
-- _.

�ladrj, 18 (He);-Perante as Côrtes� o general Franco declarou que os objetivos da pl'f!sente guerra
mudai'iun-se por completo com a entrada da Rússia no conHito. TorRou .. se, assim, em guerra
de vida ou morte, Que, parece, não durará menos de 8 anos. «Ninguem espera já uma guerra

curta, nem uma paz que dure ceUi anos», -disse o general Franco .
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De,seulpias de A exploradio dO
comerdanies... cobre:

Jaguarão, 18 (C. P.) - Rá

o
P. Alegre, 18 (C. P.) - O in-

mais de mês que não se encon-

§ Cd
terventor federal baixou decre-

tram nos armazens desta cida- to, pelo qual fica o govêrno
de os seguintes gêneros de prí- do Estado autorizado a con-

meira necessidade: sal, batata trair, com o 'Banco do Brasil,
inglesa, ovos e milho. um empréstimo de cinco mí-

Os varejistas locais afirmam O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA lhões de cruzeiros, destinado a

que não podem comprar êsses custear as despesas com a aqui-
artigos de outras praças, por- Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES sição e transporte da maquina-
que, devido ao tabelamento, te- ria adquirida do Govêrno do
Tão que vendê-los mais barato XXVIII I Florianópolis _ QI.!inta�:e·ra, 18 de Março de 1943 I N. 8714 Uruguai e destinada à explo-
do que o preço decusto.! . ração do cobre, no Estado.

�--

ALO!��s�i�(R� _a� ar��!!rd�:'�erb��,Cdira!�m_ Vai intensificar-se a «varredura dos mares»
ple, discorrendo sôbre o tema"A igreja e as reformas sociais", Londres, 18 (U. P.) - Obser- vado res como o ato final de usando um sistema aperfeiçoa
-d.�kL�,,'\'J -QllP, Rf" f' de�.e�volvin�ento da eficiência �conôn:lica vadores navais britânicos acre-I muitos meses de um planeja-l do de "\ arredura dos mares"
concorre para a destruição do oJelff �uqj�.,.. .-:"1:1 humanidade, ISSO ditam que os aliados provavel- menta coordenado entre OH I para combater os submarinos,
{leve demonstrar que há alguma coisa que precisá ser rüoti'A+"t-'.l'l'.t'.'..w....._ tentarão combater a chefes navais aliados.

I
antecipando-se, assim, à arnea

·�a?a. � estI�u.tura
da sociedade moderna interes,sa diretamente ameaça submadna - que U 0�:;J Muitos dos mais notáveis ça do almirante Karl Doenitz,

a igreja, pOIS o bem estar de to,dos os homens e uma das suas meiro lorde do Almirantado, cíentísticr ito,R EE. UU., Ingla- chefe da marinha de guerra
maiores preocupações. O fim visado pela igreja é o maior de- Alexander, acha que chegará terra e Canadá foràlW .'.noblli- alemã, de cortar todas as rotas
senvolvimento da personalidade dentro do mais sincero am- ao auge na Primavera, com. a zados, para tentarem sobrepu- J rnc<?/lY.Lmas e vitais dos aliados.
biente de solidariedade. Não se trata, naturalmente, de conceder adoção de novos métodos e no- jar os aperfeiçoamentos que os Em maio- e- Ji.�lllho de 1942,
ao indivíduo a possibilidade de impôr seus pontos de vista, como va aparelhagem de caca. A alemães introduziram em seus os aliados tiveram graiiQ...._�� . .,ner�
o.fez RiU.er. O h_om,em é filho de Deus e o Estado deve conver- conferência de Washington, submarinos. Sabe-se que con- das, atingindo os atundamen
g1r para ele e nao ele para o Estado". onde as mais altas autoridades se guíram melhorar tão consí .. tos de navios mercantes a mé-
w.·.-.· ·_·..- ·.· w_ ·_·.·.._- • • -_-_-.- -.- -- --- -

navais dos EE. UU., Inglaterra deravelrnente os aparelhos de dia de três por dia. Desde en�

NO INVERNO pr6ximo e Canadá resolveram sobre as rádio-localização, que já agora tão vem sendo estudados no-

A MODELAR providências a serem adotadas os aviões e l s navios podem 1n- vos planos anti-submarinos,
apresentará para anular os crescentes ata- calizar a aproximação de sub- com a participação de todos os

ques à navegação aliada, está marinos. técnicos das marinhas de guer-
I sendo considerada pelos obser- Sabe-se que os aliados estão ra aliadas .

.............- _ ___,._.._._. -_ �- _ - ..- ..
-

_ _._ -.._ _- _._- - -.._�

Os dramas da vida francesa
as últimas paracriações da Moda

Senhoras, Cavalheiros e Crianças
e por preços

SENSACIONALMENTE BAIXOS!

w(fmp��Tlüdõ�Belém, 18 (A. N.) - O sr. Felisberto Monteiro biologista
especializado em piscicultura, acaba de percorrer as zonas de
]>esca, estudando o pescado em todos os rios da Amazônia. En
trevistado por um dos matutinos locais declarou que o pirarucú
é o substituto natural do bacalhau. Disse mais que êsse
]>eixe é a base da alimentação dos seringueiros, do madeirei
ró, do castanheiro e até é das classes mais abastadas da região
amazônica. Entre outras aplicações, declarou que o Pirarucú
poderia ser utilizado como adubo, farinha e combustível. DiS6e
mais que já é uma realidade imediata a industrialização do
Pirarucú no município de Monte Alegre, onde o referido pesca
do tomou a denominação de "Pírarucú-bacalhau ".

Berna, 18 (U. P.) - Sistema
ticamente, na cidade de Lião,
os alemães cercam quarteirões
inteiros e começam a varejar,
cuidadosamente, toda as casas,
à procura de homens sujeitos à
conscrição de trabalho, deten
do-os e enviando-os imediata
mente aos centros de deporta
ção.
De Marselha' chegam notí

cias da crescente onda de desas
sossêgo reinante, devido ao

programa de trabalho forçado
imposto agora a toda a França.
A fronteira da Savóia com a

Itália está guarnecida por tro-

t tabelecimentos foram fechados,
pas italianas, mas estas não desde o início das buscas domí
tomam parte alguma nas bus- ciliares.
cas efetuada.s nas florestas e Há calma aparente em Tho-
montanhas. non e Évian, mas o prefeito de
Em Paris verificou-se a pri .. Thonon chamou à sua presen

são de numerosos jovens, acu- ça as autoridades da localída
sados de serem comunistas. de e das redondezas, às quais
Na Alta Savóia os alemães declarou que os rebeldes, que

estão convocando para o tra- se recusarem à rendição, serão
balho os médicos, tarmacêuti- considerados desertores e, se

cos, dentistas e veterinários, capturados, serão imediata
embora toda a região lute com mente mandados à Alemanha.
escassez de serviços médicos e Ameaça ainda o prefeito fazer
sanitários adequados. Saint- uso de medidas enérgicas, di
Gingolph, por exemplo, é uma zendo que dispõe de força para
cidade morta, pois todos os és- subjugar os ínsurretos.

�_. _ - -_ -
_ '"

CASA MISCELANEA, distribui ..
dora dos Rádíos R. C. A. Victor.
Vá,vulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

Paraquedistas
brasileiros

RIO, 18 (E.) - Acabam de
concluir estágio em São Paulo
um oficial e dez cadetes da Es
cola de Aeronáutica, que cons
tituem a segunda turma de pa
raquedistas da FAB.
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Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

I
Expressivo flagrante do gol. Ralqh Royes, das forças As anedotas e piadas aparenA direção não se

responsa-I'
aéreas norte-americanas, manej ando a metralhadora temente Ingênuas são grandesbiliza pelos conceitos emiti- de um dos aviões de bombardeio dos EE. UU. que ope

I
armas de desagregação mane-

dos nos artigos assinados ram na frente de batalha do Po.ciEico (F6to da Ln ter- [adas pela "quinta-coluDn".
Americana, para "O Estado") (L. D. N.) •

......1......'......1...... ------------------------------------------------__

�=-<.......,AOf-��;N_;;ON ';ssü;;;;� I Frit� .VOn Sankel s= eseraves!e

IJ
Mãdfl, 17 (U. P.) - Informações recebidas da França ln--elA. SEGURO� "GR7JZL1RO De- -'Sü17'- dicam que Fritz von 8ankel, encarregado do recrutamento da.

(Representante) mão de obra no território francês, notificou o chefe do gover-
no, Pierre Laval, de que o número de operários franceses en-O Chile acaba de r':.'o'ilêar um de- L. ALMEIDA Rua Vi::'I31 Ramos, 19 viado, agora, à Alemanha não é satisfatório, pois não parece'neto decl!!r.::.!;.1{d'ó obrigatório Q idio- ..._====::::...:_:::_:::_::'.:_-:"'::�-$:-'"':�-====::=.-::;-:-===-::-._:::-�:-

.

.:--:-..:-=.========= provável que seja alcançado o total de 250 mil homens que;ma ';:",;j-tuguês nos, cursos do ensino :..
_

secundário. A mesma determinação Os J�!lI.!,nneses tentam conforme fora combinado, deviam ser enviados para as fábri-
tinha já sido tomada pelos Govêr- UpU'. .i I cas de material bélico antes do dia 31 do corrente. O mesmonos da Argentina, do Uruguai, Pa-

bl d funcionário declarou que o atual estado de coisas não pode:'raguai e República Dominicana. solucionar o pro ema e continuar e que, em vista disso, pediu urna entrevista a La-As disposições adotadas pelos Go-
vêrnos, desses países hispano-ame- transporte merínmo val, ao que parece, para estudar novo programa de colaboração-r icanos não significam apenas uma .I ai .I !UI I das forças alemãs "S8" com a polícia francesa, tendo por ob-alta prova de consideração dispen- Chunquirn , Março _ {Interaliado) _ Notícias que che- [etívo assegurar o recrutamento, em número necessário, desada ao nosso país nem sómente d operários franceses, sem mais dilações. Essa colaboração visa--uma contribuição poderosa para in- gam a esta ca ital de fontes fidedignas, confirmam a crença de
tensificar as relações inter-ameri- que o Japão está encontrando dificuldades em transportar su- ria também sufocar qualquer tentativa de resistência contra.
canas, mas também, e sobretudo, o primentos e .munições para os Mares do Sul, Indo-China, Tai- os planos de recrutamento da mão de obra.reconhecimento explicito de que o lândia e Birmânia. Afim de fazer face a êsse problema, o inirni-idioma português já é hoje indíspen-

