
Correrá para perto do Papa !
LONDRES, 19 (u. p � ) � Informações dignas de crédito, recebidas da
Itália, dizem que Mussolini insinuou que procurará asilo no

.

Vaticano,
no caso de uma invasão aliada na Península italiana.

o testament� de
�oão Granado

Rio, 18 (c. P.) - Foi dís
tribuido ao 10 ofício da lavara
de Orfãos e Sucessões o testa
mento público de João Bernar
do Coxito Granada. Consta do
testamento que o finado dei
xou, representada em cótas da
farmácia e drogaria Granado, a
importância de um milhão de
cruzeiros. XXVIII M. 8775

Este cura a lepra ...
Rio, 18 (C. P.) - Informam

de Manáos que o charlatão Ze
ferino de tal, que opera nas
zonas de Varre Vento e Alta
mirim, está extorquindo quan
tias que variam entre 500 e mil
cruzeiros, vendendo garrafas
de um líquido a que denomina
"Curare" aos caboclos ataca
dos de lepra, assegurando-lhes
que ficam bons.
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De Gafsa avançam para El Guettar
Argel, 19 (R.) -- As forças norte-americanas, após o avanço

de 48 quilômetros através do deserto, após o qual ocuparam a ci
dade de Gafsa (Tunísia) quase sem resistência, continua o seu

avanço para sueste, em direção a El-Cuettar. Nesse trecho, porém,
estão _ encontrando as patrulhas aliadas muitas minas e armadilhas,
com que os "eixistas

"

semearam o terreno.
........o � o .

O {(eixo», desesperado, ameaçaGenebra, 19 (R.) - Novos reforços do "eixo" estão sendo
enviados contra os guerrilheiros franceses que operam nas escarpadas
montanhas da Alta Sabóia. Berlim ameaça tomar enérgicas medidas
se a rebeldia que lavra na citada região não fôr dominada em breve.

crianças deportadas!ma, a maior parte delas condena-
1943 a Gestapo prendeu trinta e das a morrer, tem causado uma
cinco mil pessoas em Varsóvia e profunda e enorme indignação en

deportou-as para vár-ios campos tre os poloneses. Em muitas par-
de conccntracão. tes da Polônia as tentativas de sal-

O general "Sikorski, p rofnuda- var as crianças e os atos desespe-
teir o publicassem os detalhes dos mente comovido, referiu-se às per- rados de defesa própria foram li
crimes que agora estão sendo <:',- seguições organizadas pelos ale- quidados barbaramente pelos ale
metidos na Polônia, porque a pu- mães nas igrejas, durante os servi- mã-es .

hlicação de tão repugnante f'atos ços religiosos, assim como rio rou- O Chefe do Governo Polonês
e o terror das represálias pode- bo de cri-ancas aos pais, as quais e)�p,ressou a opinião e a sua con

riam talvez fazer com que os <11e- se enviam para a Alemanha depor- vicção de que os jornais que re

mães suspen.dcnssem os assassina- tadas em massa. Ainda que as p er- presentam a opinião pública do
tos que estão pr-aticando e11) gr an- seguições em massa tenham acori- mundo apresentarão aos seus lei
de escala. O general Sikcrski re- tecido durante três anos na Polô- tores o estado da situação atual e

feriu-se aos dlHJOS contidos na )10- nia, o espetáculo de comboios cur- criarão, dêsse modo, uma reação
ta polonesa e declarou que só cm regados ele cr-ianças, sem aqueci- contra o terror mais bárbaro que
quatro dias rIo mês de janeiro de mento ou cuidado de espécie algu- se conhece na história.
••••••••••••••••••••••••H••••a "" ..- _ _-... _ ..

Sob uma avalanche de pedras
Berna, 19 (R.) ... Agrava-se dia a dia a situação na Alta Savóia francesa,onde os guer

rilheiros cercarem uma coluna ltellens. Outra coluna fascista, que marchava por um desfiladeiro,
foi soterrade por colossal avalanche de pedras, provocada pela explosão de u'a mina prepe
rada celos guerrilheiros.

Comboios carregadosLondres, J9 (Heuters) - No S,JU

regresso it Inglat.erra, o Geuorul
Sikorsk i, cm conferência com a

imprensa, especialmente or-gan izn
da, pediu aos jornais do mundo in-

BARREIROS FILHO

Montgomery vibra o seu golpeArgel, 19 (R.) -- Oficialmente foi declarado que o 8° Exér
cito Britânico está canhoneando e procurando desarticular as defe
sas da Linha Mareth (a Maginot do Deserto), ao sul da Tunísia.
Isso parece confirmar a notícia irradiada de Berlim, de que o gral.
Montgomery havia desfechado contra a referida linha um assalto
em grande escala.

_._- ----_......-�-�.._...�-

Por
-

das muitas
II

minas

NO INVERNO próximo

4 MODELAR apresen tará

Má· I
I Estocolmo, 19 (R.) - As autoridades navais alemãs na Norué

" ga proibiram a entrada ou saída de navios do porto de Stavanger,
"

I
entre as 23 e as 8 horas, devido às numerosas minas lançadas por

, aviões britânicos à bôca daquele fiorde.
______=_�_�_�_-_._�_-_�__�_=_--��_ 08 .....

Exclusão de cabos e' Os redutos passam de mão
RIO, l�Ol:'�dO� ministro Nova Del?i, 19 (R.) - Fer�zes enco�tros estão-se dando ��vale do alto no Saluem, entre chineses e Japoneses. Os redutos ja

passaram várias vezes de mão dei um bando para outro, parecendo
que os chineses levam vantagem. As perdas japonesas são elevadas.
....................................................f

Prestes a capitular Estaraia Russa

causaMáquinas de calcular e
quinas de escrever

Para enn ega ímadíàta.
MACHADO 8. CIP.
RUi\ João Pinto. 5

FloiianópoUs

_ ..-...........•.•....-..-.. -_ _ ..- _ .

as últimas paradacriações Moda

Senhoras, Cav.alheiros e Crianças
e por preços

da Guerra baixou o seguinteSENSACIONALMENTE BAIXOS! aviso: "Enqp.anto perdurar o
_._ _ - - ,JO- atual estado de guerra, fica

suspensa a exclusão de cabos B

soldados que contraírem matri
mônio, bem como as dos que
estiverem

.

sujeitos a processo
no foro civil. No primeiro ca

so, será aplicada rigorosa pu
nição disciplinar, atendendo à
gravidade da falta, e no segun
do só terá logar a exclusão após
condenação por sentença tran
sitada em julgado".

Desenrolam-se ferozes combates
Moscou, 19 (R.) - Ferozes combates .desenrolam-se a su

doeste de Carcove, e a feição dêsse setor se mostra mui favorável
aos exércitos soviéticos, que, a despeito da resistência do invasor,
estão ganhando terreno.

Mais ao norte, no seu irresistível avanço contra Briansk e Es
molensco, os nacionais reconquistaram, de ontem para hoje, 60 pon
tos povoados, alguns deles de real importância estratégica.�._---_..---.-•....- ....- ..---.-........-.-----....-�._._-_._-----_.•.•---......._---.._---.----�

Moscou, 19 (R.) -- Batida incessantemente pela artilharia de
três colunas soviéticas, a cidade de Estaraia Russa parece prestes a

render-se. Grandes formações aéreas auxiliam o assalto à cidade.

Batalha comra submarinos I PROF.Londres, 19 (R.) - A imprensa refere-se a recente' batalha,
no Atlântico, contra um cardume de submarinos que atacou um

grande comboio. Alguns navios do comboio perderam-se, mas três
submarinos foram certamente destruidos, saindo outros avariados.
De um dos submersíveis afundados, aprisionaram-se 46 tripulantes, I3 dos quais, mais tarde, faleceram dos ferimentos recebidos.��==��==��============�

Um indivíduo, como um cão danado,
corria pelas ruas, latindo e mordendoRio, (Pelo correio) - Os mo-

rradores da Tijuca passaram por de nome Geraldo Gonçalves, com
Illll grande susto, à noite, ante o 37 anos de idade, solteíco e sem re
aparecimento, ali, de um individuo. sidência certa.
que, à semelhança de um cão da- No momento em que o agarra
nado, corria desabridamente pe- ram os policiais, já na rua Santa
Jas ruas, tentando, ao mesmo te111- Sofia, Geraldo, tal qual um cani
po, morder as pessoas que lhe fi- no tomado de hidrofobia ele mãos
cavam ,próximo. Houve pânico, e erguidas para o ar, dava'verdadeí-
.êste só serenou quando surgiu, ros latidos!
célere, um auto do Socorro Urgen- Uma ambulância da Assistência,
fe, clIp!urmh.'o o perigoso enfermo, chamada logo após, prestou aGe-

(Consu 1 tas de por
í

u
- guês. aulas de língua
e letras vernáculas, cor:
reção de trabalhos es·

cxitcs)

raldo o tratamento julgado indis
pensável no momento, tendo sido
Gonçalves removido para o Hospi
tal Juliano Moreira,
Á nossa reportagem, que compa

receu ao local, o médico da Assis
tência declarou parecer tratar-se
de um caso de hidrofobia, devendo o
enfermo ficar em observação, no

hospital.
Do fato se inteirou, tamhern, o

comissário Ferraz, elo 17°. distrito.
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ASSINATURAS
Na Capital;

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

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

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I blicados, não serão devolvi
• dos.

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

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
União de guerra epaz

"

o ESTADO":"Sext��feira, 19 (je Marco de 1943
·W·

lEcos e Notícias SOLDADOS DA FRANÇA IMORTAL
tA

A NOSSA SECÇÃ�

com &.:'
t1

\.

o PENSAMEN'.rO DO DIA
"Somos muitas vezes rnal-.

dizentes para nos inculcarmos»
perspicazes". Marquês de
Maricá.

A AXEDOTA DO DIA
Entre criadas.
- Teu patrão

lência ?
- Qual nada!

vive com opu--

vive

o Conselho Nacional do
Trabalho, julgando o I'l'roces
so em que um segurado de
instituição de previdência
social, portador de tuber.
culose pulmonar, recorre

do ato da mesma institui
ção que lhe indeferiu o pe
dido de aposentadoria por
invalidez, em virtude de não
haver o recorrente comple
tado o pe r io d o de carência,
d.ecidiu, considerando que
"a finalidade primordial do
previdência social é o o rnp o,
ro ao trabalhador em suo

situação mais angustiosa".
dor p t-ovi rn en to ao recurso
firmando a dou trina de
que "é de se conceder o

aposentadoria por invali
dez ao associado portador
de tuberculose pulmonar
aberta independente do
período de carência".

