
Hollywood, 10 (U. P.) - In
forma-se de uma base do Pací
fico meridional que o atol' Ro
bert Montgomery foi promovi
do a primeiro tenente da Mari
nha. Montgomery participou
das ações travadas pela frota
nas ilhas Salomão, durante os
últimos meses.

XXVIII H. 8767

RIO, 10 a•• COMENTANDO O TOlWEDEAMENTO DOS VAPORES ··AFONSO PENA" E "BRASILOIDE'\ O "CORREIO DA MA�
.�,:'., �

NHÃ" DIZ, POR FI�1: "�REPETIMOS A ADVERTÊNCIA, QUE TANTAS VEZES AQUI TEMOS EXPRiMIDO. OS NOSSOS CRA·
VOS AVIADORES E MARINHEIROS ESTÃO EMPENHADOS NUM TENAZ SERVIÇO DE VIGILÂNCIA QUE� ATÉ CERTO, PON�
TO, NOS PóDE TRANQUILIZAR. SONDAM: O ATLÂNTICO. MAS, AINDA NA'O SE FEZ A COMPLETA SONDAGEM EM TER�
RA, NÃO Só PARA DESCOBRIRq EM EMBOCADURAS DE RIOS� EM ANFRACTUOSIDADES MAIS OU MENOS DESERTAS
DO LITORAL, AS BASES DE ABASTECIMENTOS DOS SUBMARINOS TRAIÇOEIROS E AGRESSORES COMO O QUINTA
COLUNISMO QUE LHES ACODE. E ÊLES DESLISAM PERTO. DE MANEIRA QUE É IMPEl1IOSO QUE, EM AUXíLIO DOS
BRAVOS QUE OPERAM NOS ARES E SOBRE AS ONDAS� SE FAÇA UMA VASCULHAÇÃO EM TODA A NOSSA EXTENSÃO
DE ,COSTA� LIMPANDO·! DOS ESPIõES E TRAIDORES DE DENTRO QUE ESTÃO AJUDANDO OS NOSSOS INIMIGOS DE

F'ORA. NADA DE TRANSIGÊNCIAS, NUMA HORA QUE É DECISIVA .

......888.8@.eaee.®••os e a3e�.e••••••••o.oeeoe&eGo o••••••••98••••••

O l' tenente Robert I A Igreja e o rádo·
Montgomery namento

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

r florianÓpolis-QI.IHi.e.feira, 10 de Março de 1943

VOlUNTARIOS POLONESES
São Paulo, 10 (A. N.) - Partiu

desta capital, com destino ao tea
tro da guerra europeia, mais uma

nova turma de voluntários p olone
ses, que vã-o integral' os contingen
tes das forças aliadas que lutam
contra o nazismo. Outros embar
ques já se realizaram anter iormen
te e novo e maior contigente deve
rá partir próximamenje, Um dos
voluntários, falando à imprensa,
DO momento do embarque, acen

tuou que milhares de poloneses já
partiram do Brasil para o campo
da luta e disse: "Vamos lutar em

Soldados chineses dão guarda em um aeródromo da qualquer situação pela liberdade

China, vigiando inúmeros aviões de combate d03 Estados de nossa pátria. Acredito que va

Unidos. Êsses aparelhos, com originais decorações que mos participar da abertura da 2a•
apresentam os agudos dentes dos tubarões, tornaramMse frente. A Polônia não perecerá en-

o terror dos japoneses. (F6to da Inter-Americana). quanto vivermos" .

Os elementos colhidos pela Esta _ ....
tística Militar são absolutare eoe NO INVERNO pr6ximo

•

secretos, E' servem só mente a f'in,
militares. Negar-se a fornecê-los OI II MODELARmentir no ministrá-los constitu, li apresentará
crime rigorosamente punido pela.
leis do País. (D, E. M.). as últimas criações da Moda para

Comprai na CI' SA MISCE
LÂNEA f> 'l!ihpr p"()110rnI7ar'

90 minutos de metralha!
Na frente da linha Mareth, Tunísia, 10 (Por Denis Mar-Itin, correspondente especial da Reuters) - Os canhões do 8°

Exército, agora em posição ao longo de toda a frente da linha
Mareth, ofereceram aos homens de Rommel o maior bombar
deio já registrado na África 'desde o inicio do histórico fogo de
barragem em EI Alamein. As baterias nazistas, espalhadas pe
los desfiladeiros das montanhas experimentaram, toda a força Idos canhões britânicos, que vomitaram metralha sôbre elas. du
rante 90 minutos consecutivos, sabendo-se que boa percentagem
daquelas baterias de vanguarda foram postas fóra de ação pela
pontaria dos artilheiros de Montgomery.

l1õiiõiõ·OdüiTõ-iCãiihoes
Argel, 10 (R.) - No vale do Medjez-e-Bab, no norte tune

sino, os canhões alemães e ingleses continuam empenhados
num violento duelo, registrando-se uma ou outra sortida espo
rádica dos nazistas pelos arredores da cidade. Ao mesmo tempo,
no setor da estrada Beja-Mateur as tropas de von Arnim tenta
ram outro ataque de pequenas proporções contra as posições
.alíadas.
....................................................

Pesadas perdas dos combôios
Argel, 10 (R.) - Os aviões aliados e submarinos britâni

cos causaram tão pesadas perdas aos comboios inimigos que
.atravessam o canal da Sicília, na direção de Túnes e Bizerta,
que o Eixo se viu obrigado a ultilizar-se de submarinos e avi
ões-transportes para levar os abastecimentos essenciais às tro
pas de Rommel e von Arnírn. Sabe-se que Hitler não permite
mais o emprego de navios mercantes no transporte de tropas
entre a Sicilia e a Tunísia, de modo que, agora, todos os refor
ços destinados ao Eixo, na África do Norte, são conduzidos em
destróieres e em transportes aéreos.

Londres, 10 (De William Brown,
correspondente cinematográfico e
radiofônico da Reuters) - O me- ..
lhor fi.lme de guerra britânico de
todos os tempos, que custou a vi
da d e alguns de seus cinegrafistas
levando outros a hospitais ou à
captura, será brevemente exibido
nos países sul-americanos.
A pelicula intitula-se "A Vitória

do Deserto" e apresenta um qua
dro vivo da estratégia elo Oitavo
Exército e ela tática que impeliu de primeira mão sôbre as ma- toxicamento subiu de 1 por
Romn?el do .Egito até Trípoli. nobras japonesas para propa- cento, antes da guerra, a 4 por
9 filme �Ol. apresentado aos 10n- gar, sistemáticamente, O uso de cento depois. Na Malásia e na

dr ínos na última semana, tenelo si- ti f '.
' .

r B'
•.

f b t
.,

do já traduzido em português, es-
es up� acíantes �a �sla o?u�a- lrman,�a ora�l1,� er as lUU�

panhol <:: ol�tras línguas, afim ,de I da, visando o tríplice obJetl.vo meras fumenes.
s�.r dl.st;lbmdo �m tOdo,s os países de enfraquecer as raças subju- .,..,..__..._.-._.-._._.-._•••_._.-._._,......_•••__

.na� el.xlstas. Tnnta fotografas ela', gadas, paralisar a agitação pO-. Os órgãos da Estatística Militar

�x�r.ClÍO e ela �AF �n!�'el?tar�m i lítíca e obter lucros. Na China têm apôio legal, quando intimam
COI ajosamente tiros e PI ojéteis afim l

d
,.,

di d o produtor e o vendedor a most'rae
de filmar cenas, indo às vezes à ocupa :;t o. OpIO e ven 1 .0 por o ue ossuem em seus estabeleci.
frente dos sapadores, atr�ves ele preço Iígeíramente superior ao meittos� (D. E. M.).
campos ele Dunas, conduzindo as acessível à classe dos coolies
suas grandes "camaras". Alguns
dêsses cinegráfistas estiveram ate
em ação, como passageiros de
"tanks" britânicos.
Chegarão as cópias do filme à

América pelo Clipper.
Os homens do Oitavo Exérclto

assistirão à película na África do "erzats", sob fórma de Inje
Norte. ções, ministradas em condições

EM GUARDA

Nova Iorque, 10 (U. P.) - In
forma-se que a Igreja Católica de
cidiu diminuir o rigor dos precei
tos relativos ao jejum obrigatório
em virtude do racionamento .m

posto pelas condições anormais
inerentes à guerra.
Estas dicisões atendem à situa

ção reinante em diversas parles do
país, porem, de modo geral, os ca

tólicos pódem comer carn e . tantas
vezes quantas possam consegui-las
nos açougues, excetuando-se ape
nas a sexta-feira e a quinta-feira
santas, o sábado ela quaresma e na

véspera ele Natal. Esta determiná
ção está de acordo com a bula pa
pal de 19 de dezembro de 1941.

Caspa' LOÇÃO M.ARAVI.
LHOSA!

o melhor filme de guerra
britânico

Senhc.ras, Cavalheiros e Crianças
e por preços

BAIXOS!

OUTRO CRIME JAPONÊS

Ronald Reagan
Hollywood, 10 (U. P.) - O

ator Ronald Regan, do destaca
mento militar de Hollywood.
aparecerá no filme "Este é o

Exército", fazendo o papel do
"soldado Buck".