I
sável para o intercâmbio da cultu- go está construindo várias centenas de barcos de madeira de
ra, do espírito e do comércio com 100, 150 e de 250 toneladas, que serão utilizados para transtodos os povos do mundo. O ensino portes entre áreas ocupadas pelo inimigo,do português nas Universidades
norte-americanas também está cres
cendo .consideravelmente.
Herdamos da antiga Metrópole a

riqueza da nossa língua. E, com a
nossa língua, legaram-nos nossos
progenitores o espírito da Liberdade
e os elementos de caráter para a va
lorização do Homem que palpitam
nas melhores páginas de sua Histó
ria.
Chegaram ao Brasil os primeiros

navegantes. Nem as palavras auste
ras - de falsa austeridade - do
Velho do Restelo, nem as ameaçasterríveis do Adamastor consegui
ram matar seu sonho de Descoberta.
Aquí chegaram, e com o imenso ter
ritório que se abria aos seus olhos
avidos de desconhecido, abriam-se
também perspectivas infinitas de es

pera�ç�. O, saudosismo, que não é
brasileiro, e cousa de nossos dias ...
Quatro séculos depois, os brasi

leiros tinham construido solidamen
te o segundo País do mundo, em ex
tensão. Seu gênio de unificação peladiversidade vencia todas as incle
mências da Natureza e todas as re
sistências das circunstâncias. For
mava-se uma vontade comum. O elo
mais forte dessa unidade e o veí
culo mais eficiente dessa vontade
foi precisamente o nosso idioma, a
flexibilidade do idioma português,
que os brasileiros cultivaram amo ..

rosamente, incorporando-lhe a ri
queza sem fim de seus particularis
mos.
No espírito indomável da sua

grande formação nacional, o Brasil
mantém vivo e sonho de Descober
ta. O desprezo pelas palavras prudentes da velhice manhosa e esteril,
a temeridade com que sempre se Na empresa humana que se

aprOXi-1
A(ACIO MOREiRAsoube defrontar com os fabulosos ma - a reconstrução moral e econô- V '"ADOgigantes da defeção e do derrotismo mica do mundo - o Brasil têm um AD 0\1

t�m sido seu maior proveito e gló- papel formidável a desempenhar. ESCRITORIO: rua Deodoro. n' 23
rra. Todos os cabos tormentosos fo- Nosso idioma vai triunfando atra- Atende das 9 às 12 e das 2 às 5 I

.

di 1 f'"
.

d
.

- Regu arrzem seus ip ornas em ace aa exigencia eterrni-ram dobrados, e, como OiS antigos vés da América. Os outros idiomas RES!DENGIA: La Poria Hotel.navegantes da Lusitania, o Brasil americanos são também obrigató- apartamento nz nada pelo decreto-Ie i 4178, de 13/3/942. _caminha para um grande destin�, .rios nos nossos institutos de ensino. C. Postal 110 Fone. 1277 Pr0curem ou escrevam à ORGANIZAÇAO COMERCIALp}'(J[Jagando sua fé e espalhando

suai
O nacionalismo brasileiro não é CATARINENSE, que lhes prestará tod ai; as informações.Iíngua renovada por todos os povos afirmação do que fomos, nem mes-

Rua João Pinto n? 18.do mundo. mo do aue somos presentemente; �'''''"�'.- ,- '-�.- ���"'""

A!nd;3 não s0!ll0s hoje a primeira mas, sim, do que seremos amanhã. :.� �.- 157 Florianópolis. 14vs· 3
potência do Umverso, mas para nós Não se detém nas nossas fronteiras. '1 ADVOGADO � .:::..:_---------�---------�--��--
se voltam os olhos de todos os h o- O nacionalismo brasileiro é o nosso: Dr. Aldo Ávila da Luz � I F

ra

Emens. Po�e�os dize\, sem exagero, espírito cristão e o nosso gênio la- � � � rf.$� !:9}, lf1ib ii .!Si I!ln� §II �R l!�que constituímos h oje uma grande tino que se conserva, intacto para � Horário: 9 às 1� e17 às 18 �I UI �!'H��'b�O ���Il �,nH'j�Uesperança. Temos imensos térritó- levar à hora da Paz o insaciável '.'.. i Escr. Edificio Amelia! fi SUA FARM A�CIArios e os caminhos abertos para to- sonho da Descoberta que têm, em � ª I 1"'l.. ri..das as correntes generosas da huma- nós, a tradicão secular. E descobri- 1 Neto, sala 2.
181 R Rua Canse Nlofra 4 e 5 - FONE 1.6l�2n idade, Não queremos só para nós, remos o m�ndo do futuro em co-

' Res. Av. Rio Branco, �
cf Inem as riquezas do n osao suo-sélo, munhão humana com todos os I}O-rM F'Icrto.nôpolls. i�. C g.il'�'II"II'� .e. [· ...mlci QA

I
� Lfh� �t?1€"] ogl i.f, � h.. ; �v....nem a,� armas <l_e ;:lOsS� prestígio, vos civil�zados. (ComentárÍO da In- I

�__....:..:._:_- - __--_--------.que es,a cresce-: ... o de dIa para dia. ter·Amencana para O Estado). J ..._ "'" iê'_ ''''''''.....,.. '_... n ��.

o m.elhor prato: couve l.
. _. _ . Londres, 17 (Reuters) - Um repórter alemão, que este-Os interessados poderao obt.er informações sobre a. ldO-]

ve hospedado no Hotel Noailles, o melhor de Marselha, é citaneidade da Companhia, nas agênCIas, BUREAU .InternaclOnal, do pela rádio àlemã como havendo declarado que "viveu dU--.Epil, Rg Dun ou nos Bancos Holandes e Comercial, rante quatro dias consecutivos alimentado, apenas, de couA CIA. PAN·AMERICANA DE MINERIOS INDUS- ves".
TRIAIS pede ao distinto Povo Catarinense para que não con- Os serviços de primeira classe, os garçons vestidos de ca-
funda esta Cia. com outras. saca, a cutelaria de prata e os pratos de fina porcelana, nadaSucursal em Fpolis. à Rua Vitor Meirelles, 18 - Sala 3 disso era o bastante para fazer esquecer que só tinhamos cou-
158 2 vs - 2 ves para comer, nem tão pouco desconhecer a existência de

tantos restaurantes que trabalham no mercado negro, acrescentou o reporter.

'O ESTADO
Diário Vespertino

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

TGl. 1022-Cx. postal 139
ASSINA TURA.S
Na Capital ..

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

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

Anúncios mediante contráto I

TÓPICOS & COMENTARIOS
O Brasil e o mundo

do futuro

Tambem Generais combatemos

OLEO DE PEIXE
COMPRA-SE QUALQUER

o.
QUANTIDADE A

A NOSSA

$ 50,00 a lata
Devolve-se a lata. Tratar sómente na

.

TAMANCARIA BARREIROS
Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis

Companhia Pan-Amerícana
l\1inerios Industriais

Machado & (ia. . o PENSAMENTO DO DIA
"A clemência dos pr íncipes,

não passa, muitas vezes, de po
lítica para conquistar a afeição,
dos povos". - La Rochetou
cauld.

fIO

II A AKEDOTA DO DIA
O Acacio Maciel é chefe de.

secção. Como naquele dia os a

mam.ensc s Eusebio Fonseca e

Otávio Fonseca houvessem fal
tado ao serviço, êle encerra ():

ponto com esta nota: "Faltaram
os srs. Eusebio e Otávio, ambos
Fonsecas" .

Agências e

Hepresentncóes
C.ln POItI! - 31

Rua João Pin!o - 5

I
II Sub-igentlu no, �ditdp�h

munc;Ípl;;H do E'�<1do-
I t7P. tI ..:�--��-"

....-�--_.

fParaquer.US�iUi
apri�io�ad(U

flOR!A�JOPOlIS

Comprar na C!' SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Argel, 11 (R.) - A emissora
desta cidade anunciou que as

forças francesas, que operam
em território argelino, captu
raram 11 para.quedistas do
"eixo" , que atacaranl' uma,

composição ferroviária.

O PRATO DO DIA
PEPINOS COM "MAYON

NAISE" - Tome dois pepinos..
grandes, corte-os em rodelas •.

escalde-os com água quente.
bem salgada.
Prepare um bom molho de

«mayonnaise», misture os pepi
nos bem picados, cebola raladas
e salsa.

OLEO DE RICINO "CONGO" IOLEO DE NOZES "PINTOR" PARA TINTAS

E VERNIZES

OLEO DE LINHAÇA "DOG"

Em Ia tas de 17 quilos e tambores de 190 quilos

Produtos da:

Indústria de Oleos, Tintas e
Vernizes Ltda.

Fábrica: TIJUCAS Escrt: Florianópo lis
r. Tiradentes 14·sob

.C. Postal 22
-

-

de 106 15valt-H

Vonfadores e Guarda-Livros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C.ON '11E lVllJOR IZ AR

pois, considero a mi nha tarefa ter- sileiro".
minada dentro do grande clube.
Entretanto, não recebi resposta FOI ADIADO
sobre o meu pedido, razão por Rio, 18 (E.) - A Confederação A
que, ainda não pensei em nenhum Sul-Amer-icana de Atletismo, cornu

outro clube. Aliás, não podia pen- nicou á C. B. D., que a Federação
sal' em outro clube sem antes es- Argentina solicitou o adiamento
tal' com o meu compromisso ter- do Campeonato Sul-Americano pa- Preços Cr. $3,00 - 2,00- 1,20 Preços: Cr. $2,40 e 1,20
minaelo com o Fluminense. Ade- ra ala quinzena ele maio, e soli- Livre de Censura Imo. até 10 anos

mais devo dizer que até agora, citou a entidade máxima o seu � ...

não recebi proposta para ingres- pronunciamento a respeito.
...............................� ....

Êste verbo, feio como fórma colossal incêndio, o hábil che-
· e feio como ação, teve de ser fe de bombeiros lhe concederá pão, perdendo um ano, perdeu
bastante usado no início da certa zona para queimar, pos- mais de 607c do seu perigo, ..
presente guerra por aqueles tando a defesa e ataque para À medida que se avolumam
mesmos a quem não podia agra- além dela, assim ante o confli- e firmam porém as fôrças das
dar. A Alemanha .premeditou to mundial era indispensável Nações Unidas, toda a sorte de
seu monstruoso crime; e, em- deixar arder primeiro o que contemportzação se apresenta
bora se soubessem e sentissem não poderia ser salvo. como tempo perdido e rnoralí
infinitameJlte mais fortes do Houve bom e mau, níssrs da. dade desrespeitada. Isso senti
que ela, aqueles a' quem êsse contemporização. Esta benefi- ram decerto os milhares de en
crime alvejava tinham de pôr ciou a Itália, Se a França des- tidades norte-'americ'anas que
em movimento recursos vastís- de logo lhe tivesse exigido uma resolveram pura e simplesmen
simos, tinham de organizar definição formal, atacando-a te boicotar a Espanha de Fran
'suas poderosissimas fôrças. E em vez de esperar a sua pu- co.
até estas estarem em condições nhalada, a face da guerra te- É possivel que, sem a contem
de atuar - não tinham remé-I ria sido porventura muito di- porização havida até aqui, a

· dio se�ão contemporizar. . . I" ersa. No Extremo-Oriente, po- Espanha se houvesse lançado
Assim como, ao estourar um, rém, o caso foi oposto, e o Ja- na fogueira; o interêsse em

__,I
-o DIA DOS CRONISTAS ESPOR

TIVOS
Há pouco, o mundo esportivo

nacional comemorou, inexpressi
vamente, o "Dia do Cronista Es-

o "
'

portrvo .

