
,

o \:'�àl õem bonec nas trine eirasLONDRF;S� 20 (D. 0;,') ·i OFICIAIS DE "COMANDOS", QUE VOI.TARAM DA TUNISIA� CONTAM QUE, 'NAQUELA ÁREA,
os ALEM�S, .POR 'VElES, FAZEM TÃO BEM FEITA CAMUFLAGEM DOS SEUS PONTOS FRACOS, DISPONDO FILEIRAS
DE MANÊQUINS, FINGINDO SOLDADOS, OU' COLOCANDO·OS AQUi E ALi, DE MANEIRA TÃO REALISTA, QUE "A

GENTE Só CONSEGUE DESCOBRIR A CAMUFLAGEM QUANDO ESTÁ
f

JUNTINHO DELES ...

Perdas russas nOi
únimo� três meses

Zurique, 20 (R.) - O rádio
de Berlim informou que os rus
sos perderam um milhão e qui
nhentos mil homens em mor

tos, feridos e prisioneiros, em
toda a frente oriental, nos

Úl-jtimos três meses.
O total das perdas de tanques O MAIS ANTIGO DiÁRIO DE SANTA CATARINA

russos .durante a grande batalha Ido inverno, desde 20 de novem- Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
bro de 1942, eleva-se a 12 mil,

1------------
-----------

acrescentou o locutor gerrná- xxvm � Florianónolis _ Sábado, 20 de Março de 1943 I. H. 8716nico. !" I
---------------------------------------------------

momento nao é para léro-léro

o
Do sr. interventor e dos

prefeitos
A "Hora do Brasil", on

tem, noticiou que o s r- In
terven tor federal e os srs.

prefeitos municipais de San
ta Catarina envi oro rn um

telegrama de irrestrito npôí o
à obra governamental do
presidente Getúlio Vargas.

Farmácia de plantão
Estará amanhã de p lon tfío

a Farmácia Sto. Agostinho.

o
o "CORREIO DA MANHÃ�', NUM' DOS SEUS TÓPICOS, INSISTE EM QUE '�É PRECISO PENSAR MAIS A SÉRIO NO MO
MENTO QUE ESTAMOS VIVENDO, IMPOSTO POR UM INIMIGO QUE NÃO PERDE VAZA. E, QUEM 'NÃO QUIZER ·PEN
SAR ASSIM, DEVE AFASTAR·SE DO CA-MINHO E NÃO O OBSTRUIR NEM MESMO COM FUTILIDADES, A·FIM·DE QUE
QUANTOS OLHAM PARA OS DESTINOS DA NOSSA PÁTRIA COM OUTROS OLHOS POSSAM VER OS HORIZONTES, LI-

VRES DAS CORTINAS DE FUMAÇA" .
........G (••••••••••••, .

SUl
e

").dar-se" �!:��:�;���t�2,��SJ�������t�o���:��!o���\J . • 'qual, por espaço de seis anos, quanto, um colapso da frente
, antes da entrada dos Estados interna, acrescentando: "Os

M O PU I
- "

a' Unidos na guerra, ocupava o alemães não terão permissão
as vo a emao viver cargo de capelão da igreja �n:e- para enfra�ue.cer. Se surgirem

. ricana de Berlim e que fOI in- quaisquer sinais de colapso, dIS-
Nova Iorque, 20 (R.) - Es- vários departamentos do govêr- rá fuzilado por um pelotão ternado no território do Reich, se êle, Himmler e a Gestapo as

trita vigilância por período in- no, estão sendo submetidos a aliado . até o mês de maio, expôs ao re- saltarão o poder, com ou sem
definido, tal é a política que se- instrução especial, como run- "Os autores dos planos consí- porter da Reuters o seu ponto- Hitler, e governarão, o maior'> rá aplicada à Alemanha após acionários cívís ". deram a Alemanha o centro in- de-vista quanto à possibílídade espaço de tempo possível, por
guerra, pelo govêrno dos Es�a- . Sn:i�h acrescenta que os run- du.strial:Ia Europa e n.ão existe de ser conseguida a queda dos meio do terrorismo dentro e Ió
dos Umdos, segundo King cionarios de Washington su- a intenção de destruí-to. Po- nazistas. Disse que os alemães ra da Alemanha".
Smith, conceituado redator de põem que Hitler terá de suici- rém, existe o desejo de que se- I w--_ _

· ·.- ·.w_·.:.·.:.· -
_•••_ _.-:.A:.••••••-.-JII

um jornal de Washington. dar-se, mas, se fôr capturado, o [a usado para fins pacificos e As coordenúd·as geogra'Ic8s de Curitiba
Num artigo, o mencionado govêrno dos Estados Unidos é de não de guerra e que a capacl- Curitiba 20 (A. N.) - Encon- convenientemente localizadas,jornalista diz que os planos já opinião que seja julgado por um dade criadora, administrativa e tram-se d�sde alguns dias nes- de modo a afastar quaisquerforam preparados, visando o de- tribunal das nações unidas e industrial da Alemanha, seja ta capital o sr. Alírio de Matos, dúvidas quanto ao seu rigor. Es

sarn:a�11ento �ota� da AlemaJ?h_a, acusado de assassinio em mas- eSP,�lhada pela Europa em ge- professor de astronomia e geo- se. �rab�lho fígurará no mapa
a rápida e impiedosa pumçao sa. Ao ser declarado culpado, se- ral . desia da Escola Nacional de En- milionésimo, ou mternacional,
dO_s crimino�os. de guerr� al�- -

_ _ -.-•••- - -.- _._•••""'" genharia e consultor técnico do que o Conselho Nacional deoeo-
maes .e a drastI�a cel'l�rallzaç.ao O d d

-

• ,conselho Nacional de Geografia, grafia elabora e que determinado pais como um?ade mdust:Ial n e passam, elxam a morte. que veio incumbido de determi- rá as coordenadas geográficase p�lltICa separada. Haver� !es- Moscou. 20 (R.) _ Os homens do general Coni�v ocuparam nar, em definitivo, as coordena- do país com exatidão absoluta,tnçoes ternporárías de atívida- das geográficas de Curitiba, as corrigindo, destarte, os mapasde� econon:l�as na AI�manha, dezenas de "localidades não habitadas", como são designadas pelo quais, embora já fixadas por de que dispomos que estão,ate um �m:lln:o requerido pela comunicado. Mas essas localidades não estão "não habitadas" e outros observadores, não estão cheios de erros.
sua subsístêncía.
Smith prossegue dizendo: - nem merecem o nome de localidades: todas as casas foram incen-

"Os alemães terão de aprender diadas até os alicerces e os camponeses. seus habitantes, foram exe
.a ser bons por êsse áspero ca- cutados ou levados para a retaguarda alemã.minha, porém a idéia de esma-

gar o povo alemão permanente- Numa aldeia, as tropas russas descobriram os' restos de um

mente não existe. Os norte- grande graneiro, no qual contaram duzentos e cinquenta corpos cal
americanos, autores. dos planos, cinados de homens e 500 mulheres. muitos das quais foram identiquerem dar aos alemães opor-
tunidade de se redimir. Essa po- ficados como antigos habitantes das aldeias vizinhas.
lítica não é inspirada na bene- 0 ...
volência humanitária: é apenas A Fralerol·dade do Foleditada por mero egoísmo".
Smith, cuja artigo aparece em

um número do "Mercury" .nor- Rio, 20 (A. N.) - A "Fraternidade do Fole" é uma ineti
te-americano, diz mais que os tuição "sui-çeneris. Fundada em novembro de 1940, destinou
planos ainda estão em estudos, se, inicialmente para a compra de aviões para a RAF. Seus
mas o primeiro passo seguinte sócios pagam 50 centavos por cada avião inimigo abatido peà ocupação da Alemanha pelos la RAF. No último dia de cada mês a Sociedade publica nos joraliados consistirá no estabeleci- nais o número de aviões abatidos e cada sócio leva sua contrimenta de um govêrno militar buição á séde da Sociedade. Logo que o Brasil entrou na guerdas forças das nações unidas, ra, a Fraternidade do Fole resolveu dividir com a FAB o proque ocuparão o país.
Os autores dos planos consí- duto das suas arrecadações. Desde .setembro de '1942, época

deram essencial que chegar- em que começou a partilha da contribuição entre a RAF e a
se-ão a um acôrdo prévio entre FAB, até fevereiro de 1943, a Fraternidade do Fole entregou
os Estados Unidos, a Grã-Bre- à FAB Cr$ 707.618,20.
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premo governo aliado, civil e
militar se unirá um govêrno mi- Londres, 20 (R.) - Falando na Câmara dos Comuns o

litar alemão, a-fim-de resolver ministro do Exterior, sr. Herbert Morrison, revelou que mais
os problemas com ou sem a co- de 50 mil fugitivos dos países europeus dominados pelos nazis
laboração de outras nações uni- tas foram admitidos na Grã-Bretanha, no decorrer dos últimos
das. dois anos.

Só o Departamento da Guer- O referido titular discordou da sugestão apresentada, parara dos Estados Unidos está pre- que todas as vítimas da tirania nazista, que conseguissem tuparando mais de 1.000 admínís- gir dos países ocupados, fossem trazidas para a Inglatterra:tradores de primeira classe, que .

tI' ídêncí
" .

ajudarão a administração da pOIS a PI aVI encia sen.a inexequível.
� ,

Alemanha. Além disso, um gru- Acrescentou que fOI aberta exceçao as esposas de todos
po de escol dos oficiais do eXér-j aqueles que estão servindo nas forças aliadas, mas que não
cíto e vários técnicos civis ele seria possível estender êsse tratamento a todos os fugitivos .

