA GER1;L
Rússia, quer no exterior, foi fei'ta pela emissora local, em sua e orientaçào. . De crdem da diretoria,
irradiacão desta noite. "A Alemanha está atravessando uma Quatro cafós fornecem 15.000 convoco todos os socios d"s
crise � (declarou o locutor) - mas ainda não foi den'otada. refeições diariamente, estando ta be11ernerita l..Jiga, PCl:!.'0.,O
Devemos enfTentar a realidade sem vacilações. Muitas e férias em vias ele instalação mais q1.la- reunião dD assembléia. ger�l
êatalhas ainda estão à nossa fTente. O e;céTcito íUSSO está ata- üo cafés. Há seis bars, que con- na proxima quinta-feira,
cando por toda parte, at1wlmente. Afim de poder enfTenta.r tam com uma frequência de dia 4, às 20 horas, a-fim-de
nossa ofensiva, o comando alemão está sendo obrigado (l lan- 12.000 pessôas, diariamente. O ser tratado assunto de gran·
çar mão das reservas existentes não sómenie na Alemanha, I

edi:f[cio Pentágono é um dos de importância.
mas também na Franfa, Bélgica, Holanda e n08 Ba1cãs. Che- pontos, onde é mai()� o �Ol1SUI�O Flor-ianópolis, 1 de março
gamos ao ponto culmznante aa guerra. A luta entrou na sua I de cafe, no nmndo mtelro, pOlS I de 1943
fase decisiva. Se' aproveitarmos as vantagens cZecon'cn�es da seus frequentadores bebem na-I
atual situação miZitar, a máquina de guerra hitlel'is:ta saá des- i da menos de 15.000 chícaras Itruida, muito breve". ' diariamente. 130

C8RNfiVAl
No uróximo sarúu-dansnní.e do Li

ra Tellis Clube, a e íctuur-sc dentro
em breve, f'ará sua cx trcia o "Blo
co X", formado por jovens de nos
sa sociedade.
Os ensaios prosseguem em meio

a um ambiente ele franca cordiali
dade, tendo os componentes do
"Bloco X", nos garantido que o
mesmo será a nota elegante elo car
na val ele 1943.
Sábado próximo, S. M, Morno I e

único, lerá a .honra de desvelar a
cortina do "Bloco X", desvendando,
qua l n ov o Pitagor as, o "alar da
incógnita.
A marcha adotada pelos "rniste

riosos" êmulos de Shcrlock, será
a, seguinte:

BLOCO "X"
Música de Antônio Paiva
Letra de Darcy e So ika.

O Bloco X é um desacato
O Bloco X é b0111 ele fato
A turma vem para entesar neste

(salão
Morena toma conta do leu cora,ção.
N()s�a turma fIuando entra em linha
Pega logo morena e lourinha
E dcpois para continuar
Brinca e pula até o sol ra,1ar.

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

Cabelo!'} orunr08 �
1f.UU "YLlfOSA 1

PELO Er�SINO
o (on�ênio Madonal
de !tns��@ Pil'h":fJ�Q"io
i=I :0, (Comunicado da AgênCia Na

cional, pOl' via aérea) - O Presiden
te da Eepúblic8, assinou decreto-lei,
declarando ratifica cIo o convenio na·

cional de ensino prim�,rio, assinado
pelo ministro da Edueação com os

governos dos Estados, Distrito ft'ed'l-
1'al e Território do Acre, Segundo este
cOllvenio, a União cooperará finuu·
Ceinll11ente com os Estados e com o
Distrito l<'ederal, mediante a conces·

são ele auxílio federal para o d':l1l[)u
volvimento do ensillo primária ';111.

todo o país. Esta cooperação estari�
limitada em cada ano aos recursos ,10

Osvaldo Silveira
lo Secretóí'io

3v-l �undo nacional do ensino primário e

far-se-á de conform{dade com as m:lÍn-

'.