Na difusão e incrementação dos
esportes de todos os gêneros, o

modesto, simples e humilde cro

nista, desempenha função repu
tada como de grande importância.
São elementos que lutam esporti
vamente, sem a preocupacão de
obter situação

o

de destaque> ou in
vejável condição financeira. Pelo
contrário, limitam-se a aceitar as

considerações que lhes são dispen
sadas, tanto dos esportistas prati ..

cantes, como daqueles que, ansio
sos por "cartaz", concedem-lhe
uma saudacão com rebucos de ca-

botinismo.
=Ó. >

E a opinião pública, às vezes,
ampara-o superficialmente, aplau
dindo seus conceitos rabiscados no

próprio teatro das lutas esporti
vas. Outras vezes, ajudam a con

dená-lo, porque tentou coibir abu
sos ou reparar falhas, preservan-

· do o bom nome do esporte.
Pobres cronistas conterrâneos,

que festejaram seu dia onomás
tico completamente esquecidos!

VAD.

demissão de técnico do Fluminense, sal' em qualquer outro g:rêmio bra-

j._ CI
.�.

Um Dara vocêcinema

> <
..

Opêra nos

INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AÚTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

PRO:\IOVIDÔ o OLARIA CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:
Rio, 18 (E.) -- A Assembléia

C S 2 000 000 00Geral da F. M. F. resolveu prorno- rver o Olaria à la. categoria de • " • ,amadores, o que quer dizer que
110 corrente ano, o slmpático grê- Séde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
mio continuará jogando entre os Sucursal em S. Paulo, rua Baião Paranapiacaba 24-6° andar
grandes clubes. Aliás, é preciso N. LOPES VIIINNAdizer que a medida da Assembléia 11
Geral da F. M. F. foi justa, pois, é Agente-Geral em Santa Catarina
realmente, uma elas expressões dos Rua Felipe Schmidt, 2 - Caixa Postal, 172
desportos locais. Telegramas - «Vianna. - Fone., 1102

AINDA NÃO RECEBEU

I
- FLOAIANOPOLIS -

PROPOSTA. Sub-agentes nos principais municípios do Estado
Rio, 18 (E.) - Ondino Vieira, I'o "ccach" uruguaio que vinha há .------.....-------------- �

três anos dirigindo o "onze" do 32 vs -17
Fluminense, mão mais continuará
no tricolor. O dedicado prep-ara
-dor, falando ii reportagem, disse o

'seguinte: "De fato, solicitei há dias

Camisas, Gravatas, Pijamea,
Meias das melhores, pelos menorea

preços .5Ó na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como
inimigo do Brasil (D. E. M;).

Impedi-lo tem porém que de-I beligerante". É nova fauna, na
crescer necessáriamente, na giria internacional. Significa
mesma medida em que decresce I que já se está na praia, já se
a gravidade que isso represen- envergou o maillot e apenas se

ta�ia. A Espanha r:a g�lerrll:' há I aguarda coragem ou ensejo pa·
dois anos, .sígníücarta HItler ra o mergulho.

.

•
no Estreito de Gibraltar te- Na atitude dos organismos
chando o Mediterrâneo; a Es-. norte-americanos há, portanto,
panha na guerra, hoje, signífl- coerência compreensível,
caria acharem-se as Nações conclúe o "Correio da Manhã".
Unidas com poderosissimas Que a Espanha se defina, se

fôrças na margem africana do afirme com clareza, demonstra
mesmo Estreito; e em nenhum ter reconsiderado em seu nazI
outro ponto elas estariam a tão fascismo ostensivo, quando não
poucos quilômetros do conti- arrogante. E colha. depois os

nente europeu. . . frutos daquela solidariedade
A Espanha nem sequer é um humana que nos move ao com

país neutral; declarou-se "não bate.:. Depois, e não antes.

Ci�'E (fDEONr��MXYp��·���- FONE 1602 - - FONE 1581 -

A's 5 e 71/2 horas A's 7 1/2 horas

Para empolgar a todos:

A fuga de tarzan
O triangulo d o riso:

Grouxo Chico e Harpa em

No tempo do onça
Com John Carroll

Músicas! Romance!
bacia do Rio Iguassú (DFB)
O moleque e os piratas.
(Desenho Colorido)

_Com Johnny Weissmuller e

Maurren O'Sullivan
Sensações! Beleza!
Contrastes (D F.B.)

No tempo dos menestreis.
(Revista em 2 partes)

O DR. ANTÔNIO MUNIZ IDE ARAGÃO
comunica a seus clien·
teso e amigos que trans:
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
da Farmácia '(Santo
Antônio"), onde conti
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamen te

Vida Social
Fazem anos hoje:
sras. Maria Alice Câmara

-

Rosa;
srs. Armando Camisão; prof.

Hercílio Margarida; Orlando
Torres, gráfico; Manuel Brito,
Sílvio Barbosa Born e Pascoal
Apóstolo;
jovem Carlos Luiz Pizzani;
menina Marlí Miriam, filha

do sr. João de Deus Machado
Filho;

.

meninos Alberto Russi, tilho
do sr. Roberto Russi , e João
Augusto, filho do sr, João A.
Alves e Mauro Felix da Silva.

...

Falecimentos:
Há cerca de 15 dias, partira

para (J Rio de Janeiro, afim
de ali submeter-se a uma in
tervenção cirúrgica, o sr. Olím
pio Mota, diretor dos Frigorífi
cos Nac'o iais, do Tubarão. Ho
je, intelizmente, se recebeu a

qui a notícia do falecimento
'daquele adiantado industrial, o

que, de vêras, encheu de má
gua os seus amigos, que êle os
contava em elevado número,
desde o tempo em que tôra
chefe politico do P.R.C.. no

sul do Estado.

O Presidente da República
assinou decreto-lei transferindo
gratuitamente à Academia Bra
sileira de Letras o domínio do
terreno e do prédio onde fun
ciona a sua sêde,

•

154 v-3

IEcos e Noticias I.
A Escola de Marinha Mer-

cante, recentemente oficializada
pelo govêrno e mantida no Rio
pelo Loide Brasileiro, reabriu
no dia 11 as aulas do seu cur

so de especialização.
•

O Loide Brasileiro acaba de
moditicar o regime de trabalho
nos seus escritórios no Rio. O
expediente começa agora às 10

I
horas e encerra-se para o al
moço às 11 ,30. Recomeça à 1
tarde e termina detinitivamente
às 3,30 horas. Assim, sómente
durante três horas e meia fun-

I
cionará o expediente daquela
empresa de navegação.

O derrotismo e o pessimismo.
_____________ - são armas da "quinta-coluna".

2Sv-ll (L. D. N.),

A Dra. JOSEPHINA
SCHWEIDSON

avisa aos clientes que es

tará ausente até principias
de Abril

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quem era o dr.
Harold !uggars

Noticiou o nosso serviço telegrá
fico, Iia poucos dias, que deixara
de existir o professor Harold Ja
mes Suggars, que contava 65 anos

de idade e era o último dos quatro
especialistas em raios X do hospi
tal desta capital, que dedicaram
sua vida corso verdadeiros márti
res ao desenvolvimento desse ramo

da ciência.
Há 41 anos Suggars, que era en

tão esludante de Medicina, oícre
ceu-se voluntariamente para cola
borar como ajudante do professor
Ennes . Marriack, fundador. dos La
boratórios Haruack ele Raios X.
Suggars estava disposto a acriscar
sua v�cla pela causa da ciência e,
ao cabo de um ano nesses traba
lhos, começou a sentir em sua pró
pria pele os primeiros sintomas
de uma cl ermatite. Ao retirar-se
em 19.38, tinha na região peitoral
uma lesão de 18 centimetros de
comprimen lo: originou-se uma

hipertrofia dos tecidos que c ou lo r
nam as pálpebras : a vista lhe fa
lhava e em toda a pele cxpcr imen
lava uma intensa

í

rr itaç âo.
Entrementes, Harriack veíu a

f'aleccr depois de haver perdido
ambas as mãos em consequência
de seus trabalhos com os raios X,
desde 1896. Os outros dois in ves

tigador es desta ciência, prof'esso
res Hegi n ald Blackwell e Wilson,
morreram também de dermatite
originada pela ação cios raios X.
Estes prill1eÍ,l'l)s már-tires sabiam
que o trabalho era perigoso, porém
os 'pacientes acudiram e as ap lic.i
ções eram feitas tomando-se as

poucas precauções que se po d inm
adotar, O próprio Suggars, ;'0 in
gressar como ajudante, ti n h.t :I�,

mãos afetadas e se submeteu 'w

tratamento.

--

S a ng uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA·
TO, FOSFO�OS,CALCIO

ETC,
-

TONICO DO CE-HEBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauperados,
E.gotadoa, Anêmicos, Mãea
que cri.m Magrol, Cri.nça.
raquíticla, receberão I toni·
ficação geral do org.nitmo

com o

Sa nuue n DI
Llc. . D.N.S.P. n: 199, de 1921

Não' tenhas dúvida em de
nltnciar um "qninta-cQluna��!
por mais que p ..reça teu ami
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.)'.

Limpando o caminho para ii navegação INDICADOR MEDICO

Irírn p a ndo os portos, canais e l i n�a� rno r i ti rn a s 'das
traiçoeiras minas inimigas, os caça-mina; do. "Home
Fleat" desempenham urna perig0�,a torda da mais alto
importância. A fotografia o c i rnd, tomada a bordo 2e
uma dessas unidades, rn o s t r c ulh guinda s t e descendo
ao mar o aparelho de localizaç-ã./J das minas. (C iché

do British News Service, para "O Es todo")
-----------------

,------

Gandhi

.....u. .....

Por Mario Pinto Serva
(ExGlusividade do G. E. C para O ESTADO).