Hitler terá de

•
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2 o ESTADO- Sábado, 20 de Marco de 1943

SECÇÃ(»FE' CATOLICA

Continuam a chegar a esta capital HEMORROI·DESas !I0tícias sôbre a irresistível agi-
"taçao de que Se acha possuido o po- ,

vo contra o invasor nazista e seus �1. I.1lJ IlJI,nllJ,.,·L'·"(Jcolaboradores, Essa verdadeira re- ",,'c- C'�r�" ri lo
volta é interpretada aqui como indí- AliVitl ed dÔ'''leJcando que os povos subjugados pelos alemães chegaram a um estado e euit« ASde super-saturação além do qual ..�

,

não poderão ir, mesmo que tenham 'UI ecçõtSde recorrer a atos de terrorismo, a

Igestos de represália individual e a
levantes desesperados. Os aconteci-

C �. AI' � B':re�nt;rsa::e::�ri��s:r�sm�e:��:e��:�: A ação benéfica da Po- •. ompan 18- C lança u8 ala.d mada Ma n Zan, prepara-que os povos o continente europeu da especialmente para to-

I d 1 P ) Nse acham prontos a acolher as tro- dos os casos de Hemor- F d d 1870 S" d BA A Lon res, (U., - as:
pas Iibertado.ras de desembarque e :�."',"'J roídes, é imediata, alivia un li I em - e e: esieras bem informadas desta.em condições de lhes prestar au'xí. ._.��_ as dôres e os pruridos, INCENDIOS E TRANSPORTES capital declara-se que o Japiialio dos mais eficientes, Realmente acalma e evita as cornpli-

e a Alemanha, bloqueados pe-se sózinhos e sem nenhuma perspe� cações infecciosas das ul- Dados relativos ao ano de 19 t 1ctiva de vitória imediata os france- cerações e varizes hernor-
$ 9 000 f "O OQ lo Exército Russo e ante a im-roidais. A venda em tedas Capital Realizado Cr. .)V" 'â d d

'ses se entregam à revolta, é fácil as Farmacias em bisnagas R $ "9 000 000 00 possibilz a e e comerczar por'Supor q I t' "

I eservas, mais de "u. "

't t t
-

l' d
ue e emen o mestImave de com canúla especial para vza erres re, es ao rea�zzan ()ajuda aos aliados êles não consti- facilitar a aplicação, Respensabilidades assumidas, c IS 4.748,338.249,78

um intercambio de materiaistu irão quando puderem ser bem ar- Receita c $ 34.198.834,90mados e organizados. $ 91 862 598 37 bélicos, pequeno mas constam-Ativo em 31 de dezembro c ."O ódio dos franceses ao invasor MAN ZAN te, burlando o bloqueio aliado.e, um espetá I t d Sinistres pagos c $ 7.426.313,52 lIT f
acu o remen o, mas ape- H as mesmas es eras presume-Bar disso inspirador, porque se sa- Rpn" de raiz, (nrédíos e terrenos) c $ 23.742,657,44 Al h

'.

be que êsse ódio justo se originou PARA HEMORROIOítS DIRET.QRES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. se que a eman a envlO1f ao
das maiores humilhações a que já _ Um p r o d u t o De W! U M Japão em grande parte tnâqui-Francisco deSá e Anísio assorra '-mais foi submetida uma grande na. nas e ferramentas e que, emção na história contemporânea, e Agências e sub-agênctas em todo o território nacional. troca, recebeu borracha, pro-vem provar que a flama imortal

L -I ,." S á R I d de avari
.

dutos alimenticios e oleos »e-da França ainda permanece a mes. e ao
ucursal no Urugu i. egu a ores e avarias nas prtn-

ma. Como dizia recentemente o ge- I cipais cidades da América, Europa e África. getais. Contudo, o volume do .neral de Gaulle, dirigindo-se aos intercambio realizado não é[õvens franceses: "Sabeis que cedo Dia 23 do corrente, terça- Aqente em Florianópolis muito consideravel, apesar de:ou tarde a espuma que flutua sôbre feira, às 19 horas, no prédio CAMPOS LOBO & CIA. _ Rua Felipe Scbmidt, rr 39 que sómente um navio é_ consi--a nação será varrida. Basta-vos ver da rua Trajano n° 23, será Caíxa Posta] n. 19 - Telefone' 1.083 d d 't· te escutar para ·perceber os tesouros era o como tttütto zmpor an-de fé, de dedicação e de coragem vendido em leilão o seguín- End. Telegr. cALIANÇAlI te por causa do carreçamentoque o povo francês encerrá em suas te: 2 mesas· elãstícas, 1 bal- que transporta. É muito pos-profundezas. Estais-convencidos de cão para seta de jantar,

I
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. lTAJat, sivel que tanto a Alemanha co-Que para a França do futuro não há d i d BLUMENAU BRUSQUE LAGES E RIO DO SUL .::..senão uma saída, que se chama li- ca eras, guar a-roupa para " mo o Japão aumentem os es-

bertação, e que, para forçar a porta casal e soítelro, mesa de ea- forças para estabelecer um co-é preciso lutar sem perda de tem� beceira, penteadeira com es- mércio marítimo entre ambas".r:�,,�em tréguas, sem desfalecimen· palho de cristal, banqueta, em vista do fracasso avançao povo francês lança mão das ar- bureau com cadeira, guarda- O peSSI·II·smo do general 10)·0 nazista através tio Cáucaso e
mas que pôde, das armas que mfla- cemida.' congoleum, fôrmas da infrutífera tentativa âo Ja-(rosamente conseguiu esconder, para chapéus, jarros, mesa pão de invadir a India, pois de:para dar combate ao seu inimigo de- para cozinha geladeira ca- Melburne, 19 (R.) - O gral. Tojo, falando em Tóquio; pelo acõrâo com os peritos müita-sempre. Mas não esquece, por outro mas de casal' e soltel·ro'· es- dlado, que se a França conheceu ' rádio, advertiu o povo japonês de que a situação se torna ca a vez res se esperava que nessa zona.
tamanho oprôbio como o que a co. pelho, coluna, C8ma de fer- mais séria. era onde se produziria o enta-bre hoje, foi por causa da traição ro, grupo estofado, armário, ce das "forças de ambas as po-dos seus filhos renegados que com- mobfUa de sala de . visita é- Êsse aviso pessimista foi corroborado pela nomeação de uma tencias do "Eixo".pactuaram com o nazismo, tendo ii '

" '

] t A d G b' t d G d ti d a incentivar o �

d
.

frente, como elementos mais extre- ta
..gere com. mármore, mesas, un a cessora o a me e e uerra, es ma a A intercessao os tuunos que-mados, facínoras da marca de Mar- cômoda, míudezas, quadros. esforço de guerra. burlam o bloqueio aliado €cel Déat e Jacques Doriot. Não é de molduras para quadros, etc' _ uma tarefa muito diiicil, emest�anhar,.�ois, que no ambiente 16t 4 VS'_ f consequencia da uastiâão das-de indeser-itfva] tensão política e de FARMACIA ESPERANÇA zonas que é preciso vigiar, noprofunda amargura como o atual, é a libertação dos povos oprimidos .os franceses revoltados recorram ao pelo nazismo. Tem sido doloroso d F t" NILO LAUS Pacífico e no Atlântico meri-atentado individual. Marcel Déat para o mundo civilizado assistir à O armaceu ICO dional, e também por que osacaba de escapar de uma tentativa humilhação da nobre nação f'rance- HOJ·" e amanhã 5"r" ... su" pr"ferida navios do "Eixo" navegam sotrcomo já escapou de outras duas en{ sa sob a bota brutal do hitlerismo. o;, ... u.. u o;,

d' tg t d 1 bandeira e pazses neu ros.a OS? .e 941 e em abril de 1942. E quando ela se revolta num supre- Drogas nacionais e estrangeira5.--Homeopatias.ilsto IndIca positivamente que os mo estertor como o de agora, os

I
se�s compatriotas não o toleram, norte-americanos, aprestando-se pa- P"'rfumariu.--Art,'gos da borr"'chd.

.

,jOIS 9ue tantos deles se prontificam l'a a· etapa final da luta que há de o;, � ""

CASA Aluga-s�II arnscar a própria vida pela de um aniquilar o nazismo, recordam aque- Garante·se a exata observância no receituário médico _l1_?mem qU,e n�m sequer ocupa posi- la exp·ressiva frase de Thomas Jef-
R ÇOS O

a casa a
c;ao de prImeIrO plano no govêrllo ferson: "Todo homém tem duas pá- P E . M DiCaS rua Cons.Por aí êsse renegado e os outros d� trias, a sua e a França". O autor

M f 4 5 ( f' d M d» Mafra, nO ISO, dotada de'f;ua laia podem calcular o destino da Declaração de Independência dos R. Cons. a ra (I) edi leio o erca O J todo o confôrto, preferindo-.tIuA€ os espera" Estados Unidos bem sabia porque FONE 1.642 se faml'll'o que sal'ba con'.opinião pública norte-america_ o afirmava. Um século e meio de. •

lia acompanha com entusiasmo o pois ,os jóvens soldados da América servar o prédio. Informa-·admirável movimento de espontâ- yão mais urna vez demonstrá-lo na Camisas, Gravatas,

Piismel'j
Quem sonegar informações à Es· cões do lõcal. das 8 às 1 rnca revolta do povo francês, Ele prática. (Co!"entário da I!lter-Ame- Meias das melhores, pelo!! menores tat.ísti�a �!lit.ar, trabalha em pról � dds 14 às 17. f'óra dessas>vem justificar segundo se considera rIc.ana, eSCrIto em WashIngton

�i ó CASA MISCELA..�EA de paIS InImIgo. E, nesse caso, h E t Jl\(jUÍ, a justeza de um dos objetivos Serviço Especial, por via aérea preços ii na � . será julgado, militarmente, como • oras, na rua s eves u-de guerra básicos dos aliados, que para O ESTADO).
'
- Rua Trajano, .12. � .. _. �._ i.nimigo do Brasil (D. E. M.). j nior, 93 .

A NOSSA
O PENSAMENTO DO DIA
" Quem vive segundo as leis;

da honra nunca enr iqueceu de
repente". - Menandro ,

"

A ANEDOTA DO DIA
- Desculpe-me, s enhor ; mas:

terá - visto algum polícia pOF
aqui?

- Não, senhor; polícia é coi
sa que nunca se vê por estas.
bandas.

- Muito bem! Então, passe
para cá, e depressa, a carteira
e o relógio!

o PRATO DO DIA
FORMINHAS DE CHOCO�

LATE - Misture meio
í

itro de
leite com dez colheres de açu
car, tres colheres de maizena;
tres colheres de chocolate. ra-

lado e duas gemas, ,

Leve ao fogo mexendo b�,
até ligar. Adicione uma colbêr
de essencia de baunilha e logo
depois de morno o creme junte
250 grs. de nata batida comi

açucar .