Lavando-se com o sabão

"VIRCiE ESPEC! llD E"
elA. VfETZEIJ IN L)'USTRI A L-J01NVIL l.l}] (Y!ilrCél regist.)

ecorlOllliza-se tempo e dinheiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO'Bases amerícaaes por todo o mundo
Washington, 1 (U. P.) - De- cretário da marinha Knox de- a ilha se acha sob manda

pois de manifestar a opinião de clarou que uma das bases já, foi to da Nova Zelândia, e é uma

que os EE. DU. devem entabo- instalada, tendo sómente em das que tem sido objeto de dis
lar já negociações com outras vistas a sua utilização nesta cussões para possível base per
nações, relativamente à cria- guerra. A base instalada foi manente das fôrças norte-ame

ção de bases militares perma- na ilha de Upolu, no grupo ricanas. Todas as tropas que
nentes em todo o mundo, neces-I das 8amoa, no Pacífico me- nela se encontram são norte

sártas à defesa dêste país; o se- ridional. Knox declarou que -americanas. Interrogado se

acreditava que os EE. DU. de-

Ileutro� viam iniciar de imediato dís
.. Al cussões gerais sôbre bases per-

manentes, Knox disse ser essa

a sua opinião e acentuou . que
tais negociações cabiam ao De
partamento de Estado e não da
Marinha. A êsse respeito, de
clarou Knox: "Não creio que
devamos tratar de nos apode
rar de novos territórios. A úni
ca coisa em que estamos inte
ressados é poder contar com

bases militares sôbre as quais
tenhamos um domínio absolu
to, no sentido militar" .

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

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
__

r.
__�_ NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

.r ,I Pela manhã, das 10 às 12
\...onJU teU: A' tarde. das 3 às 6

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em &létodos alemães para C01l1 08

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

Consultas Pela manhã: às terces, cuíntas e sabndos. das 10 és 12
.

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

Re�jd?ncip.: RIlp. Pre�idpnte Coutinho. 2;\.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������aild�o �i��
de Hedicina da Universidade do Brasil)

Ex-Interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA "l\ÉDjC/�
Moléstias internas de adultos p crianças.

Consultório: RUH. Fe hpe Schmidt 11. 38 - 'I'el, 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 'I'el, 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIA�OrOLTS.

Dr. AU (iUSTO DE PAULA DJ�eto�afi����S��:l
R 'dê'

�

I ó
. FlonanoPllbs

est neta e i.onsu t rIO: Rua Visconde de Our o Preto 51
(próximo ElO Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Diariarnentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644
------------------------------------------------.

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua f'. Schmídt, 39 Iseh.)

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Ser�iç� do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOli
Serviços do dr. 6a!Jnel de Andrade (Hio) e rIr. Pereira Gomes (S Paulo)

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

-Clínica médico.drúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

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

Residencia: Conselbeiro Msfra. 77-FLORJAN{)POLlS.

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e/ Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das IS às

I f{JJI����jA: IAlmirante Alvim. 36
.

Telefone D. 751.

HI�TITUTU DE DJAtiNOSTiGU
CLINICO

Dr. D;alma Moeilmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça l
Com prAtlca n08 bospltats europeus
Clfnlca médíca em geral. pedlatrta,
doença, do slstema nervoso, apare-

lho genlto-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manool de Abreu CampanarloSilo Paulo). Bspecillllzado em HI.
ztene e Sarice Pública. pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clinlea

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

G� blnete de fisioteraola
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Pernando Machado.'

Telefone 1.195
PJ ORTAN0POI'�

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIa:
Rua Felipe Schmidt-Edlfl
elo Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vilor Meireles n' 26

Telefone n' tifOS
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante

Rio, 1 (E.) - Chegou a esta
capital o sr. Osório César, co

nhecido anatomo - patologista
do Hospital Juqueri, de 8. Pau
lo, que aquí veio a convite da
Liga de Defesa Nacional fa
zer a conferência de encerra-

Rua Tralano n.O 16 - SMe própria mento da Exposição de Arte

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certítíoado Moderna em benefício dos bo-'

D. 1 em 20 de Setembro de 1938. nus de guerra, instalada na sé-

Endereço telegráfíco: BANCREPOLA de da ABI. Antes de embarcar

Códi,ros usados: MASCOTTE la. e 2a. edição para a capital bandeirante, fa-

FLORIANOPOLIS
lando à imprensa, declarou que

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES "o artista não se póde isolar

E
.