Nenhum problema nesse muiuio pode ser encarado uni
laieralmnte, por um lado apenas, mas tem que ser estudado
dentro do' conjunto inteiro das circunstâncias que o rodeiam.
Viajando num país da Europa, certa vez um brasileiro solici
tado por um mendigo, deu a este U17W esmola., O guarda que
o viu, prendeu nosso patricia. Este, surpreendido perguntou:
"Como 1JOSSO ser preso por dar uma esmola"? Respondeu-lhe
o guarda: "Dar esmola é sustentar a mendi�ancia, é !nc�nt�uar e manter a mendicidade, e em nosso pais temos institui
ções que velam por todos os necessit!!dos que

. pO!'isso são
proibidos de pedir esmolas". As questões mora_zs. sao comple
xas e não pódem ser vistas apenas pela su/periicie tias !}ozsas;
O caso de Gandhi é extraordinariamente complexo. Nao \ ha
duvida que se trata de um grande vul�o e .de hor;wm dotad�
de carater puro. Mas, sob o ponto de pista intelectual Garuihi
deixa muito a desejar. A leitura do conjunto inteiro de escri
tos e da produção intelectual de Ghandi demonst!a que ele
não é um estadista, não é um homem moderno, nao tem uma

intelectualidade superior, mas, ao contrario, em certas ma

nifestações de seu espirita é um metiiocre, um fanático, um

homem prisioneiro das velhas tradições da India. �e de fato,
a velha India tem concepções intelectuais que precisamos ad
mirar, por outro lado o progresso cultural da humanidade, em,

vinte OU trinta séculos foi formidável, e não podemos, I como

não pódem os hiruiús, ficar parados nessas concepções iruios
tanicas de ha vinte ou trinta séculos. É legitima ou moral a

atitude de Gandhi ameacando suicidar-se para arrancar a

Iindependência da Itulia dos Ingleses? Dando a libe�dade aqo-
ra á Inâia, a Inglaterra cria uma completa anarquia no. In-

Exnos-.'a-O de selos dostão, entrega, este país inerme e indefeso ao avanço ?apo-III"" 'ti nês e a Ásia inteira estaria imediatamente sob o âominio do
brasileiros Japão, com o que possivelmente o "eixo" recobraria forças e

Londres, 17 (R.) - Uma d:.lS de novo poderia aspirar á vitória no mundo. Ora, a Inglater-mais notávei,s coleçõ,es cle sei' oS ra na India representa apenas e simplesmente o papel_de gen_·prasileiros do mundo, per[,,�I.I('('ei(' darme que impede que os diferentes povos, raças, naçoes, rell
ao emhaixador do Brasil nesta ca- giões e outros elementos variados da India, se esiraçalh.em _

e
pital, sr. Moniz e Aragão, se:';l ex- se guerreiem mutua e permanentemente. Porque a Indza n.aoposta em julho. próximo, a pedido é uma nação mas um conjunto de nações, todas elas com [m.
da Sociedade Real de Filatelia, em

guas, raças e'religiões diferentes e inconciáveis. Dentro mesmo
comemoração cio centenário do da religião dominante da India, existem as castas,

_

a grand_eap,arec1mento cio célebre selo bra-, mácula, notando-se entre elas a dos párias. ,Estes sao em nu
sÚeiro conhecido por "Olho de mero de cerca de 70 milhões e não pódem sequer ser tocadosBoi". pelas outras, porque ficariam contaminadas. Todas essas par-

Nessa oca.sião, o embaixatlo" ticularidades indicam o que é para a Inglaterra 'o governo
brasileiro fará uma conferenCIa desse país que carece de uma administração severa, impossi-'sobre o desenvolvimento da filate- vel de ser interrompida por tentativas de suicidio de homens
lia no BmsH, assunto que de3pi:l't:1 fanáticos como Gandhi.
muito inleress'e nos circ'ulos fila,té
licos britânicos e salientando cle
quanto .as coleções de s'CIos br,J.,i·
J.eiros têm aumentado. de va,]o,r_ ul
ti,mamente, com as novas emis$t),;!s.
.o embaixador Moniz e Aragão

já aumentou consideravelmente
sua coIeção, depois que se enCOll

tra servindo nesta capital.

Tentativa de

Dr� ,ARAUJO_OLrH)�, UUViDü�
.

.

NARIZ. GARGAN TA----�--

de

E soectalista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Peja manhã, das 10 as 12
OfUiU ta�: A' tf.lI·ije (ÜH� 3 às 6

AUSENTE-------------------------- -------------------�-------

Dr. MAO,EIRA NEVES-médico especisliste em

DOENÇA�S DOS
Curso. de Aneríeícoamento e Longa Prática no RIo de Janetro

Consult s Pela mdnhii: às terças, quintas e sebndos, das lU ás 12
. a heras: à tarda, diarialuenie. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Prure n. 7, 8t>brado - Forro: l-i67
Residência: Rua Presilh'ntf> COUtinho, 2:�

OLHOS

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 América's, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

Dr. MARIO WENDHAUSEN -. ��g���a��o �i��de Medicina da Universidade do Brasil)
gx-Interuo do Servico de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oli'Jein

médico do Deuartamentn de' Saúda

CLI�j�rA" �Atr"u'--A., .,:.".., 't. ,vu_".,n\_. ,

Moléstias internas de adultos e criançl!�.
Cousultór!«: Rua Felipe Schmídt n. 38 - 'I'el. 1426

Resideneta: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 'I'el. 1523
Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

,----�

lHE lOHDON & lAHCASHIRE INSURAHCE
-

Co. LID.

Dr� AUGUSTO DE PAULA DJ�eluJã;i�a��SP�:1
FlorianàpolisResidência e Consultórto: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(pr óxitno ao Teatro).
Cirurg!« !!i-ral e Doenças de SenhOrl1R.

Ftstot er n pia: Diater-mia, lnlra-vermelhc e Uliru-Viuleta.
-�ONSULTA�: Dia rtamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Séde: LONDRES - Ftmdo de reserva: superior
a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente'

L, ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19

CUnh:a mé�iE1:o·dfUr�ica eipedsUzada de
OLHOS, OUVIDOS, NA�IZ e Gl��GANTA

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leênídes Ferreira e ex-estagiário doa
�erviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

Chefe do Serviço de OftalmOlogia do Departamento
de Sdúde e Hospital de Caridade

Cons. Rua Felipe Schmídt, 8, FOlie 1259
Consultas: das 15,30 às 18 horas

Residencla: Oonselheír» MafrA, 77-FLOR1AN()POLIS.
!&115 �

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Ciru'rgia do
lorax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:

Rua João pinto 7 sobrado
Diariamente das 15 às

n horus.
RESID1!:NCIA:

Almirante Alvim, 36
Telefone fi. 751.

\!lSTi1'UTü Di OlAtiNtJscl'ICIl
CLINICO

Dr. Oialma Madlmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prauca DOS hospltaís europeu ..
Clfnlca médica em geral, pediatria,
doença. do sistema nervoso, apare--

lho geníto-urtnarto co homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Corso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Oampenarte

I
SAo Paulo). Especializado em Hl
ztene e Saúde Pública, pela Unlver
Ildade do Rio de Janeiro,

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnica

.,...-- -_--'" Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gi' blnete de fistcteranta c,

Laboratório de microscopia e

análise clín ica
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTOI{IO :

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

RESIDENCIA'
Av. Hercillo Luz, 186

- Phone: 1392 -

'"I ()PTANOPO! IQ

DR. ABRIPA DE FARIA IRua Vitor Meireles n' 26
Telefone n' lltOS

CLINICA MEDICA
Homens e Senhoras - Mo�
léstias Nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante .14

'--------------------------------------------�--�-
As autoridades responsáveis peb A Estatística. Mih':ar, destinada ..

fiel execução das Estatísticas Mm· fl\cHitar a preparação rápida. e tiOt
lares 'Podem exigir, sempre que hon· das da Nação, exige Que todos oe
ver dúvida quanto à veracidade de perfeita quanto possivel, do apare
qualquer informação, que cada in· Ihamento material das fôrças ar�a
formante prove o que declarou..A. brasileiros lhe prestem cooperaçao.
má-fé constitue crime contra a se-I Subtrair.lhe apôio é trabalhar con�

I[urança nacional. (D. E. M.). tra o Brasil em guerra. (D. E. M�)'l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Portugal e Espanha unidos tra a I
eee o ...

Por Robert Norton- (ExClusivIdade d:oCn E��. :ar�n!a!=:ADO IEssências finíssimas para perfumes
Nova Iorque - Os, movimentos militares do "eixo" indicam I

�"'-..,r••••\",...,....r..t".�.....,..._..--......... I (f
.

- -

is)
I '

. .' ���,�-,._---- ronceses, o:nglnols
c aramente ��e Hitler preten� desfechar uma .ofenslva contra a i III I d

·

I rt·E_spanha e lógicamente contra Portugal, As fronteiras espanhólas es- Casa Beirão! li coo e cereaiS, egl Imo
t�o guardadas. contra ess� te.ntat�v.a nazista. � ,a�itude �e Franco Fábrica de artefatos I FtOxadorOs escolbl·dos'nao parece ultimamente tao sirnpatica aos totahtanos, muito embó- de couro

U \J l

�,a �ada"haj� qu: nos autorise a afirmar que o general iberico é um Pastas de couro para

I BIT T A N C O U R Taliado . Nao sao poucos aqueles que declaram ser a Espanha uma colegiais (artigo forte e

fiel aliada secreta da Alemanha. Por mim, não penso que esteja barato), Cintos, Suspen- PERFUMISTA ES-PE(IALIZADO
.murto longe disso, porém, acho que a permissão aos alemães de sórf os, Malas, etc

I
Atende das 2 às 6 da tarde na

I G b Só na "CASA BEIRÃO"
a cançar i raltar, seria para a Espanha uma emprêsa ousada que Rua Tiradentes n" 3 Relo)""oa ri"a Royalta�vez não �eja efetuada. �em dúvida a Ínglaterra assumiria uma

I
-Floriuuópü!is-

.

.j..

atitude hostil e de represália que seria muito perigosa à Espanha. II ã Rua Trajano, 3. Fio !anópolis
Q�ant,o a Portu�al a situa�ão é muito diversa1• Apesar de neutro, esse _. _�

30 V:.-'.--29 ,! ••seo o•••G.S••811t••••O••" _.$o••••eee...

pais e um tradicional amigo da Grã-Bretanna e, portanto, das na.-
o -------

ções aliadas. jámais, os portugueses tomariam armas contra os in- BOMB'AS AMERICA AS,gleses e contra aqueles que lutam pela democracia, regime da pre-!ferência e da natureza desse grande povo.
Anuncia-se ultimamente, e com insistência, uma união sólida Ientre Portugal e Espanha para evitar a invasão nazista. Sendo ver

nade esse fato, é muito auspicioso para a causa democrática que
passa a contar com mais dois paises, senào militarmente amigos,
pelo menos alertas contra o inimigo comum. Essa união poderá ob ..

ter solidês através dos próprios auxílios aliados que, afinal, pode
Tão ser uma garantia para a integridade e soberania das duas na

ções peninsulares que ião sabiamente tem se mantido na neutrali
dade, sem atender as exigências desmedidas dos nazistas de Berlim.

J. EugênioMüller Filho e Oscar José Müller
ADVOGADOS

RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEiRO.
Fôro em g!:'rul. FrOCef'80S em todos o s Ministerios. Lega.

li711ção de [s ztdas, aguae rninerais e qué das
dágua. Naturalizações.

\
�;
/

fAR�1ACIAO ESPERANÇAdo Formocsutíoo NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante-se a exata observância no receifuáric médico

PREÇOS MODICOS
R. Cons. Mafra 4 CD 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642 .
Na fotografia, vemos um aspecto do porto tunisiano de Susa, ocupado pelos na

zistas, quando sofria violento bombardeio das unidades do corpo aéreo dos Estados,
Unidos na. Africa do Norte. (Fóto da Inter Americana, para "O Estado")

o canhão do professor Müller LEONOR DEUCHER llpro�t'!!;�� � (�i2 .. s��!!Oo �st!��mll���i
Zurique, 17 (R.) _ O professor Müller desenhista da ., . neral Zukov, ao ser en trevíatado pelo famoso cor-reapon-.'

"Casa Krupp", falando pela rádio nazista disse que a Alema- .Enfe�meHa obatétrlca (par- < dente de guerra do jornal londrino "News Cronicle",
nha possue um canhão super-pesado que' desempenhou ím-

teus dlplom_!lde) At�nde. na
-

expressou a opinião dos círculos militares russos de que

portante papel no martelamento das defesas de Sebastopol. O cdssa deàS8ude Sd' SebastIão, a próxima invasão anglo-americana da Europa Ocidental

canhão é várias vezes mais poderoso que o famoso "Berta" .