Deite em

bem gelado.
tacinhas e eirva-

I Livros à venda
I
"0 DIREITO", obra com-

pleto, encadernada, em 1191
vo 1 umes com os r-esp ect ivos

IIndices, tombem. encader
nados, '

_

"(.)ODIGO CIVIL" corneri

tado por Ferreira Coêlho,
em 26 volumes encaderna
dos.
• 'Jurisprudencia do Supremo
Tribunal Federal" em 23
volumes e.ncadernados com

o Indice até l O volumes.
"Legislação FedEral" de

J J Janeiro de 1937 até o

presente.
• •EU SEI TUDO" revista

complete em 94 volumes en

cadernados, tendo cada vo

lume tres fasciculos. I

"I Ilustração Brasilei Ira", obra completa em 33
volumes encadernados,
"Direito Constitucional"

contendo a Constituição do
Império e os comentarias
de Barbalho, Carlos Maxi
miliano, Araujo Castro, Au,
relino Leal, A. de Roure e

outros às diversas Consti
tuicões da República.

V-er e tratar à rua "Deo
dóro" n° 23.

o ESTADO
Diário Vespertino

R-edação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13TiSl. 1022-Cx. postal 139

ASSINA.TURAS
Na Capital:

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

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

c-s 25,00

Anúncios mediante contrato

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
A Franca revoltada ADVOGADO

Dr, Aldo Ávila da Luz
Horário: 9 às 1'2 e 17 às 18

c,

O viC�-presidente dos Estados Unidos, sr. Henr�A. Wallace.' assiste, acompanhado de sua espo�a,_ a

missa celebrada na capela da Imaculada Oonceíçõo,

1..
na Universidade Católica de Washington, por motlvo

Ida abertura das sessões' da Suprema, Côrte de Justiça,
(Fóto da Inter Americana, para "O Estado"). ��������������_-

Escr. Edificio Amelia.
Neto, sala 2.

Res. Av. Rio Branco, 181
Florianópolis.

Burlando o bloQuei&
aliado

•
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São Paulo, 20 (O Estado}
Segundo as instruções expe

didas pela Federação Paulista
de Hipismo às entidades filia
das e seus associados, domingo
próximo, às 9 horas, os aderen
tes deverão reunir-se na aveni
da Arací, em Indianópolis, na
Ligação com a Auto-Estrada, e

dali partirão todos em passeio
coletivo até o local escolhido
para realização da Caçada.

O percurso do passeio será de
mais ou meDOS 3 quilômetros e

acessível a .odos os cavaleiros
e amazonas,

IA Caçada obedecerá, em li-
nhas gerais, o seguinte: I
a) - é seu diretor o cap. José

Canavó Filho, diretor esportivo
da Federação;
b) - será realizada em terre

no delimitado;
c) - representará a "Rapo

sa" um oficial do Departamento
de Equitação da Força Policial
do Estado;
d) - o início da prova se ve

rificará ao brado de "Caca li
vre ", dado pelo diretor, seguiu
do-se então a disputa em terre
no acidentado, com obstáculos
naturais,
Em seguida à disputa da pro

va, os que aderiram ao churras
co que a Federação está promo
vendo, rumarão para a sede do
campo do Clube Hípico de San-
to Amaro, à avenida João Dias,
onde almoçarão.

IPossivelmente haverá dansas
Quer mais 1 jogo no caramanchão, durante a tar- ESMALTE

RIO, 20 (E.) - ° São Cr ís- de, após a churrascada. 4"'UTa:::".....................................-................. PARA UNHAS � ._�

CARTAZES DO DIA .
�_;:=1!!!!!o==_;!i� O domínio do Mediterrâneo
CINE ODEON IMPERI AL Londres, 20 (U. P.) - O Almi- ram, possivelmen'te, a queda do

FONE 1602 - - FONE 1587 - rantado revelou que os britâni- canal de Suez e Alexandria,
A's 5, 7 e 8.45 horas A's 7 1/2 horas cos mantiveram o domínio na- tornando possivel as campanhas

val do Mediterrâneo durante os da Abissínia e Síria, e frustra
toda dezoito meses de guerra, e isto ram os esforços do "Eixo" para

com pouca superioridade de for- dificultar a chegada de 780 na

ças. Acrescentou que as vitórias vias aliados aos portos da Afri
alcançadas, graças às audacío- ca do Norte.
sas ações britânicas contra for- Essas informações foram fa
ças inimigas superiores, ímpe- cilitadas pelo Almirantado em
diram que o "eixo" se esten- folheto especial, intitulado: "A
desse para éste e penetrasse no léste de Malta e a oeste de
Oceano índico. Suez".
Lutando em condições as mais Assegura-se que a decisão de
difíceis até hoje registradas na ajudar a Grécia significou deter
história naval britânica, as for- a ofensiva terrestre na Africa
ças da Grã-Bretanha impedi- na hora da Vitória" .

....................................................

CiD. PanAmericana de Minérios Industriais
Sucursal de Florianópolis, rua Vitor Meireles, 18 ... Sala n. 3

-,.................................................... Dentro de breves dias será explorado o solo catarinense,
pela companhia Pan-Americana de Minérios Industriais,' que já
possue inúmeras jazidas.

de vendas de Folhinhas oferece vogas a As ações da Companhia Pan-Americana de Minerios In-
REPRESENTANTES E VIAJANTES,

r
dustrieis. que são sobejamente garantidas, [á alcançaram 400

'na Capital e no Interior, com boas comissões. Escreva milhões de cruzeiros.
diretamente à Adquirindo uma ação, V. S. garantirá o seu futuro I

Fábrica Progresso, - Caixa 3097 - São Paulo 1165 3v. -1

Casa do soldado
polonês

Rio, 20 (E.) - Realizou-se
ontem, às 17 horas, à rua In
diana n. 59, em Laranjeiras, a

inauguração da primeira "Casa
do Soldado Polonês" no Brasil,
destinada a abrigar os voluntá
rios poloneses que se destina
rem ao exército de seu país, or
ganizado na Inglaterra.
A "Casa do Soldado Polonês"

runcíonnra com plena autori
zação do govêrno brasileiro,
tendo o ministro da Guerra pos
to à sua disposição dezenas de
camas e respectivos pertences,
para o alojamento dos voluntá
rios que se forem apresentando.
A organização da Casa se de

ve ao coronel Francisco Areis
zewski, adido militar dá Polô
nia no Brasil, antigo chefe da
casa militar da presidência da
República da Polônia e organi
zador do exército polonês no

Canadá. Após a inauguração, o
sr. Thadeu Skowronsvi, minis
tro da Polônia junto ao nosso

governo, falou em português,
agradecendo o auxílio prestado
pelas autoridades brasileiras à
organização que inaugurava.

�,:I.;;;;;;;;;;;;�===���;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;���;;;;;;;;;;;��---�;;;;;;;����

Jogos no Rio
Rio, 20 (Estado) - Joga-

-rão amanhã, no campo
do Botafogo, os seguintes
clubes: Vasco contra Flu
minense, às 14,15 horas; e

.Tlamengo contra América,
às 16 horas.

Jogos em S. Paulo
S. Paulo, 20 (Estado)

Amanhã. nesta capi to}, se

realizarão os seguintes j o
-gos do l

'

turno do campeo-
nato do Divisão de Pro
fissionais: S_ Paulo x Co
lnercial, Corinthians x Jaba
quara, A. A. Portuguesa x

Santos e Juventus x A Por
tuguesa de Esp or tea.

A rodeda final
RIO, 20 (E,) - A rodada

finai do Torneio Relâmpago
será quarta-feira vindoura,
-no Vasco, com. o Fla-Flú co

mo jogo principal.
*

RIO, 20 (E.) - A C. B. D,
:resolveu não efetuar os seus

-campeonatos êste ano, exceto
-os de futeból e tênis, sendo,
êste último, reàlizado em

São Paulo, no mês de maio
:próximo.

•

Bolinha e Careca
RIO, 20 (E.) - Deu entra

--00 na F. M. F. um ofício
do Fluminense. comunicando
-eatcr de pleno acôrdo com

-os trnnsferências dos [oqc-
odores, Bolinha e Careca,
:::para o Bonsucesso F_ Clube

•

Aven turas eletrizantes
'(HARLlE CAAH NO MUSEU

DE (ERA
Com Sindney Toler e Keye

Luke
*

Continuação do seriado
atual issimo :

WINSLOW NA MARINHADON
Com Don Terry e Anne

Nage1
. A Cachoeira de Urubupunga

Preços Cr. $2,40-1,20. 1,LO
Imp. até 10 anos

A maior

(�\\�O VIRG�.J � OA �(;A.tO� WfTIEL INDUSTRIALJO/NV/LLE

tóvão solicitou licença a F.
M. F., poro realizar rn c ís um
jogo em Belo Horizonte, com
o Atlético, na tarde de ama·
nhã.

IVii;s;dailmr TFFF &:IJ1I'T

Caça à raposa

UNHAS QUE INSPIRAM
ROAAANCE!

Para dar um colorido lindo às suas

AnlversárloB:
Pelo jubiloso transcurso, de

seu aniversário natalício, ontem.
foi muito felicitado o nosso pre
zadíssimo colega sr. Valdir Gri
sard , da Imprensa Oficial do
«Estado», que também é figu
ra de véras conceituada em

nossas rodas esportivas, não a

per .: pelos seu entusiasmo, mas,
também, pela sua isenção cor

dial e harmonizadora.
*

Fazem anos hoje:
Sras Hor tência Laura Dias

e Florência de Melo Çorreia:
SI i tas. Martinha Ma ria Se

túbal e E10á Brito;
srs, major Mário Gomes,

Darci Lopes e José Figueira,
nosso prezado colaborador;
.menina; Eris Simas;
menino: José Newton Spo-

A comédia que «abafou'
a cidade:

No tempo do ouça
"Com Irmãos Marx": Grouxo,

Chico e Harpa,
secundados por John CarroIl

e Dianna Lewis

unhas, use o Esmalte Cutex nos

tons Tulipa, Rosa Antigo e Trevo.
.

Para dar às unhas um toque que
expresse «feminilidade.», eleja en

tre êstes maravilhosos tons Cutex:
Hijinks, Gadabout e Rosa.

ganicz.
*

Faz anos hoje o jovem Ante-
nor Tavares, acadêmio de

.

Di
reito.e oficial de gabinete do
sr, secretário da Viação.

Viajantes:
De sua viagem a Porto Ale

gre, regressou hoje pelo avião
da linha "Cruzeiro do Sul" o

sr. Tom Wildi, arquiteto.