SENSACIONALMENTE

Nova Delhi, 10 (De Mercuse, anti-higiênicas, que estão pro
da Reuters) -- O representan- vocando danos alarmantes. Em
te da AFI obteve informações Hongkong, a proporção do in-

e "fumeries" destinadas a uma.
clientela tirada principalmente
da classe média têm apararecí
do por toda a parte. Os "coo
lies" têm de se contentar com

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o eSTADO-Quarla-feira, 10 de Marco de 1943
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Assim manda a lei de Moisés, e "O DIREITO", obra com-
assim será feito, já que o querem pleta, encadernada, em 119
os perversos devastadores do mun- volumes com os respectivos
do, - escreve o "Correio da Ma- COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Indices, t o rnbe rn erice.der-
nhã". Voltam as versões sôbre a nados.
possibilidade ou quase certeza da - Opára nns sr;guintes riscos: "GODIGO CIVIL" comen-
Alemanha desencadear a guerra INCÊNDIO _ ACIDENTES DO TRABALHO _ ACI- todo por Ferreira Coêlho,
química, a última das perversida- DENTES PESSOAIS __ TRANSPORTES: MARÍTIMO, em 26 volumes encaderna-
des que praticariam os vândalos dos.
açulados pela paranóia de Hitler. FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI- "Jurisprudencia do Supremo
Depois de vencida em todos os DENTES DE AUTOMOVEIS RES- Tribunal Federal" em 23
seus diabólicos processos de guer- PONSABILIDADE CIVIL volumes encadernados com

"1 d 1 I d' t' lO 1 um guarda noturno. e o'·,ra, com o aruqui amento e 10- CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO: o n Ice a e vo umes. , .

mens e máquinas, a nação gerrnâ-

C S 2 000 000 00
"Legislaçêío Federal" de I

dono do relo�lo.
nica ameaça apelar para o recurso

r 1 j Janeiro de 1937 até o O PRATO DO DIA
extremo. Mas a guerra quimica foi "presen te. XUXÚS COM CREME
uma calamidade até 1918. Caducou II ., ., "EU SEI TUDO" revisto Corte lKUXÚS em fatias e co.
e envelheceu. Já não assusta as na- Séde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3') completa em 94 volumes en- zinhe-os em agua e sal.
ções presentemente aparelhadas Sucursal em S, Paulo, rua Baião Paranapiacaba 24-6° andar ccdernodos , tendo cada vo- Escorro a oqu n , frite-oS'
para todas as campanhas, no mar, N LOPES VIANN li lume tres fascículos. ligeiramente em monteigC1.
no ar e em terra. Os alemães sa- •

.

11 "1 I1ustroção Brasilei e cubra-os cem o seguinte:-'bens que as consequências, para Agente-Geral em Santa Catarina ra", obra completa em 33 creme:
êles, de uma guerra química, se- Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Postal, 1'12 volumee encadernados. Misture um copo de leite,riam imensamente mais' desastre- Telegramas - «Vianna .. - Foue., 1102 "Direito Constitucional" uma colher de chá de moi-
sas do que as causadas pelos

pro-I
_ FLORIANOPOLlS _ contendo a Constituição do zena, sal, pimenta, 2 gemas;

cessos de luta em prática. Sub-agentes nos principais municípios do Estado Império e os comentar�os e leve ao fogo, mexendo bern.,
As nações que vão levando de de Barbalho, Carlos Maxi- e ao retirar junte uma co--

vencida todos os meios de comba- 1 miliano, Araujo Castro, Au- lher de chá de manteiga e:-.
te, traiçoeiros e covardes, utiliza- 32 vs .11 relino Leal, A. de Roure e duas colheres de queijo.dos pela belicosa nação quase re- outros às diversas Consti _,._-_._.

duzida à impotência, conhecem Façanhas dos aVI-adores belgas tuições da República. Não tenhas dúvida em de--
bem o inimigo que enfrentam.Os. Ver e tratar à rua' 'Deo nnneiar um "qninta·colnna"1l'
(remendos bombardeios ingleses e L d

� dóro" n° 23. por mais que pareça teu aml· ..

on res, 8 (United) - A agencia noticiosa belga âimü-norte-amercanos demonstram, à gou comentários de pessoas que assistiram ao ataque realizado.saciedade, que as nações censor- por aviadores belgas da RAF no dia 20 de janeiro, contra o eâiciadas contra o nazi-fascismo, es- ticio ocupado pela "Gestapo" em Bruxelas. Dizem os iniormantão acompanhando, em dôbro nas tes que um avião incursor voava tão baixo que os alemães, quevantagens obtidas, os processos de se encontravam nos escritórios, acreditando que ia se precipique se serviram os invencíveis tar ao solo, chegaram às janelas. Nessa ocasião e piloto abriucontra os países e os povos mais fogo de suas metralhadoras matando cinco e ferindo trinta nafracos. Já agora, quer queiram, zistas.
quer conclamem contra a réplica,
os alemães, quer não queiram, ba
tendo à porta de intermediários,
predominará a lei de Moisés, "den
te por dente, 0100 por olho", des
de que foram êles os primeiros a

renegar como obsoletos, os precei
tos de Cristo.
Essa grande ,batalha travada en

tre o Bem e o Mal terá de ir ao

fim, num paralelo descontinuado,
numa proporção muito exata e

quiçá aumentada pelos aliados no

manejo das armas de destruição.
Os hunos pilharam, massacraram,
mataram mulheres e criancas, sem
ouvir o clamor dos aflitos � encon
trando os adversários da linha de
combate sempre de pé, altivos e
hravos, mor,rendo sem uma quei
xa, entregando-se a todos os sacrí
ficios. Que lhes importaria a guer
ra química, se também êles são ca
pazes de a encarar com a mesma
bravura, respondendo com as TIleS
mas armas?

Os alemães enganam-se mais
111l1a vez. Se fôr necessário, terão
êles o que procuram, onde e como
quer que procurem, nutrindo a to-

S"

I
Anúncios mediante contrato I

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto TI.o 13

�el. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

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 & COMENTARlOS
Dente por dente, olho por olho

Afundado o cargueiro t<Brasiloide» e o navio de passageiros «Afonso Pena )�.

.....�

Rio, 10 (Do Correspondente I à Alemanha após a declara I existem morte"; a lam81ltar vingar, ii altura, os assas'
Especial Amorim Perge , por ção de guerra; e outro foi o sendo que. ezn r eleçêo ao "A sinos de brasileiros indefesos.:
via-aeréa) - Segundo recen

.. Afonso Pene'", de paeeegei- Lon so Pena", se ach ern dese- errt águas, bresi le iree, NO'
tes comunicados distribuidos ros, e n tigem en te denomina-lpancidas127 pessoas, que nele cliché vêem se tripulantes da
pelo Ministério da Marinha, do "lVlinas Gerais", tendo

I viaiav.
am, en t te passageiros "Brasi/oide" fotografados na

acabam de ser afundados pe sido ambos atacados no fito e t r ip u lan tee, ou seiam mais I Baía, quando e li :chegaram,
10 "eixo", mais dois navios ra! b e iario . respectivamente uma centena de v i t irne s que I e, ao lado, essa unidade bra
mercantes brasileiros Um nos dias 18 de fevereiro e

21temas
d : regieter na guerra \si/eira atacada no porto. Co·

foi o cargueiro "B'rasiloide", do corrente, o segundo, in contra o "eixo", o q u : au ll1andava o "Brasi/oide" o

ex-alemão "Montel'idéo". de forma-se, por um submarino menta, assim, as respol1sa-' capitão de longo curso Eu-

114.000 toneiadas, cordiscado italiano. Do "Brasiloide" nã'J í bilidades da nossa Pátria de rico Gomes de Souza.

'I Livros à ve�da\A NOSSA SECÇÁ()'
O PENSAMENTO DO DIA
"O último gráu da per

versidade é o de pôr as leis-;
ao serviço da injustiça".
Voltaire.

•

A ANEDOTA DO DIA
- Estds vendo este 1 elógi<l:"

de ouro? Ganhei o em um c,

corrida.
Como?

- Contra dois cachorros.

-------------------------------------------�t«Relojoaria Royal))
Rua Trajano n' 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção deDESPERTE • BILIS

DO SEU FIGIDO
Aluga-se

a casa à
rua Cons.

Mafra, nO ISO, dotada de
todo o confôrto, preferindo
se familia que saiba con
servar o prédio. Informa
ções, do local. das 8 às 11

Ie das 14 às 17. Fóra dessas
horas, na rua Esteves Ju- __.....�_--------------.--------.IIInior, 93. 758 vs65

CASA 'TREMEL- -

E Slnl" III 1:11111 Dllllolt. IIIrl ,....
Seu fígado deve produzir diariamente

um litro de bilis, Se a bilis 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 comoque envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazemcor
rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: c-, $ 3;00.

Aparelhada para concertar Registradoras, Nu.mera
doras, vitrolas, máquinas da escrever, calcular, coser.

aparelhos fotográfiCOS, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

1······s··i··i··i··s·······1i;,"·:;-�·;�i�ã;-·-d�-_'��;;··;;-;d�:;;;;��: padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores :o inimigo. "Dente por dente, olho .. fábricas do país, são encontradas nos balcões da """"'

•.por olho". Ingleses e norte-amei-i- -

ç SANTA BOSAcanos já começaram a evidenciar • asa, . .'
ql�e essa será, doravante, a única • •le� de guerra a predominar. Cristo r _.' •.fOI esquecido? Mas não foram os

� Diariamente recebemos novldaces
•aliados que o esqueceram e trai- ! RUA FELIPE SCHMtDT, 54 - FONE 1514 •ra111 seus abençoados mandaman- ViII

tos. •••••••••••••••••••••••• t:�••••••••••••
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.Helilóica morte dum capelão católico �*••••••••••�•••••••• fP•••

Carthagena, Ohio, fevereiro Na sua carta, o sargento con- Foram mortos pelos estilhaços : R A NGT T E �NJQ. I :d 1943 (S 1 di �
- ..4._ � .A - _.:A.. --

•d! InteI:-Ameri���li�� _!Jt�c;:� tin';���t�á�!��a�;�::barcaças de teant�������e� i��s e�tr�e,lUso�;�� 8 Contém oito elementos tônicos •
lato de uma testemunha de vis- desembarque às seis horas e se- que êle foi atingido na cebaça • Cálcio, Vanadato e .,
ta, contando a história da he- guimos para a praia que ficava e morto instantaneamente . .A .,róíca morte do Reverendo Cle- a cerca de três quartos de uma Nem me foi possível correr até ,. Arseniato de
ment M. F'alter, primeiro Ca- milha. O Padre Falter e eu não êle no momento, pois o canho- • Sódio, etc. , •
pelão do Exército dos Estados estávamos na mesma barcaça '; neio cada vez ficou mais vio- @ •
Unidos, sacrificado no Norte mas estávamos próximos. Su- lento.Fui-me arrastando à pro- $> 03 Pálidos, Depauperados, •
da África, acaba de ser recebi- púnhamos que êle saltaria com cura de um abrigo qualquer. • Esgotados. Anêmicos, .,do aquí pelo Reverendíssimo capacete, mas, como não eu- "Era mais ou menos meio ., Magros, Mães Que Criam, ..Joseph M. Marling, chefe da centrou um no momento, o Pá- dia quando os canhões da for-

.