*

O presidente da Comissão de
Meta lurgia deu perrmssao ao

capitão dos portos de São Pau
lo a que autorize o embarque
parcelado de fios elétricos para
o Equador, Venezuela e Perú,
no total de 2.745.396 metros,
pesando 170.100 gramas.

*

Terminará no dia 30 de abril
próximo o prazo' para a entrega
dos requerimentos das institui
ções de assistências e culturais de
todo o país que desejam obter
subvenções federais em 1944.

'"
O diretor da Estrada de Fer-

ro Central do Brasil acaba de
admitir ao exercício de prati
cante de tráfego, para. servir
no trecho suburbano da Estra
da, no Rio, quinze moças que
fizeram o curso respectivo, para
substituição do elemento mas
culino convocado para as filei
ras do Exército.

sogra!

O PRATO DO DIA
BOLO BE MACARRÃO COM

CREME DE CAMARÕES
Cozinhe m acar rào em 'agua e salv
Escorra a água, misture- o com

queijo raiado, ovos batidos e

misturados com um pouco de
tarinlaa de rosca muito fína e

arrume em prato que vá ao

forno, camadas de macarrão, ..

cubra com o "Creme de cama

Tropas do França Cc_mbatente que lutam na A:i:rlca. do rões", novamente macarrão, etc,
Norte estão ago! a cooperando com os soldados norte- i polvilhe com queijo e leve ao

crrner ico ncs para a e-pu lado das !ot;ças do Eixo do Me
I forno.

diterrâneo, dando, dessa forma, início às operações para Ia libertação da França. (Fóto da Ln ter-Arner.icc nei, Caspa t LOÇÁO MAR.!.Vi.
especial para O ESTADO) LHOSA !

«Mare Nostrum» -- cemitério de
•

navIos;:

formaram o "Mare Nos trum
" de

Mussolini num cemitério de navios
e esperanças. A história abaixo
foi narrada pelo comandante de
um submarino.

L. ALMEIDA
(Representante)

- Rua Vidal Ramos, I 9

............................o �

PERFUMISTA ESPECIALIZADO
Atende das 2 às 6 da tarde na

Machado & (ia.
Agências e

. Representacões
C.lx. po... 1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FlORIANOPOllS
Sub-.gente. nOI príncipel.

muncipio. do Estado.
17P;

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

I
barato). Cintos, suspen

sõrtos, Malas, etc.
Só na "CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes n" 3

I -Florianópõlis-

_
30,VB.-30 1
-

Londres. Março - (Interalia- passamos por maus momentos a do fogo - quinze torpedos suces�"'

do) - Os comandantes dos sub- zigue-zaguear entre tremendo vae SIVOS. O segundo atingiu-o. mas

mannos têm a seu cargo uma das e vem de bombas e mais bombas. atiramos novamente.
mais dificeis e arriscadas tarefas "Mas escapamos novamente. "Quando partimos, o naVI00;

da Marinha Real. Dia e noite, os Quatro dias depois, vimos outro � presa de fortes labaredas, afunda
submarinos britânicos percorrem navio sôbre o qual flutuava a cruz va pouco a pouco. Era um gran

águas inimigas até os próprios swastika e que ia a transbordar de dioso espetáculo, em verdade".
portos ocupados, torpedeando e soldados nazistas. Era um alvo so- O referido comandante já pôs
pondo a pique transportes, car- berbo, que não queriamos perder. a pique 1.000.000 de toneladas;
gueiros, petroleiros e destruindo Voltamos, pois à superfíóe abrin� de navios do Eixo.
as últimas reservas de navegação

I
---

mercante que o Eixo ainda conser- THE LONDON ASSURANCE
va. � e

Os submarinos britânicos trans- elA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

Fez um ano que se reuniram no
Rio de Janeiro, os chanceleres' de
todo� os países americanos para de
termmar sua posição perante a guer
ra. E êsse ano que passou mostra
que as belas palavras e os solenes
d�cumentos firmados no conclave
nao foram belas e solenes inutilida ..

<ies: Duranta êsse ano o espírito de
sohdanedade continental afirmou.
se em uma série de atos concretos
de �s�o�ços notáveis e às vezes d�
sa�n�lclos, todos visando o mesmo
objetivo : preservar a liberdade e a
soberania dos povos do HemisférioOcidental.
As perspectivas de vitória aliada

N�m muito distantes e vagas em janerro de 1942_ O Japão déra, alga.
m�s. semanas antes, o traiçoeiro e

eflclent� golpe de Pearl Harbor. Os
submannos alemães aumentavam
de maneira inquietante suas atíví-
da�es. no Atlântico. As forças do Livros ii. vendaexe.rclto e da aviação dos Estados U UUmdos estavam, em grande par-te, em �stágio de treinamento e sua
produção de guerra aparecia pou- "O DIREITO", obro com-
co desenvolvida. Hitler estava ain- pleta, encadernada, em 119 "Estavamos, certa vez, numa Esse"DCI-as fl"nl'ssl"'mas para perfumes'.da bastante forte para que Dacár voluma -' d Ih J dp!lrecesse uma terrivel ameaça diri-

s com os respechvos VIagem e patru a ao argo a

gída contra a América. I Indices, t'lmbem encoder- costa inimiga, quando avistamos (f
- -

is)Hoje, as coisas mudaram _ e mu- nados. . ranceses, orIgInaIS
daram, em grande parte, porque os "�ODIGO CIVIL" coman-

dois navios: um mercante e um 111"'001 d
·

I "t-povos .da América não se acovarda- todo por Ferreira Coe"lho, iate a vapor, de 300 toneladas, V e cereaiS, egl Imor3;m diante das torvas ameaças do Ih d I F· d Ih·dEIXO nem se deixaram iludir pela em 26 volumes encaderna- que e servia e esco ta. DOIS lIa ores esco I OSperversa propaganda de seus agen- dos. aviões italianos voavam sôbre êles

BIT T A N C O U R Tteso Unindo-se, aprestando-se para' 'Jurisprudencia do Supremo L d
.

d h
.

a luta, co, locando todas as riquezas ançamos OIS torpe os, em c ela,
d Tribunal Federal" em 23e �eu solo a serviço da guerra ao contra a proa e mergulhamosnazismo s I' d vo 1umas encadernados com,o povos rvres a Amérí- apressadamente. Alguns segundoea desemp�nharam êste ano um pa- O Indice até lO volumes. s

r·el, da mars alta importância na "Legislação FedEral" de depois ouvimos claramente o es-
"grande virada" que reduziu o) J

.

d 1937' d d I
-

N- d R I
·

R 1Eixo à defensiva. JaneIro e ate o tron o a exp osao. ao pu emos, e O)ooría ya. � �ooperação militar econômica e presente. no entanto, festejar a vitória por- O
política das nações americanas ca- "EU SEI TUDO" revista ,. b b d f d ã R T· 3

...

da di.a mais a.ti.va, processou-s� de completa em 94 volumes en-
que vanas om as e pro un i- ua raJano, • Fio zanopolls

manelrll; magnífíca através de todos cadernados, tendo cada vo- dade começaram a explodir em <

o� obst.aculos_ Essa cooperação tem I f torno de nós. Ali' ficamos, imobisido feita dentro das melhores nor-
uma tres asciculos. -

�as �e respeito aos interesses na- "1 Ilustração Brasilei· lizados aguardando o que estava
�Iona!s de cada país, com base no 1'0", obra completa em 33 por vir. Mas todos os ruidos ceslnteresse comum a todos, que é o volumee encadernados.

...

de afastar - e afastar para sempre saram de repente. O silêncio era
a am d'd "Direito Constitucional"-.. eaça a escrava ão e da igno- d C tão completo que decidimos vel-numa que o nazismo representa conten O a onstituição do

nara o mundo inteiro. Essa união Império e os comentarios tar à superfície. Estava eu presde .�uerra é, todavia, também uma de Barbalho, Carlos Maxi- tes a dar as ordens necessanasu!llao para a paz, Todos os sacrifí- 1CI?S que foram feitos e que forem mi iano, Araujo Castro, Au. para a manobra quando ouví, ela-feitos não serão uteis sómente para relino Leal, A. de Roure e ramente, muito embora abafadoganhar a guerra, mas para lançar outros às diversas Consti.
'

lia paz, as bases de uma vida me: tuições da República. o som de um navio que se apro-
l�or para todos os homens do Con- V ximava. Vinha avançando, veloz-tI_nente .. Os países americanos sai- er e tratar à ruo "Deo
rao ,maIS fortes desta peleja. E en- d6ra" n° 23. mente, em nossa direção. Tirei ostre eles urn dos destinados a repre-

-

receptores que trazia aos ouvidoss;nt�r um papel da maior impor- Alugam-se Três casas à
tâncía no mundo de após guerra é 11 rua Cambo- e aproximei-me da escada. Sabia
Í·erta�mente, o Brasil, cuja indust;ia� riú s/n; contando cada uma bem o que nos aguardava. OnzeIzaç.a,! se processa em um rítmo FARMACIA ESPERANÇAadmlravel. dois pavimentos, tendo cada cargas de profundidade explodi-
(�omentário da Inter-Americana casa 5 quartos,. �a16 de jan- ram então num terrível estrondo. do Farmaceutico NILO LAUSescnt<;, em Washington - Servi o tar, sa.la de VIsIta, garage, I "N- f "d AIEspecIal para O ESTADO). ç

quintal, ga1inheirô, 3 insta-j
ao or�os at�ngl os. .gumas Hoje e amanhã será ii sua preferida

lações sanitá:iaB, tanque de horas de�Ols,- aVl:tamos dl:ersas Drogas nacionai, e estrangeiras.--Homeopatias.C O R TUM E lav';lr roupa; Instalações de. embarcaçoes e dOIS torpedeIros a

radIO e telefone embutidas, motor. Infelizmente fomos vistos. Perfumarias.--Artigos de borr�chd.Precisa-se de um oficial ou etc T f -

_. rs.ar coI_D o propne- A um só tempo os navios iniml'gos Garante-se a exata observância no receituário médicomeio·oficial que tenha prática tárlO, Dr. Agrll'Hl de Castro

I
'

em descarnar couros. Paga.se Faria, à Rua Vitor Meireles �van�aram v1elozmente em nossa PREÇOS MÓDICOSbom ordenado. Tratar à rua n° 24, Consultório médico, Olreçao, um ao lado da costa e ou- R. Cons. Mafra 4(1) 5 {edifício do lv1ercado',Conselheiro Mafra, 41. Telefone n° - 1405. tro a estibordo. Durante as duas. '
150 10 v 9 1':2 v 52 h