86 10 s 12 e as 15 às 17 há de vibrar o golpe de morte em Hitler e seus saté-
,

.
' noras '..

que canhoneou Paris na guerra passada. Apesar de seu tama- rí.tes nozts tos.

nho, e peso, o referido canhão tem mobilidade surpreendente .

Esse general russo, �ue desem�enhou, o papel
e pode ser montado num tempo incrivelmente curto. Não fica L"

"

d
rn o.rs destacado nas operaçoes de Estahngrado. declarou

enterrado no chão, mas circula sobre os trilhos de qualquer Ivros a ven a que os colossais revéses nazista.s no Rússia haviam tra-

ferrovia. zido um dia negro po ra a Al.emanha; contudo, Zukov
"C DIREITO", obra. com- acentuou que o verdadeiro dia negro viria 00 ser deci

pleto, encadernado, em 119 sivam.ente oerrocado aquele país, fato êsse que não
- volumes com os respectivos tardari o ser consumado-

Indices, tombem encoder. "Êsse dia, _- afirmou o general Zukov, - chegará
nados. quando as forças esmagadoras dos exércitos aliados vie-

"UCDIGC CIVIL" comen. rem esmagar Hí tler na sua "Fortaleza do Europa".
todo por Ferreira Coêlho,
em 26 volumes encaderna0
'dos.
"]urisprudencia do Supremo
Tribuna.l Federal" em' 23
vo lumes encadernados com

o Indice a.té lO vofumes.
"Legislação Fedrral" de

) J Ja.neiro de 1937 a.té o

presente.
"EU SEI TUDO" revisto

completa em 94 volumes en

cadernodos, tendo cada. vo

lume tri'S fasciculos.
"1 Ilustração Brasilei

ra", obro completa em 33 Emvolumee encadernados.
"Direito Constitucional" LO;NDRES, Ma.rço - (Da Agência "Aneta" poro

contendo o Constituição do Inter-Aliado) - As autoridades alemãs na Holanda co�
Império e os comentarios denaram à morte dezessete holandeses, sob a acusaçao

de Borba.lho, Carlos Mexi- a de distribuirem panfletos anti na�istos. sendo 0.0 mesmo

miliono, Araujo Castro Au- tempo anunciada a execução de mais um condenado.

relino Leal, A. de Ro�re e As autoridades advertiram que serão tomadas

'I
SUB .. AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. lTAJ1\.Í outros às diversa.s Consti severos medidas punitivos contra os que desenvolvem

:, ___,B_L...U..M_E_N...A_U.,'""B_R...U..S_Q_U_E_,_L_A_G_E_S_E_R_I...O_....D...O_....S_U..L__
'

_�

tuições da República. atividades contra a Alemanha, que neste "momento se

Ver e trotar à rua "Deo empenha numa luta de vida. ou morte". contra os alio-

dóro" n° 23. dos.

, COlllpan�ia
Fundada em 1870,. Side: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19H

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de 41 $ 59 000.000,00
Responsabilidades assumidas, 41 51 4.748.338.249 78
Receita, c $ 34.198.834:90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
R!'nq dp raiz, (orérnos e terrenos) .. $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

c Aliança �a Baia»

Aerente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Schrnidt,

Caixa Postal n. 19 - T'eletone 1.083
End. Telegr. «ALIANÇA»

n: 39

os

Qual dos filmes abai
xo será o de estreia ?
IRMÃOS CORSOS - C
GRANDE DITADOR
LÍDIA"":' COMANDO
NEGRO - NAUFRA
GaS - MISTER "V"
- SER CU NÃO SER

MISS ANNIE ROO·
NEY - MENINO LOBO - CAMAS SEPARADAS - QUAN
DO MORRE O DIA - O LEÃO TEM ASAS TENSÃO
EM ·SCHANGAI

UM CINEMA PARA VOCÊ

tribunais nazistasatividadeAgências e sub-agências em tono o território nacional.
Sucursal no Uruguáí. Reguladores de avarias nas prln

cipals cidades da América, Eurona e Àfrica.
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L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19: -D .fi.. :
Melhora a situação na Tunísia : pudrõe s maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores :

i fábricas do país, são encontradas nos .balcões da ..
: Ca a SA' R SA :.
• Diariamente recebemos novidaoes •

•• RUA FELIPE SCHMIDT,,54 - FONE 1514 •
• •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Voracidade da máquina de gllerra de ·Hiíler

Por um coment3rista do "Britsch Hews Servke",
especialmente para O ESTADO

.l:0ndres, - A situ�ção na Tu- lransportes e as linhas de cornu
msia melhorou consideravelmen- n icacões aliadas causando sérias
te. As forças britânicas e allle�'ica- l'Iific"uklacl,es, eSÚl atualmente p a

nas,. contra-atacando. c:oll1 vigor, tr ulhada pelos "Spitf ires ", não
obr-igaram as tropas e ix.í stas a re- se avistando ma is os aviões ale
cuar, voltando de novo ao Passo mães.
de Kasserine. A surpresa e a rápi- Além disso, a avincão aliada rl e
dez COI11. que foi desfech.a,�o o ata-. sempenhou papel ofênsi vo consi
-que, assim C�)l1100 a precisao .de to- deravel, atacando, na área de com-

-?,os os l_noVlJTI.entos, ccnstituem, bate, as formações motorisad as dl
fatos I11U!t.O anll1'��dores. e observa- inimigo e suas colunas de trans
dores militares ja admitem que, porte.
como na Libia, o inimigo terá ele Não há nenhum otimismo em se

<enf�entar de agora em deante, um afirmar que a situacão sofreu urna

jreriodo de adversidade. reviravolt a. Hommel o tabú, ale- A I 1 I AJ 1 'f'
-

'1 1 I
'

!
Q d

. . re.1](a anua la

eman,l.a., pa-'S[.las grat: ICaçé,'cs,e sob u pl�e.ssào IgO
J ega l<lS,.CJ.uantlas arrc'cndac,._as

. ua� �, �rn f�ce da encarniça- mão falhou mais uma vez. Sua ala-
-'

:?a resí stência aliada na frente .de mada 21a divisão blindada, qu«
r a os Desempregados e Aux il io de urgenle ela necessidade ele mao de para os aux il i os de Inverno. I'o-

Thala, entre o Passo de Kasseri ne desde EI Agheila não entrava em Imvernc equivale ao custo da obra foram organizados trabalhos d os os anos, a campanha do Auxi
oe Tebessa, o �vanço alemão, come- ação, tomou parte no r o ruhal c 11(' guerra de Hitler durante um mês. especiais para os feridos. lio de Inverno é organizada com

-çou a ser hesitante, o general Ale- Passo de Kasser i n c, mas não i m- Ao pa5SO que o Secretário de Atualmente perto de 1.000.000 os recursos da p r opagaurlu. O

?,a.nd.er des.fechou o seu golpe. O pediu o recuo das forcas eixista s.
f f d

" Estados das Finanças, dr. Fritz de vitimas da guerra esião ernp re- próprio Hitler YOliOU as pressas da
mrrnigo 0_1 o:ça o a ret irar-se, O passo se e nco n l ru. agora, reple-
sendo, ent�o vl�OrOSall1ent� ataca- to de Iransporles inimigos, que Io- �einhardt, ainda ,sustenta que

I
gados em

.f.úbricas
ele armamentos. frente russa para fazer um cliscur-

do pela artIlha.rIa. Em seguida, en- ram se meter num verdadeiro;)O por cento dos fundos de guer- Foram tremados para trabalhos cs- so na estréa da campanha e as

trara!�l em �çao" o� t�nk� britâni- "gargalo d.e garrafa", que 8S for- ra são forncci elos pelos impostos, peciais e depois envi ad os para as COI1 tribuições têm sido por assim

�o� .
Valentiries ,mflIngmdo ao ças bri tân icas estão esf'orcando II

.

d'
. parece, a julgar por relatórios of'i- fábricas. Esta medida não sóme n- dizer compulsórias, apesar ele cha-

111lmlg� perc as am a mais pesa- para arrolhar.
"

das. Nao rest_:" a menor duvida de E, ruais do que nunca, os ale- ciais, que a arrecadação hú muito' te serviu de paliativo à falta de mad as voluntárias.

que os alemães foram apanhados mães devem estar vo lí an d o os tempo não atinge a' 50 por cento mão de obra como" também libero Essa campanha foi anunciada
de surpresa pelo ataque aliado. olhos com ansiedade na r a a Ii nh a da despesa dcguerra e que Hitler tou o governo d a resp onsab il id a- como o maior empreendimento no.

E.asta se conSIderar. a ara,n.de quan- M.arelll, contra ,.. qual investe o tê I I
-

I I"
A 1'1

1 I I 1
� ." . 'em e e ançar 111aO e e recursos [e 1 i nan cc i r n da manutcução d es- gcner o em toe o o mune o, c ao

,lC ac e ue material bélico que Vitorioso 8° exército.
��andonaral11 em sua fug.a, mate- que não eram destinados a esse ses feridos. mesmo tempo os propagandistas
a-íal e,sse cuja quantidade, conta- (;ah"lo!" hrl\JlI'ot'l f fim. Informações vindas da Alema- Nazis proclamaram que a Alerna-

-da ate agora, dá para equipar ba- MARAVII,lIO, '"',,,' 1
I,.'H:j,1 ()

Sóruas enormes ti\'eram ele ser nha indicam que essa medida nào nha se achava na vanguarda de

'talhões inteiros. Também as bai-- ."
t õ'iscadas do orçamenlo e transfe· ccntribuiu para levantar o ânimo todos os povos pelas suas institui-

xas inimigas foram consideradas
-

,.sendo já igualmente elevado o nú� CA5A Aluga-se ridas para outras contas. As fon- dos soldados. O trabalho que a ções ,que normalmente deveriaIu

lnero ele prisi,oneiros. Na região de a casa à les a que o governo nazi teve de maior parte dos feridos pode fazer ser amparadas pelos recursos do

.lebel Hambra, onde colunas ini- rua Cons. recorrer sf\o o Auxilio cio Desem- é 1üo mecânico e sem imporiáncia, orçamento. Até que ponto isso é

'llligas tentaram investir, em dil'e- M f 150 d d I'
.

b
. I 1 f' f' I

_a ra, nO , ata a de prego, as 'Pensões da Velhice, o sell�; sa anos ião alxos que eles vere ac e, 01 con lrmac o por UUl.