O C b de seu tempo e de seu meio e

mprestlmos - escontos - O ranças deve compreender o ímportan-
e ordens de pagamento . te papel que lhe toca, nesta

Tem corresponde-nte em todos 08 Municípios do Estado guerra de vida e morte para o

Representante da Caixa Economica Federal para a venda triunfo dos povos livres. tles
dali Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio poderão constituir, também,

semestral, em Maio e Novembro. fôrças vivas de grande valor

Paga_. todos os coupons das ap6lices Federais e dos Estados psícológíco para emulação da
de São Páulo. Minas Gerais e Pernambuco. luta contra o nazi-fascismo.

Mantem carteira especial para administração de prédios. Acrescentou que se torna ne-

Recebe dinheiro em depósito pelas cessária a mobílízaçâo de to-·

melhores taxas : dos os artistas do Brasil, nacío-
C/C à disposição (retirada livre) 2% nais ou estrangeiros, que co-

C/C Limitada 5% munguem de nossos ideais, pa-
C/C A"iso Prévio 6% ra uma colaboração mais es-

C/C Prazo Fixo '7% treita e eficiente, junto ao go-

Aceita procuração para receber vencimentos em vêrno, de combate ao totalita-

1as as Repartíeõea Federais. Estaduais e Municipail!i. -oi rismo. Devem ser organizadas
exposições exclusivamente de-

I
assuntos de guerra. Finalizan
do, adiantou que na conferên
cia que vai realizar lembrará
que assim procederam no pas-"
sado grandes artistas brasilei
ros, como Vítor MeirelesJe Pe
dro Américo.

Cratera isolada' com cordas, causada por bomba deixada cair
por aviadores alemães em CarnpIe, Condado de Wexfor d, na

Irlanda, neutra. Derrubou uma cremaria, matando três moças.
(Cliché do B. N. S. para "O Estado» i.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

-

«Relojoaria Royal»
Rua Trajano n' 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

- TREMEL -

--

Aparelhada para concertar Reg-istradoras. Numera·
doras, vítreías. máquinas de escrever. calcular, coser,

aparelhos fotográficos. telefones. etc.

I SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO
._....,_,_

l

758 vs-ôo

S a nu oenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENiATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DaPlup.rldo"
E.gotldol, Anêmico., Mã.,
que crlsm Mlgrol, Criançls
uquítiCII, rec.berão I toni-
ficação gerll do orglnhmo

com o

SanguenolLlc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

ExposiCão de arte
moderna

ADVOGADO '1;,.. ,Dr. Aldo Ávila da luz
Horário: 9 às 1'2 e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sala 2.

I'Res. Av. Rio Branco, 181

I Floriano
....�p_o...lA!i""S�"""""......__"".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o ESTADO-Terca .. 'eira, 2 de Marco de 1943

gi adas. Uma mulher do povo, se-·

contei pe io menos cem imporlan- mctralhadoras de mão, aos subúr- nhora Pukalova, contou-me parte
tes edifícios deliberadamente d es- hios, disparando cun l r a torios os do tratamento que foi dispensado
truid os pelos alemães antes de sua homens aptos que encontraram, aos judeus, dos quais ha um 1111me

ruga. Embora as destruições não afim de impedir que os ícn-ovla- 1'0 regular em Carcove : - "Vi des
atinjam a intensidade das ele Esta- rios ajudassem o exército russo à filarem dezenas ele milhares de
Iingrado, estas são tambem consi- reconstrução das linhas. Outros judeus, quando os alemães lhe OI'

vis russos pendem dos balcões, i n- der áveis. Num giro de 24 k111S. grupos de soldados varejaram as ca- denaram que se concentrassem em
quadri-motor que aqui me trouxe, dicando que aqui já esteve intro- através da cidade, não vi mais de sas, disparando contra os homens gigantescos campos ele concentra-

cluzida a "nova ordem". Esta é três edificios indenes. válidos cm idade de incorporar-se ção, Ióra da cidade. O terror rene
apenas uma das atrocidades pr a t i Antes de se retirarem, os alemães ao exército. tia-se em seus olhos. Os rostos das
caclas com os habitantes desta ou- dinamiiaram a Estação Central, os Finalmente, antes de abandonai' crianças, particularmente, eram
trora grande capital, nos 18 meses Correios e vári as pontes. Não sa- a cidade para sempre, os alemães indescritíveis. Segundo o doutor
que durou a ocupação alemã. Ao tisf'eítos com a destruição da esta- dedicaram-se a lançar granadas Alexander Butr i n, 15.000 judeus ..