Crtanças Raquíticas rece-

província americana da Socíe- dre F'alter desceu com o uui - taleza silenciaram e eu mesmo � berão ti tonHicação geral •
ty of the Precious Blood". forme do exército americano. estava ferido com um estilha- � do organiemo com o •

O sargento Charles Marl!n, "Quando estávamos próxi- ço. Sinto-me muito feliz de po- • •
de Dayton, Ohio, escrevendo ao mos da praia uma esquadrilha der comunicar a bravura com fJ •
Bispo Marling, contou como o de aviões franceses sobrevoou que se portou o Padre Falter �

•Padre Falter que insistiu em se- as nossas embarcações e des- aos seus parentes e membros �
guír com as tropas no desem- pejou algumas bombas, acer- da sua comunidade religiosa. �

''''''' .."
barque de Fedala, encontrou tando apenas numa das barca- "Demorarei muito antes

que', ••••..••...••••••.1.
e(ihfie�t�Hli!$.ê��.

sua morte com um estilhaco de ças diretamente. Quando tocá- possa esquecê-lo. O Padre Fa1- .
granada.

•

mos em terra firme, as baterias ter significava muitíssimo para O E t�T DO' r ti?
•

Oficiais e soldados rogaram da fortaleza da cidade começa- todos nós soldados católicos e
. � � g;.5por" IVoao padre que permanecesse no rarn a atirar com veemência. não católicos do nosso bata- .

ti ansporte, mas êle protestou, "Eu tinha dado apenas al- lhão. Tenho a certeza de que F U T E B O· l procedentes de Belo Hor iaon-
declarando que não estava alí gum passos na areia quando todos os soldados experimenta- d dte nos fio conta e que o
rara cuidar 98 sua segurança, olhei em direção ao Padre Fal- ram a mesm� satisfação qu.e Por que? Cruzeiro Futeból Clube (ex.
11Ias para cuidar Ado bem-estar ter. Exatamente naquele ins- eu, �uando tlvemosA conhecl-1 RIO, lo (E.) ,_ ° presiden- Palestro.), em virtude dos
dos homens;. se Aestes es!avam tante uma granada dum "75" mente d� que o_go�ern� conce,� te do Conselho Técnico de dois fracassos frente ao S.
correndo pengo ele também de- francês caiu perto dêle. Vi ela- dera o Coração ue .Purpura I Futeból da C. B. D., sr. Cristovã.o, do Rio, e ao Sã.o
veria correr os mesmos peri- ramente o Padre Falter cair e ao Padre Falter depois de mor-I Co s telo Brorico negou Pou i-', o ou ro , atravessa por urna
tOE:". .

I vários outros em tôrno dêle.] to. Se algum home:n já .�er�- riovo pedido de licença do grave cr ise .

___�. " ,

I ceu esta condecoraGao, fOI ele. S. Paulo r. C. para pro-
••6t8�(i;Q@fI(!;®fj)3�$OS@@Gae(lG�e�@lOrili$e�@Gli)@.�."'@0I1""0ü@.$lgee.

íllugam-�e Tres casas à mover a vinda,' ao nosso Tambem Batataís
[' 1\ " i. T "

f 11 tJ rua Cambo país, do Nacional, de Mon· RIO, 10 (E.) - Ao que se

LSSenClaS Iln;ssunas "ara ner!umes riú sjo; contando cada uma tevidéu,
*

diz, Gijo, João Alberto, e

P f1 dois pavimentos, tenrío cada Batotais, arqueiros do Flu-
casa 5 quartos, sala de [eu- Graham BeU e Geraldino minense, estão impossibili-
tar, sala de visita, g e tage, RIO, 10 (E.) - O Canto tados de atuar no Torneio
quintal, galinheiro, 3 insta- do Rio comunicou à Fede- Relampogo.
tacões sanitárias, tanque de ração Metl'opolitant-.de Fu- •

lavar roupa; instalações de teból que concedeu a trans- O sr. José Bbcudo
radio e telefone embutidas, ferência dos j o g a d o r e s RIO, 10 (E.) - �1S,. Federação
etc. 'I'ratar com o pr o pr le- Graham Bell e' Geraldino Metropolitana de Têniil co-

tárío, Dr. Agripa de Castro ao Corinthians. rnun icou à C. B. D. haver
Farla, à Rua Vitor Meireles

•

o Fluminense F. C. contra·
no 24, Consultório médico Mas, Que crise!... todo os serviços do técnico
Telefone n- - 1405. RIO, 10 (E.) Notícias sr. José Bocudo.
52 v-47

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

r=���' 1;:::�;,;:n��1
� Acindina � Brasinha ���i Júlia �evaerd I
i Dias � e � Bridon g
g participam aos po - � IVONE B comunicam aos pu- �
§ rentes e amigos o � noivos � rentes e pessoas �
� contrato de ca· � Fpolis., � de suas relações �
� mento de seu filho � 6j3j43 i que sua filha IVO- �
S FRANCISCO com a' ft � NE contratou co· R
!
srta. IVONE GE- rJlXlDOOOlXlOOOOOO� so.mento com o sr, �

�
VAERD BRIDON

� B
FRANCISCO DIAS

i:.Jto:'ODCDOOOOOCXXXXJOCO:::COOOCJCml:JDDCQOCXJICIDI:XIa oooooooo :lIOOCilIr.(.lODClCDCCG!lOOD()Ol:"<tC: txXXXXDO

Nc 146 3 v. - 1

.....q•••••••ee'••ee••e••fi Viagem do sr. João Daudt aos

Estados Unidos

Rio, 8 ("Estado") - Acedendo
ao convite do sr. Eric Johnson,
ao convite. do sr. Eric Johnson,
presidente da Câmara de Comércio
de Washington, e ela Comissão Nor
te-Americana de Desenvolvimento
do Intercambio, que há pouco nos

visitou, 'Ü sr. João Daudt de Olivei
ra, presidenfe ela Associação Co·
mercial do Rio de Janeiro e da
Federação das Associações Comer
ciais do Brasi 1, marcou para a se

gunda quinzena do corrente mês a

sua viagem aos Estad,os Linidos.
Como se sabe, ião honroso convite
foi feito em homenagem ao comér

A maior FABRICA DE FOLHINHAS de São Paulo, cio e à indústria do Brasil na pes

deseja nomear representantes em todas as cidades deste e de- s'oa do sr. João Daudt de Oliveira
.mais Estados do Brasl·!.

' que, assim, lerá oportunidade de
-

ver de uerto o extraordinário cle-
Otim!ls comissões. Caixa Postal, 4

-

46 - São Paulo. senvolvimento industrial do país

J. Eugênio Müller Fllho e Oscar José Müller �11ãO. d -IA D V O G ADOS
tlven! e *mo�quB os

RUA DO R JSARlO, 116, - RIO DE JANEIRO, Rio, 8 - As autoridª,des res-
Fõro em geral. Processos em .Od08 os Ministerios. Lega- ponsáveis iniciaram um "blitz-

li7E!ção de jazidas, aguas minerais e quédas krieg" contra os mosquitos,
dágua. Naturalizações. que estão infestando certos

bairros da cidade, principal
mente em Copacabana e Enge
nho Velho. Trata-se de uma

espécie "cue", que não consti
túe maior perigo para a saúde
do povo, mas que constitúe pra
ga muito incomodativa.

(t"cnceses, originais)
Alcool de .sereaís, legítimo

Fixadores e�colbidos
BITTANCOURT

PERFUMISTA ESPL!CUlLIZADO
Atende das 2 às 6 da tarde na

Relojoaria Royallá Rua Trajano, 3. FlorianópoUs

anarquia na Espanha?F.ngora, lo (U.P. - Um viajante, que acaba de
realizar uma. viagem à Espanha, A.lernanha e Hungria
declarou 00 chegar aqui q\:le "nos círculos bem infor'
ro.ados de IvIodri. tem S� cerno co sa iminente a r�stauraçãoda monarquia espanhola", acrescentando que os agen
tes do pretendente Don Juan estão em Madri em pre
parativos para o grande al�ontecimeni:o, o qual talvez
ainda se verifique no corren te mês

.

R e p r e s e n t.a n t e s

THE lONDOM & lANCASHIRE IHSURAHeE (o. LTD.
Séde: LONDRES - Fundo de res�rva: superior

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

na

Uaspa 'i
LHOSAl

.LOÇÃO MANA. VI-

�--

CARTAZES DO DIA
CINE ODEON

- FONE 1602 -

A's 7 1/2 horas
Sábado·- ODEON

Sidney Toler em

Uma historia encantadora

Filhos de brio
UM TIRO NAS TREVAS

Com jackie Cooper
tIo programa

Filme· jornal 125
Como alugam casas

A Familia da F10risbella e Tito
Guizar em

FAMIUA DO BARULHO

DON WINSLOW HA MARIANA
Preços Cr, $2,40-1,20- 1,00

Livre de Censura I' e 2' Episódios.

Representante em São Paulo Lt��m�i� !!é���(��Firma estabelecida em São Paulo, muito bem re· teira diplomaàa) Atende D8

laciona�a �e org,.?-nizada, procura Representações à base I Casa de Saúde S. Sebastião,
de comlssao. Dao se as melhores referencias. Proposta das 10 às L2 e das 15 às 17
para "Representação", Caixa Postal 447 - São Paulo,! boras

,

A maior Organisação
d e vendas de Folhinhas oferece vagas a

REPRESENTANTES E VIAJANTES,
Capital e no Interior, com boas comissões. Escreva.

diretamente à
Fábrica Progresso, - Caixa 3097 - São Paulo
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Tw'r FF : Jl5m?;>AA<'f��N""'M:'fflf'ff!n;T a wm R'e�e IS LZli intra' 'T

M.arnloraria
Praca Nerêu Aam05 - B ifijuassú4-

Visite.,

��+(,
diferentes, pOl'CP!C n

â

o procurnr.lo I Ciano
no Vati can o e H<;>sso em AI�realizar essa façanha audac iosn, kara já estejam n egociantlo II vi

viver uns momentos perigosos e I rada anti-alemã. Todos os elemen
mudar de campo, apunhalando ,i tos de salvação ser áo utilizados.