I
avisa aos clientes que

es-Itará ausente até princípios
de Abril

A Dra. JOSEPHiNA

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

Preços: Cr. $2,40 e 1,20
Livre de Censura

Organisação

Exijam o Sabão

Comece, hoj� mesmo,
a usar Cutex. SI/as

Se deseja o matiz que mais se

aproxima do natural, encontrá-lo-á
no tom Cutex Sheer Natural.

SCHWEIDSOH

25v-12

mãos serão semprealvo
de admiração geral!
Veja êstes novos tons:

Dê às suas unhas um contraste

exótico, porém distinto, enfeitan
do-as com as novíssimas tonalida
des Sugar Plum e Gingerbread.
Há, ainda, êstes outros lindos tons:

Lollipop, Burgundy e Black Red.

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CIÂ. WETZEJ..J INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

P018 CONSERVA E ·DESINFECTA A SUA ROUPA)

HIJlNKS
GADABOUT
TREVO
TUUPA
RIOT
RW.IPUS

Qualquer tom que desejar, a Sra.
encontrará entre os do Esmalte
Cutex - o mais conhecido e usa

do no mundo inteiro - porque é
sempre vistoso e dura muito mais .

SHEER NATURAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da E8panha�
Africa e

A
ameaça a

Por Sewyn James (cronista do »Daily Picture Magazine»).
(Copyright da Inter.Americana especial para O ESTADO)

Washington, por avião - As dif'i- Canárias sirvam atualmente de base. Tudo isso, pode comprar mediante

l
Sub-egent•• no. prlitciptltculdades de uma invasão da Espa- de abastecimentos dos submarinos' guerra, porém parece que se con- os créditos em dólares, provenientes muncíDio. do flt.do..nha pelos alemães talvez não se- nazistas. I venceram de que já não poderão das v�ndas de minério espanhóis I7P .jarn de ordem a impedir Hitler de A questão do estatuto português perder. A entrada dos Estados Uni- aos aliados. _,

'

tentá-Ia, Teria de enfrentar a opo- viria à baila, porque um ataque na- dos na guerra e a atitude das Na- A Espanha acaba de liquidar o
.sição do povo espanhol, porém é zista à Ibéria incluiria possivelmen- ções Unidas hispano-americanas empréstimo de dólares 39.000.000
duvidoso que o exército espanhol te a ocupação de Portugal. As pos- rompendo com o Eixo,' criou dú- contrai do com o Export-Inportpudesse opôr, à Weherrnacht e à sessões portuguesas no Atlântico - vidas, a respeito de seu desfecho, Bank ps.ra a aquisição de algodão e
Luftwaffe, mais do que uma resis- Açôres e Madeira - são bases de no espírito dos espanhóis, e essa cercais e seus dirigentes reconhE'
tência simbólica. Existe, entretan- grande valor para ataques ao He- dúvidas parecem ter aumentado cem a importância potencial que os Vende-se uma máquina de
to, um importantíssimo problema misfério Ocidental e aos comboios com o desembarque aliado no Nor- Estados Unidos oferecem para a caldo de cana, de ferro, com
que poderá levar os nazis a evita- aliados em trânsito para a África te da África. reconstrução da Espanha devastada três cilindros, acompanhada derem um ataque aliado de flanco do Norte. Também elas provavel- Uma semana, antes da ocupação pela guerra civil.
através da Espanha. As ferrovias e mente, cairiam em mãos dos alia- das colônias francesas o principal I A demissão do ex-ministro do Ex- um carro de quatro rolos. com
rodovias espenholas, dos Pirineus dos. jornal madrilefio, o "ABC", - de ter ior .c chefe da, Falange, foi inter- tolda.
.ao Sul da Espanha, são escassas e A atitude da Hespanha parece propriedade do sr. Luca de Tena, pret.ada na Espanha, como sendo Ver e tratar à rua Vitor Meimal conservadas e ao bitola é mais evolver ele uma neutralidade favo- atual embaixador no Chile, - de- consequência de divergências na

I reles 11 158 6 vs 3larga que a do resto da Europa. O rável ao Eixo para uma neutralida- clarou que os nazistas já haviam política interna, mais do que da pO-1
' .

abastecimento de um exército ale-: de mais estrita, que será mantida ganho a guerra e perguntava "por- lítica externa; apezar disso .a saída i _

mão na Espanha constituiria pro- segundo todas as probabilidades, a que razão as democracias não a�ei- do german�fil? �unhado do Ge�ler�1 i Enriquecem li custa dos judeusblema de dificil solução. A invasão menos que o território espanhol se- lavam o falo consumado". Porem, Franco, COIl1CldlLl com a tendõncia l
relâmpago da Espanha ainda pode- ja invadido. mesmo naquela época" não era essa da opinião a se libertar da influcn-I

-

rá ser a resposta de Hitler à of'en- A Espanha informou o Eixo, as- a opinião que prevale�ia entre.o po- cia do Eixo, t.ender;cia .essa, que LONDRES, (S. N. T.)siva aliada no Norte da Afr ica,e sim como as Nações Unidas, que ela vo espanhol e as pessoas bem inf'or- conta com 111lID tos simpatizantes no

I' Comunica a ATN que restamcolocaria os alemães a uma distan- aceitaria auxilio de qualquer das madas que "iam a maré da guerra exército e na igreja. _ ,. ind 200 judeus na prisão decia de menos de dois qoilômetros partes no caso em que suas bases mudar. I A propaganda alemã, nesses últi- 8 a
. .

de Gibraltar, principal base de marítimas ou aéreas fôssem ocupa- Os interesses econômicos da Es- mos dias, apresentou a Espanha' Ton-berg, na sua maioria mu-
abastecimento do Norte da África das pela, outra parte. pe.nha se acham ao lado das demo- como llIll país que mobiliza, suas Ilheres e crianças.e porta do Mediterrâneo. Os nazis Todos os dias, aumentam na im- cracias, apczar da ideologia totali-I fôrças contra os aliados, e algumas 1_ Descobi iu-se que os agentes:leriam então a oportunidade de pôr prensa, as informações de fonte tária dos .n:_eios of�ciais. A Espa,nha estações de rád.io continuam a tomar I

d: Ge t encarregados de Ie-em ação os grandes canhões cos- aliada, apezar da atitude, franca- tem precisao ele óleo combustível, a elefesa do EIXO. I
a U' s .apo _

teiros instalados por eles em terr i- Il1e�te fa.vor�vel ao Eixo, que, a�é material l�al:a. construção de estl:"a- AC!'C'dita-se q�1C a Espanha teme var os Judeu:_ pre�os, a.proveltório espanhol durante a últinia aqui se manifestava, tanto no rádio das, mr.qumurro para suas fer-rovias �.<; forças alemãs aquarteladas ao taram a ocasiao para enr tquecer,
guerra civil, com o fito especial de como na imprensa. c a�godão para a indústria. textil c! Norle dos, Piri_neus. A posição da Encont raram se perto de 80 milameaçar a base. naval de Gibraltar. Governantes da Espanha talvez sulfato de cobre para a agricultura.] Espanha e muito semelhante a da

I' p sse de algunsA Luftwaffe de Hitler operando a ainda não estejam convencidos de I assim como outras cousas que S0 I Turquia no outro extremo do Me- cruaeiros , na o

partir de aeródromos situados ape- que as democracias ganharão li póde obter nos" Estados Unidos. diterrâneo. dees.
nas a einco minutos de vôo de
"trocha histórica", tambem poderia
bombardear as docas e os navios
em Gibraltar.
A ocupação da Espanha pelos

alemães forçaria provavelmente a

esquadra britânica a deixar Gibral
tar e impediria aos navios aliados
tocarem naquele porto antes de
atingír o Norte da África. Além
disso, constituir-ia um desafio ao do- 1i_r&'õilR__�õliilnm_mwOlllllil"'M'_""=",,r__,,= 'fI!i'__s' ._minio britânico do Mediterrâneo
Ocidental. As 10 milhas do Estrei
to de Gibraltar ficar-iam vi rtual
mente intransitáveis para a nave
gação aliada, da mesma forma por
que a passagem marítima entre a
Sicília e a Tunísia, foi controlada
meses atrás, pela navegação do Ei
xo COlll bases na Sicília. As fôrças
e suprimentos aliados destinados à
Argélia e à Tunísia se veriam com
pelid.os a percorrer a via terrestre
através, do Marrocos Francês. O
porto de Casablanca se tomaria
provavelmente -a principal base de
abastecimentos aliada, não obstante
as 'comunicações com a costa Medi
terrânea (através do Marrocos), ca
recerem de grandes melhoramentos.

Os alemães ocupariam bases de
grande valor na costa espanhola do
Mediterrâneo, Barcelona, Valência,
em particular, possuem bons portos
para bases de submarinos. Na, costa
Oeste, os nazis teriam uma base es
tratégica em Vigo, sôbre o Atlânti
co, onde poderiam atacar as vias de
comunicação aliadas Com o Norte da
África. As Ilhas Baleares espanho
las, sob contrôle nazista, completariam virtualmente uma cadeia de
bases do Eixo desde a Espanha até
a Sicília. Apoiados nessas posições
- Espanha, Baleares, Sardenha,
Córsega e Sicilia - os submarinos
e a aviação nazistas tornariam
imensamente mais dificil e eventtlaJ
invasão do Sul da Europa pelosaliados.
A Espanha se acha a braços com

terrível carêneia de 111a.ntimentos e
a indústria espanhola ai'nda não se
levantou das devastações da guerra
civil. A solução do problema não
reside na pilhagem dos ma.ntimen
tos e dos produtos industriais es
panhóis. Além disso o sistema de
suprimento de Hitler se acharia' pe-

����:��li�n����lg�_::����;s[�e1�tti�
.