. FONE 1.642- v -

• oras e mela que se segUIram, ....,., .....""""'""""......""""'F._''''......_......_''''''''....,. ,.,,'''�_......_....._............._
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. I CINE QOEON 1 IMPEHI A..L1 .- , I
- FONE 1602 -

I
- FONE 1587 -

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

--------, Ultima Exibicão

A fuga de Tarz8nA. Ilnprensa e os Esportes(rônica de N�LSON MAIA MACHADO
Certa vez, há poucos anos, to

mando-me pelo braço, numa ex-

plosão de grande contentamento,
na rua Felipe Schirnidt, um velho
amigo dizia-me herrantem ente :

"Entrei definitivamente para o es

porte. Vou ser diretor elo Clube
X ... ".
A rua Felipe Schrnid t, cheia da

quela multidão i rrequi éta que quer
apenas andar, palestrar e malicí ar,
pareceu-me deserta. Vaguei os
olhares sem ter visto n inguem, co
mo que absorto e preocupado. E
ante o mel! silencio desconcerlan
te o amigo tambem se calou, mas

percebia-se no s-eu rosto afliti 1-1

Interrogação. Tive pena dele. Ma is
uma. soberba inteligência fechada
aos interesses acanhados elo clu
bismo. Depois, voltando-me, rC5-

pond i-lhe :
- Não te felicitarei, porque pen

so que "perdi" mais um am i ao.
E ante a sua estupefação, expli

quei-lhe a mentalidade que domi
nova os circulas do partidarismo
esportivo, que só via os in leresses
clublsticos. O panorama lhe foi
arrrplamcnte exposto. E antes que
recebesse quadquer resposta, aíir
mei:

- Raros são os que reconhe
cem os erros cometidos e a justl
ca com que a crônica esportiva
os critica. Porque a maioria enten
de que os jornalistas devem - elo
giá-los em todos os seus gestos,
como se vissem os interesses co
letivos dentro de acanhados qua
dros clubístícos. Daí, dividi-los
em dois grupos: os que conside
ram amigos e os que julgam não
os ser. E você está arriscando a

.

vir, também, um dia, queixar-se
de meus comentários não serem

agradáveis ao seu clube, colocan
do-me no "Index" da sua amizade
pessoaL.
Poucos meses eram passados,

quando, desmentindo os seus pro
testos de ser diferente dos demais,

- mesmo que fosse preciso afastar-se
-dos ambientes esportivos, o velho
amigo, um dia, procurou-me para
dizer que eu estava sendo demasia
do injusto para com o seu clube ...
E sua crítica se resumia nisto:
seu clube, cujo quadro era o van

guardeiro, vencera o "rabeira" do
carrrpeonato pela conlagem de meia
duzia de tentos e eu, no titulo da
notícia, dissera simplesme-nte:"
Vitória do clube X sobre tal grê
mio". Fora, afirmava-me, uma vi
tória linda, expressiva. No entanto,
seu quadro acabava de ser derro
tado pelo vice - "rabeira" e eu,
com certo, destaque, escrevera ês
te título para a minha notícia:
"Brilhante vitória do grêmio H
sobre o clube X". Com esse título
eu estaria demonstr-ando não ser

simpatizante do seu clube, que
sempre me d isp ensára gentilezas.

Mas, entre nós dois, repetiu-se
11 velha história do indivi duo que
fôra buscar lã e voltára tosquiado.
Depois de explicar-lhe que, lógica
e hOlnestamcnte, um quadrQ pon
teiro deveria vencer o "rabeira",
e seria senllpre brilhante uma vi
tória natural de Ulll quadro algo
-distanci.ado cio ponteiro da tabela
sobre êsle, relembrei-lhe as nünhas
impressões ele mes·es atrás, o que
lhe causou certo acanhamento ...
E, tempos depois, por não se en

qua.drar perfeitamente com a me,n
talidade reinante, abando,nou a vi
da esportiva.
Vi"o, ontem, de passagem, pelo

- centro da cidade. E, vendo-o, fi
quei relembrando essa nova pas
sagem interes.sante e pitoresca. _

Estava, ainda, sob aquelas im
pl'es-sões, quando ao fazer uma ar

.rumação no meu modesto arquivo
esportivo, deparei com um comen
tário de um confr,ade carioc;:l so
bre o úllil1lo caso- surgi·clG 110 Flu
minense, dunll1te o campeon�to do

O cronista que levar a sério a
ano passado. E encontrei esta sua missão não poderá agradar a
identidade ele vistas entre nós dois, todos. Há, eviclelJtemenl�, os que P C $3 00 -2 00- 1 20 Preços: Cr , $2 40 e 1 20ao apreciar a função do jornali s- erram, e estes, quando visados p e- I reços. r. -, , , ,"
la". "0 papel do cronista esporti- la crítica far ão o p ap el ele viti- I Livr e de Censura Imo. ate 10 anos

vo é dos mais complexos da pro- mas".
'

.•••••e•••••••••••�e••••o••�.o•.,••t!lt.fliI••901J .
fissão jornalística. Além ele ser Aí está a verdade, núa e crúa,
obrigado, por dever de ofício, a ele que os apaixonados não gostam
orientar a opinião pública com ou querem saber registrando-se,
ncti ciúnio veríelico e comentários às vezes, cên as desagradáveis, se

enérgicos, o cronisla tem o dever não estup id.as, como a que se ve

de batalhar pela moralização dos r ifiicou em 1942, no Rio ele Janci
esportes, chamando ao bom cami- 1'0, quando conhecido locutor es
nho 'atletas, jogadores e dirigentes, portivo foi agredido por um ex-jo
especialmente estes, afim de que gador do Fluminense. Há gente
a alia e nobre missão educativa, que pensa e age com os pés, numa
que lhes são outorgadas, não seja lamentável irni.laçâo, que o ir ô ni
desvirtuada por atos feios ou con-J co La Fontaine talvez não tenha
trú ni cs ii moral esporliva. - previsto...

-
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NÃO HAVEHÁ JOGOS DE FUTE
BOL A 24 DE OUTUBRO

AINDA ZIZINHO Rio, 19 (E.) - O presidente
Rio, 18 (E.) - O Flamengo co- .Célio de Barros, representando a

municou à F. M. F. que contratou diretoria da Federação Metropóli�
um advogado para defender �izi- I tana de Atletismo, compareceu
nho, e que, depois apresentara a

t
à

t d d d F d, .. on em, a ar e, na se e a e e�
conta a en tidud e do que gastar. -

M I' d F b Iraçao etropo itana e ute 0_,

SÃO CRISTOVÃO E ATLÉTI- afim de conferenciar com o presi
CO llIlNEIRO EMPATARAllI dente em exercício, dr. Fernando
PELA CONTAGEllI DE 1 A 1 Loreti Júnior. Defendendo os in-
Belo Horizonte, 18 - Perante nu-

t d t b
'

merosa assistência realizou-se on- eresses o espor e ase. o pn-
tem, à noite, no estádio de Lourdes, 'rneiro dirigente da F. M. A. plei-
o esperado embate interestadual en- t f d d ttre o Atlético, bi-campeão mineiro, eou que asse reserva a a a a

e o São Cristovão, da capital da Re- de 24 de outubro, quando o ca-
pública. I d" t f I dA peleja foi simplesmente sensa- en ano marca a. par e ma o

cional durante o seu transcurso, Campeonato da CIdade.
oferecendo lances empolgantes. O F d L t' J'

.

Mantendo sua invencibilidade em sr. ernan o ore I umor

campos mineiros, o' Sã_o Cristovão I aceitou a sugestão, atendendo-a
Por 35 mil pesos empatou com o campeao das Alte- I prontamente. Assim o presiden-rosas pela contagem de 1 a 1. .

Buenos Aires, 19 (R.) - De O tento do "onze" carioca foi te em exercício da F. M. F. orde-
Santiago do Chile informam co_nquistado por. Caxarnbú, aos 2

nau desde logo ao assistente técni-
haver sido cedido o passe do minutos da etapa final. Evandro, ao -

. .

bater UJl11a penalidade máxima, assi- co que não realizasse Jogos de fu-arqueiro Livingstone, para o I 3' t d f
"Racing", desta capital, par

351
na ou aos mmu .ods a ase com- tebol naquela data em favor doplementar, o tento e empate. '

mil pesos. Bigode, o famoso médio esquerdo, realce do certame máximo do
foi a maior figura do gramado. atletismo carioca.Os dois quadros jogaram assim
constituídos: Atlético - Kafunga, �

Hamos e Evandro, Kafifa, Hemeté- RECONDUZIDO O ÁRBITROrio e Bigode, Deja.lne, Selado, Tião,
Nicola e Rezende - São Cristovão TIJOLO
- Joel, Pelado e Mundinho, Casta- S P I 19 (E ) O' b'

Inheira, Papeti e Bianchi, Santo Cris-
. au o, .

- ar Itro

to, Nestor, Caxambú, Alfredo e Ma- Tijolo retornará às suas ativida�
galhães. des junto ao Dpartamento de Jui�Guilherme Gomes, árbitro cario-
ca, dirigiu o jogo eom imparcia.li- zes da F. P._ F., logo que rêgresseNÃO QUIS! dade e acerto. do Rio de Janeiro onde se encon�São Paulo, 18 (E.) - Despachos

telegráficos de Porto Alegre infor- A PORTUGUEZA JOGARÁ E�I tra desde domingo pela manhã.
mam que, em vista das clificulela- FLORIANÓPOLIS �

des surgidas, para a constituicão

I'
São Paulo - Destacado paredro TRANSFERIDOS

da chapa, o major Sena Dias r�ti- do Fig�leire!ls.e,. que se en�o�tra l1es-

RI'o, 19 (E.) _ Foram trans�. , ., ta capItal, IJ1lClOU negocJaçoes com
rou a sua candIdatura a preslden- a PortugulCza de Esportes, convi- feridos os amadores Crivaldo Sei�cia da Federação Riograndense de dando o quadro luso para disputar
ESIJOrtes. duas partidas em Florianópolis. xas, do Mavilis para o América e

UM A UM I A excursão da Portugueza à ca- Osvaldo Lobo (Badú), qo Flumi�
Rio, 18 (E.) - Telegramas de ��tl�1 ;-i�\�;!�le��lsSe� será patrocinada

nense para o grêmio rubro. , -1-S
...
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Assinou contrato
RIO, 19 (E.) - O técnico

Ondino Vieira assinou com

o "Vasco da Gama" con

trato que -tGrminoró a 15
de fevereiro de 44.