ção a Tebessa, foram aprisionados
'300 italianos. todo o confôrto, preferindo- Auxilio ele Inverno e o Auxílio aos não se sentem satisfeitos com suas exoemplo fornecido pelo próprio
Uma das feições mais notaveis se família que saiba con Soldados. ocupações. dr. Goebbels, quando disse que,

dos combates ora tra:va-dos é a su- servar o prédio. Informa. "1\.0 deflagrar a guerra um fun- A segunda font.e a que o gover- alguns dias antes do seu discurso.,

p�emacia aér'ea, estabelecida pelos ções, do locol. das 8 às 11 do especial foi c-onstitui.do em be· no recorreu é constitulela pela As- recebera forte soma de um regi-
-aliados. Toda a região ii retaau31'- f A'
d

� e das 14 às 17. Fóra dessas neLicio dos feridos ele auerra. Com sistência a Velhice. Antes de mais mento na rente russa. maIor

a de Thala, onde, constantemen·
�

le, os "Messerschmits" e "Stukas" horas, na rua Esteves Ju- o correr elo tempo, o Ministério nada, o trabalhador não se pode parte dos soldados, declarou o Mi-

'canhoneavam e bombardeavam os nior, 93. das Finanças teve que cercear aposentar antes elos 70 anos. Esta nistro da propaganda, havia sa-

_________________________._________ 'simples medida, constituiu para o crificaelo o soldo de alguns de al-

Estaelo ullla economia de muitos guns meses. Supondo-se mesmo que

bilhões. Em segui ela o próprio pa· nem todos os contribuintes sejam
game,nto foi cercado. L'm operá- tão liberais, não resta dúvida que

ri o depois de ter pago suas quotas Auxílio ele línverno transformou-se

ele aposentadoria durante vinte numa s,obre-taxa para o f.inancia-

'.mos, recebe 12,(-;0 Reichsmal'ks mento da guerra.

Por Theo Von Merk, cronista do "Cristian Sden(e Monitor'"
(Servi(o especial da Inter·Americana para O

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento,anormal dos rins.
É importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteração do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho
importan'tissimo de reter por
filtração as substancias noci'"as
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros.
cada movimento respiratorio
ou batimento cardiaco, mais
ainda, cada pensamento e emo

ção concorrem para a

pro<lução desses toxicos.

�1::!°e:e�o:ie��n���S PA RA Os
• !_,EX'GA RINS E A

P.lulas D(-WITT

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De \Vitt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bràn-
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes
possam· executar o h'abalho
que a Natureza lhes confiou.
cis toxicos acumulados são fil
trados ('. eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar,. vida.
Alterada a saúde dos Rins de-
vido a causas como abalo�, res

f<iamentos. manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu fU!.cionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os toxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

j untas e são responsaveis pelas
dôres mtensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e p�la' sensação de "ve
lhice". Os primeiros sintomas
são em geral as torturantes
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terriveis
dôres nas costas. As Pilulas
De \Vitt vão ter fi séde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

DÔRES NA CINTURA -

REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

O vidro Arande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

ESTADO)

r

Finalmente, ,alguns dias atraz, o

Minis,tro da Propaganda, dr. Jo

seph Goebbels, confessou o empre-

sórios. O governo nazi tão pouco
reduziu as taxas em vigôr durante
o período da depres!;ão quando
os trabalhadores empregados ti-

6 vs 1

na mais baixa calegoria de salú
rios, ao passo que, teria recebido
2!) Heichsmarks antes ele 1932.
Cm - empregado cuja pensão seria
de 41,50 TIeichsmarks em 1932 re

cebe hoje 31,5'0.

·e O R TUM E
Precis::! se de um oficial ou

meio-oficial que tenha prática.
em descarnar couros. Paga-se
bom ordenado. Tratar à rua

Conselheiro Mafra, 41.
150 10 v - fi

o hll1clo do lJescmprego tam

bém, es!ú senelo usado para fins
de guerra. Hú pouco tempo, pela
primei r.a vez, estatísticas sôhre este
assunto fOJ'alll [luIJiicalias. Jlldica
vam Cjue enlre 1934 e 1937 as con

tribuiçõe:; dos operários subiram
a G bilhões de neichslllarks. De
1938 a 1941 as contribuições so

maram 10 bilhõ'es de Reichsmarks,
e este ano atingirão quasi a 3 bi
lhões de Reichsmarks. Assim é
que as contribuiçõ'es para 1942 são
o dobro cio' que a,ntes da guerra.
Isto explica-se facilmente pelo
aumento enorme do número de
trabalhadores.
Com o desemprego praticamen·

te inexiste,nte, QS recursos a êle
destinados se acharam disponíveis.
Por outro lado esses reClll'SOS

crescera,m constantemente c,om o

nÚlllero de contribuintes çompul-

Vende-se
Vende-se uma máquina' de

caldo de cana, de ferro, com

três cilindros, acompanhada de
um carro de quatro rolos, com

tolda.
Ver e tratar à rua Vitor Mei

reles, 11,
158

PRENSA Compra-se uma.
para co piador

de cartas. em perfeito estado�
Oferta à "Casa Macedônia" -

Rua Trajano, 8. 5 v - S

gados.
Desta maneira 19 bilhões

Para o túmulo de
Castro Alves

Belo H,()rizonte, 18 (A. N.)
Despertou grande interesse nos

meios culturais e artísticos a reu

nião promovida no auditório da
Escola Normal em benefício da
construcão do túmul,o de Castn)l
Alve,s, 1)Qr iniciativa da caravana

"Altamira'l1odo Requião", integrada
l}or univc.rsi,tários baianos, ora

nesta capital.
Durante a reunião, fez uma con

de ferência o professor Lopes Rodri
@lles, da Universidade de Minas Ge
rais, que discorreu sobre o aillor e.

os escravos na vida de Castro Al
ves, tendo realizado um estudo
completo da vida, da pers.onalida
de e ela obra do consagrado poeta,
sob variados e interessan tissimos.
aspectos.
Elem,entos elo "broaclcasting'"

naci,Qlnal, atuando presontemente
em cl1üssO'ras mineiras, coopera
rau't para o compJeto êxito da fes-,
ta, amplamente prestigiada por
suas nobres finalidades.

nham de fornecer recursos para
auxilios a 7.000.000 de desempre-

Reisohsmarks fOI'am arrecadados
em 9 anos, f,oram empregados em

part€ do financiamento ela cons

trução de auto-estradas estratégi
cas, empréstimos para casamentos,
e outros pagamentos que deveriam
normalmente CQnstar ao orçamen
t,o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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favor (lo Japão
7

Nova Iorque, 17 - (De Frank, pelos exércitos dll; África pos- escala e estes, protegidos pelas quio, Si se parmith- aos japone
Bartholomew,. (U. P.) - Uma sam ser lançados a luta do Pa- defesas exteriores que estabele- ses continuar a sua tarefa, as

viagem de 17.200 quilómetros cífico será possivel derrotar os coram poderiam desenvolver Nacões Unidas terão que ga
desde São Francisco, e uma vi- japoneses em tempo relativa- as fabulosas riquezas que con- llh�r a guerra em luta durfssí
sita pessoal aos principais pon- mente breve. , -quistat'am em Hong-Kong, lVIa-1 ma, espeCialmente se os Esta
tos dos 8.000 quilômetros da Segundo parece, êsses altos laca e Singapura e, particular- dos Unidos se virem obrigados
frente, de batalha do Pacífico, chefes opinam que a guerra po- mente, nas Índias Orientais

I
a combater simultaneamente

fazem compreender o conceito dería ser terminada no inverno Holandesas. em várias frentes.
dos chefes militares norte-ame- de 1945, com a ocupação ele Antes da guerra a esquadra Se a guerra européa não ter-
r lcanos e australianos, segundo Tóquio, desde que o eixo fosse japonesa ressentia-se ele falta minar no próximo ano, a popu
o qual, "o tempo trabalha a fa- derrotado na Europa durante o de petróleo. Agora os nipônicos lacão civil norte-americana te-
vor do Japão". próximo ano. estão preparando os poços pe- rá que fazer sacrifícios máxí-

Os homens que dirigem a Por outra parte, caso se pro- trolifcros e intensifica uma mos. A produção do país eleve-
guerra contra os japoneses, tais duzísse um impasse na Europa, produção ele borracha e de esta- rá ser intensificada em uma es
camo o general Mac Arthur, os seriam precisos, segundo a nho. Ao mesmo tempo, realí- cala sem precedentes e será
almirantes Nimitz e Halsey e maioria dos chefes norte-ame- zam esforços para organizar necessário mobilizam todos os
o tenente general Emmons, I ricanos

no Pacífico ele cinco a linhas de abastecimentos devi- 11on1811S até a idade de 45 anos,
afirmam unanimemente que, dez anos para derrotar o Japão. damente protegidas, entre as seja qual Iô r o seu estado civil,
uma vez que os homens, navi05l Nesse caso, o tempo favore- fontes de produção dessas va- com excepção dos trabalhado
e aviões recebidos atualmente ceda os nipônicos em grande Iiosas matérias primas e Tó- res das fábricas ele guerra.

o tem po trahalha

Um elos mais notáveis enxa-
dristas que o mundo já conhe
ceu, chamava-se Philídor e
nasceu em Dreux, França. Aos
16 anos, atraiu a atenção de
Paris inteira, derrotando, em

Escreva xadrez, os mais famosos joga
dores da época. Depois, fez-se
músico, foi nomeado organista
da Capela Real e compôs qua-

•__B�E����_g��;]'jJ ".. �tro óperas. Como, porém, o re-

r: � [UM�"
..re tva�r II ���n D Ed d P- t ",1 S sultado de suas representaçõesY�ilJ��,�t � c utn �dUV .�, . s= I�. O ..�ue1. :�Ula. ;�U��Tr�hf:'ti�����à��S'?A�:f��vâ�DE I MediCO - clr!1�!mW da Çasa .t1<: .. aude _:lua Sal.iasliao. �Grmi! 11.0 na "0"0 de xaelrez" que 'teve di-i\ L�'A 1:::)0 NA!l.f, O \.�

I
Faculdade de Medlcma da Ilníversidade de San Paulo. onde ia! assi stente j to

• - '. •J, "n ri !vl � . .) efetivo da Cadeira lle Tecnicil Cirúrgica regida nele Prof. EdmundO Vas- versas edições e fOI traduzido
Cirurgião Dentista. pela Faculdade de Medicina de eon.celos. Ex - Bsslme,!1t'7. do I"�r?f. Beusdítn MOiltP;��!H·O. C0!D prática da em vários idiomas. Quando co-

Porto Alegre mars de r anos ne Chmca .... irüralce de Prol. AdUlll Corre!� Nato. Com. meçou a Revolução Francesa,
Clinica [lImiári�. de Cri,HF'àS 3 AnuHos estágio de especialização no HGs!)iial Charité da BerHm (Serviço do Prní Philidor, que contava já 63 anos'f' Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Ronjetzll\9. !ie HamÍlul'go. 8 schmteãen.