passciar pelas tristes ruas elêsie ano ção, os alemães enviaram destaca- de mão nos porões elas casas, onde foram assim metralhados nos cam

tigo centro induslrial e comercial, mentes de soldados, armados de mulheres e crinças estavam ref'u- p os de concentração".

U�LmTTIM�A�H�O�R�A====��\P�I�()�J.(�I�I�C�Ô�NS�UL�R�lEG�'INmAL�D�I�1�.�.�.��-�-��,..

KAZANHAN I Vida Social I·Faz anos hoje Encerra-se amanhã às IS 1
.

horas a inscrição das pes-
1
....""'" c..... �

soas que desej arem aderir aurversãrtous
ao almoço que na 6�·feira,
às 12 horas, no Lira Tênis
Club e , vai ser oferecido ao

sr. cônsu.l Reginald Kazan
jian, por motivo do sua pr ô
xima partida para o Ceará,

I para onde foi removido.

j
Essa homenagem tro du

zirá o apreço em que é tido
em nosso meio o ilustre
cô nsu l da grande Nação
amiga, o qual aqui deixa
numerosos amigos e admi
radores.

Carcove, 2 - (De Harold King,
correspondente especial ela Reu- ciei. Por conseguinte, manter-me-ei
ters) - Estou na cidade mais irn- nos limites de um simples narra

portante da Ucrânia - Carcove - dor.

fui fazer um passeio pela cidade.
Antes de }Jrosseguir, quero adver
tir os leitores de que, propositada
mente, decidi deixar de lado todos
os qualificativos e expressões que
poderiam ajudar a sentir um retra
to mais vivo das cenas que presen-

Ao longo ela avenida principal
que me foi permitido visitar, por de Carcove, em mais de uma mi
gentileza elo alto comando russo. lha de comprimento, corpos de ci
Imediatamente depois de descer do

RelaçõesLondres, 2 (R.) - Foi feita ao governo ela Grã-Bretanha I
a doação particular de 120 mil dólares, para intensificação das Irelações culturais entre este país e as nações latino-americanas.
O sr. Anthony Eden resolveu reservar 80 mil dólares daquela
soma, para a fundação do Instituto Latino-Americano de Lon
dres,

Ia tino-anle ricanas

Contra-ataques alemães
Moscou, 2 (R.) - Os alemães estão fazendo todos os esfor

ços para não perderem de todo as vantagens obtidas em toda
a guerra. Nos seus contra-ataques, estão empregando numero
sos aviões em picada, mas nada hão conseguido, pois sua resis
tência é, afinal, quebrada pela ofensiva soviética.

Capturada Feriana, na Tunísia central
Argel, 2 (R.) - Ontem, como coroamento do seu magní

fico impulso para léste, o 10 exército britânico ocupou Feriana,
que estava em mãos dos nazi-fascistas. Feriana fica a 60 kms.
a noroéste de Gafsa, para onde refluem, batidas, às fôrças de
Von Rommel.

.:\ -
Incursão a Saint-Hazaire

Londres, 2 (R.) - Uma das mais
poderosas incursões à França ocu
pada foi feita ontem pela RAF, que
despejou numerosas bombas de 2 e
de 4 toneladas sôbre Saint-Nazaire,
porto êsse .que tinha sofrido o últí
mo ataque em 17 de fevereiro.

*

•

Hão se confirmou
Londres, 2 (R.) - Não se

confirmou a notícia da per
lur ação da « Linha Mareth
pelo 80 Exército britânico.

Mussolini e o outro
Berna, 2 (R.) - O rádio de

Roma anunciou que Mussolini
teve longa conferência com Von
Ríbbentrop , havendo decidido
continuar a guerra, apesar de
tudo.