íJ « lntemedone!» virá, de
fato, a Florianópolis

F'í no lrnun te os entendi-
mentos levados a efeito pe
la direção do Avoí e Figuei
rense, em conjunto, para a

realização, nesta capital,
de duas partidas futebolis
ticas com o "Internacional"
tri campeão gaúcho, chega
ram a uma conclusão satis
fatória. Por isso mesmo, te
rernos a satisfação de as

sistir às jogadas do quadro
que tem surpreendido os

mais renomados "teams"
do "soccer" sul-americano.
Quando se realizava o úl

timo certame nacional, os

'colorados' contribuiram com

9 elementos e, assim mesmo,
só por que os restantes eram

estrangeiros. A vinda disse
quadro dar-nos-á opor-tu
nidaae de apreciar um con

junto de la grandeza, assim
contituido: Aristeu; Alfeu e

Nena; Assis, Avila e Abigail;
Tesourinha, Rui, Enio, Vi
lalba e Carlitos.

A 3.a RODADA
Wo, 18 (E.) - A 3a rodada do

Torneio Relâmpago está marcada
para a amanhã dia 19, no estádio
do Flnminense, e nela serão dispu
tadas as partidas Botaf'Ogo x Fla
mengo e Vasco x América.

Urna tempestade de gargalhad as

Grouxo, Chico e Harpo em

No tempo do onça Com Johnny VIeissmuller e

Maur en O'Sullivan \

Sensações! Beleza!
Contrastes (D F.B.)

No tempo dos menestr êis.
(Revista em 2 partes)

Com John Carroll
Músicas! Romance!

A bacia do Rio Iguassú (DFB)
O moleque e os piratas.
(Desenho Colorido)

I Belo Horiz onte nos dão conta de Um cinemaque corr-espondeu plenamente à
espectativa o jogo Vill:} Nova, 10- Cabelos brancos i L�)ÇÂU \- VIDAcal, vs. São Cristóvão, desta capi- MARAVILHOSA 1
tal. Depois de noventa minutos ...._""""'.............- ................_-

cheios de lances in teressantes, os IIdois quadros dividiram os louros I
da vitória, empatando pela conta-Igem mínima. O tento dos cariocas
foi f'eito por Nestor.

SOCIAL
Ánlver!'uirloB:A Dra. JOSEPHIHA

SCHWEIDSOH
Assinala o dia de hoje o a

niversário natalício do sr. José
de Díniz, sub-diretor do Inst i-

I
tuto do Mate, em JoinviJle, e

redator do distinto confrade
«Jornal de Joinville».

*

Faz anos nesta data o sr.
�----------------------------

José Batista da Rosa, digno
tesoureiro da Diretoria Regio
nal dos Correios e Telégrafos.

avisa aos clientes que es

tará ausente até princípios
de Abril

CAMPE_m DE BASQUETEBOL
Salvador, 18 (A. N.) - Em r,eu

nião levada a efeito, a Federação
Bai ana de Basquetebol resolveu
homologar o título de campeão
baiano de 1942 ao Clube de R. Ita-

25v-12

pagípe.

•

*

Transcorre hoje o aniversâr ic
natalício do sr. José Daux, con
ceituado comerciante.

*
Faz anos hoje o distinto con-

terrâneo sr. Miguel Savas, fun- _

cionário da 'Fazenda Federal,
no Estado de São Paulo.

lO

FAZEl\[ ANOS HOJE:
e Edi-sras. Adelia Medeiros

te Luísa Rosa;
srita. Maria Angélica

*
Nascimentos:

Rila.

Pelo nascimento de uma me

nina que, na pia de batismo,
receberá o nome de Marias,
está em testas o lar do sr,

Dauto Caneparo e de s. exma.

esposa sra,' Lourdes Caldeira
Caneparo ,

HablUtações:
Estão-se habilitando para ca

sar: o sr. Pedro Fancisco Gau
denzi, 10 sargento rádio-telegra
fista, com

-

a srita. Hilda Ma·
chado: e sr. Otávio Augusto do
Espírito Santo, comerciário, com
a srita. Rosa Maria Machado.

c�m:R:taH��:!:!::::.I·tes 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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O. Pálidos. DePluperAdos,
E.90tados, Anêmicos, Mã.s
que criem Mlgrol, Criança.
raquítica., receberão I tonj·
ficaçio geral do olg.nismo

4 O ESTADO- Sexta-feira, 19 Ije Marco de 1943
-, .,......;.�� n-8�"'i""H"-dS'&r«$IV&"1:i"""''Wifi'f....,;;â$!iSljjl••,r:W.$k,ili: 7mrat�·mv 17 i íIIIi En' õ"llt
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1_ • "Mil TSf

Por José Uns do Rego

com o

Sa n gu e n o I
Llc. D.N.S:P. rr 199, da 1921

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITOR10: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Poria Hotel.

nnartamenta 112
C. Postal 110 Fone. 1277

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Leilão
Dia 21 do corrente, terça

'feira, às 19 horas, no prédio
da rua Trajano n° 23, será
vendido em leilão o seguin
te: 2 mesas elásticas, 1 bal
-cão para sala de jllntar,
cadeíras, �u8rda-roup!l para
casal e soltetro, mesa fie C8·

'becelra, penteadeíra com es

pelho de cristal, banqueta,
'bureau com cadeira, guarda
'cernida, congoleum, fôrmas
)para chapéus, [arros, me-a

'para coztnha, geladeira, CIl·
'mas de c asal e solteiro, es

pelho, coluna, c-ma de íer-
1'0, grupo estofado, Armário,
mobüía de sala de . visita, é
tagere com mármore, mesas,
cômoda, miudezas, quadros.
molduras para quadros, etc'
161 4 vs - 1
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na llfrica

5
ar ti'('

,Os italianos não navegam no Mediterrâneo \ o infra a"ina��'�I����,Ç��a data foram revoga-
, dos todos os direitos que tinha constituído como sua procuradoraJOS_;PH ATKINSON.--Exdusividade do C. E. C. pi rã O ESTADO Natália Fialho, considerando nulo e de nenhum efeito qualquer

ato por ela praticado.
João Pessôa, 18-3·943.Alexandríc:. _

- As ret01'!w- r-egime e na política do pais, raruio a possibilidade dos indas das postçoes r;orte-afnca- sob pena de sofrer consequên- gleses bombardearem Romc.,11:a� ,tem ocasl�naao_ aos toia- cias muito desagradáveis. A pe- denominou de barbarismo in
lztarzos, u1l!a situação comple- iulãncia, a insolência e o atre- qualificável tal procedimento.tame!"re d!versa da que �estru-; vimentô dos totalitários aiin Êsses ataques teriam justificatavam a_te ha pouco, tempo. ge u apogeu. DiTigir-se ao Pa- tiva porque viriam completarAs localzdad,!s que C1;zl�da p�r- pa em termos desse jaez, corno um plano de destruição do iasmane_cem soo o aomz!Lzo na::zs- se fossem suficientes para mu- cismo. E, talvez, o próprio Pa
ta, sao dr: qraruie importân- dar-lhe a atitude perante o pa, estivesse de acôrdo com

�z.a e�tra�eg�c0, mas, para, �les mundo conturbado pelas agres- eles .. E agora? Como se pódeJa 11;_ao siçnitica valor mititar sões, é audácia de incríveis interpretar esse desplante do
senao, _unzcam,t�te,. �n?ral. A porções, Há pouco tempo, o "eixo" contra o Papa, amea
exp_ulsao dos t.oralzta.TZos das iorruü de Mussolini. consiâe- çando-o?ultimas praças da Airica, te- J

_. _

rá corno consequência a sua D barnueautomática âesmoralisação e, esem '!
para isso não acontecer eles
empregarão todos os recursos Ipara evitar. Apesar de esta
rem-certos locais na posse elo
inimigo, 08 aliados controlam
-perfeitamente os seus movi
mentos, JI/Iooimentos aéreos,
marítimos e terrestres, A pseu
do esquadra dos italianos, em
torno (ia qual Museotin: Pí"O-,clamou tantas çraruiezas li
terárias, está absolutamente I
ausente' das áçuus do Medita-Irâneo, o ctuinuuio "more-nos- .
irurn", E, quando algum pe
queno barco ele minima 'tone
lagem ousa noueqar nesse

"oceano", recebe imediatamen
te ordem de "afundar" pacifi
camente. É verdade que isso
poucas vezes OCOTre porque, Iquando os marujos do "tiuce"
avistam navios aliados, eles
não dão tempo de qualquer
advertência, pois, lançam logo
telegramas afirmando sua en

trega ao inimigo. As crônicas
contadas pelos comandantes e

marinheiros britânicos a res

peito dos episódios sucedidos
nessa luta naval, são as mais
tiumoristicas passiveis, O espí
rito bem humorado ituflés,
narrando essas coisas é erujra
cadíssimo. Aliás, a esse respei
to os britânicos são notáveis.
Heróicos, inesgotáveis e valen
-tes, os soldados ingleses, ape
sar de acumulados de comba
tes duros e cruéis, ainda con

seguem momentos para apli
-car suas anedotas. O ambien
te de urna trincheira, de um

interior de um tanque, de um

avião em luia.uie um navio da
Inglaterra, é dessas coisas ad
miráveis, Combatividade con

jugada com graça, bom humor
-e, disposição para todas as I
brincadeiras. São extraordiná
rios!
Conforme notícias teleqrá

jicas largamente comentadas,
consta na Suiça que Pio XII
recebeu, depois de várias ad
vertências, uma séria ameaça
do "eixo". Foi lembrado ao Su
,no Pontifice que, sendo sua

residência no território iialia
'no, ele deveria integrar-se no

lEOHE VILlA

Senscctoricl flCigrante do de�embarque dos tropas norte
americanas em um dos portos da AfricC! do Norte (Fóto

da Inter-Amp.ricana, poro O ESTADO'

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.
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THE LONDOH s lANCASHIRE INSURANCE (O. LTO.
Séde LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200.000.000.00 Sub-Agente'

I
L, ALMEIDA R Vida} Ramos, 19

Contadores e Guarda-Livros
Regularizem seus diplomas em face da exigência deterrni-

nada pelo decreto-Ie i 4178, de 13/3/942. _

Prl)cur�m ou escrevam à ORGANIZAÇAO COMERCIAL
CATARINENSE, que lhes prestará t o d a s as informações.

Rua João Pinto nO 18.
Florianópolis,157

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons- Mofra 4 e 5 - FONE 1.6'-2

Entr�ga li domicilio
(iABIHETE DENTARIO

DE
ALVARO RAMOS

Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de
Porto Alegre

Clínica Dentária de Crianças e Adultos
Horário: Das 8 às li e das 1ft às 18 horas

RUI! Vêtor Meirele�. 18

Qual dos filmes abai
xo será o de estreia ?
IRMÃOS CORSOS - O
GRANDE DITADOR
LÍDIA - COMANDO
NEGRO -. NAUFRA
GOS - MISTER "V"
- SER Ou 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

Crédito Mútuo Predi111
Propi'ietários: J. Moreira &. (iã..