Pedirão auxi lio ao Papa e aos
que não o próprio Mussolini, cuias Alemanha como apunhalaram a aliados para "evitar a bolcheviza
reviravoltas po.liticas são celebres 1.'1rança? Sim, os fascistas são ca- cão da Itália. Pedirão mesmo o so
e que jú foi pago por tantas máos pazes de tudo, Possivelmente, corr-o do general Giraurl contra os

.-------

alemães. Serão capazes ele so lici
Os artilheiros enn-aerecs britânicos desafiam os aviões de mer- tal' o apoio dos d emo cratas do

sulho inimigos numa fortaleza sítlade no deserto mundo inteiro, Um escritor
í

talia-
;;) no, prof'und o conhecedor da poli-

tica fascista, escreveu que nada é
mais facil do que um partido fas
cista afirmar que combate o fascis
mo.

E triste e cómico o ocaso da
Itália fascista, Nunca uma ditadu
ra chegou a um ta l estado de pu
trerar-ão e de miséria. O império
deixou ele existir, o exér ci to está
derrotado na Hussiu e na Africa,
a marinha estú no Iun d o do �\!cdi
l:errâneo, a aviação não levanta
mais vôo, o povo eslá esfomeado
c Mussol l ni nua fala mais em vive.
,pcrigosanlcnte. Ao cunt rú rio. ele
nru n d a seu genro e seus rl íplornu
tas negociar com os �I;a(]r;s, pedir,

I aos mesmos a suprema grac:a de
ser o Darlan ital ian o. Não poderia
ser mais terrivel a vi nganr-n elos
anti-fascistas assassinados, dos po-
bres pti opcs bombardeados, dos
espanhócs massacrados e dos fran
ceses míseravelmcnte tra idos.

Por Paulo Zingg - Copyright da

I
d iatamen te. Ê irrisório constatar I Bottai, os agentes politicas de 1'1-

Inter-Americana, especial para es- que o famoso Duce lenha conse-j relli, Vo lp i e Ansald o, a alta f'in an
te jornal). - A ocupação de Tr i- guido permanece, no poder du- ça, o alto clero, os geararcas Ias
poli pelas tropas anglo-francesas rante vinte anos, vivcrid o ele suas cistas, os chefes do exército por
marcou o fim do Imperio colonial' f'n nf'arronadas na já fechada [ane
italiano, Em menos ele elois anos, la do Palácio Venczz ia e elo apoio
os aliados ocuparam a Somalia, a que lhe dispensavam alguns ho
Etiópia, a Eritréa, a Cirenaica e a mens de Ci ty, Lava 1 e o general
T,ripolitania, Restam aos italianos De Castelnau, Paul Baud oi n e Hi
as ilhas gregas do Dodecaneso, tler. Jamais um regime terminou
primeiro objetivo britânico no Me- de modo tão inglorio como o fas
diterrâneo oriental, e a Albânia, cismo p en insular. Seus exércitos
onde os "quislings" já começam a não foram capazes d e conquistar,
pedi.r demissão de seus cargos. Is- Egíto quando este país estava de
so visto de um ponto de vista ofi- fendido apenas por algumas pa
cial porque na realidade nem a trulhas. A história do mundo re

própria Itália pertence hoje aos gistra ditadores que foram dcrru
italianos. As tropas alemãs e os bados ou assassinados. Nenhum
agentes da Gestapo não só garan- teve o fim de Musstilini. O Duce ela
tem o regime fascista, mas ta111- espada cio Islã e da vontade d e
hérn mantém os italianos sob o ju- aço está simplesmente apodreceu
go da tirania germânica que as do no poder. Está apodrecendo
guerras de 1865 e 1918 pareciam com seu regime, com sua p o l ici a,
ter afastado para sempre. A Itália com sua.s forças armadas. O máu
não passa hoje de um país ocupa- cheiro acabará fazendo mal a03
do. Mussolini não ?ifére em nada I PEóprios, , al�lllã'�s que abandona-
do assassmo Pavelitch que gover- ruo a Itália a proprra sorte.

-

na a Croacia e do seu amigo Pi er- I Estrategicamente, a perspectiva
r e Laval instalado em Vichd pelos do abandono da Itália pe los na

alemães. Apenas na península o nú- zistas não deve ser desprezadu. Se
mero de colaboracionistas é um rã facil defender a Alemanha nos

pouco maior. Nunca na história Alpes elo que na Sic i l ia e na (:81<1 ..

da Europa e do mundo houve tan- bria, com uma re tuguurda hostil
ta desproporção entre o ideal e o e uma p en insula aher la aos desern
real, entre a propaganda e a ver- harques. Alguns dir igcn íes ital i.r
dade, C0l110 no caso do fascismo nos já estão cncar and o essa

rven-,italiano. Um exército de fancaria, tuali dade e a onda oportunista .i;')
uma marinha mal armada, um irn- levantou a cabeça. U precedi-ruc
pór io sem defensores, graças ao ele Darlan anima os f'as cis tas mais
apoio ela quinta coluna que agia fanáticos. Eles querem salvar-se a

na França e na Inglaterra, consc- qualquer preço. Então p ro cur aráo
guiram amedrontar um dia p otê n- a paz em separado (' tcn lar âo mcs
cias poderosas, Si os governos de mo voltar suas arruas contra a Ale
Paris e de Londres quizessem der- manha. Isso daria pão ao P(1\'O Ia
rubar Mussnlini durante as crises

[1I1into
e lhes pcrmit iria amanhã fi

da Etiópia e da Espanha, teriam gurar entre os 'Vencedores. Di n o

que empregar apenas suas [orças Granrli , o conde Ciario, o general

Icoloniais e Roma capitularia ime- Ca'Vallero, o i.córi('() Giuscppe

�•••�••••••� •• U •••®Se•• L
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• f
• •
• t Séde
• O
• •
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• •
· (
• f
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:- :• • Plano Especial· Premiado o "·1.697 ,

• " 1.697-MilhHr-Prirneiro prêmio no valor de Cr,$ 10.000,00
• 697-Centena no valor de Cr.$ 1.200.00
• .. Inversão do milhar no valor de Cr,$ 300,00
• : Plano popular • Premiado o n' 1.&97
• •

[,.697
-Milhar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.$ 5.000,00

• • 697-Centena no valor de Cr'$ 600,00
• •

Inversão do milhar no valor de Cr,S 200,00
Executam-se todos os trabalhos

• em mármOIe, granito e marmorite, como • OBSERVAÇÃO - O proxlmo sorteio realizar-se-â no
.. sejam: Monumentos, Estatuetas, Mesas • dia RI de Março (4a -fpira), às 14 horas, de conformida-
• para Cafés, Ladrilhos, Soleiras etc, Tudo • de com o Decreto-Lei n. 2.891.
• sob a competente direção de técnico

•com longos anos de prática concernente Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 1943
• ao ramo. "{'emos catálogos com dese- ., VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Fed�ral• nhos os mais modernos. • Eduardo F. Lobo -Diretor· Tesoureiro

: Tratar em Florianópolis à rua Je-. O. Peçanha -Diretor·Gerente

• rõnimo Coelho. 13; e em Biguassú, à praça • Convidamos os sentores prestamistas contemplados,Nerêu Ramos. • que esteJ·am com os seus titulos em dia, a virem à nossa• � séde. para receberem seus prêmios, de acordo com o nos
'11••••••••••••••••••••••• 80 Regulamento,

�
�
�
e
I
� Rio, 8 (A. N,) - o gigantes-

Um dos canhões anti aéreos ingleses oomo devem ser
I
C? esfôrço qu� O govêrno bra

vistos por um avião 2e mergulho o lern d.». (Cliché da Sll;�O ��mddI�ende�d�, pa��British News Ee rvic e, ocro «O Estcdo) a ·t at� a a orrac a., es &.
.

produzmdo uma verdadeIra re-

volucão no norte do Brasil. De

ALIANCA DO LAR L"'fDA" toc1a� as localidades do nordés-
te partem levas de trabalhado-

,

d R B 91 .... 5 anda res que são concentrados emAven! a ,iO ranco n. Fortaleza, Terezina, São Lui:,:; e
Belém. Agora mesmo, e dando
início à distribuição de oper�.
rios mais capazes e já conhe
cedores do trabalho de córte da.

Plano fed.eral do Brasil seringueira, o Serviço Especial
, . I de Mobilização dos Trabalha-Resultado d," 80�·it:'IO l'eulizlidú DO lllli 't.7 Ll� F�verelrl dores para a Amazonia, e da.

de �943. de C(.[JfOIJJ. id tHj f' com o Decreto-Lei n°. 2.891, Coordenação da Mobilizaçãode .::;0 de Dr'zem b�1) oe 1940, na pre:�nça 00 "r, FISl ai Fe- Econômica, acaba de embarcardera1 e gl"fiode numero de pre�tílmlSIU8 e olltras pebl"OaS, • l\'Iana'us a prI'meira tur-,

d d ' ,.
.

L L d
' . paI a l' ,

na s� e � illlançli, 11<1
. a�' til., (11" t1c�!rL.lU com 1:18 lOS-

ma que seguiu por via aérea.
truçoes baIxadas _lJelu relendo Decretu-L, I. __'-:::�-==__=_=_-::_�=._=====

RIO DE JANr::IRO
CiI,rta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

IREi •

A.gências e

Ropresen tacões
(sllle PO$ts. � 31

II Ru� João Pinto' - :5

'! FLORIANÓPOLIS
Sub-lIg$ntll. nOI principal.