O b·lspo catoll·co da Soécl·a protes'talizar vagões franceses ou c"",uães,
.

por ser a bitola das ferrovias es· Rio, (Bureau Interestadual de Imprensa) - O bispopanholas mais larga que a dos ou- Johannes Muller, vigario apostó'ico da igreja católica romana,tros países europeus.A medi?a da represália aliada, no
na Suécia, dirigiu-se ao arcebispo Erling Eidem, chefe da Igre·

caso da lllvasão alemã através dos ja Luterana na Suécia, dando o seu a�ôio à recente denúncia
PiriP"?ua, incluiria certamente a das persaguições religiosas e de raça, que foi firmada por todosimediata' Invasão qo Marrocos es- os bispos' suecos em data de 3 de Dezembro.pa,nhol. A ocupaçãQ deste território
impediria Hitler de usá-lo como ba- O teor dêsse memorial foi divulgado em todas as igre-
se de operações a retaguarda das ias e também puclicado em todos os jornais da Suécia, sendo
fôrças aliadas no Norte da África. uma consequência das persegUlçoes aos judeus por parte dasSeria possível também a invasão da autoridades alemãs de ocupat'ão na Noruega e em outros paíEspanha pelas tropas americanas e ,..

britânicas, para manter os nazistas s_e:s=o:c:u:p:a:d:o:s:,=========================:..�!�. longe quanto possível de

Gibra,l-I'" I
As Ilhas Canárias, situadas na COMPANHIA DE SECiUROS cc SAGRES»linha de suprimento dos aliados, em

"

vol�a do Cabo da Bôa Esperança, Sub Agente
sen� provayelmente ocupada pelas L. ALMEIDA - Rua Vida I Ramos, 19Naçoes Um das. Suspeita-se que as ...:

constaute
Gihraltar'

Machado & (ia.

Crédito Mútuo Predial
Propiietérios: J. Moreira & (ia.

S de Fevereiro
Foi entregue aos prestemtstes Hiída e Ivaldo Brasil,

residentes em Flort-nój.otls, possuidoras
da eàderneta n. 12.751, contempladas no sorteio deé
de fevereiro de 19,t3, com o premio maior, em merca

dortas , no valor de Crs. $6.250,00,
4 de ibrU

Aqências e

Representações-

Mais um formidável sorteio realizaré a Crédito Mú
tuo Predial, DO dia 18 de Fevereiro (õa.Ieira),

com prêmios DO valor df'

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

de Ouro Preto n? 13.
................................................... a..

Consultas médicas g áus
_____�.o.u_tr.i_b.ll.iç.ã.o.m..p..n.s.�l..a.n.e.n.a.s..C.r....$.2•.0.0........
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 VOCE

C.lx. postal - 37
Ru .. João Pinto - !J

FLORIANÓPOLIS

Vende-se

INão hã mais casamento
na Europa

(Exclusividade do C. E. C, para O ESTADO).
A preocupação máxima dos dar à pátria o maior número

totalitários de reunir todas as. de filhos que a defendam. Com
fôrças e recursos .do continen-I preconceitos ou sem preconcei
te europeu para assegurar a tos, o dever das mulheres é ês
manutenção da guerra contra se e não póde deixar de ser
as democracias, fez dissolver cumprido. "A guerra não per
as bases das instituições que mite amabilidade às mulheres"
legislam a sociedade, a família, � outra frase de Goebbels. Atra-

..-

H propriedade e tudo que diga vés dessas considerações, con
respeito à vida da coletividade. cluímos que o nazismo extin
Em uma de suas orações, Goeb- gui'u a cerimônia- do casamento
bels, o chefe da propaganda. e atentou contra o sacramento

,I al emã afirmou: "não podemos máximo da Igreja Católica.
perder tempo e atenções com "Deixemos para os ingleses
detalhes que não são necessida- essas futilidades" acrescentou (l
de máxima da- nação. Hoje de-I chefe nazista. E são essas tutí
vemos viver uma vida de emer-: lidades que vencem. São os in
gência e aceitar todas as cir-: gleses ".futeis" que derrotam o
cunstâncias desse estado". A barbarismo e a corrupção dos
mulher precisa apressar-se em totalitários ...

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

nada pelo decreto-lei 4178, de 13/3/942.
Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL

CATARINENSE, que lhes prestará tod as as informações.
Rua João Pinto nO 18.

Florianópolis.157 14vs-4

CiABIHETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às II e das 14 às 18 horas

Rua Vitor M�íreI9�f 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velholll)

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

Entrega &, domicilio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Tenla a Bulgária desvencilhar-se do «eixo» Os homens da Eu�opaLondres - (B. W. S. para O ESTADO) - A Bulgária recusou- --::-----:-:----:--�� que eu conhecIse perentoriamente a satisfazer as exigências' alemães, para que lhe 1 -

fosse fornecido auxílio mais ativo, declara o correspondente do I Casa Beirão"Daily Sketck" em Angora, o qual acrescenta que se realizou recen- I Fábrica de artefatos
temente uma irnportatne conferência em Viena, entre o presidente de couro
do conselho búlgaro e o ministro de Estrangeiros do Reich, von Rib- Pastas de couro para
bentrop. colegiais (artigo "forte e

O assunto da conferência foi "uma participação mais ativa da barato), Cintos, Suspen-
eõrtos, Malas. etc.Bulgária no conflito". Entre os pedidos formulados por Ribbentrop Só na "CASA BEIRÃO"

figurava um segundo o qual a Bulgária deveria enviar para a frente Rua Tiradentes n? 3
oriental nove divisões de tropas búlgaras. O sr. Filov, presidente do

I -FloriaDópolis
conselho da Bulgária, ao que se sabe, respondeu com uma recusa Icompleta, baseada no pretexto de que os sentimentos anti-germâni-II_ }o .V�.-31

cos: no país, eram t�o �ortes, que qualquer concessão acarretaria as Caspa' LOÇÃO MARAVI-
mais graves consequenclas.· I LHOSÁ. r

'I•
AS FORçaS FALHAM•••

Quando as carnes diminuem e os

músculos se tomam flácidos resultam:
- debilidade - que conduz às doen-

ças. A EMULSÃO DE SCOTT - riquíssima em

vitaminas e cálcio - é alimento concentrado do
mais puro óleo de fígado de bacalhau - enrrí
quece o sangue, tonifica o organismo.

IM IJ lS�O DE
I

SI:OTT
g-�dIUi�

S I
- , a -

1-
JUIZO DE DIREITO DA P. VARA

Hailé e assre quer' participar DA COMARCA .oE _FLORIANóJ:'0LISEelital ele cttaçao ele herâeiro

da segunda Irente ? Doutor .Osmul1(�o �Vanderley (�aNóbrega, JUIZ de Drreíto da P. Vala
da Comarca de Florianópolis, Estado

JOSEPH ATKINSOH.--Exclusividade do C. E. C. para O ESTADO de Santa Catarina, na fórma da lei
etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal de citacão com o praso de sessen

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
mento de Amaro de Seixas Ribeiro;
e, tendo o inventariante Amaro de
Seixas Ribeiro descrito entre outros
herdeiros Henrique de Seixas Ribei
ro, residente na Capital Federal, pe- Nova Iorque. - O verdadeiro sob o domínio de Mussolini, o
lo presente cha�lO-o a comparecer I patriotismo consiste muitas ve- autentico demolidor de institui
neste JUIZO, por SI ou por seu pro- ma sítuação qtle e' ções e degenerador da socíeda-
curador bastante, para, no prazo de 60 zes .em ser u, ,. ,.

.

dias, a contar da data da publícação, nociva ao pais e crime e e traí- de. Lutando pela vitória da In-
falar aos termos do referido feito, ção, especialmente quando tal glaterra e aplaudindo os ata
sob pena de re�elia. E, para que che- situação afeta os interesses ques contra as cidades de mi-
gue ao co.nheclmento de �odos man- .' tã sociais e culturais da nha 'pátria, sou italiano mais
dou expedir o presente edital que se- CrIS aos,

_

rá afixado no lagar do costume e pu- humanidade. Nessa guerra, nao honesto e mais. patriota, porque
blicado na fórma da lei. Dado e passa- vejo a Itália, minha pátria, ve- o triunfo da causa britânica e
do nes�a cidade ?e Ii'Icr-ianópults, aos jo apenas o mundo. Como ho- dos aliados reverterá em bene-

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades dose dias do mes de março do alio 'dada-o sinto-me no de- fício do regime de que carece

L d de mil novecentos e quarenta e três. mem e Cl
. .

imita a Eu, Hygino LltiZ Gonzaga, Escrivão, ver de lutar pela relíoídade dos não só a Itália como todos os

Bane de (re'dlt P " I A i I o subscrevi. Selos a final. (Assina- meus semelhantes. E um ho- povos. Regime de justiça, de
. O O o..,u ar e gr (O a do) Osmundo Wanderley da Nóbrega. mem um cidadão um italiano paz e tranquilidade social, eco-

de Santa (aiartna JUb�����;;�toL�:ZP�OV;::GA n_a_-o_p_o_'d_e_s_er_f_a_V_O_�_áv_e_l_à_I_t_á_ll_ia_n_t_)m_ic_a_e_e_s_p_ir_i_tu_a_l_. _

o Escrivão Dec araçãORua TraJano n.O 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertllíeado C O R TUM E O infra assinado declara que nesta data foram revoga-

n. 1 em 20 de Setembro de 1938. . . . dos todos os direitos que tinha constituido como sua procuradora
Endereço telegráfico: BANCREPOLA �recfl�a:sle de um hoflclal, .ou Natália Fialho, considerando nulo e de nenhum efeito qualquer
CódiJlos usados: MASCOTTE la. a 28. adição meJO-O leia que ten a pratica 'ato por ela praticado.

FLORIANOPOLIS em descarnar couros. �aga-se João Pessôa, 18-3.9'l-3.
E!'\1PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES bom ordenado. Tratar a rua

-

Emprestimos - Descontos - Cobranças Conselheiro Mafra, 41.
150 10 v lo 160

e ordens da pagamento -----------------------

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a venda

df\� Apólíces do Estado de Pernembuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

'agl todos os coupons das apólices Federais e dos Estados Ide São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
Mantem carteira espectai para administração de prédios.

Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

c/c à disposição (retirada line) 2%
C/C Limitada 5%
C,fC A "iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procurecão para receber vencimentos em to
tlaA 8S Renartícões H'erlpi'flis. Bstaduaís e Muníotoats

Alexandría. - No primeiro

I
Abissinia para serem utilisados

dia dêsse ano de 1943, o famoso pela Grã-Bretanha. Em certo
e pitoresco Hailé Selassié, o trecho da mensagem diz Selas-
"negus" da Abissinia, chegou
por via aérea ao Cairo afim de
entregar ao embaixador inglês
no Egíto, a sua mensagem diri
gida à Inglaterra, e ao seu po
vo de todo o Império. O recon

quistador da Abissinia expres
sou seu desejo de participar da
2a. frente a ser brevemente
aberta em qualquer ponto da
costa européia e, ao mesmo

tempo, ofereceu todosos recur
sos de potencial humano da

sié: "A gratidão da Abissinia à
Inglaterra [ámais poderá ser
retribuida. O regresso aos nos
sol lares foi e é uma felicidade
que não pôde ser paga. A Grã
Bretanha tem nossa alma, nos
so espirito, nossa existência".
O sentimento empolgado do
,.

negus" pela Inglaterra é bem
semelhante ao de todos que
conhecem a conduta desse
grande país em relação ao di
reito dos povos e ao progresso
das nações.