Enfermo o cardeal
Londres, 2 (R.) - Continua en

fermo o cardeal Hinsley, primaz de
Westminster. Seus médicos mos
tram-se mui reservados à cerca do
seu estado. .•-_-.-.-•••.•-_-•._••-.-•.•-J"_-.....-.-.-.-.-.-•.

o estado de Gandhi
Puna (Índia), 2 (R.) Não

apresenta grandes modificações o
estado geral do Mahatma Gandhí ,

Psiquicamente mostra-se mais aní
mado; todavia, fisicamente, se can
sa com facilidade.

Estão próximos
Argel, 2 (R.) Reduz-se

gradualmente, a distância en
tre o 80 e o 10 Exércitos aliados
Já as tripulações dos tanques
das áreas da vanguarda po
dem ouvir os seus aliados nor

te-americanos, que falam ao
rádio dos seus tanques.
Assim, o 8° Exército está

agora, perto de atingir o per
curso de 3.200 quilômetros,
vencidos em seu avanço.

Novo convite
SAN't'IAGO, 2 )R.) O

presidente Rios recebeu no
vo coeiví te do preso Roose
velt para visitar os E, E.
Unidos, em maio.

O inundo católico está hoje
em festas. Pio XII, nascido Eu
gênio Pace] li, completa 67 anos
de idade.
Ascendendo ao poder supre

mo da Igreja quando a Europa
se via presa de novas doutrinas,
contrárias ao estabelecido nos

preceitos do Senhor do Mundo,
êle procurou logo, mercê de es

fôrço tenaz, chamar os povos a

órdern, procurando evitar que o
sólo europeu fôsse outra vez re

gado velo sangue dos filhos do
Bom Pai. Céga e surda porém
a Europa, descurada de 'seus de�
veres, continuou sua marcha
guerreira, cadenciada pelo tam
borilar nervoso dos filhos de
Judas. .. Na Alemanha, que
dera ao mundo um santo e for
necera homens para as Cruza
das, zombarias sem conta co
briam suas palavras. Ébrios de
prazer pela guerra próxima, os
teutões faziam preces ao sol
(representação simbólica de Hi
tler) e dansavam nús nos mon
tes crestados pelo gêlo. Na Itá
lia, a fôrça, a matéria, tendia a

superar o espírito, culminando
essa reação na supressão do
pensamento, na abstenção da, li
berdade ...
Veio a guerra ...
E Pio XII sofreu, então. Escre

veu longas cnciclicas., em que,
cristão cri stianissimo, conde
nava o néo-paganismo, repe
tindo aos povos desvairados
que todos os homens são irmãos
e que as doutrinas pagãs só po
dem levar a humanidade ao re
trocesso. Condenou, recondenou,
recentemente, a perseguição aos

judeus e fez ver aos homens que
só abjurando essas doutrinas
errôneas e afastando elo cora

ção preconceitos inúteis, pode
ró haver um mundo de paz,
harmonia e felicidade ...

FRACOS •.
AN�K:OS

TOMEM

finbl Crelsttai
"SILVEIRA"

Grande Tónico

A Argentina vai produzir
B. AIRES, 2 (R.) Está

sendo elaborado o plano,
com permissão do govêrno,
de certas indústrias argen.
tinas produziram apetrechos
bélicos destinados à Grã·
Bretanha.

CURSO DE
HUMANIDADES

Curso ginasial, completo, em um ano, de acôrdo com o

decreto-lei federal na 4.244, de 9 de Abril de 1942.

Matrícula aberta de 10 a 15 de Março de 1943 Os in

teressados deverão comparecer à Secretaria do Curso, à

rua Trajano, 36, das 18 às 20 horas. Aceitam-se alunos

de ambos os sexos, maiores de 18 anos.