�HOrÚri{l:\D/·2:; 3 às li e �das 1ft aí> iS horas de Franldort. Cirurgia da Tiróide. estõmago. intesti:!D deigado e grosso, e era anaixonaelamente realis�
)< ... ir• .I,(J· � ,. O '_I'" ü..1o e vias biliares. seios, úlero. ovários. rins. Pfostata e bexiga. ta, refug�iou-se em Londres, on-� '.>U ,)1 ... � � '':)

•

P.f�· � r'@-":, f"'?' � O hér�ias hidrocele. varlcocale e varizes. Ch'ur�ia dos ossos e articulações. ele viveu até 1795, exclusiva-(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho») É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de mente de elar lições de xadrezSaude São Sebastião. tel. US3 Das 15 às iS [:i'1 tarde. il Rua Fernam:l!!
,,@§;;&õ:3t�lF,��@wta;�.::!!ti;"F�I\""i;)i;,;;iE�i8i';,��li'�@:ti@'G1§f.í' ; Máêhcut'J. leU. ISS, Residencía: HUi} Duarte Sclmiel n° 2, 'i'el. 1159 à aristocracia inglesa.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades I. Limitada
Banco de Crédito Popular e Agrícola

. de Santa Catarina
Rua Treleno n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certítícado
n. i em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usados: MASCOTTE la. e 20. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios ào Estado
Representante da Caixa Economíca Federal para li venda

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

Paga todos os ceunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira espeotal para administração de prédios,
Recebe dinheiro em depósito pelasmelhores taxas :
c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
CIC A"iso Prévio 6%
CIC Prazo Fixo 7%Aceita pro ;uracâo para receber venoimentos em

.elas as Reparticões Federa!s. Estaduais e Munloipahi. -01

.Acabam, ou não, com ii luta na Afriea t
Exclusividade do C. E. C. para O ESTADO

Essa pergunta tem sido insistentemente formulada pela irn
prensa inglesa, que não se conforma com a parada das forças alia
das nas cercanías da Tunisia, Muitas indagações são feitas aos co

mandantes do norte da África, a-fim-de ser esclarecida tal interrup
ções. Explica-se de um lado a suspensão da marcha triunfal do 8°
Exército, pois, von Rommel estabeleceu uma forte linha defensiva
para detê-lo. Porém, do outro lado, porque ainda não se fez nada
de importante em matéria militar? Porque os franceses não pegam
em armas? O que faz o general Giraud e o próprio De Gaulle? Es
taria este descontente com a situação privilegiada de Giraud? E se
isso tudo ocorre, porque a ajuda britânica não se reforça a-fim-de
abreviar o período de luta?

Não se explica' que os aliados estando em posição tão supe
rior estrategicamente, mantenham-se inertes e sem os louros da vi
tória sôbre um inimigo comprimido e evidentemente fraco. O co

mando britânico precisa providenciar reforços ao Êste africano.
Von Rommel não póde suportar uma luta violenta e incessan

te. Portanto, que venha essa luta, pois, o continente africano precisa
ser higienisado da canalha nazista que ainda permanece em suas ter
ras, aliás, em sua nesga de terra. Em seus comentários, a imprensa
londrina lamenta a falta de informações e de explicações sôbre o

problema da África.
Como poderá haver a segunda frente tão prometida, se nem

êsse pequeno terreno foi libertado das maos facinoras dos totalitá- na

rios?

Melbourne, Março - (Da Agência
IIAneta" para Irter

aliado) - O Quartel General Holandês nesta cidade anunciou
'que a Rainha Guilhermina conferiu a Ordem Militar de Gui
lherme, a mais alta condecoração miiitar holandesa, ao capitão L E I AA. Horsman.. comandante do navio, tanque «Ondinas , que $oi
aíundads no Oceano Indico, em novembro passado, por uma UJU CÉLEBRE ENXADRISTAforça naval japonesa. O comandante 'Horsrnan morreu na pon
te de comando do seu navio durante a batalha.

o Canadá aumenta
as suas esquadrilhas
aéreas ultramarinas

SENTIDO

Ottawa, (S.N.C. para O ESTADO) - De acôrdo com

projeto de lei apresentado à Camara dos Comuns, o Canadá
aumentará as suas esquadrilhas aéreas, em ação além-mar, de
trinta para trinta e oito, responsabilizando se por todas .as

despesas com a aparelhagem e manutenção das mesmas. O· Ca
nadá assumirá também todos os gastos com pagamentos e sub
vençào do seu pessoal em serviço além-mar nas esquadrilhas
da RAF. A êste respeito, disse, o Snr. Ilsley , Ministro das Fi
nanças do Domínio: - "Estas fôrças aéreas ret letir ão e realça
rão a crescente e importante parte desempenhada pela Fôrça
Aérea Canadense na conquista da supremacia do ar na Europa,
que é elemento essencial para a vitória. Elas também mante
rão distintamente canadense o que deve ser canadense".

Crédito Mútuo Predla I
Proprietários: J. Moreira & (ia.

S de Fevereiro
Foi entregue aos ;>re3t8mis'as HiId'1 e tvaldo Brasil.

resí íentes em Florf-nópolí-, possutdcras
da caderneta n, 12.7!ll, contempladas no sorteio de 4
de feve-reiro de 19B, com o premio ma lor , em merca

dnrtas , no valor de Cr .. , $6.250.0!J.
18 de Marco

Mais um formidável sorteio rfo81izuá a Crédito Mú
tuo Predíal, DO dia 18 de Fevereiro (õu.íeíra),

com prêmios no valor de

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

oe Ouro Preto n" 13.
----..--------------------------------------.....

Consultas médicas grátis
CO'lltribuição mensal anenas Cr. $2.00

- Discute-se a ojganízaçãn c":a 2".
frente aliada contra as nações do
Eixo. A Rússia reclama-a, corno é
natural: e os aliados prometem-na,
sem entrar todavia em particulari
dades que poderiam pôr em xeque
todo o seu plano de ação.
Uma cousa, porém, cumpre lem

brar, neste momento: é que, se a
Rússia está suportando com herois
mo o embate das fôrças do Eixo, os
Estados Unidos e a Inglaterra tam
bém não estão com menos heroÍs
mo, opondo a resistência dos seus
exércitos, aos ataques violentos de
nipões, alemães e italianos em ou
tros sectores da grande guerra.
A prfm ei ra vista, a impressão que

se tem é na verdade a de que os rus
sos estão sem apoio; ou melhor es
tão lutando sózinhos!
Mas, do que não pó de restar a me

nor dúvida, é de que o concurso dos
demais aliados não deixa de ser
para os russos de um valor inesti
mável neste momento.

O estabelecimento de uma nova
frente, viria no momento atual}' ali
v!ar os soviéticos da pressão germâ ,

nica.

Mas, essa nova frente deverá ser
corno que um golpe decisivo e de
surpresa nas ambições germârricas.
E como tal ela se anularia os seus
efeitos, se os Estados maiores alia
dos lhe revelassem os planos ante
cipadamente.
Convém, portanto, esperar, com

paciência, que a oportunidade de um
ataque aliado, numa nova frente se
depare aos que têm sôbre ombros,
a responsabilidade das manobras
militares contra a horda de facino
ras, encabeçada por três grandes
idiotas (Mussolini, Hitler e Hiroíto),
qúalquer deles sem a menor compe
tência para delinear planos de bata
lha.
Aguardemos, pois, com paciência,

a formação dessa frente em que re
pousam todas as nossas esperanças,
e que será para todos nós, corno que
o despertar de uma nova aurora e
o toque de sinal para o desbarato
completo dessa horda de facinoras
que se espalhou pelo mundo, levan
do a todos os seus pontos a ruina e
a desolação!
Silenciando, portanto, sôbre as

possibilidades dessa nova frente
prestaremos, também o nosso con
curso à grande obra de restauração
de nossa liberdade!
Para bem exprimir a nossa con

fiança nos grandes planos que os
aliados, neste momento, arquitetam.
basta que demos uma única palavra,
o sinal de sobre-aviso: Sentido!

Alugam-se Três casas à
rua Cambo

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

etc. Tratar com o proprfe
tário, Dr. Agrif)8 de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
n- 24, Consultório médico,
Telefone no - 1405.
52 v-51
Os elementos colhidos pela Esta

tística Militar são absolutamenr
secretos, f' servem sómente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pela.
leis do País. (D. E. M.).

.

ISTO

Condecoração póstuma

maior Organisaçãode vendas de Folhinhas oferece vagas a

REPRESENTANTES E VIAJANTES,

A
Canital e no Interior, com boas co rrrissõ sa.•

diretamente à
Fábrica Progresso, - Caixa 3097 - São Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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d R IA Homenagem dos oficiais da i A in;ihl�a�ão di a Rádio A

ua a OPI n lao li O'nseve � i li. S. H. R. aos Prefeitos I Pansm�fi(a!rSa, ,ti U '= I
.

I S, Paulo, 18 (E,) - O nu n istro

I
Ontern à noite no salão da Vir,:,ão .segundo informam tele- Porto Alegre, 17 (C. P.)

_. '

f ... 'd I : c t B I
gramas recebirfõs elo Hio de Janei- -

declarações gerais de co_opera- C!.� eSLa,s o. n�tl_u o
t:

ra-
1'0, aprovou o local escolhido pe-

Tendo terminado as férias to-

çao entre as naçoes unidas. �l1-Estaaos U'n ldos, ...oram la Radio Panarueticana S/A., pa- renses, deverá ser julgado, pela
Durante a entrevista, Roose- recepcionados pelos distintos rn a instalação definitiva da estação segunda Câmara Crimi.nal do

velt recusou-se a comentar di- oficiuis da Reserva Naval dos ele /aJio-�lifllsão dessa emissora Tribunal de Apelação um pe-
t t ' t ' EE Uru do co Howo rd nesta capitnl. dido d habeas COl'I)US oríaínáre amen e a p10pOS a apresen- � _, s, ..p. l.'v Assim, dentro em breve, a mais

1 e -

,6'-

tada no Senado pelo senador }\lexonde!' Whlte, i os. tens. nova das nossas emissoras, cuja rio da comarca de Carasínho,
Ball e mais três senadores, no Thomas D. Aitken e Roy' direção está nas mãos cxpcrirnen- em fav"br do padre Clemente,
sentido da criação de uma po- Tasco Davis J r. os senho- tadas dos, SI'S, Odliva_J��o V;lana, di.- no qual serão debatidos duas
1,,' ,

.

1 ' ,
' .

to ri reter-presidente, e JUlIO COSI, di-L, t t t d di ítreia ínternacioua , para garan- res p ne te i't o s co annenses, retor-superinteridente ostarú habili- Impor an es eses e irerto,
til' a paz. que estiveram em corrais- tada a trazer para o rádio a sua até agora inéditos nos anais.

tório com o sr. dr. Inter, cooperação, acompanhando o pro- forenses do país.
ve nto r Federal no Estado. gresso de S. Paulo. Trata-se da aplicação do art.,

Dr. saute Ramos reabriu 'Às 20 hor s foram pro- O terreno adquirido pela Radio 209, do Código Penal que se re-
sua clínica dando consultas .

! a '. obedece rigorosamente a todas as

d 10' i2 d Ilt' 15 je todo s, especlOlmente. na experiências técnicas c legais, que fere a "impedir ou perturbar 0·-
as a.s.. e as as tela do salão do Instituto, regulam a matér-ia, achando-se loca- enterro ou cerimônia funerá-
horas, díartamente.

. .