CASA MISCELANEA. distribui- Prestigia o Govêrno e as
dora dos Rádios R. C. A. Victor, ! classes armadas, - ou serás
:VávuJas e Díscos. - Rua Traja- I um "quinta - colunista". (LI
110, 12. D. N.).

Emil Ludwig.--Exclusividade do C. E. (. para O ESTADO

próprio temperamento impul
sivo e anti-político. Kemal Ata
turk, o admirável estadista oto
mano, autor de tantas transfor
mações no seu país, digno de
consagração. LavaI, o homem
que deseja ser um Maquiavel e

que não consegue ocultar sua

escassez de integridade. Stalin,
o Iaconíco. Franco, o mais in
deciso de todos os seres huma
nos. E, para resumir, destaque
mos Churchill, o maior estadis
ta que talvez a Europa já pro
duziu, o mais enérgico, o mais
arrojado e valente. Represen
tante verdadeiro dos séculos de
trabalho, dedicação e cultura
que a Inglaterra deu ao mundo
em nome da civilização. Chur
chill, o Grande. Churchill, o

Herói. Churchill, o Salvador
dos homens!

Washington. - Dentre todos
os estudos que realizei na vida
e todas as leituras e experiên
cias da minha existência, nada
houve de mais importante e
fundamental do que os conhe
cimentos que travei no mundo
político europeu desses últimos
anos. Personalidades históricas
que identificam uma época re

pleta de crimes, VIClOS, ousa

dias, mistificações e também
hero ismos. Hitler, um desvai
rado, anormal, fixomaniaco, o

que têm de grandioso na sua
visão é produto de moléstia e

inspiração do mal. Mussolini,
homem inteligente e dotado de
bom coração, que nunca pen
sou galgar tanta importância.
Vaidoso e sensível às adula
ções, fracassou vítima de seu

-XAROPE-

TOSS
AJUDA A COMBATER A
lOS5i li. RE5f1UADOS

*
ross s6 PODE FAna BEM

OLEO DE PEIXE
COMPRA-SE QUALQuER QUANTIOADE A

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

TAMANCARIA BARREIROS

s

Rua Conseiheir.o Mafra, 41. Florianópolis
-

-

Não vejo a Itália,
a humanidade

vejo

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

teira diplomada) Atende na
Casa de Saúde S. Sebastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

Conde HICOLA FIOREHZI

Exclusividade do (. E. C. para O ESTADO

LEOHE VILLA
3 vs . 2

cinema Dara vocêUm

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.

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

D ARAUJO-oLHos, OUVIDOS
__l_o____ NARIZ, GARGANT ft.

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C i&. Peja manhã; das 10 às 12
onsu l�U: A' tarde das 3 à� 6

AUSENTE'--------------�---------

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialiste em

DOENÇAS DOS OLHeiS
Corso de Aperteíçoamento e Longa Prática no Rio de Janelro

ConsultAs Pela manhã: às terças, quintas e sabndos, das 10 ás 12
u horas: i\ tarde, diariamente, das 15 às IS horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo ao: i 467
Residência: Rua Presidente Coutinho. 2:1,

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ����1�a��o ����
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-tnterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do De-parlamcllto de Saúde

CLINICA MÉDICf\
Moléstias internas de adultos e cr iancas.

Consultório: Rua. Felipe Schmldt n. 38 - 'I'e l. 14:26
Resldeucta: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 'I'el. 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLlS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA Dd�etQJa;i�a��SP�:1
Picriani.lPolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro PreVI 5l
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de senhoras.
Fisioterapia: Díatermía, infra-vermelho e Ult ra-Vio l e ta.
CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Clínica médico.drúrgic8 espedali.zada de
OLHOS, OUVIDOS, t�ARIZ e GArgGANTA

Dr. SAVAS LACERDA
Bx-!ntern� do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOI;
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Hio) B dr. Pereira Gomes (5. Paulo)

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

Cons. RIJa Felipe Schmidt, 8, Fooe 1259
Consultas: das 15,30 às 18 horas

Residencia: ConselheIro Mafra, 77-FLORJANOPOLIS.
t&8TITUTO D� DIA6NUSTWU

CLINICO
Dr. Ojelma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Sulçal
Com prática n08 hospitais europeus
CHnlca médica em geral, pedIatria,
doença. do slstemll nervoso, apare.

lho genítc-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clfnlca com o
dr. Manoel de Aoreu Oampauarto
Silo Paulo). Especializado em, HI.
giene e Saúde Pública, pela Unlver
Ildade do Rio de Janeíro.

Gabinete de Raio X
Electroca rdiografia clinica

Metabolismo basal
�ondagem Duodenal

Oe blnete de írstoteraote
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rns Fernando Machado,'

Telefone 1.195

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão .

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

de senhoras.
CONSULTORIO:

Rua João pinto 7 sobrado
Dlarlamente das 15 às

l' horas,
RESID�NCIA:

Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

Fr ORTANOPOll';j

o bombardeio de Lorienl

Sensccional fotografia tirada no momento em que uma "Fortaleza Voadora" nor

te-americana descarregava suas bombas sobre o porto de Lorient, França, base
de submarinos nazistas, Os violentos e repetidos ataques diurnos dos bombardeiros
estadunidenses causaram enormes estragos às instalações militares e centros in-

dustriais alerriêíes. (Fóto do Inter Americano, para "O Estódo")

o
Vitamínas para os submersiveis.
Londres, (B.N.S.) - Comu

nicam da Noruega que os ale
mães r'equisitaram 4 000 tonela
das de óleo de figado bacalháu
necessarro para as suas tripu
lações de submarinos. Também
os italianos requisitaram óleo
de fígado de bacalhau para as:

suas tripulações de submar inos ,I
I Dr. Remigio

problema hospitalar
da Europa

Londres, (Interaliado) - A mães deliberadamente favore
Comissão Técnica Consultiva cem o contágio dessa moléstia,
Interaliada de Serviços Médi- utilisando-se de vários meios,
cos discutiu numa reunião rea- afim de conseguirem trabalha
lizada nesta capital os meios dores. Essa atitude nazista tem
pelos quais se devem solucio- provocado de tempo em tempo
nar os problemas imediatos dos acerbos protestos das organiza-

.

Londres, (S N.!.) - O anti
hospitais e maternidades da cões médicas alemães. go comandante em chefe do
Europa, logo depois da guerra.

>

A êsse respeito concordam os exército norueguês, general Ru-
A Comissão se compõe de

I
médicos aliados que é de máxi - ge, prisioneiro de guerra dos

médicos que representam ofi- ma necessidade preparar o ca-I alemães: f�oi enviado para um

cialmente cada um dos govêr- minho para a reeducação e ofe- campo em Thorn, no Este, de
nos aliados em Londres, os Es- recer aos médicos do continen- pois da fortificação de Knigs·
tados Unidos e o Império Brí- te sugestões para esta reeduca- tein, onde tinha sido internado
tânico. Durante a sessão sôbre ção. Espera-se que, oportuna- até agora.
() t.ratamento médico da tuber- mente" se farão irradiações es- ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;.

CUIO:\�::U�:: q:e L:H::�HI::Cia��::��:;:����s:::o I O DRDEAN���gÃ�UNIZ ISéd LONDRES F
- comunica a seus cl'íerr- ,

e e: - undo de reserva: superior tes e amigos que trans.
a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente- feriu seu consultório

L. ALMEIDA R, Vidal Ramos, 19 para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
do Farmácia '(Santo
Antônio"), onde conti·
nuará o dar consultas',
das 15 às 17 horas,

diàriamen te

Internado

Integralista não morre ...

Maceió, 20 (A. N.) -- Acabam de ser presos o engenheiro '

Luiz Leite Oiticica e os srs. Carloman Carneiro e Pedro Alves, anti- ,.Io1o-r.:4-----------v""'_-S
gos chefes da Ação Integralista neste Estado, acusados de haverem
realizado, há diasv-o enterramento de um ex-correligionário, segun- (ASA Dt MORADIA
do o ritual integralista. O engenheiro Oiticica pronunciou, nessa Aluga-se urna, àrua Bocaiuva

ocasião, no cemitério de Jaraguá, um discurso que concluiu com as bn· 212�, com 5áquartfo�, 3 salas,
, ",' _.. an lelro com gua na e quen-

segumtes palavras: um mtegralista nao morre . te, garage, etc Tratar no Largo
rÓ»

Em virtude das deli�ências. que es�ão sendo realizadas pela, P?-I Fagundes, n , lO.
lícia, foram presos tambem LUIz MedeIros, Eudes Coelho e MarcJo I

212 10 vs alt.-']'
Costa. As investigações prosseguem, sendo aguardadas novas pri-II Comprai na CP SA MISCE,
sôes. LÁNEA é saber economizar:

CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
(leral

ICONSULTORia:
Rua Felipe Schmidt=-Edltl
elo Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA·
A v. Hercillo Luz, 186

- Phone: 1392 -

�------_.---------------
DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1%05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas, - Moléstias:

I
Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante-

..----------...------
14

.
As autoridades responsãveís pela A Estatísttca Míli';ar, destinada ""afiel execução das Estatísticas Mili· facilitar a preparação rápida, e tãolares podem exigir, sempre que hon- das da Nação, exige que todos 05

ver dúvida quanto à veracidade d. perfeita quanto possivel, do apare.qualquer informação, que cada In- lhamento material das fôrcas arma

fo!m�nte p�ove Q q,ue declarou. A brasileiros lhe prestem cooperação,�a-fe constItue crime contra a II&- Subtrair-lhe apôío é trabalhar con
cnrança nacional. (D, E. M.). tra o Brasil em guerra. (D. E. M.),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr fi Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa ·de Saúde São Sebastião. Formado na

faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundo Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Charité de Barlhn (Serviço do Prof.
Sauerbruch) 9 nas clínicas dos Profs. Konietzml. de Hamburgo. e Schmieden.
de Franlifort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso.
figado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. nrostata e bexiga.
hérnias. hídrecele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
É encontrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na Casa de
Sa.,Í:Ide São Sebastião. te!. !.iS? Das 15 às 18 da tard�, ii Rua Fernando
MachadiJ. leB. !!iS. Resldenclil: Rua Duarte Scnutel n° 2. Tel. 1159