1 mlmcípiot do E.tedo.
i 17P.

Trabalhadores para a Amazônia

Casa Beirão
Fábrica de' artefatos

de couro
PSEltas de couro para
colegiais (Plrtigo forte e

l>arato), Cintos, Suspen-
sóri.Js, Malas, etc.

Só na "CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes nO 3

I
-Florianópúlis-

_ }o v�.-25 I
negócio

Por motivo de viagem
transpassa-se uma Pensã()
já instalada, com diversos
hóspedes. TrBtar à Treves
aa Racticlif, 2
136

Otimo

6 v-2

as novas instalacões,

à rua Trajano 3, no edilicio onde
-NovidadesrvaJóias-Vióros=gCristais-Porcelanas

RELOJOARIA ROYAL,
funcionou o Banco do Brasil.

e artigos diversos para presentes

sem
-

compromisso. da
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POli que Hitler está perdendo �DICADOR MEDIC.Q
D ARAUJO OLHOS OUVIDOS
lo . -NARIZ, GARGANTA

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

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

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

Especialmente agora, quando a ALFA IA·
TARIA BRITO, recentemente aberta, está exe-

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

Nova Iorque - fevereiro Por instaladas nos vagões-pran- Em todos os países ocupados
Frank Caldwel1. - Copyright chas atrás dos "tenders". acentua-se a tendência para a

da Inter-Americana, para "O O número de 20 mil locomo- instauração do trabalho. Da
Estado" -A fase atual da guerra tivas e 600 mil vagões de carga Bélgica estão seguindo para o
na frente oriental veiu colocar com que contavam os alemães Reich trens repletos de traba
.a questão de saber se haverá no princípio da guerra foi. au- lhadores. Trabalho - eis o que
realmente uma nova ofensiva mentada de perto de 22.500 má- o Reich mais ambiciona da
da primavera da Wehrrnacht, e, quinas e outros 600 mil vagões França, onde se calcula que 10
em caso positivo, que propor- por ocasiao da conquista da mil homens estão sendo arre

ções ela atingirá. Parece com- Bélgica e da França. Mas ao banhados por dia para traba
provado que o Reich poderá mesmo tempo as estradas de lharem na Alemanha. No pró
sustentar ainda uma longa ferro ficaram mais sobrecarre- prio país, à proporção que (I

guerra àefensiva, mas não po- gadas. Só para a Itália passa- exército vai absorvendo mais
-derá desencadear uma "blitz ram a seguir diariamente ses- operários, aumenta o número
krieg" na escala de antigamen- senta composições de carga de horas de trabalho nas fábri
te. Foi esta a conclusão a que com os bombardeios diários dos caso O mínimo em vigor é ele
chegaram recentemente os pe- vales do Ruhr e do Reno, onde 60 horas por semana, e não são
rftos aliados, oficiais ou não, se encontram 407c do tráfico raros os casos de 78 horas. O MARIO WENDHAUSEN (d' I d I
As duas principais díf'iculda- ferroviário alemão a pequeno O perito Paul Hagen, no seu r. I· - F�g���a�eo �:c�

des econômicas em que se acha alcance dos bombardeiros alia- livro "RUIRÁ A ALEMANHA'? de Medicina da Universidade do Brasil)
enredada a Alemanha. dos; com a escassez de braços estuda a fundo os problemas do Sx-Interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde
As duas prncipais dificulda- e com a perda de milhares de potencial humano nazista, e

I
...

.des são o transporte e o poten- locomotivas e vagões no sor- confirma as conclusões acima CL NICA MEDICAcial humano. Ambas são funda- vedouro russo. com as seguintes palavras: "A , _" . . ..

mentais, e ambas veem se de- Atualmente estão trabalhan- escassez de mão de obra ter- Mo léi.'>I.1HS internas de adultos e crrauças.
senvolvendo há anos. Hitler do nas fábricas e na lavoura nau-se agora o mais desespera- c;onsu�t�rlO: R�.1i Fe lipe Sehrnídt n. 38 - Te!. 1426
foi aconselhado por técnicos do Reích cerca de seis milhões do problema dos nazistas, o Reslde[j(;�H. Rua V1>lCí:nde de Ouro Preto D. 70 Te], 1523
de valor, tais como o dr. Hal- de estrangeiros. Entretanto, a p:!ncipal símbOl? da mÚltiPlal Boram; - Das 15 as 18 horas - FLORIANOPOUS.
mar Schacht e alguns dos falta de mão de obra continua crise de escassez na Alema-

D A-
-

r.USTO DE PULA D' t d H lt I
maiores conhecedores de pro- a ser um dos problemas mais nha ... �sse problema não fali ro U\J A . J�e °lari��d�s��:blemas ferroviários, antes da prementes do Reich. Ela afeta nem pode ser resolvido, por I Florlanopohs
guerra começar. Fiado na sua não sómente o esforço vital da motivos que estão fóra do con-I Residência e Consult?r�o: Rua Visconde de Ouro Preto 51
unfalibilidade", que os aconte- produção, como também o gi- trole dos nazistas. As medidas! (próximo ao Teatro).
-círnentos posteriores tantas ve- gantesco esforço nos campos que êles adotaram só serviram/' Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
zes desmentiriam, não deu im- de batalha do estrangeiro. para agravar a situação".

. Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
portância a êsses conselhos, -------------------------- OONSULTAS: Diartamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas
.arírrnou que conquistas rápidas I FODe 1.644
tudo resolveriam. Mas Hitler • I' CUn.h:a ,méd�(O.drúr�ica 8�"�d����a_d.a dà.esquecia que conquistas rápí- ljfJI fi"'_
das nem sempre significam vi- OLHOS, OUVIDOS, r-4AR�l e G���G�NfA

tó�:. historiadores de guerra. II Dr. SAV A�S LACE�Di\
.alemães reconheceram que a Bx-ínterna do Serviço do Professor Leênídas Ferreira e ex-estanléríe des

I servícos
do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo)principal razão da falência do Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamentoesforço militar do Reich em

I de Sdúde e Hospital de Caridade1918 foi a crise dos transportes.
I Cons. Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259

Hoje em dia Hitler está sofren- Consultas: das 15.30 às 18 horas
do uma perda gradual na efi- I Residencia: Conselbeiro Mafra. 77-FLOR1ANOPOLIS.
-cíêncía dos transportes, e um

rápido declínio na velocidade

I-do movimento. Importantes Dr.
carregamentos acham-se à es

pera, nos cáis, depósitos e ar

mazens e toda econômia alemã.
se ressente dessa irregularida
-de.

Os alemães envidaram o má
ximo de esforços para ampliar
a capacidade de transporte de
:suas estradas de ferro. O mais
significativo sintoma nesse

sentido é a recente revisão da
tabela de prioridade para o aço.
Até aqui a ordem era a seguin
-te: em primeiro lugar, subma
rinos; em segundo, canhões
anti-aéreos; em terceiro, tan
ques ; em quarto, locomotivas.
Agora as locomotivas veem em

-segundo lugar, depois dos sub
marinos. O atual plano prevê a

fabricação de 6 mil locomotivas
em 1943 - o dobro da tabela
anterior, mas com 1.500 loco
motivas a menos do que os ale
mães primitivamente espera
vam dispor. Também estão pla
nejados 112 mil vagões de car

.ga. Mesmo que isto se consiga,
entretant.o, dizem os observa
dores, a Alemanha estará mui
to longe de ter o número de lo
comotivas necessário a realizar
suas tarefas presentes com uma

eficiência normal.
Para ferir nesse pont.o fraco,

os bombardeiros aliados estão
agora concentrando seu fogo
sôbre as locomot.ivas alemãs na

Europa ocidental. Com projetis
de grande capacidade de pertu- FARMACIA ESPERANÇAração, êles visam de preferên-
cia as caldeiras. (Reparar uma do Farmaceutico NILO LAUS
caldeira leva pelos menos a H h f dmetade do tempo necessário a oje e aman ii será 8 sua pre erl a
construir uma nova locornotl- Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.va.) Os aliados teem consegui- pdo nos últimos tempos uma mé- erfumôriiis.--Artigos de borracha.
dia de 20 destruições bem suce- Ga.rante-se a exata observância no receítuaríc médico
didas por semana. A preocupa- PREÇ(')S MÓDt"OSção dos alemães é

demonstra.-I
V' l-

da pelo número de locomotívas ll R. Cons. Mafra 4 (I) 5 (edifício do Mercado),
blindadas que estão planeian- . FONE 1.642
do, e pelas armas anti-aéreas ;;.J _

Camisas, Gravatas. Pijamel,

I
Quem sonegar informações à Es

Meias das melhores pelos menores tatística Militar, trabalha em pró)
preços 56 na CASA' MISCELANEA. de 'paí� inimigo. .�, nesse caso,

• sera Julgado, milítarmente, como
- Rua TraJano. 12. inimi2'o do Brasil (D. E. M.).
�������������--��I

Fspeclausta, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C- S. Peja manha, das 10 às 12
onsultssr A' tarde das 3 às 6

Dr. MADEIRA NEVES-midico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
CUI"SO de Anerteícoamanto e Longa Prática no Rio lie Janeíro

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto u. 7, sobrado - Fouo: 1467
Restdêucla: RUR Pre�i.-1pntp Coutinho. 2:{_

i��TI'l'U'l'U Bt Dli\tiNUS'i'IUO
CLINICO

Dr. Ojalma Mcellmenn
Antônio Moniz Ide Aragdo

ME'DICO I Formado pela Unívereldada de
Genebra (Sulca)

Cirurgia e Ortopedia. I
Com prática n08 boepítaís europeu.