5 . de Fevereiro
Foi entregue aos prestamrs 8S HiId>J, e Ivaldo Bras il,

resl tentes em Flori .nó: olí-, possutdoras
da caderneta n. 12.751, contem P)11düs no sorteio de �
de fevereiro de 19-t3, com o urernio maior, em merca

doriR!l. no valor de Or s, $6.250,OU.
4 de A,brU

Mais um to rundável sorteio f(�alíz'l.rá a Crértito Mú
tuo Predial. no dia 18 de Fevereiro (511 feira),.

com prêmios '11(\ valor de

cr, $6 ..250,00
Não vacile, Adquira já fi sua ci1cleroeta na séde da

Crédito Mútuo Pr edla l à rua Visconde
li e Ou ro Preto n? 13.

__� .a ...I Consultas rn
é drcas grátis

Contribuicão mensal ananas Cr. $2.00

o jejum mais Infrutífero
da história

P. XISTO.--Exdusividade do c. E. C. para O ESTADO

14vs·3

A reiterada falta de habilida- do que a Índia desenvolva ao

de política de Gandhi eviden- máximo o seu esforço de guer
ciou mais do que nunca o esta- ra. Não estariam êles defendeu
do precário em que se encontra do os ingleses, mas sim, a pró
êsse líder indiano, cujos em po- prla péle. Para nós, tão longe,
sição afastada do ambiente na- há-de ser dificil conhecer a

cionaI. Mahatma Gandhi está verdade sôbre a situação da
inteiramente desmoralizado Índia, mas, não temos dúvida
com as suas ameaças e os seus em preferir um govêrno brítâ
jejuns, dos quais nada resulta nico, que com menos de 2 mil
para a Índia. Os seus objetivos funcionários consegue gover
na execução desse último áto nar mais de 300 milhões de
de jejum, foram colocar a In- habitantes, ao estado de corsas
glaterra em situação difícil, fa- que adviría com o domínio ja
zendo-a parecer como algoz ponês.
de ;300 milhões de indianos. Gandhi não foi e não é de
Todavia .os ingleses não ce- nossa opinião. Eis por que pas
deram, como não podiam. sou êle a não merecer a cori

deixar de fazer, confirmando a I fiança das Nações Unidas, e,
autoridade e o prestígio de que eis por que êle foi sumariamen
gozam. Também ninguém os te considerado traidor, não da
considera algozes ou tiranos, amizade que devia a Inglator
mas apenas realistas que com- ra, porém, à sua própria pátria.
preendem o mal que causaria tão aclamada nas suas preces e

ao mundo o dominio da Índia nos seus jejuns. A mais infru

-pelo Japão. tífera tentativa da história, ês-
É de esperar que de agora se jejum ridículo de Gandhi,

em diante o Partido do Con- tão infrutífera como qualquer
gresso que tanta inquietação outra empresa que tente modi
tem causado, cérre fileiras com ficar a orientação britânica de
os outros partidos políticos, e cumprir êsse sagrado progra
com as autoridades, permitiu- ma de salvar a humanidade.

restltulndo-Ihe a civilização.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO A
-----�------�----�--------------------------------.........

Dr. ARAUJO-oLHos, OUVIDOS
______ NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C It Pela manhã, das 10 às 12
,onsu as = A' taroe das 3 às 6

AUSENTE------------------------------- .------------------------------

Dr. MAOEIR·A NEVES-.médico especieliste em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíca no Rio de Jaueíro

Consultes Pela manhã: às terças. quintes e ssbnücs. das 10 ás 12
.

horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas
Consultórlo: Rua João Pinto D. 7, sobrado -- Feno: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho. 2:i. -,

Dr.

Clínica médico-cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-i�terno do Serviç� do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário dos
SorvlCos do dr. GabrIel. de Andrade (RIO) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

Chefe do ServIço de Oftalmologia do Departamento
de Saúde e Hospital de Caridade

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

Residencia: Conselheiro M8fra. 77--FLORIANOPOLIS.

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:

RUb João pinto 7 sobrado
Diariamente das 15 às

1'1 boras.
RESID�NCIA:

Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

I

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
(leral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercllio Luz, 186

- Ph.one: 13'92 -

pr ORTANOPOll1;'I

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vítor Meireles n· 26

Telefone n· Ilt05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultils diáriils das 5
horas em diante14

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
tares podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se
�urança nacional. (D. E. M.).

A Estatística Mm�ar, destinada a

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

perfeita quanto possivel, do apare·
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con·

tra. o Brasil em guerra. (D. E. M.),

d t
· -

d biblío-
JUIZO DE DIREITO DA P. VARA.

es' rUlçao as 1 10- DA COMARCA DE FLORIANóPOLIS.
.

., Edital de citação de hertleiro

... ' 1
o Doutor Osmundo "Wanderley da

leC�S pO onesas Nóbrega, Juiz de Direito da P. Vara
� . da Comarca ele Florianópolis, Estado

Londres, Marco _. (Da Agência Caióhca Polonesa para Ínte-
I

elo Santa Catarina, na fórma da lei

raliado) - O jorna] "Krakauer Zeitung", publicado em Íonesa, uma et�az saber aos Que o presente edi

luta que é levada. a cabo com o objetivo de destruir tudo o oue é tal ele citação com o praso de sessen-

I
A - • -

de Ii I
.

ta dias virem, ou dele conhecimento
po ones, 03 alemaes assumiram o controle e livros po oneses e de tiverem, que se está procedendo por

toda a classe de material imoresso no território ocupado da Polônia, êste Juizo e cartório do escrivão que

P
A

f': \;, .: "B d C I P
esta subscrevo, os termos do a1'1'ola·

ara esse rm erraram em arSOVIa o ureau e u tura e repa- menta elos bens deixados por faleci-

ganda" que já iniciou suas atividades destrutivas. mente de Amaro do. Seixas Ribeiro;
� , , .

bid d V
,. ". ·d d b·bl· 8, tendo o inventar iante Amaro de

cegunco noticias rece 1 as .e arsovia, as atrvi a es I 10- Seixas Ribeiro descrito entre outros

tecánas" dos alemães baseiam-se em dois princípios: 10 - todas as herdeiros Henrique de Seixas Ribei-

b I I I
- -

f· 1'0, residente na Capital Federal, pe-
o ras que possuam algum va or para a cu tura a ema, sao con isca- lo presente chamo-o a comparecer
das e enviadas para a Alemanha. 20 - todas as obras, que se rela- neste Juizo, por si ou por seu pro ..

.

h. " d P IA'
-

d idas a ci
curador bastante, para. no prazo de 60

cionam com a istona a o ama, sao re UZI as a CInzas. dias, a contar da data da publ lcação,
. "Enormes pilhas de livros - relatam as informacões - jazem falar aos termos elo referido feito,

d deooi I 1
J

,.J I sob pana de revelia. E, para que che-
nos corre ores para �POIS serem co o�aaos �m grances cestos e gue ao conllec.imento de todos i.ian ..

transportados para as ramalhas onde sao queimados, Quase todos 1l?1l experl ir o pi'esen
..

te edital que se-

A l'
-

d 1 I"
ra afixado no lagar ([O costumo e pu-

esses tvr os sao e granae va or . blicado na fórma da lei. Dado e uassa ..

Centenas de milhares de livros das Bibliotecas de Katowice, do nesta cidade de F'lorianópoli;, aos

Pld T f .. d d
doze d las do mês de mm-co do ano

oznan, Lo z e orun oram queima os em gran es montes. ele mil novecentos e qnarenta c t rês,
Eu, Hijçisio J.,nlz G'éJnnlgC/,. Es-rívão, "
o subscrevi. Selos a final. (Asstua

Müller do) Osrnundo Wan der ley da Kôbrcga.
Juiz de Direito da 1". Vara.
Confére.

HYGINO LUIZ GONZAGA

A AGUA DAS FONTES

REJ,ATóRIO DA DIRETORIA

teresse.
FlodanópoJis, en1 31 de dezembro ele 1942.

Ades-ba t Hamos da SiI"il -- Diretor-presidente
Car-los Letsuer - Diretor,-gerente
Otto S�ljllke - Diretor-gerente

BA] •.�K('O GBR1U, EM 31 DE DEZEiHBRO DE 1942
A T I V O

Imobilizado
o-s

976.5G2,30
769.351,80

O Escrí vão

Lega-

=

MARIO �NDHAUSEN - i�����aad�o ����de Medlcmil da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Deoartamento da Saúde

MOíé8tiS�!�!Sl}e �1�O�I��i.OC'" f. EugênioMüller Filho" Oscar José
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel l426 I A' D \l O G À D O S

Resldencla: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 ·Te!. 1523
l..J" . tr-'\ ...-

RUA DO ROSARIO. U6. - RIO DE JANEIRO.
Horario - Das 15 às 18 horas -- FLORIANOPOLIS. I Fõro em F!�"lll. Proce;;60S em {()ún� o s Ministerf os.

D A-
-

r.USTO
Itzacão de jl1zides, agua s mineruls e quérlas

r. U\I . DE PAULA nJ�etr,;la�d���s��:l dágua. Nutu-e lizacõ es.

R idê
.. Flonanoilohs

eSI ncia e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro). R

<> d'" o

Cirurgia geral e Doenças de senboras. I eSl�tlnCla
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Víulete.
CONSULTAS: Dlartamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Aluga-se ou vende. se confortável resi
dênci a , com linda· vista para omar, Tratar

com o sr . Eduardo dos Santos, à praça 15 de novembro, 27.
5 v. alt . 5

Carlos Hmncke S. A. CDmércio e Indústria.
.

Senhores Arlonistas.
Atendendo às delernlinações legais e aos nossos EsLatutos, curnpr imo s o grato

dever de vos apresentar o resultado das nossas operações no ano decor rido, ('011-

f(wnle se v e rif ica elo Ba la nco Ge ra l e da dernonst racão da Conta de Lucros e Per
De-S, dccument.cs esses que já rn er eceram a apro vaçâo elo Conselho Fiscal.

O resultado obticlo no ano ele J 942, comprova com absoluta suficiênc.ia. a nos

sa bca situação e, assim, julgamos atender perfeitamente à vossa confiança e in-

: ,�� {j,ié ,'\'. I < 35.851.988,4'1

DEi\IOl'iSTUAÇÃO DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1942
CRÉDITO

Propriedades ..
Embarcações , .

Quando se forem as dôres
agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acid.o no estomago, as

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se a
vida novamente aprazivel.