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

Esteves a bordo do ITAGIBA qucndo
êsse . vapor foi torpedeadoUm vespertino cartoca este- os sentimentos de medo ou ca-

ve em Deodoro, onde se acha por que passei, depois do sa- vardia. Noto em meus cornpa
acantonado o Regimento de Ar- crifício de muitos brasileiros, nheiros índices de coragem, in
tilharia Anti-Aérea, alí enC011- eu encaro a guerra como uma trepidez e bravura. A causa do
trando.i.nas fileiras, a Wilson necessidade imperiosa. Brasil é uma causa sagrada e

Goulart da Fonseca, que viaja- - E há entusiasmo geral nas simpática. Todos nós estamos
va a bordo do vapor "Itagiba", fileiras? dispostos a lutar ardorosarnen
afundado em águas brasileiras . - Há muito. A caserna en- te contra os nossos agresso-
por um torpedo naZi-fascista., sina

o homem a afastar de si res".
,._

Reservista do Exército, fôra
Wilson convocado em junho do
ano passado para o serviço ati
vo, tendo embarcado juntamen
te com outros companheiros, a

1,3 de agosto, a bordo do "rtagi-.'ba", com destino ao norte do
país.
Com a devida permissão do

sub-comandante elo Regimento
de Artilharia Antiaérea, o re

porter palestrou demorada111en-1te com o jovem soldado, ao qual
. está confiada uma das impor-
tantes tarefas na bateria de

I

projetores. Inicialmente, 'Vil
son da Fonseca disse:

- Quando eu fui convocado.
o Brasil ainda não se encontra
va em guerra. Mas, ao ingres-]
sal' nas fileiras para o serviço Ido' Exército, eu o fiz com satis
fação e alegria. .. Deixei o Rio
com a firme disposição de cum

prir, em qualquer ponto do ter
ritório nacional, os meus deve
res de soldado.

- E o torpedeamento ?
- O torpedeamento foi um

fato inesperado de dolorosas
consequências, COIÍ10 toda gen
te sabe. Verificou-se no dia 17
em plena manhã, às 10,50 ho
ras, quando o "Itagiba" já se

aproximava da capital baiana.
Eu estava no "bufet" quando
fui surpreendido pelo estampi
do. Imediatamente fomos in-

-

formados de que o navio tinha
sido torpedeado, iniciando-se
os trabalhos de lançamento das
baleeiras ao mar. O ambiente a

bordo foi de indescritivel agi
tação. O estampido foi violento
e quando o navio principiou a

afundar, inúmeros passageiros
atiraram-se ao mar. Sómente
não houve maior número de
mortes porque, felizmente, o

navio levou uns oito a dez mi
nutos para desaparecer de todo
na profundidade do oceano. A
minha luta contra as ondas foi
titânica. Defendendo a minha
vida com os próprios braços, eu
via inúmeros outros compa
nheiros desfalecendo. Havia
gritos, pedidos angustiados de
socorro. O espetáculo a que as

sisti foi horirvel e jamais se apa
gará de minha imaginação. Na
dei muito até que galguei uma
das baleeiras. Estava extenua
do e pairava ainda o receio de
sermos metralhados pelos bru
tais agressores. Finalmente um
iate veio em nosso socorro. Foi
a nossa salvação, pois era mui-
to incerto que os náufragos pu- � ..
dessem conduzir a baleeira até
a praia. Todos nós - uns cin
quenta - estavamos abatidos
pelo golpe e, de tanto lutar,
perdíamos as forças rapida
mente.

- E de toda essa tragédia,
J que ficou em sua alma de mais
vivo?

- Foi, sem dúvida, a sensa

ção perfeita de que a nossa ho
ra final havia chegado. Como
soldado, tive pena. Se estives
semos num campo de batalha,
saberíamos arrostar a morte
com desassombro. Mas, o que
sobretudo nos revolta era o fa
to de sermos assim destruidos,
covardemente e traiçoeiramen
te. Todos nós erarnos então
simples criaturas indefesas.,.

- E agora?
- Agora, sirvo com maior

prazer ainda ao Exército e à
,Pátria. Depois dos sofrimentos

� a alegria em pessoa! Sempre de bom
humor, tratavel. .. Memória clara, prontamente
alerta, sempre tem as lições na "ponta da
língua". E o "crock" dos jogos do colégio ...
E, depois de tudo isso. ainda come de tudo!
Desconhece dieta, desconhece "não pode",
nãoé "do contra" pcrcue conhece o regime ENOl

o

Há molestares de diversas fontes
originados por excessos de toxinas
no organismo, o que causa prisão
de ventre, enxaquecas, enjôos, etc.
E isso. tudo torna as pessôas inape
tentes, de mau humor, intrataveis.
O regime ENO - o uso contínuo, ao
levantar e ao deitar, de um laxante
suave e seguro como 0"5al de Fructa"
ENO, evita essa intoxicação do orga
nismo. ENO pode sertomado em qual
quer idade. Não há contra indicação.

IISAL DE FRUCTAII

IENO70 ANOS DE FAMA MUNDIAL

LAXANTE SUAVE. ANTIÁCIDO EFICAZ. MELHOR ALCALlNIZANTE

N
-

I ... -, -

I
Não tenhas dúvida em ãe

a mais comp e.a mlserlft nuneíar um "quinta.coluna�,
. ....

d
- por mais que pa),'eça teu aml·

e a espera a pensa0 I
go; não merece tua estima um

Rio (Pelo correio) - Caetano Mendes da Silva, cozinheiro traidor da Pátria. (L. D. N.).
dos carros-restaurantes da Central do Brasil, há tempos foi
dado como incapaz para o trabalho, em virtude de ser portador
de moléstia contagiosa. Afastado da sua profissão, tratou de
conseguir a pensão a que tem direito requerendo, de acôrdo
com a lei, submetendo-se aos exames necessários. Entretanto,
até a presente data, o seu caso não foi resolvido, estando Caeta
no e seus filhos a passar as maiores privações.

Ilugam-se Três CSSS8 à
B rua Cambo-
riú B/O; contando cada uma
dois pavimentos, tendo cada
casa 5 quartos, sala de jan
tar, sala de visita, gsrage,
quintal, galinheiro, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa; instalações de
radio e telefone em butídas ,

etc. 'I'ratsr com o proprie
tária, Dr. Agripa de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
n- 24, Consultório médico.
Telefone n° - 1405.

�����������������_�������__
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THE LONDON ASSURANCE
e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

•••••••.•••..•.••....•....-.....•••••

i SE�AS i: padrões maravilhosos. finíssimo «rccbcmento das melhores :
ii fábricas do país, são encontradas nos bolcões da i
: Da SANTA BOS& :$ Diariamente recebemos novldaces •

: RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 :...••.••••..••••••••••..�.•.••••.....

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONiCOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC,
T09ICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido,. OIPaupcrlldol,
E'lJotado" Anêmicos, Mã.,
que crlem MlgroJ, Criençll
raquíticI,. receberão I toni-
ficlção g.,,,,' do orglnilmo

com o

Sa nuue n 01
Llc. D.N.S.P. _no 199, de 1921

LEIA ISTO
:.f.

O ESTóMAGO E OS NERVOS

Em uma reunião anual da As
sociação de Psicólogos dos Estados
Unidos, foram apresentadas provas·
que vieram corroborar a teoria de
que a acidez do estômago provem
da ansiedade, do ressentimento, da
ira e de outras emoções desagradá
veis. E, consequentemente, que a

tranquilidade de espírito é mais
eficaz do que os bromuretos, o bi
carbonato de sodio, o hidróxido de
rnagnesio etc., para curar esse mal
que, em certos casos, pode degene
rar em úlcera. gástr ica. Havia já
bastante tempo que os psicólogos
Vinham fazendo experiencias sobre
o assunto. Mas as experienc:ias rea

zadas conjuntamente pelos douto
res Bela Mitelman, neurologista e

alienista do "Püst Graduated Hos
pital", de Nova York, e Haroldo
G. Wolf, do. Departamento de Ln
vestigações Cientificas do Colégio
de Medicina da Universidade de
Cornell, deram resultados que não
deixam lugar para dúvidas.

.

o ALFABETO EGIPCIO
Os egipcios já possuíam o seu

alfabeto há muito mais de 3 mil
anos da éra cristã. Não continha
vogais, embora pronunciassem
palavras com essas letras, corno
nós, hoje em dia. A diferença está
em que eles não podiam represen
tá-las por escr-ito, Ao invés de le
tras, os sons eram representados
por figuras ou simbolos, no refe
rido alfabeto.
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ExposiçãoNo salão de honra da Assoe, Cata
rinense de Imprensa acha-se aberta
à visitação pública a exposição dos
pintores SobragiI Gomes Carôllo e

Er1y Gomc·s Carôllo ( seu filho).
São poucas dezenas de telas, po

r óm, variudas nos assuntos e, às ve
zes, na "maneira ", revelando múl
tiplos recursos de técn ic.i pessoal,
e nas quais as côres brincam num
prazciroso calidoscópio.
Nada de academismo hirto e de

lambido; r-ada de modemrsmos LI,\'
rolados. 'Lalvez cerla 'modernice"
temper-amental, num 011 noutro qua
dro. Em geral, a, revelação palpável
de uma s.ensihilidade que se pertur
hn ante o profundo misU'rio da j)'l.l
sagern. Porque e na paisagem
que primnrn as qualidades dêsses
do is ar-tistas.
A exposição têm sido visitadissi

ma e já muitos quadros foram ad
quiridos.
Encerrando esta notícia. transcre- impressão de Gainsborough. Jmpres

vemos o que, a respeito de Sobragíl sões de profunda emoção, objetiva-]
Gomes Carôllo, escreveu r. sr. J. L. (las com plJ>cessos rápidos e brus-I-----.:..----------"-------------·----------'-'--------."..de Villeroy França, no Rio de Janei- J coso CarôlIo não usa' pinceis. Tra-
1'0:

I
balha com tubos e com espátulas /'"Na pintura de Carôllo predomi- e todos os toques humanos das suas

na a côr. Dentro dos seus olhos há telas profundamente humanas são
o verde, em todas as nuances das dados com o dedo. Carôllo pintacampinas gaúchas e na sua paleta paisagens, mas o que na realidade
êsse verde se multiplica na gama de resolve e a saudade imensa que lhe
côres que lhe permite realizar, por baila dentro dos olhos, dentro do
processos próprios, as mais belas coração, dentro de todos os senti
expressões de pintura do Brasil. O dos".