Clínica e Cirurgia do I Onníoa médica em geral. pediatrIa,
torax. Partos e doenças doença I! do ftlstema nervoso, apare-

I 100 geníto-urtnarlo do homem! de senhoras. e da mulher
I CONSULTORIO: Assistente Técnico

I Rua Trajano. :1:1 Dr. Paulo Tavares
'Diariamente das IS às Curso de Radiologia Clínlea com o

. dr. Manool de ADreu Osmpanarto

II
H horas. Silo Paulo). Espeeialízado em H!-

',1;1
HESID�NCIA: qlene e Saúde Pública, pela Uníver-

Almirante Alvim. 36 Ildade do Rio de Janeiro.
Telefone n. 751. Gabinete de Ralo X

Eiectrocardiogratla clínica

II
Metabolismo basal

� ondagem Duodenal

D R . � 0;- blnete de Iisioteranta

I
r • emlglo Laboratório de fnicroscopta e

anatise clínica
I CLlNlCA -MEDICA Mua Fernando Machado,'

Molestlas internas, de T01efone 1.195
Senhoras e Crianças em

(leral

ICONSULTORtO:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 169�
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercillo Luz, 186

- Phone: 1392 -

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles o' 26

Telefone n' 11,a05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante

----
14

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

As autoridades responsáveis pela A Estatística. Mm�ar, �e.stinada_a
fiel execução das Estatísticas Mili.

\
facilitar a p�epara.çao rápida, e tão

tares podem exigir, sempre que hon- das da Naçao, eXIge. que todos os

ver dúvida quanto à veracidade d. perfeita quanto. posSlvel! do apare
qualquer Informação que cada in. Ihamento matenal das forças arma

formante prove o q';le declarou. A brasileiros lhe prestem cooperação.
má-fé constitue crime contra a se- Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

!,iurança nacional. (D. E. M.). _.
tra I) Brasil em guerr:,f.. (D. E. lU.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o papa em luta com os ditadores. rC�1�p-;;d�-;
-

ES���:�lCl�:ir�a �a�l����l�neri_ rá ao Papa a funcão, entre ou- � ��tO�ád� �l��-�a��l�s����f:' p��� I
-

p �. �
_ . J �1 .. � C

� �L �

cana) - Ainda depois do des- tras muitas e ma-gnânimas, d.e I testante e a .outro anglicano,

'I
fOpW'?BrtOS: . or':ir3 Clt !f!.

mentido, ninguém sabe dizer reconduzir a Itália ao seu lu- na nrática efetiva das

tranSi-,
5 de Feverearo

ao certo até que ponto continúa gar, entre os latinos, que traíu gências . Foi en'regue aos ;He�tf;m s as Hlld, fl tvuldo Brasil,verdadeira a possibilidade do e desertou. O mundo lembra-se, a cada r e s l rentes em FlorLnó; G i', P issuidcrus
Papa deixar o Vaticano e vir

.

O Estado i�aliano, fil�o pró- instante, de que está .no vati-I' da caàer�etli n, !�.751, clitltemd;"dhS �1O sorteio de �
para a América. Seria êsse, sem digo, recebera as atençoes ge- cano um antigo diplomata, I de fevereiro de 19�3, com o oranno rnaror , em merca-
dúvida, o mais ilustre, além do nerosas do pai do exemplo bí- além de um sábio. O chefe ela ' doriBs. no valor de Crs. $6.250 Oi)
mais poderoso dos grandes exi- blico, após lavado de sua culpa Igreja adextrava-se a mover-se
lados. e despojado da infeliz máquina entre os atritos das relaçõesE toda e qualquer outra ex- fascista. humanas, antes de ser elevado
jilícação, sobretudo a de o seu Antes desta hora iluminada ,10 Papado.
afastamento ser ligado à pers- da reconstrução de um mundo E: encontra-se agora a razão
pectíva de bombardeios de Ro -

novo, vai o Vaticano com seu porque foi tão pronta, tão rá
ma, deve ser afastada, desde eminente habitante vivendo pída e decidida a solução do
que não esclareça a situação uma hora difícil. Mas felizmen- conclave que elegera o cardeal
de ser Sua Santidade um pri- te para Q mundo e para a Igre- Pascelli a Pio XII, sem tergt- Iaíoneiro do fascismo. Em uiu ja êsses se fizeram aliados por versação : a Igreja, sediada Ide seus últimos números o intermédio de um chefe que dentro do Estado fascista, e �New York Times, no suplemen- nada guarda de írreconoilía- diante da Europa nas vésperas �to de livros, apresenta o resu- ções definitivas, antes sabe pal- de um incêndio ateado pela �I
mo de uma obra, escrita pelo milhar o caminho da tolerân- Itália e .A lemanha, teria uma
correspondente do jornal acre- cia. Aceita a seu lado, elegen- grande partida política a
ditado junto ao Vaticano por do para amigos, os sinceros ini- jogar ...
sete anos. O quadro que pinta
O reporter não é muito distin -

��,,� c "","",,,,=_� .. _,,,_ . ...;.;;�."""_-}"";t"';;t:,lir"�,..,'-"'"�;!<..<l�._:J:;e.'""�,,,''''',z,:;;;.'t::f.....�to da afirmação feita acima. A
Cidade do Vaticano é uma por·
ção do território italiano, e11-
cravada em território fascista,
é lutando contra o fascismo. A
Itália néo-pagã, o sistema cria
dor de místicas fanáticas, que
é o nazi-fascismo não poderia
assinar um Tratado, em La
trão, a não ser com a: certeza
de não o cumprir mais adiante.
Pois que, aliás parece ser êsse
o ponto em que já se puseram
de acôrdo, Pio XII, Hitler e \ ""'"

Mussolini. ..
- não há lugar1.---------

-

para a Igreja num mundo na-

l�-"""""'�·"'."'-"""".,.,.,."".....,"""'-""""
...........-"...,.""""'" """"'-""''''-'�

zlsta .
. THE IJCNDON ASSURANCE

Essa a situação real. j
Nasce daí um complexo po

litico, formado de várias ten
dências, personagens e pers
pectivas, que forma a delica-

f/:��n:n�;�u��ã�e�� ��i:g�si;�� ,_��.,�_",_r__���_��'""",'- --A(ÃCIO MOREIRA
aventura dêsse assalto ao mun- V Il!c Pb.·�.•. n S fi 'i R U S S I 1- ADVOGADO
do que vai na fase final de seu It· U UH.. ..� ESCRlTomo: ma Deodoro. n' 23malôgro. Sua Santidade não Atende das 9 às 12 e das 2 às 5póde ser retirada dêsse síste-

na""o nfi!!)o"H \19Sitilr SnrtS �aml"ll·aS HESlDENCiA: L:! Porta HoM.
ma de fôrças, integra-o aliás .• ll1ulãvlu .ii lha ua I apartamento H2
como uma das decisivas ínflu- LONDRES, 10 - Segundo informa uma agência de C. Postal, 110 Fone. 1277
êncías finais. E - si em políti- notícias belga, numerosos so ldados nazistas, feridos e convales-
ca fôr possível desmentir T'al- centes , que se encontram em Bruxelas, tendo vindo da frente I Presttgla o Govêrno e 8�
leyrand e fazer-se profecias oriental, relataram que as autoridades nazistas não lhes permi-! classes armadas. - ou serás
para mais de duas semanas, - tiram vi si tar as famílias temendo que a presença deles na Ale-I um "quinta. colunista". (L,
então há-de se dizer que cabe- manha cause abólo moral à população. I D. N.). .

4 de Mar�o
Mais um ío rm ldável surte i o r<"HlizHrá a Crédito �ú

tuo Predial, DO dia 18 de Fevereiro (fia.Ieíra),
com prêmios no valor ri€>

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

� Pi Ouro Preto n" 13.
.m__�__� aE�,mmDB�mm�8Rmsaa__ma�mg���

Consultas m
é

drcas gr áus
Contrihu,çãn mensal anenes Cr. $2.00

;U� �

Farftnacia Esperanca"" ...&

.A SUA FARMP-ACIJ-\
Rua Cons- Moira 4 e 5 f'i)!;Jn Ui'�2

Entrega � demicili oI";. f ����T� nI=f\·�T.II.;' bt..: i.: ()\il'�Dha... � �............ �.)j � !,,��,'

DE
p,LV!'-\RO PA.MO'�

Cirurgião Dent
í

s ta pela Faculdade de Medicina de
Porto Alegre

C!iJÜCi1 Dsn'1:\:ria de Crianças e Arl'U,Hos
Horárl!'; Das 3 às li e tias jft às la heras

R U 1 \/, tO I" M .,- i f itd (' "
� 1 S

Ex.tampeáo mtUl�ãaS
� �eroh!o soZdado
Nova IOJ'(1nc, 8 (U. P.) -- O co-

I nhecir!o cx-crunpcão mun d ial de
box Barncy Pns s roi condecorado
C0111 H �'lJiSlil1f!uish2d Ser-vice JIc
dnl ", Dor atus de heroismo pratica-
dos no c anip o de baralha, quando
dos recentes combates de Guadal
calnal, que culminaram com a ex

pulsâo dos nipônicos daquela ilha.
Baruev Iloss manteve à d ístància
um consirleravel contingente [ap o
nês, afim de proteger trb cornpa
nhci ros que se encon travaru feri
d os. Finalmente conseguiu salvá
Ics, sendo atingido por estilhaços
de grunrle c internado num hos
p ilal. Barncv incorporou-se no

corpo de fuzileiros Jogo após os

traiçoeiros ataques nipônicos a

Pcarl Habour.

(Em frente ao

e

crz. SEGUROS "CRUZEIRO' DO SUL"
(Representante)

L. ALMEIDA - Rua Artista Bit tencourt rl B

I

Ensine a criança, ao lhe apon
tarem os dentinhos, -a usar

Kolynos e protegerá suas

delicadas gengivas e evitará
infecções. Limpa, refresca e

dá esplendor,
."

I'·
.

';��:=�O
- _"'_14

,

Dr. Aldo Ávila da luz

I
Horário: 9 às n e 17 às 18

t,. Esc).". Edifício Amelia
Neto, sala 2.