I
diversos filmes, focalizando lizado a quinze quilôm�tros do cen- ria" e mais, ainda, a aplicação

Praça Pereira. e ülíveíra. recentes flagrantes da Guer- tl'<:> urbano, numa chácara d� 72 do art. 122, n. 5, da Constitui-
n' 10. , . 11111 metros quadrados ele area,

ra, e, logo apos, se rvrro rn - servida de água e luz, situada a ção de 1937, que trata da secu-

I se champanha e doces. c

I pequena distância da estrada ele larização dos cemitérios brasí-
Charles Laughton com À expressiva homenagem rodagem asfalt.ad� ele S. Pa�llo��io, leiros.
graVe ferimento prestada pelos oficiais da I cntre esta c�pltal e o histór-ico Quer pela importância e ori-

I burgo de S. Miguel.
Rio, 18 (E.) -- Os últimos U. S. N. R. compareceram, ginalidade das teses a serem.

despachos de Hollywood adian- também, secretários de Es-

I
debatidas, quer pela pessoa do"

tam que o famoso ator Charles todo, membros da diretoria Clfnica ruédico-cirúrgica do paciente, a decisão está sendo-

Laughton sofreu gravíssima le- daquele' Instituto, outras �!;c!a�!Y!:n°m�é-!tl�O� aguardada com vivo ínterêsse.,
são durante a filmagem de uma autoridades e repre<!entantes senhoras - Partos.

I ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: No

película, tendo sido internado da imprensa loca . tõmago, vesícula, útero. ovários,
1 it l'

.

d íd O ESTADO t e ente apêndice, tumores, etc. - CIRURGIAno 10Spl a, mspiran o CUI a- es eve pr s PLÁSTICA DO PRRfNEO _ HérnIas,
dos seu estado. por um dos seus redatores. hfdrocele, varicoceJe. 'l'ratamento sem

dor e operaçãc de Hemorroldes e varl-

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opêra n08 Hspitals de Flor1anõpou..
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
HorárIo: Das 14 às 16 horas. dJarla·

mente.

SfljUaàiU'i��H,;io
cemitério$

dos

Washington, 18 (U. P.) - O
presidente Roosevelt, em en

trevista coletiva aos jornalis
tas, deu a entender que discor
da daqueles que querem, des
de já, delinear a política inter
nacional de após guerra, com

todos os seus detalhes. Acres
centou que os Estados Unidos
o que estão tentando fazer é,
primeiro, ganhar a guerra, e

só depois, trabalharão pelos
objetivos gerais.
Disse ainda que acha que to

das as demais nações compre
endem muito bem qual é a po
lítica dêste país, embora' haja
pessoas que julgam necessár-io
e indispensável escrever uma

constituição com todos os vin
cos e todos o traços".
Essas declarações de Roose

velt vieram corroborar a Im
:pressão predominante no Capi
tólio, de que o govêrno não
apoiará nenhuma manifesta
ção do Senado, no momento
atual, sobre os problemas de
após guerra, salvo quanto às

FRACOS o

AN�M&COS
TOMEM

Vinha Crelsltai
''SILVEIRA''

"

Abre-laias voadores·"
....H ·,

ULTIMA HORA

Cairo, 18 (U. P.) - Revelou-se oficialmente a existência
de aviões" Hurricane" especiais, dotados de armas anti-tanques
de grosso calibre, no deserto ocidental, onde estão operando
desde junho do ano passado. Êsses aparelhos entraram em ação
no primeiro dia da batalha de El-Alamein, destruindo 19 tan
ques inimigos, e contribuiram enormemente para o avanço do
Oitavo Exército. Os pilotos denominaram êsses aparelhos de
"Abre-latas voadores".

Gr."d. TÓftice

Um cinema po ro você

SuspE!nsão de revistas
argentinas*

Na ilha das Flores
LISBOA, 18 (R.) -- À ilha

das Flores, arquipélago
dos Açores. chegaram diver
sos tripulantes do vapor
norte-americano «California
Star", torpedeado no Atlân·
tico.

feira, está realizando mcesan
tes bombardeios às bases japo
nesas de Salamaua e Lae (Nova'
Guiné), Munda (Nova Gecrgia]»
e Kisca (Aleutas)Descoberta do «vidro blindado» Buenos Aires, 18 (R.) - As

revistas semanais "Acion Ar
gentina" e "Orientacion" fo
ram suspensas por 30 dias, por
terem desobedecido às determi
nações do estado de sitio.
"Acion Argentina" é uma

revista pró-aliados, que já foi
suspensa 3 vezes por ter publi
cado artigos considerados pre
judiciais à neutralidade da Ar
gentina.

Precisa-se de uma, com perfeita prática. - Referências I "Orientacion" é uma revista
e pretensões em carta de próprio punho! para MACHADO de pronunciadas tendências as-
& CIA. - Caixa Postal, 37 - Florianópolis, querdistas.
N' 15 9 5 vs - 2 !-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;�-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Zurique, 18 (R.) - A emissora nazista anunciou que os

químicos alemães descobriram um vidro "blindado", capaz de
suportar as mais fortes pressões. Segundo a referida emissora,
essa descoberta se deu após acurado estudo da composição quí
mica do vidro, que demonstrou que a sua flexibilidade, bem co
mo o seu gráu de resistência dependem da posição �m que se
encontram os átomos que o compõem.

*

Enfraquecendo
Moscou, 18 (R.) - A con

tra ofensiva alemã no setor de,
Carcove está diminuindo de in
tensidade.

Cremado
NOVA IORQUE, 18 (R.)
Foi cremado o corpo

do arqui-milionário Pier
mont Morgan, recern-Ealecí
do.

E

•

Forças para os Açores
Lisboa, 18 (R.) - Pelo trans

porte "Niassa", seguiu nova

contingente de tropas para os."

Açores.

DACTILOGRAFA - CORRESPONDENTE

Perto de Petsamo
ESTOCOLMO, 18 (R.)

- Tropas russas chegaram
a 12 Kms. de Petsamo e

estão canhoneando êsse por
to Hnlcmdês do oceano Ar�
tico.

•

Gafsa foi ocupada
Argel, 17 (R.) - Urgente

Anuncia-se nesta cidade a ocu-

pação, pelas forças aliadas, da."
cidade de Gatsa,

*

Máquinas de calcular e Má
Quinas de escrever

Para enlrega imediata:
MACHADO & CfA.
Rua João Pinto, 5

Florianópolis
Objetivo alemão?

ESTOCOLMo, 18 (R.)
Observadores militares acre

ditam que o esforço alemão
no vale do Donetz visa re

conquistar as cidades ucra

nanianas recern-tcrnados pe
los russos.

Hitler na linha de frente
Londres. ,18 (R.) - Urgente

- A rádio emissora de Berlim.
noticia que o sr. Adolfo Hitler
chegou à linha de trente de"
batalha da Rússia e que os'_

diários alemães estampam foto
grafias, a respeito, do «Führerlt.-

•

Três fugidos
Londres, 18 (R.) - A po

lícia está em grande ativi·
dade para recapturar $:
prlsloneiros italianos que
conseguiram escapar de UIR

campo de concentração' em

"Enst Anglia".•

A Alemanha por dentro
Londres, 15 (R.) - O se- ""••-_._._ -_-.-.- _••-.-.- JO

eretário parlamentar do Minis
tério da Economia de Guerra,
sr. Dingle Foot, declarou:
iC<Ninguem pôde imaginar os
enormes esforços que os líderes
alemães empregarão antes de
terminar esta guerra. Entre
tanto, estes esforços serão neu

tralizados pela reação das na

ções unidas. Um dos mais ex

pressivos acontecimentos desta
guerra é o recente decreto, ado
tando medidas ainda mais

drásticas, destinadas a favore
eer cada vez mais as indústrias
de guerra alemãs, em benefício
da qual devem ser sacrificadas
as atividades civís. Essas me
didas têm estranha- semelhan
ça com as tomadas há 25 anos
por Hindenburg e Ludendorf:
Presentemente, o padrão de vi
da na Alemanha é considera
velmente mais baixo que o
nosso. Em geral, os líderes ale
Inães gozam de confortável
existência, mas o govêrno ale
mão exige do povo os maiores
sacrifícios, afim de que seus
exércitos possam ser mantidos
e sua produção de guerra possa
sempre ser obtida".

JUIZO DE DIREITO DA P. VARA
DA COMARCA DE FLORIANóPOLIS

Edital de citação de herdeiro
O Doutor Osmundo Wanderley da

Nóbrega, Juiz de Direito da P. Vara
da Comarca de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, na fórma da lei
etc.
Faz saber aos que o presente edí

tal de citação com o praso de S€ssen·
ta dias virem, ou dele conhecimento
tiverem, que se está procedendo por
êste Juizo e cartório do escrivão que
esta subscreve, os termos do arrola
menta dos bens deixados por faleci.
menta de Amaro de Seixas Ribeiro;
e, tendo o inventariante Amaro de
Seixas Ribeiro descrito entre outros
herdeiros Henrique de Seixas Ríbe í-

1'0, residente na Capital Federal, pe
lo presente chamo-o a comparecer
neste Juizo, por si ou por seu pro
curador bastante, para, no praso de
dias, a contar da data da publicação,
falar aos termos do referido feito
sob pena de revelia. E, para que che:
gue ao conhecimento de todos man
dou expedir o presente edital que se·
rá afixado no lagar do costume e pu.
blicado na fórma da lei. Dado e paSlla'
do nesta cidade de Florianópolis, aos
doze dias do mês de março do ano
de mil novecentos e quarenta e três,
Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão,
o subscrevi. Selos a finaL (Assina·
do) Osmundo 'Wanderley da Nóbrega.
Juiz de Direito da P. Vara.
Confére.

HYGINO LUIZ GONZAGA
O Escrivão

-

Deu .bôlos. num
ladrão

Rio, 18 (E.) - Por ato do
chefe de polícia, acaba de ser
afastado das funções de chefe
da secção de Roubos e Furtos
da D. G. L o sr. Martins Vidal,
antigo funcionário, que, du
rante longos anos, vem pres
tando seus serviços à polícia.
Vai êle, afastado de suas fun
ções, responder o inquérito ad
ministrativo, por ter dado "bo
los" num ladrão, que, após sua

liberdade, comunicou o fato, ém
representação dirigida ao chefe
de polícia.

Judeus e maçons
ARGEL, (.R.) - Por decre

to do general Giraud, alto
comissário da Africa do
Norte, foram cancelados os

68 regulamentos de Vichí
relativos aos judeus, -e mano

dados voltar aos seus car

gos os funcionários que deles
haviam sido afastados por I
serem maçons.

Munique sem gás
Zur�que, 18 (R.)- ChegaJ'B

notíci(is de que a cidade
alemÕj' de Munique se aoha
sem gás, visto a estação
centlal ter sido atingida
pelas bombas no último Q.

taque da RAF. Os consertos'
durarão algumas semanas_

•

Atenção, filatelistas'
Argel , 18 (R.) - A partir

de hoje, foram 'retiradas da
circulação as estampilhas pos
tais que traziam a efígie do
marechal Pétain e se achavam
em curso na Africa do Norte. Ao tentar esquivar-se às determi-

"
.

. nações dos órgãos de Estatística Mi-

I
Bombas por toda parte !it!lr,. uma pesso.a revela o ,!u� �:

. ImmIgo do BrasIl. E para os mUIU"
WashlOgton, 18 (R.) - A "'os do Brasil,' a lei é inflexiveB;. ..

aviação aliada, desde segunda-, CD. E. M.).
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