Porque continuar a sofrer?
A primeira dóse do saboroso «PÓ
Digestivo De Witt » dá alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira dóse.

Peça na Farmacia o

crs

[õ'fJ!YflDeWitt'
-"-vende-seJ 4.G78.729.5!'l

. 15.837.C,5�.75
799.íl61,!)O
537.394.90
98.193.65

Conta Ide cOlupensaç:i.o
Ações cauciollaclas ....

G.800.0CO,oo
fi.7QO.(}()O,oo
'J ."íOO.IlQ0,o·:J
GOO.UOO.oo
297.GOO.oo

1.nOO.0í10.00
115.289,27

14.687.786,07
11.313.10

1.020.000,00

('onta ·(le ('omTlensação
ümção da Diretoria . ,. . .

Sa ldo do ano anterior , , .

Fábrica de Pontas Rita Maria , . .

Mercadorias . .. : .. .. . . . . .. . .

I,Jnlbarcações e Oficinas . .

Comissões e Despachos . ,. . .

Renda de Capitais Diversos ..
Lucros Diversos .. . . .. . , .

DÉBITO
Emuresa Nacional Navegação Hoepcke prejuizo até 31-8-1942 ..

Jurõs ,. .. . .

F'lInd-o para Contas Duvidosas .. . .

Despesas Gerais ,...
. .

SEgllros . "
. ".. . .

Impostos , .. '
,... . , .

Fundo Especial Navegação .. .. . .

Fundo de Previsão . , .

Fundo de Auxílio .. .. ,..... .. . .. , .

Gratificação à Diretoria ,... . ... ,. .... .... . .

Dividendo. .. ..
. . .. .._. . .

Salelo para 1943 ,... .. .. . -
.

UlSTITUTU DE OlA6NOS1'ICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca) Disponível
C JIo. Ca ixa: em 1110ec1a correnle e Bancos .

om prlltlca DOI:! hospitais europeu! Reaiizá"cl a cnrto e longo IH'azo
CUnlea mMlca em geral. pediatria, Deveelores , .

do�ggag.e'!fto�I�:�'!�lge�ovob80o'maetllre- �i;���;�.()l��7m�··.· ,·:·.··.·.·.·. ::
..

1.&1 l'úrticipações. .. .
. .' .. . . ..

. ..

e da mulher Diversas Contas . , ..

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de RadIologia CHniea com o
dr. Manoel de Aorcu Uampunarlo

I I ���eP:uJ��deE����:��Z��la Ü�IV�;, c:aPi��o.�XighCIP.
A S S I V o

Ildade do Rio de Janeiro. lteservas .. ..

O b· t d R"
. Fundo de Previsão ..

a 'ne e e aio X B'undo Especial l'\aveg,��üo ...

Electrocardiografia clinica Funclo ele Auxílio .

________.______
i"unclo para Contas Duvidosas

""'1
----..:. Metaboiismo basal Lucros Suspensos ...

Sondagem Duodenal Exigi"el a curto e longo prazo

Dr. RISm '.8 •.0 Oé binete de físioteraoia Credores ..

� Laboratório de m,·croscopla e
I,;versas Contas .. ,... ,....... . , .

DiYidendo ,....... . .. _.. . .

análise eHn Ica
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195

1.743.914,10

2.040.039.55

Vende-se uma má=luina de
caldo de cana, de ferro, com

120.000.00
. três cilindros, acompanhada de
um carro de quatro rolos, com.

35.851.988,44 tolda.
Ver e tratar à rua Vitor Mei-

reles, 11. ISS 6 vs 1

31.946.034,79

LEIA ISTO·
Quem vive no campo sabe per

feitamente que as f,ontes depen
dem elas chuvas e que, quanelo cho
ve pouco ou deixa inteirameilte
de chover a água que delas brota

15.7,19.099,17

120.000,00
torna-se escassa ou cessa de correr

por compIeto. Isto acontece, mes

mo quando a fonte brota da pró
pria terra. Neste caso, foi a água
da chuva que se filtrou através d:t
terra, para tornar de novo à su

peri'icie, sob a forma de repuxa
ou manancial, indo alimentar de
pois aLgum lago ou rio que a con

duz ao mar, de onde passa, no es-·

tado de vapor, às nuvens, as quais:
nê-la devolvem cünvertida de nOVG

em água, sob a forma de chuva.
TLid!() isso se repete cem cessar"
de maneira que a água das fontes.
faz esse percurso, passando pelO!
mar, pelo céu, pela terra e voltan
cio de novo às fontes, um nÚll1eJ'(�
indefinido de vezes, antes de nús

14.190.539.45
termos nascÍrlo. E assim eontinua-

CrS
15.078,68
745.734.67

12.127.657,33
201.794.61
G18.540,92
J 06.505,60
375.227,64

14.190.539,45

19()'.750,57
70.455,30

1.284.348,82
6.010.984,29
302.959,00

1.545.752,20
600.000,00

2.500.000,00
150.000,00
400.GOO,00

1.020.000.00
115.2-89.27

FIOl'ianópolis, em 31 ele dezembro de 1942.
Aderbal Ramos da SiI"a - Diretor-presidente
Carlos TJeísner -- Diretor-gerente
Oito Selinke - Diretor·gerente
Francisco Cândido de Sousa Lima - Guarda .. Livros
PARECER DO CO,,"SELHO FISCAL

Os abaixo assinarIas, membros cio Conselho Fiscal da Carlos Hoepcke S. A. Co ..

mércio e Intlústria, tendo procedido ao exame dos negócios e operações sociais re

lativos ao exercício ele 1942, vem declarar que encontraram tuelo na mais perfeita
ordem, tanto na direção que funcionou até 30 ele setembro de 1942, ,como na ad
ministração estabeelciela naquela datO'f, que imprimiu à Sociedaele uma orientação
pérfeitamente digna ela situação atual. São, assim, unanimes em apr-ovar os atos

da Diretoria, as suas contas, o balanço çla Sociedade e os demais documentos examL
naelos e que se referem ao exercício ele 1942.

Florianópolis, em 20 ele fevereir-o de 1943.
Dr. José da Luz Fontes
DI'. ÁI"aro Millen da Silveira
Adolfo Beck1ll31lÍl

rá dep·ois da nossa morle. Em ge�·
ruI, a água das fontes é potável"
porque, além de multo pura, con

tem em solução uma certa quanti
dade de ar, q�le lhe comunica nnt

S:1bor agradável e U111a ligeira efer-·
vescência. Juntem-se a ist,o os sais;
naturais qlle ela tira das terra-s por
onde passa e que são muito C'onve

nienhes' p-ara· o funcionamento dOl
nosso organismo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rússi� foi �revenida da I. Cnflnann$ la. «AII;�nf'a �a Baía»op essae nazista 1 UIII", I ,!.l li U
r

11 Fundada em 1870 - Side: SAL"Luiz Amador San<hêz--(opyright da Inter-Americana, especial para O ESiADO! INCENDIOS E TRANSPORTES
mente foi que a campanha parecia a êrros podemos confirmar e arnpl i- i Dados relativos ao ano de 19H
não ter ponto final. Em todas as I ar o pensamento do militar gerrnâ- J Capital Realizado Cr $ 9.000J}\)O ,00
cr.mpanhas houve um ponto final -I nico que conversava com o [ornalis- � Reservas, mais de � $ 59000.000,00
explicou o nazista - Na Holanda l ta junto a uma mesa do hotel Gai- I Responsabilidades assumidas, c Si 4.748.338.249,78
roi Hotterclam; na França, Paris e

I sehof de Berlim. Nem na Rússia nem

i
Receita • $ 34.198.834,90

na Inglaterra será Londres. Porém, na Inglaterra, Hitler terminará sua Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
na Hússia, onde está êsse ponto 'I, missão, o que quer dizer que algum Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Nem em Leningrado, e nem em!dia terminará com a, derrota. I Rpnf: riE' raiz. t oréotos e terrenos) $ 23.742.657,44
-"'foscou. Churchill, na tribulação de seu I� DIRETORES: Dr. Parnfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr,

- E agora, que começaram país ensinou Londres a resistir e Francisco deSá e Anísio Massorra
disse-lhe Dreier - quando é que Iibertar-sc e avisou a Rússia para

.

1 �

t � Agências e sub-agências em todo o território nacional.Karageorgevitch, caSê1.UO com a vão terminar? scgu.r () CXCIllj) o. J an o como as

I�
Sucursal no Urugu ái. Reguladores de avarias nas pr ln-Princesa Demidoff, uma russa hran- - "Quem sabe? - respondeu o armas que os comboios ingleses le- .

cipais cidades da América, Europa e Àlrica.
ca, propícia a prestar toda a sua as- oficial C0111 uma deixa de tristeza varu r.os exércitos de Stalin, estc I
sistência a empresa contrc. os exér- - talvez nunca". eleve a Church il aquela mensageml Acrente em Florianópoliscitas ele Stalin. Um dos ajudantes Nesse momento, nós sem temor de vitima heróica.

�I CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmidt, n: 39
do principc informou a um seu ami- Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083
go inglês os planos d� Fuehrer ale- Sociedade Cooperat�v� de Hesponscrbilldcdes End. Telegr. «ALIANÇA»mão e o ingles comunicou a seu so-] Límítcdo t
��:�lOdea �:�����sa. ctc:n1f��i:l���;ns��� I Banco de Crédito Popular e Agrícola I SUJt&����t:SB��Stt����GE;U:���°ri�TsAJtÍ,Churchill, num discurso, denuncIOu!
que Hitler tencionav� c?nql1ist�r os! de Santa Catarina �_....' .

.