Res. Av. Rio Branco, 181 II Florianópolis,

L E I A ISTO
CAVERNA 1l'IARAVILHOSA
Em Waltoma, situada a 95

quilômetros de Anckland, Nova.
Zelândia, existe uma caverna.

fabulosa, conhecida pelo nome
de "

caverna dos pirilampos" �

Chega-se a ela numa barca pu
xada silenciosamente por um

cabo. Enquanto a embarcação.
deslisa sõbre a corrente, obser
va--se em t.e1'l'a um suave es

plendol'. Do této da caverna;,

pendem milhares de fios cober
tos por insétos resplandescen
tes. É tão intensa a iluminação
que a sua claridade permite a

leitura. Entretanto, se se pro
duz o mais leve ruido, a luz

I apaga-se instantaneamente,co-

Imo se se tivesse dado volta à
,chave de um comutador.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hitler, vítimNOVA IORQUE, 8 .a PARA HITLER, A PEIOR INVASÃO É AQUELA QUE NÃO SE REAtIZA E PERMANECE COMO
AMEAÇA PERMANENTE, SEM QUE O EXÉRCITO TOTALITÁRIO POSSA PREVER ONDE SENA DESFERIDO O GOLPE
DOS ALIADOS. ENQUANTO HITLER SE VÊ A BRAÇOS COM ÊSSE PAVOR, QUE SE CONTAGIA A SEUS AUX!LIAR�S, A
"RAF�' INSISTE EM SUAS INCURSõES, AS VEZES PELO SUL, DAS BASEES AFRICANAS, E OUTRAS VEZES PELO NORe
TE, ATRAVÉS DA MANCHA E DO MAR DO NORTE. HITLER, o CRIADOR DA "GUERRA DE NERVOS�\ DEVE ESTAR PA-

DECENDO DE AGONIA, VíTIMA DE SEU PRÓPRIO INVENTO.

do seu r
•

ri

1
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

Limitada
Banco de Crédito Popular e Agrícola

de Santa Catarina

Flores :1
aa morte

Rua Treleno 0.° 16 - Séàe própria
Registrado no MÍn istério da Agrtcultu r a pt' lo C f' rtifi cado

n. 1 em 20 de Setern+rn de l (�58.
Endereço telegráfico: BANCf..1EPOLA
CódiJioS usados: MA8COTTE la. e 2a. edição

FLOR1ANOPOLIS
.

E!vfPRESTA ESPECIALMENTE A AGWCULTOHES
Emprestimos - Descontos -- Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em tonos os Municípios 00 Estado
Representante da Caixa Economlea Federal (lIP'S fi veuds

dai! Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro. IPaga todos as eeunans da.s apólices Federais ii dos Estados

de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
Mantem carteira especial para administração de prédios

Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

c/c à dlsposlção [retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
CjC AViso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em
4a8 as Repartícões Federals, Estaduais e Muntctoats. '01

"

Este conjunto de explosões, que antes parece uma vista de
jardim florido, marca o frn de um transporte militar japonês,
depois de haver sido atacad::1 por uma "Fortaleza Voadora",
nas águas das Ilhas do lornõ o. A navegação do Micado sofre
continuamente intensos bombardeios dos aviõs das Nações U-

nidos. (Fóto da Inter Americana).

Quem pensa o contrário é porque vive
num paraiso de 108cos

Nova, Iorque, 8 (R.) - O secretário do Interior, sr. Ickes, de
clarou, em artigo publicado que todas as pessoas que acreditam que
o petróleo do "eixo "ven ha a esgotar-se estão vivendo num paraiso
de loucos" .

.

A produção de petróleo sintético das fábricas da Alemanha au

mentou de 400% desde 1938 e alcançará êste ano novo recorde.
Os fornecimentos da Alemanha, conquanto muito abaixo da

nossa produção de petróleo crú natural, são ainda suficientemente
elevados para que os assassinos possam continuar por muito tempo
suas rapmagens.

BeSI·dên"·.8 Aluga-se ou vende-se confortável r esi-
U dência , com linda vista para o mar. Tratar

com o sr. Eduardo dos Santos, à praça 15 de novembro, 27. ==========:::::::.::::=====-=-_::..::...::..=-=-::.::..::...::..:::...=-:-: Ao tentar esquivar-se às determi-

85
v. alt -

411 I
nações dos órgãos de Estatística Mi-

OLEO DE RICINO "CONGO" litar, uma pessoa -revela o que é:

I
'" inimigo do Brasil. E para os inimi.

COMPANHIA DE SECiUROS «SACiRESD
- gos do Brasil, a lei é inflexível.

OLEQ DE NOZES -PINTOR" PARA 'TINTAS (D. E. M.)_
Sub Agente DEFESA MILITAR DO BRASIL

L. ALMEIDA - Rua Art. Bitencourt 1 E VERNIZES

--;===================
Instituição do cadastro profissional.

r
.

- OLEO DE LINHAÇA "DOGu TeRdo em vista a extrema gravi-
dade do momento nacional, a Esta-

Companhia AII'ança �a Bat'a Em lotas de 17 quilos e tambores de 190 quilos ����:a���::raf�:��s:d�: n:����r r��.(P-· . '·1' C-
....

'.» seus cadastros, todas as suas infor-
mações, todos os seus registos, de

Produtos da: jeito que, no instante oportuno, as

FundAda -m 1870 -. S,;d-.. BAIA classes armadas possam deles utílí-
Q � � 'L zar-se, de imediato e com absoluta

INCENDIOS E TRANSPORTES Indústria de Oleos, Tintas e �:r::ã::�i� l�:i��en�sh�:�a;:���nte�Dados relativos ao ano de 19H V
-

L-Id está o profissional,
Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00 ernlzes I ft. Por isso mesmo, a Divisão de Es-
R

.

d $ 5 000 00000 tatística Militar, do Departamento-eservas, mais f. «9. . .' E t d I d E t
. .

bs a ua . e s atístíca, com aseResponsabilidades assumidas, «$ 4.748.338.249,78 Fábrica: TIJUCAS Escrt: Florianópolis no Regulamento de Estatística Mi-
Receita c $ 34.198.834,90 r. Tiradentes 14-sob litar, acaba de sujeitar a registo.
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37 C. Postal 22 obrigatório todos os médicos, far-
S· .

tros nacos $ 7 426 3 3 52 macêuticos, veterinários, dentistas;tnlS ros pagos c. . 1 , h
.. .

engen erros, agnmensores, arquíte-.Bens de raiz. (prédios e terrenos) «$ 23.742.657,44 tos, construtores, eletricistas, tele-
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. 106 15valt-6 grafistas, rádio-telegrafistas, mecâ-

Francisco deSá e Anísio Massorra nicos, motoristas e aviadores, exis-

D Ed d P' t d S
tentes em Santa Catarina.

Agências e sue-agências em todo o território nacional. r gar ln o e ouza Todos êsses profission-ais deve-,
..

- rão apresentar-se de fi a 10 de abrilSucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prln- Médico _ cirurgião da CdU de Saúde São Sebastião. Formado na p. vindouros, às Agência,'; Munící-cipais cidades da América. Europa e Àlrica, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Gnde foi assistente pais de Estatística, no edifício das
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas- Prefeituras Municipais, para efeito-Aqen te em Floriemópoll e concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de do preenchimento das fichas res-

CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, n: 39 mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com pectivas. O não cumprimento dessa
Caixa PostliJ n. 19 - Telefone 1.083 estágio de especialização no Hospital Charité da Berlim (Serviço do Prof. formalidade determinará a aplica

Sauerbruch) e nas clínicas dos Prnís, Konjetzny. de Hamburgo. e Schmieden, ção de severas penalidades ao infra-End, Telegr. «ALIANÇA.. de Frankfort.-Cirurgia da Tiróide. estômago, intestina delgado e grosso, to r, de vez que êsse, em deixando
ligado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. nrestate e bexiga. de registar-se, cria embaraços aos:

J
SUBMAGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. lTAJAÍ, hérnias, hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações. trabalhos de defesa militar do país.
BLDMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL t encontrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na Casa de E é justo que se apliquem as penas

Sayde São Sebastião. tel. U53 Das 15 às 18 da tarde, à Rua Fernand o mais rígidas aos que oferecem obstá-
___________________""" .,; Màchado ,9 tell, 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel, 1259 culos ao Brasil em guerra.
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0I.·azac"'o 1\ M�i�'���C'�O�?�i?"��tou o l\íercúrio por- mais de uma .,

so si lê nci I) sôhrc O paradeirofoi tambem para assim ter asas nos pés.
Ordenando a entrada e sa ida das vá- de Hi tler, - observa o "Cor-

rias figuras, em uma figura de olhos reio ela Manhã".
vendados, com uma espada luzente na

mão esquerda e uma balança ferrugenta
na 111ão direita, nós ve1110S Himmler - a

Justiça.

CARNAVAL DO EI

:ue p���ei��tu�aUrlhe�via���Sil��� Nobre gesto dos Estados Unidos-Estados Unidos Washington, 10 (R.) - O preso Roosevelt enviou uma
Acaba de ser convicLada mensagem ao Congresso, solicitando lhe seja votada uma lei..

pela Civil Aeronáutica Ad- I mediante a qual o povo de Porto-Rico, possa, por 51 mesmo.,
ministration, para visitar eleger seu presidente.
os Estados Unidos e ali fa-
zer um curso de aperfeiçoa
mento, a aviadora Patrícia
Anésia Pinheiro Machado,
que 'partirá dentro de breves
dias para a grande Repúbli
ca irmã, como a pri.
meira mulher sulamerica
na admitida num curso de nesta

enlevo,

Era, talvez, o homem que
.rnais se agitava e falava na Eu
ropa. De repenle, emudeceu.
Sumiu-se. Procurado em Ber
lim para berrar no décimo
aniversário ela fundação de
seu regime, ni nguem o viu. Ou,
se viu, não contou. E as sole
nidades não lhe poderiam ser

mais gratas. Depois, não foi
enco nb-ar-se com Mussolini.
Em seu lugar apresentou-se
Ribbenlrop, o que não estava
nas praxes. Finalm ente - o

que se nos afigura mais cur io
so - a rúdio de Berlim ex e

cntou, longa e significativa
mente, uma marcha fúnebre
em memór-í a cios 'alemães mor-

105 em Estalingrado. Não o fez,
entretanto, pejos que tomba
ram em outras regiões, inclu
sive os legionár-ios cio Africa
Korps, destroçados e sacrifica
Idos no chamado continente
negro. Será que só os que mor

rem na Rússia merecessem a

piedosa homenagem? Ou a

marcha foi em intenção de al
guern, cujo nome cautelosa
mente se oculta?