Ataque a Berlim
Londres, 2 (R.) - Está noi

te. uma grande formação aérea
bombardeou

. �e.rlim. Faltam j I"pormenores oficiais, .. ..... .... .1

Mexem-se os nipões
Melburne, 2 (R.) - Grande

frota japonesa foi avistada ao
norte da Nova Guiné. O graI.Mac Arthur informou que os

japoneses estão concentrando
grandes forças desde a ilha de
Timor até às ilhas setentrionais
do arquipélago de Salomão,

77 ._,._

s

Transcorre hoje o aniversário,
natalício do exmo sr. dr. Alta
miro Lobo Guimarães, digne
secret ária da Fazenda de nos

so Estado e que, por seu nobre.
coração, conta com inúmeras re
lações.
Cordialmente, "O Estado «f'f/

cumprimenta-o,
FAZEllI ANOS HOJE:

O sr , João Araujo, comerei-·
ante;

a exma. sra. d. Carlota Ro
sa Boabaid, esposa do conhecido?
comerciante sr. Feris Boabaid.;
proprietário da "Casa do Ca
lifa";

o sr. Hercí.io dos Santos-
Sousa;

a exrna. sra. d. Maria Co-
trim Guimarães, esposa do sr .

Nelson Nunes Guimarães;
o jovem Wilson Silva, jor»

naleiro.
o jovem Valdo Bayestorft, fi--

Expulsando as eetu- lho do sr. Roberto Bayestorff'..
nas germânicas

,.,Q. G. Aliado na Argelia, 2 Clinica médico-cirú.rgica cllo . 1

(U. P.) - Com uma série de �!cla�l�taU�n?m�!!!O! _l
pequenos ataques isolados, o senhoras - Partos.

.

. ALTA CmURGIA ABDOMINAL:

"'1
marechal von Rommel Iniciou tômago, vesicul.ll, útero, ovários,
uma ofensiva, no setor seten- apênmce, tumores, etc. - CffiURGIA

PLASTICA DO PERtNEO - Hérnia!!. .
trional da frente tunisina. Se- bidrocele, varlcocele. Tratamento sem

. dor e operação de Hemorroldes e van-
gundo notícias da frente, a

pn--I
zes _ Fracturas: aparelhos de gêS30.

meira fase dessa .tentativa ma- Opera noa Hsplta1s de FlorlanópoMs. ,.
Praça Perell"a e Oliveira, 10 -

lilogrou, por completo, no cho- Fone, 1009
.

que com as fôrças do oitavo Horârto: Daa 14 às 16 horas. diana· ;.'.'exército britânico. Colunas an- mente. ?
glo-norte-americanas em ope- ==============="
ração no centro do protetorado
da Tunisia prosseguiram no

avanço, expulsando -as colunas
germânicas do importante
triângulo formado pela linha
Casserini-Sbeltia-Feriana.

Faculdade de Direito
Ontem, às 17 horca, rea

briram se as aulas da Fa
culdade de Direi to de nos-

so Estado. Foi realizada· ..

uma sessão solene, come

morativa ·00 ato
Somos gratos ao convite60'

que nos foi feito, para a.s

sistirmos a essa solenidade�.

I

Máquinas de calcular e Má·
quinas de escrever

Para entrega imediata:
MACHADO & CIA.
Rua João Pinto. 5 Não tenhas dúvida em de-Florianópolis ." •

ta colun"�nuneiar um qum - .. s-:
.

-I
por mais que pareça teu aml-··

Caspa' LOÇÃO :MABA.VI. go; não merece tua estima 11m

LHOSA! traidor da Pátria. (L. D. N.).

o FIM DE HITLER:Chicago, 2 (U. P.) - O ex-deputado do .Reic��tag a�e
mão, dr. Gustav Stolper, declarou que o poâerio militar tuizts
ta póde ser destruido no próximo ano e acr�scentou qu�
"quaisquer que sejam os planos traçados por Hitler para etn

tar seu fim, êste se acha.muito mais próximo do que. se atreve
a pensar o povo norte-americano". stoiper dis?e ainda que,
"uma vez destruido o Eixo, o Mundo se achara em face de
uma constelação política, como nunca se_ viu .desd� a. Idade
Média". O discurso do ex-deputado alernao foz pro fendo em

uma runião da Associacão dos Banqueiros Hipotecários dos
Estados Unidos. A "constelaçiio" a que se referiu o orado". é
composta somente das "três únicas Grandes Potências 11!un
diais que ficarão em situação dominante": os Estados Unidos;
a Comunidade Britânica e a Rússia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