Balcãs e atacar a Rússia, COl11�SSlO- M t
A. h d Agnando, ad,eJ11�i�,. a seu e�l�?aiXadol.�· Ruâ Tralano n.o 16 - S�de própria a ou a esposa, con a· os e so ro

em MOSCOL1, Sll Staf'íord CI�PS, �a.1 Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtíllcado Rio 18 (E.) _ Brutal cena a novo processo aguardava êle
,(]ue insistisse junto a. Stalin sobre n. 1 em 20 de Setembro de 1938. de sanzue perpetrada com re- seu desfecho na' cadeia da qualDS propósitos do Fuehrer.. Desde Endereço telegráfico: BANCREPOLA quinte: d� verdadeira barbari- meses depois lograva fugir.êsse 11l0m�nto, os russos estJve�am Códi�os usados: MASCOTTE la. 8 2a. edição dade, abalou em 1938 a peque- A Secretaria da Segurançaalertas sobre. o� planos alell1ae�, FLORIANOPOLIS· na cidade de Capela, no ínte- Pública, de Alagoas, tendo tido
si bem que, dl.ss.ll11Ulando e conti- EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES ríor de Alagoas. O fazendeiro denúncia de que êle VIajara
n:lando superficialmente suas rela- Emprestimos -- Descontos - Cobranças Joel Moreira Lima, sem que clandestinamente para esta ca-
çoes com.a Alen�anl�a. .b

. e ordens de pagamento. qualquer questão tivesse surgi- pital, solicitou à polícia cario-Três cir-cunstâncias contri u�ra�l Tem correspondente em todos os Municípios do Estado do, assassinara sua esposa. De- ca a descoberta e detenção do
a.o estado de �.Ierta d q�;4: Rússia Representante da Caixa Economlca Federal para 8 venda tido pelas autoridades locais. criminoso. Agora, a Secção definha a 22 de [unho e , segun- das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio fói contra o criminoso instau- Vigilância e Capturas da Dire-
elo acertadamentedrelata Mt· d'Y· .Fo- semestral, em Maio e Novembro. rado o competente inquérito. toria Geral de Investigações,<101', jornalista ocumen a issuno P t d d 61' F d

.

d E d C
.-

d
' ,.

d dílí
A .•

aga O OS OS coupons as ap Ices e. erals e os sta os erta ocasiao, quan o, na apos uma serre e 1 igeacias,sôbre o assunto. A guerra russo-f'in- d S- P Me ao aula, ínas Gerais e Pernambuco. presença das autoridades, era conseguiu localizar e prender oIandesa não parecia, ter outro obje- M t
.

i
'

an em certeira especial para administração de préd 08, submetido a interrogatório, criminoso, que sera, devida-tivo sinão distanciar Leningrado da R b d hece e in eiro em depôSI"to peles numa das fases do processo, mente escoltado, embarcadofronteira. Sem essa guerra, Lenin- ....

melhores ta·xas " Joel, num gesto rápido e impre- para Alagoas, afim de respon-grado teria caído em poder dos ale-
d I t I C/C à dlspO'"I'ÇI'!O (retirado livre) 2% visto, assassinou a tiros dois der por todos os seus crimes.mães nas primeira.s semanas e u. a .,. a Q Q

Id C/C Limitada 5% cunhados e o sogro. Submetidoe inutilizado a maior parte o exer- Q

cito de Stalin. A visita do coronel C/C AYiso Prévio 6%

:::==========================--IDonovan aos Balcãs que alentou aos _ C/C Prazo Fixo 7%

I COMPANHIA DE SEGUROS «SAGRES»
gregos c ingoslávos na resistência.. ACeRlt8 prtOt:}uõraCF!Fo PdSfSi reEcebder fvencJMmenttOjS tem to·

Sub Agente _

contra, a Alemanha, o que [untamen- ·,88 as epar c ee e era 8. sts UH S e un c ps li
te com as campanhas da Servia, L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos , 19

Creta e Grécia retardaram o objeti-
D ============================

vo alemão na Rússia em dois meses r _ Edgard Pinto de Souza-c meio. E sobretudo .a advertêneía
de Churchill que serviu para que os Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Forma do na

Faculdade de Me.dicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistenterussos percebessem o perigo que se efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas-
aproximava e tomasse as medidas concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
riecessár ias de defesa. Uma das mais de 'i anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
maiores desvantagens em que se en- estágio de especialização no Hospital -Charité de Berlim (Serviço do Pro!.
ccntrava a Rússia, frente ao impla- Sauerbruch) II nas clínicas dos Profs. KonietzDY, de Hamburgo. e Schmieden, Ide Frankfort. CiI:Jirgia da Tiróide, est6mago. intestino delgado e grosso.cável ataque alemão, era o problema ligado e vias biliares. seios, útero. ovários. rins, proslata e bexiga.
de transporte e a lentidão de sua 2érnias, hidrocele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
1110bilísa,ção. O aviso do primeiro" encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de

, Sa9.de São Sebastião, tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, ii Rua FernandDministro ínglês, formulado tres rne- Machado, tell. 195. Residencia: Rua Duarte Schutel" n° 2, Tel. 1159
ses antes do ataque de Hitler, per-
mitiu aos russos transportar fôrças
.1>uficientes para as suas fronteiras
e esperar com as armas na mão a

VIolenta ofensiva dos exércitos na

zistas.
Hoje, é oportuno reproduzir uma

parte interessantíssima de uma

curiosa reportagelu de Alex Dreier,
Q últímo jornalista norte-americano
que deixou a Alemanha de Hitler.
Pouco antes de partir de Berlim,
-conversou com um oficial germâni
co, loquaz, depois de uma copiosa
libação de cerveja.

O jornalista Dreier insinuou ao

oficial germânico, qual era a sua

opinião a respeito das derrotas� da
Rússia. A resposta, confidencial·

Como a

Nova Iorque, Serviço especial -

Quando Hitler planejou o ataque ii.
Hússiu, encontrou-se Irente a opo
sição do Estado Maior. Isto, porém,
não constituiu um obstáculo para
h;,7.er seus preparativos. Além dos
preparativos bélicos, êle realizou os

políticos que eram eliminar dois
perigos: a Grécia e a Iugoslávia.
Chamou para isso a Bercht9gaden o

regente iugoslavo, Príncipe Paulo

(.

OLEO DE PEIXE
COMPRA·SE QUALQUER QUANTIDADE A

Cr_ $ 50,00 a laia
Devolve-se a lata. Tratar sõmente na

TAMANCARIA BARREIROS
.

Rua Conselhei�o Mafra, 41. Florianópolis
-

-
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i S·E �AS!• padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores •! fábricas do país, são encontradas nos balcães da !

! Das SANTA BD :� Diariamente recebemos novidades •
• RUA FELIPE SCHMIDT, S4 - FONE 1514 •
� e
e.�eg••••••��••••••••••••••e.e.e�.�.�

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 rllas da
(iJade em desalinho, descuidadamente trajado.

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

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

o:tando, com notavel perfeição, ternos leves,
cOrnodos, distinfos.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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auxiliai' os aliados, naquela oca-I sair, nem Jl�cson:o jforgan, teria. '�o- Londres, 19 (R.) - Voando aci-

síão. ragem ele infringi r a disposição. ma das nuvens sobre vastas ca-

Jokn Pierrnont Morgan, COl1W i ::\Ioclesto até o último ponto, cul- dei as de montanhas, gigantescos
se,u pai, do ll1�;<l1lQ nome, f?i tam-j to" inteligenle, amigo dos �eus au- transportes aéreos estão levando
bem grnrule Ii.l antrop o. FOI des- o xi lí.ares, Moi-gari era munrgo d e aos ch in escs municõcs e arrnamen-

p.ortista,
destacando-se seus h íat es

II
"entrevistas" ele .irnp rcnsa. :\1a5 ;:J I

to pesado. Um scrvi ço regular- de
famosos e protetor das letras, man- Associated Press teve dele, em trnnsocrtes aér-eos está levando
tendo e melhorando a Biblioteca Londres, em 1931, uma entrevista (asa do Soldado Polonês conlillll:lmcnte aos chineses as ar-

Morgan. Protestante, foi no cn
í

an- famosa, quando a Gr â-Brctauhs mas i ndi.spensúveis para que os

to amigo íntimo ele monsenhor abandonou o padrão ouro, medida 110 BrdSíl bravos soldados de Ch iang-Kai-
RaLti, mais tarde o Papa Pi o XI. A que Morgan considerou "um a11S- A' 'Hora do Brasil" on-I Chek ?r�ssigal11 em Sl:[I i ndomável
Biblioteca Mor-gan, que Hatt i pro- p i ci.oso acontecimento". '. '. rcs istcn cia contra (JS invasores 111-

curou restaurar, é toda composta

I
Multi-milio.nár io, Morgan toda- tem, onuncro u que vo i �er pôuicos,

de livros (60) escritos em copta. via era um cios homens que nun- inaugurada no Rio de la Numerosos pilotos chineses, de
Pio XI lhe conferiu a grau-cruz dr ca deixam de compreender o va- neiro a "Casa do Soldado pois de cursarem as escolas de
S. Gregó-rio ::\lagno. Todos os anos, 101' de "um dol1ar". Gastava mui- PoJoneês no Brasii" _ desti. l�vi.açiío american�s, regressam à
no Natal, Morgan reunia seus Ii- lo, muito mesmo, nunca porém em

" China a bordo desses gigantescos
lhos e netos na sua casa li a Mad in- coisas supérfbuas ; sempre para o nada o. receber os vo1u nt d- transportes. Importan les personall
son Avenue e lhes lia o Charles benefício ele sua casa e ele seus ne- rios po lo n eses que se o p re- darles políticas e militares aliadas
Dickens Christmas, diziam que do gócios ou para o beneficio de seu se rrt o rern paro ::.egulr para s� tem servido cle�sa rota CI�I suas
próprio original do autor, o que país ou ele seus semelhantes, pois Londres onde o ara I, SikoIski VIagens a ,Chunqmm. Na Viagem
no entanto não era verdade. Mor- era um filantropo, ou para incen- r '." r de volta, esses aparelhos condu
gan tinha na realidade o precioso livar o estudo da Biblia, em que esta o rqcm iaarrdc 1..'mexer- zem para a Índia matérias primas
manuscrito, as·sim como outros va- extremava, ou para proteger as cito dos filho:J de Kociusko. e seda para confeccionar os para
Iiostssimos, mas estavam na sua letras e as artes. Só em 1938, J. P. A essa ,"Casa", o general quedas de que se servem os pilotos;
magn if'i ca biblioteca, não na das Morgan _

fez _sua primeira _viagem Eurico pu tra. ofereceu nu- aliados.
obras em copta, mas na geral que em aviao, nao obstante nao ser ·i.

• d
-----------

é igualmente de v&IOL' incalculá'IUll1 espir ito retrógrado. Depoís; rnerosos re i t o s evidamente
vel. E nenhum livro poelia dali voou muitas vezes.

. I
aparelhados e outros ímple

A superioridade da aViação am�ric.ana, II me�::��al na Cf' 5A �1ISCE
em todas as frentes de batalhas I

LÁNEA e satwr �c()n"m'�3r'

o HOMEM QUE NADAVA EM OURO
Dez bilhões de cruzeiros!

Demos ontem a notícia de que
havia sido levado ao fôrno cre

matório, nos Estados Unidos, o

corpo do famoso banqueiro .T.
Piermont_ Morgan, rccen temente
falecido em Boca Grande (Flori
da), deixando lima fortuna calcu
lada em 500 milhões d·� dó lnr es ,

ou seja, em moeda In-asllei rn 10
bilhões cl c cruzeiros.