O que fôr, soara ...

É UMA. DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PARA A FAMILIA
E PARA A RAÇA

gas'los�neusCairo, 10 (D.P.) O tenente genera l Woltred Gordon.
Lindsell, da intendência do exército, anunciou que 2.400 tone
ladas de abastecimentos eram entregues d i ar iarnent e sob as ,

mais difíceis cond ções ao 81 exército, para que as fôrças de
Montgomery pudessem continuar . o avanço de 1.500 milhas,
desde El-Alamein até Trípole. Os veículos do exército requeriam .

I �OiS :,�::�i��:..:._::::.ariamcnte.r A "Juntê" do Mate
I A Ore. JOSEPHíNA i Está o n u rrõ io du para o

"i próximo
dia 12 do corrente

S(HWEiDSm� moi. uma reunião da Junta.
Deliberativa do Instituto Na-

[. cion 01 do IVía te, a ser rea.·

I�.
lizada na capital da Repú.

r blica e da qual participa·
rão elementos pertecentes

...._..._..... ..___._______ aos círculos ervateiros do-
25v-6 Rio Grande do Sul, Paraná

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

e Santa Catarina.
Nela serão tratados im

portantes assuntos de par
ticu lar interesse para a

classe era teira, cujos ele.
mentos têm representadas-
naquele orgão as três cor

rerrtus de que se constitue.�
isto- é, produtores, industri--
ais e exportadores.

avisa aos clientes que es

tará ausente até princípios
de Abril

. .. Imaginemos o baile do Eixo, em

plena Folia. Anotemos algumas fanta

sias e personagens.
Figura central, uma espécie de homem

com melena gomali-nada, e olhos de louco
- está simulando lançar moedas a po
bres, pão a famintos, consolação a tris
tes. Sua túnica manchada de sangue não

poude ser lavada porque é ersatz e não

aguenta sabão, nem este existe no lugar.
- É Hitler, fantasiado de Caridade.
Junto dele esvoaça uma pomba muito

gorda. Recortou as asas num Junkel', bo
tou condecorações sobre SU<lS muitas pe
nas, tomou no bico um ramo de oliveira
- oliveira especial, que nunca deu azeite
- e deu a suas cândidas curvas o contor-
no de bombas. - Goer lng, pomba da Paz.
Ao outro lado, a fantasia mais barata,

a fantasia que tem custado mais cara,

Uma nudez total, completa. Nã-o está no

fundo do põço, mas no fundo de um

tank. É menos úmido e ouve-se melhor.
- Eis a Verdade, encarnada por Goeb
bels.
Uma parede humana forma anfiteatro

à cena; 11.000 figuras de olhos no chão,
manso rubor' tingindo suas faces, lirios
brancos nas mãos. - 11: uma escolhida
legião de moços da Gestapo fantasiada
de 11.000 virgens.
Ao redor, por longe, um deus pagão

circula, apressado e submisso, fazendo
sinais de obediência à Caridade. É Benito
Mussolini, fantasiado de lIIercúrio. E ado-

Abraçou um momento, com

aviação, o que representa
uma distinção especial con
ferida ao nosso país.

PROF. BARREIROS FILHO
(Consu 1 tas de portu
guês' aulas de língua
e letras vernáculas, cor.

reção de trabalhos es·

cr.itos)

...-------------�,=--._-----------��

o derrotismo e o pessímísme
são armas da "quinta.coluna"•.
(L. D. N.) •

QUEM PERDEU ?
Pelo sr. Afredo Gonçalves,

residente no Estreito, foi-rios
entregue um mólho de chaves,
pelo mesmo encontradas, ontem,
naquele distrito.

Cabelos braneos r
MARAVILHOSA 1

-'

um personagem que ia entrando; ves

tido de Cavaleiro Andan te, com todos os

atribulas do Valor e da Honra - Pierr-e
Lavai ingressava no baile representando
a Lealdade.
A seguir, sua fila ele anõesinhos si

miescos aparece recoberta ele azul, ber
rando que são êles os verdadeiros' Fi
lhos (lo Céu. Mas verifica-se depressa que
são apenas filhos do Mícado - vestidos
ele céu para azularem melhor.
E vai começar o pagode __ .

Muitas pátrias foram imoladas, muitos
lares destruidos, muitas tragédias preme
ditadas, para que reine ali satânica sa

tisfação. Vemos curvado, ao pêso de mui
tos anos, um velho bem velhinho - que
ao 111en05 por sua idade quereríarnos res

peí tar. Os outros são bandidos tOl'VOS

em sua orgia; êle é uma sombra do Pas

sado, pobre resto humano transviado por
sua cegueira. Entrou no baile, para ficar
arrumado a um canto. Não é preciso di
zer-lhe o nome. Veio fantasiado de Mare
chal de França.

Th. D. Jayme

Clínica médico-cirúrgica do
DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
AI,TA CIHURGIA ABDOIlUNAL: M"

tômago, vesícula, útero, ovártos,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hldrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroldes e vario

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Op6ra nos Hspitais de FlorianÓpoU..
Praça Perell'a e Olivelr-a, 10 -

IFone, 1009
HorArlo: Das 14 às 16 horas, dJarla

mente.
.

�������CURSO DE
HUMANIDADES

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

decreto-lei federal n° 4.244, de 9 de Abril de 1942.

Matrícula aberta de 1° a 15 de Março de 1943, Os in-

Bomba anti - pessoal dos nazistas
Londres, 10 (U.P.) - O ministério da Segurança Inter

na dirigiu uma advertência aos cidadãos britânicos, pondo-os de
sôbre-aviso contra nova pequena bomba antí-pessoal alemã, que,
segundo informam as autoridades, tem sido atirada em grande
número pelos aparelhos nazistas nos últimos dias. As bombas,

\

que parecem caixas de cigarros, lindamente coloridas , explodem
ao mais ligeiro contacto pessoal.
.....""..._..-�--..............,.�...D.......• ....·.-.·.·_..D·.·.·..-...·.·.rJ"..-�

ULTIMA HORA

Navios alemães afundados
Moscou, 10 (R.) - Desde o início da guerra, a mari

nha russa afundou 771 navios mercantes e belonaves germani-
cos, num total de 2 milhões de toneladas, danificando alêm«
disso, 216 outras unidades ..

�sses algarismos foram revelados, oficialmente, ontem.;
capital.

-

Mortos pelos guerrilheiros russos
Moscou, la (R.( - A emissora desta capital divulgou,

o seguinte balanço das atividades dos guerrilheiros russos bran-
cos, desde o início da guerra:

"Foram mortos 121.675 alemães, e destruidos 259 tan
ques e carros blindados, 205 aviões, 3.033 caminhões e 191 ar

mazens dos alemães. Também toram destruidos 18 quartéis
generais e 179 trens germanicos".

-

A RAF cumpre a promessa
Londres, 10 (R.) - Continuando a ofensiva aérea da'

primavera, a RAF- bombardeou ante-ontem Nurenbergue, berço.
do nazismo e onde há fabricas de aviões «Messerschmidt•. e"
motores "Diesel"; e ontem atacou, intensamente, a cidade de
Munique.

Na Turquia
ANGORA, la (R)

I
preso Ismet Inonu incumbiu
o sr. Saradjoglu a reorga-

�����_:::::�:::���=== nizar o gabinete, cuj os
membros, em peso, haviam
renunciado.

-.. ,

dos bombardeios da RAF.
O O grande "Hotel Bristol ".�

na afamada avenida berli
nense "Unter den Líriderr";
foi fechado, até que se re-

tirem os escombros que o"
en tulharam.

mas n ãc.

teressa dos deverão comparecer à Secretaria do Curso, à

Suo

Terremoto
WASHINGTON, 10 (R.) -

Na cidade de Cleveland (Es
tado do Ohio) verificou-se

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

Em Berlim
LONDRES, la CR,)

be-se que vários quarte�rões
e subúrhios de Berlim estão
sendo evacuados, depois

um terremoto,
houve vítimas.

de ambos os sexos, maiores de 18 anos.

I

IVida Social
:a..nlver8árlo81
Decorre, hoje, o natalício do

nosso estimado con terrãneo sr.

dr. Edson Silveira Swain, espi
rita calmo, reta e justiceiro,
que com muito tato e correção
exerce o espinhoso cargo de de
legado regional de Polícia, nes

ta capital.

SOFRE DE CA
TARRO E NÃO
QUVE··BEM?·

O aturdimento, provocado pelo
catarro, é muito incômodo e abor
recido. As pessoas que não ouvem
bem, que sofrem de zumbidos nos
ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção

.

catarral, Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a
inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e
desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parrnint é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e zumbidos
nos ouvidos, farão bem experimen
tando Parmint.

•
Fazem anos hoje:
A srita. Gilda Jung, filha do

sr. Léo Jung, farmaceutico na

cidade de Mafra;
a srita. Olivia Amorin, filha

do sr. Mario Amorin;
a srita. Marta _ de Andrade,

filha do sr. Alvaro de Andrade;
o jovem Antônio Carlos Bar

ros de Oliveira, ginasiano;
o menino Moacir, filho do sr.

Alvaro Dias, comerciário.

As anedotas epíadas aparen- Itemente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane.
jadas pela "quinta.coluna".
(L. D. N.).

--------�------------------------------------------------------_n�

Agradecimento e Missa

tA
Viuva AIDA DENTICE CARPES, Filhos,

Irmãs, Genros e Cunhados, chocados com a mor
te p rernc tu ro de seu estremecido filho, irmão
cunhado e sobrinho, HUDSON, convidam a todos
os parentes e amigos para a rniaso de sétimo
dia que mandam rezar na Catedral Metropoli

tana, dia 11 do corrente (quinta feira), às 7,30 horas.
A todos os que compareceram a êste ato religioso

apresentam seus sinceros agradecimentos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