RIO, (Do COl r jspondente Especial Amorim Perge, por Via aérea) - O cliché acima:
fixa aspectos do desembarque do Irfinistro Nlarcondes Filho, no Pará, vendo se, no da
esquerda, abreçenda., com orezer , como disse, pela orimeira vez, e em plena atividede

no govêrno do Estado, o interventor Magalhães Barata

o esforç� alemão
Moscou, 20 (R.) esforço

alemão para abrir passagem a-
través do Donetz interior au
mentou nas últimas 24 horas".
sendo grandes as massas de"
tanques lançadas à luta pelos-
nazistas. Esse esforço só pode·
ser equiparado ao que os invaso
res realizaram contra Voronezh e

Estalingrado.

de pinturaamor da paisagem se manifesta no
tom nostálgico das suas telas. Há
sempre alguma coisa como que ve
lando a luz e, no entanto, há sol, e
muito sol, nas suas criações, É um
sol tranquilo, sereno, que delimita
silhuetas no horizonte e que funde. inum escalão suave de côr es, o céu re a terra, a praça e o mar, a

maU-Itanha e a nuvem. É o verde o seu.
valor fundamental. Não o dispensa í
para coisa alguma. Há verde na pai- r
sagem. Há verde no céu, no mar, I,na terra" na olaria, nas fisionomias

Ihumanas, em toda a parte impera, Icomo a linha mesLra das côres, co- I
mo o ponto de partida do seu colo-lrido. Seu método de realizar e de Ium nervosismo incrível. Lembra, fi Iúltima fase de Vanghogh em sua agi-Itação e, dentro ele um contraste pro- i
fundo, a serenidade das cenas, ai
monocromia dominante, nos dá a!

Um cinema para.. você

que sejam possíveis novas elei- mocrátíca francesa.
ções, depois da libertacão da Desej aso de deixar o povo
metrópole. As palavras

-

"Repú- francês como único senhor do
blica Francesa" reaparecerão seu destino, o chefe militar es
nos documentos oficiais, fícan- pera fazer respeitar êsses prín
do restabelecida nas decisões da I cípíos que o próprio povo ado
justiça a seguinte fórmula exe- tára.
cutória: "em nome do povo, a O restabelecimento da sobe
República Francesa determina, rania nacional acompanha o da
etc. ". liberdade individual. E' a Repú-
Assim, o general Giraud ates- blica que, em nome do povo, re

ta seu propósito de manter a inicia o combate pela sua liber
continuidade da tradição de- tação".

Guerra aos preços allos

Contra os patriotas
Genebra, 20 (R.) -A Guarda,

MoveI francesa está apertando,
No Mediterrâneo o cerco em torno dos patriotas-

Londres, 20 (R.) _ O AI- que se reuniram nas montanhas',
mirantado informa que 2 da Alta Savoia,
submarinos ingleses, no Me- *.

diterrâneo, afundaram 4 Satisfeito o gral. Noguês
navios de abastecimentos, Argel, 20 (R.) - A radio de
I navio petroleiro e 1 na- Marrocos transmitiu as decla-
via auxiliar do inmigo. rações do gral. Noguês à cerca

da recente proclámação do gral e
Giraud. Disse o gral. Nogués
que essa proclamação é de
grandíssimo valor para o futu
ro da França e para a umao
do Império Francês sob a fôr
ma republicana.
__.....- ...........-.-.-_-........-.-.-••_-..-..-.-•••'W ..

o sr. A. Eden
Nova Iorque, 20 (R.)

Pcccederrte de Washington,
ch sqou a esta· cidade o sr.

Anthony Eden.
«<

Rumo a Gabes
Argel, 20 (R.) - As tro

pas americanas, ultrapas
sando El Guettar, avançam
sobre o porto de Gabes (Tu.
nísia).

Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços
cuja resistência é assim desfeita, a

alto.

•

A 10 mts. do sólo
Melburne, 20 (R.) - A

viões norte americanos vol
taram a atacar a base ja
ponesa de Salamaua. de 10
metros apenas acima do
sólo.

sempre triunfante, oferece à sua distinta freguesia
a oportunidade de COMPRAR BARATO todos os

artigos a preços remarcados em bases
nunca vistas! Aproveitem!

CASA

Felipe

NATAL
•

Schmidt,

10 mil dólares
I Zurique, 20 (R.) - Ará.
dia de Berlim' anunciou que
o nú;tj!cio apostólico em HeI
sínquia já entregou ao

presidente da Finlândia a

quantia· de 10 mil dólares,
enviada pelo papa Pio XII
para minorar as privações
das crianças daquele país.

:ti

Na Alsácia
Zurique, 20 (R.) ,_ Os ale

mães condenaram à morte 3
alsacianos. qualiticados de "in
telectuais", como promotores
de um «movimento de rebelião».
Catorze -. outras pessoas toram
presas como "cúmplices".

,.

Chaves
Será gratificada a pessoa que"

tendo achado um chaveiro de:
couro com 4 chaves, tiver a,

gentileza de entregá lo na re

dação do ESTADO.
3 v-L

mente.

A FRANca SERA' SEMPRE DEMOCRftTlCALondres, 20 (R.) - A agên
cia francesa da Afri'Ca comu
nica:
"Os atos seguiram-se imedia

tamente às palavras. Três dias
depois de seu sensacional dis
curso, o general Giraud fez pu
blicar no jornal .oficial várias
decisões - aliás datadas de 14
de março - aplicando os prín
cípíos que anunciou domingo
pára o mundo inteiro.
As decisões tomadas repousa

vam em duas ordens de consi
derações:

1 - De acordo com as popu-
lações e como depositários dos
poderes da República em cada
um dos países da Africa fran
cesa, os representantes da Fran
ça na Algéria, em Marrocos, na
Africa Oriental francesa e na
Tunísia, não ocupada, investi
ram o general Giraud em fun
ções por cujo exercício respon
derá 'perante o govêrno que o
povo francês escolher depois de
sua libertação. Enquanto isso,
Giraud, agindo na qualidade de
servidor desse povo, deverá as
segurar o respeito aos territó
rios, aos direitos e interêsse da
França na mesma amplitude
anterior, a 22 de junho de 1940.
A legislação posterior a esta da
ta foi considerada sem funda
mento legitimo, porque elabo
rada sob a pressão do inimigo.2 - O estado de fato, resul
tante dessa organização, exigecertas adaptações progressivas.
Assim, à exceção dos textos de
caráter discriminativo ou arbi
trário, que são objetos de deci
sões imediatas, as regras esta
belecidas pela legislação refe
rida são provisoriamente váli
das. Examínadas por uma co
missão nomeada pelo general
Gíraud, serão derrogadas den
tro do prazo de 2 meses, ou em
caso contrário, definitivamente
válidas. As situações adquiridas
e .os julgamentos proferidos
posteriormente a 22 de junho de
1940 são válidos. São, ao con
trário, imediatamente anuladas
todas as dtsposíções especiaissobre os [udeus - sendo resta-
-belecída a igualdade entre os
indígenas, os judeus e os muçul
manos em matéria de direito à
cidadania francesa. Serão igual
mente reinvestidos ou reinte
grados os titulares de mandatos
ou funções afastados por per
tencerem a sociedades secretas.
Tambem cessará a suspensãodas assernbléías eleitas, sendo Iseus poderes prolongados até,

20

Os franceses do general Leclerc

Represe nlante
Aumente suas Rendas

Brazzaville, 20 (Reuters) - o
rádio desta capital divulgou o
comunicado anunciando que as
tropas francesas do general Le
clere, que haviam feito a tra
vessia do saara para reunir-se
ao 8° exército, infligiram sérias
perdas a Rommel, quando êste
os atacou da linha Mareth, em
Kar Rhilane, a 10 de março. O
comunicada acrescen ta: "Foi
esta a primeira vez, desde o ver-

30 v. alto 1

gonhoso armisticio de 1940, que
as forças do território do Tehad
estiveram em contacto com o
odioso inimigo. Estas forças
sentem-se orgulhosas por te
rem entrado em luta com as
chamadas tropas invencíveis
alemãs. Desde junho de 1940, as
forças da França Combatente
na Africa vinham esperando
pacientemente por êste mo
mento".

Caíu Bielgorod ?
Estocolmo. 20 (R.) - A rá

dio de Berlim anunciou a ocu

pação da cidade russa de Biel
gorod, pelos alemães, a 80 kms,
a nordeste de Carcove.

Clfnlca médlco-clr6rglca do
DR. SAULO RAMOS
Especialista em molésUa8 .,..

enhoraa - PariOs.
ALTA CmURGIA ABDOMINAL: -
tGmago, vesfcula, útero, OV4rlOll, �apêndice, tumores, etc. - CffiURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnlaa,
hldrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e eperaeão de Hemorroldes e vario
zes - Fracturas: aparelhos de g4l88O.
Opéra noa Hspltals de Florian6pou..
Praça Pereíra e Oliveira. 10 -

Fone. 1009
Horãrlo: Das 14 às 16 horas, cUarla·

Foi restituída
Foi restituida à srita. Ire

ne Oliveira a cédula (de
Cr. $10,00), achada por ela
e depositada nesta redaçao�
visto não ter aparecido quem,
a reclamasse.

DACTILÓGRAFA - CORRESPONDENTE
Precisa-se de uma, com perfeita prática. - Referências

MACHADOe pretensões em carta de próprio punho I par a
& CIA. - Caixa Postal, 37 - Florianópolis,
IN' 159 5 vs • .4

pela venda de produtos de grande consumo e fá
cil colocação com boa comissão. Peça com urgência ín
formações e Mostruário 8 crédito na mais antiga e mais

moderna Fábrica de Folhinhas,
FORTUNA-ex. Postal 1943-São Paulo

Damos adiantamento de Comissões
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