O exdinto teve parte ati "'I em

três grandes períodos da História
Americana e Mundial: a pr irue i ra
Grande Guerra, a depressão Iinan
ceira universal consequente :.i es

sa, a segunda Grande Guerra, em

cuja parte financeira trabalhou
até há pouco.
Do coração da "\VaU Street, o

Banco Morgan dirigia, em colabo
ração com outras casas bancárias
universais, as maior-es operações
de dinheiro da História.

O edifício do Banco foi alvo (;111

1920 de misteriosa explosão, che
gando Morgan a ser ferido por um

fragme.nto. Foi um atentado para
impedir que Morgan continuasse a

Washington, -- (Inter-Americana deram 110 bombardeiros, 164 caças
para O Estado) - A evidente supe-II e 35 outros de tipos diversos.
rioridade dos aviões militares ame- É interessante observar-se que o

ricanos sôbre as unidades aéreas do

I
Eixo perdeu duas vezes mais bom

Eixo é demonstrada, mais uma vez, bardeiros do que aparelhos de caça,
pelas cifras divulgadas pelo Depal'-I

enquanto que os Estados Unidos
tamento de Guerra, que dão aos p i- perderam mais aparelhos de caça
lotos americanos uma margem de 41 do que bombardeiros. O número ele·
a 1 sôbre o inimigo, nas batalhas vado de perdas dos bombardeiros
aéreas travadas durante o ano pas-! do Eixo é devido principalmente ao

sado. ! fracasso dos bombardeiros japone-
Esses algarismos, divulgados pelo I ses em se livrarem do intenso fogo

sr, Robert Patterson, sub-secretário

I
das baterias anti-aéreas e dos caças

do Departamento da Guerra, reve- americanos.
Iam que o número de aviões do Eixo No teatro da guerra do Pacífico
abatidos, ou provavelmente destrui-, a média de perdas inimigas foi mais
dos, pelos pilotos americanos, em. elevada do que na Europa e na Áfri·
todos os teatros da guerra, em 1942, ca. A média de aviões japoneses des
atingiu a 1.394. Durante o mesmo truidos, durante o ano de 1942, foi
período, a aviação americana per- de aproximadamente 7 aparelhos [a
deu apenas 309 máquinas. poneses para cada avião americano
Das perdas do Eixo, 987 aviões fo- perdido. No mês de outubro, essa

ram realmente destruidos, enquanto média se elevou para 14 contra 1.
que os restantes 226 estão incluidos Na Europa, na luta contra os ale
na classe dos provavelmente des- mães, a média foi de 2 a 1, a favor
truidos", isto é, aqueles cuja des- dos Estados Unidos. Desde a inva
truição, embóra quase certa, não são da África do Norte, essa média
póde ser comprovada definitivamen- �

ascendeu para 3 a 1, na batalha da
te. Na linguagem dos comunicados Tunísia.
americanos, os aviões "abatidos" Finalmente, deve-se observar que
são aqueles que se despedaçaram os dados indicados pelo sr. Patter
no ar, espatifaram-se de encontro son referem-se unicamente às bai
ao sólo ou no mar, ou foram aban- xas registadas em batalhas aéreas.
donados no ar pelos seus pilotos. não incluindo, portanto, Oi!! aviões
Os aviões "provavelmente destrui- inimigos destruidos no solo.
dos" sãa aqueles qúe foram vistos
cair deseontrolados. ou foram in
cendiados em combates.
Um exame detalhado dos comuni·

cados oficiais· revela que o Eixo
perdeu - em aviões abatidos ou

provavelmente destruidos 706
bombardeiros, 369 caças e 274 ou

tros aviões. Os Estados Unidos per-

Um cinema para você
Ciral. Cordeiro de Faria

Pele avião da linha in
ternacional, chegou ontem
ao Rio de Janeiro o graI.
Cordeiro de Farias, interven
tor federal no Rio Gr. do
Sul. Ao seu Glesembarque
compareceram os represen
tantes dos srs. presidente
da República e ministro da
Guerra, diversos militares
entre êles o graI. Góis Mon:
teiro, amigos de recem che
gado, jornalistas, etc.
Dr. Saulo Ramos reabriu

sua elíníce. dando consultas
das tO às t2 e das 1ft às 16
horas, diáriamente.
Praça Pereira e Oliveira

D' 10.
Festa da Uva

•

Buenos Aires, 19 (R.) - A
fim de assistir à linda e movi
mentada "Festa da Vindima",
partiu para Mendoza o sr. A.
madeu J. Villela, ministro da
Agricultura.
Caspa 1

LHOSA I
LOÇÃO 1IA.RAVI.

DI:; MORADIACASA
Clínica médJco-clrúrglca do IDR. SAULO RAMOS
Iilspeclall8ta em moléstlu ele

lIenhorll8 - Partos.
ALTA CffiURGIA ABDOlllINAL:

_,
t6mago, yesfcula, útero, ovArlOll,apêndice, tumores, etc. - CffiURG14
PLASTICA· DO PERtNEO - H61'DJu,hldrocele, varfcoceJe. Tratamento sem
dor e operação de Hemol'l'oldes' e ",arf.

I
õ;a;;; :::C�U::I�p:ee�r���!= DACTlLOCiRAFA - CORRESPONDENTE
Praça pereFlra e Oliveira. 10 - Precisa-se de uma, com perfeita prática. - Referências

one, 1009 - , •

HorArlo: DIU! 14 às 16 horas, c111U1a. II e l'retensoes em carta de propno punho, par a - MACHADO
mente. & CIA. - Caixa Postal, 37 - Florianópolis,

N' 159 5 VI! - 3

Por cima de
altas montanhas"

Foi entregue
o afiador .:le faca acha

do e depositado nesta re

dação pelo sr. Osni Peixoto>
Cereja foi entregue ao .Sr�

Virgílio Antônio Martins"
empregado do açougue da.
Avenida Mauro Ramos.

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane .. ·

ladas pela "quinta-coluna".,
(L. D. N.).

É UMA DOENÇA
MffiTO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA
AUXILIE A COM·
BATEL-A. COM O

ü-·[--fI-M··Ã-·��-fí�õ]{�Ã�_·��_···_-_·_·b-
ft••••�

Tomaram EI Gueltar
Argel, 19 (R.) •.Urgente-- As tropas americanas, que on-,

tem tomaram (iafs�, já hoje, num avanço fulminante; ocuparam
EI Ciuettar,

Ameaça de Koenígen
Londres, 19 {R) - O comandante alemão de ocupa

ção, pela rádio de París , avisou a população trancesa que, em

caso de invasão, os franceses deverão recolher-se às regiões que:
lhes foram indicadas e que qualquer desobediência a essa indi-
cação será punida com iulizamento sumário .

Represálias deshumanas
Londres, 19 (R.) - A agência belga e Inbel » anuncia

que o comando alemão na Bélgica ameaçou de' tomar represáli
as contra esposas, tilhos e outros parentes dos cidadãos belgas,
que tentarem esquivar·se ao trabalho compulsório. O decreto
determina que serão confiscadas as propriedades dos belgas que
se houverem evadido do país.

n' �;�:a��emu�a������,B�C:!�:s: Patrulhando o lago de Genebra
banheiro com água fria e quen Berna, 19 (R.) - Lanchas automóveis alemãs patru-
te, garage, etc Tratar no Largo olham o logo de Ganebra, para impedir que se escapem os guer-
Fagundes, n. 10. rilheiros franceses da Sabóia.
212 10 V8 alt.-6

No dia 27 do mês de fevereiro J desse passar, Alfredo Schveit des- pelo dr. delegado auxiliar de po-
p. passado, no lugar Subida, dis- ceu para arredar o páu, sendo lícia. No dia 3 do corrente, os po:trito de Aquidabã, foi assaltado nessa ocasião alveJ'ado a tl'ros de I'

..

'f t
. -

d IIClalS e e uaram a pnsao o sa -

L d 19 (CO) _ O sr W
um

.

h- d E C '1 I I I d h F I'
, on res, . "'-. ..

camm ao a mpresa asa- revo ver pe o assa tante, que he tea or, que se c ama e IX ReIs" ChurchílI está preparando um

g�ande, que se dirigia à ádade de exigiu o dinheiro ou a vida. A vÍ- é natural do Estado de São Paulo discurso, que em breve tará na

'RIO ?o Sul, dirigido pelo motoris- tima, já gravemente ferida, en- e há dois meses se achava no lu- Câmara dos Comuns, relatando
ta Hlldo Casagrande, viajando em tregou a carteira com o dinheiro gar Subida. o desenvolvimento atual da

�ua c?mpanhia os 5rs. Alfredo existente, lendo o criminoso ga- Felix Reis é a.cusado de vários guerrah
Essa exposição durará

SchveIt e Saturno de tal. nhado o mato. crimes dessa natureza, e ultima-
uma ora.

. Conf�rme ref�re o

a "Comarca", O inspetor de quarteirão, Jor- mente vinha agindo em compa-de JndaIal, o crlffiI�oso colocou ge Henrique Vogelbacker, cienti- nhia de Juvenal Basil, que tam

um, ped�ço de madeIra �a estrada ficado do ocorrido, organizou uma bém foi detido.
e flco� a espera que .ah chegasse escolta de civís, que saÍu ao en- Foram encontrados o revólver
�m velc�lo. Com efeIto, momen- calço do bandido, conseguindo 10- e a carteira, que o criminoso ha
los dep.OIs, .

chegava o caminhão calizá-l?, até que.chegasse o refor-I via escondido quando se viu per
�clma 1 efendo, e, como não pu- ço enVIado da CIdade de Indaial," seguido pela poIÍçia.

\

Aumentados os efetivos alemães
Madrí, 19 (R.) - Acredita;se que

atualmente, na Africa, se elevam a 300
reforços chegados toram numerosos.

os efetivos alemães".
mil homens, pois 02"·

A adesão da Guiana Francesa
AIger, 19 (R.) - O governador pa Guiana Francesa>

comunicou que essà colônia se submeteu ao governo do general
Giraud.

-

Churchill discursará matando 5 mulheres e

rindo outras 12.
*

A viagem do sr. Wallace
S José de Costa Rica, Hi

(R.) - Procedente do Panamá.
chegou ontem às 11.5 horas da
manhã a esta capital o vice
preso dos EE. Unidos, sr, Hen
iy Wallace, que se destina à
América do Sul.Bomba alémã

Londres, 19 (R) - Um
avião solitário nazista ar· A perda do ccTrident)J
rojou bombas sobre uma Londres, 19 (R.) - O Almi-
cidade do léste da Ingla-

J
rantado anuncia a perda do..

terra. Uma delas caiu so- navio auxiliar "Trident", a ser·,

bre uma casa de hóspedes, viço dos Franceses Livres.

•
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