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500 ação
LONDRES, 22 (U. P.) SABE·SE QUE OS ALEMÃES POSSUEM 500 SUBMARINOS OPERANDO NO ATLÂNTICO E NO
�rnDITERRÂNEO, ISOtADAMENTE ou EM GRUPOS. SALIENTA·SE QUE NA GUERRA MUNDIAL PASSADA OS GERMÃNI ..
COS POSSUIÁM APENAS 200 SUBMERSIVEIS. OS OBSERVADORES BEM INFORMADOS LONDRINOS SÃO DE OPINIÃO
QUE A GUERRA SUBMARINA AINDA NÃO CHEGOU AO SEU PONTO MAXIMO E DEVERA. AUMENTAR DE INTENSIDADE

NOS PRóXIMOS MESES.

submarinos 8111

o «Dia do Brasil»
Nova Iorque, 22 (U, P.) - O

cônsul geral brasileiro Oscar Ca
reira falará hoje na tribuna do
"Town Hall". Neste dia, em que
se comemora o "Dia do Brasil",
deverão também usar da palavra
a senhora Inez Araujo, educadora

Ibrasileira, que dissertará sobre as

mulheres brasileiras, e a senhorita
Marionobel Smith, de Nova Ior-]
que, sobre a arte no Brasil. I

PàbriclÍ;i de material
bélico

Rio, 22 (C. P.) - Um telegra
ma de Limeira, São Paulo, diz
que, dentro de dois meses, deve
rá estar concluída, naquela cida
de, a instalação da fábrica de ma

terial bélico, que um grupo de in
dustriais paulistas organizou alí.
A nova indústria fabricará, entre
outras peças, projéteis e grana
das anti-aéreas.

Cabelos braneos f
MARAVILHOSA 1

o

u�çÃO
Flagrante fotográfico da assinatura dos acordos que ampliam o crédito do Brasil nos

EE. UU.. vendo se, da esquerda para a direita, os srs. Valentim Bouças, Guilherme
Guinle, Warren Pierson, assinando-os, Ministro Osvaldo Aranha e Ministro Souza Costa.
Rio, (Do Correspondente Especial Carvalho, representando a Companhia lares', previamente ajustado 9 decorrente

Amorim Parga, (via aérea) - Realizou- Siderúrgica Nacional, Valentim. Bouças e do acordo básico do aço brasileiro, can
se no gabinete do Minitsro da Fazenda I Epam ímondae do Vale, da comissão de clu índo em setembro de 1940, entre os
a cerimônia da assinatura dos atos rela- j controle dos acordos de Washíngton, srs, Jesse Jones, adm Inístr'ador do em- Comandante
tívos ao financiamento do material ne- Israél Pinheiro, Major Púnaro Bley e préstimo feder-al e secretário de cornér- do ({Richelieu»)cessário ao rea.parelhamerrto da estrada Robert West, da Compauhta Vale do Rio cio elos EE. UU., e Guilherme Guinle,
de ferro Vitória-Minas e das minas de Vi- Doce, Santos Filho, diretor da Carteira presidente ela Companhia Siderúrgica Na- Washington, 22 (U. P.) - O
tória, com a companhia do Vale do Rio de Câmbio do Banco elo Brasil, Walter cíonat. "Numa época em que as nccessí- vice-almirante Raymond Fer
Doce. Trata-se de uma operação conse- Sarmanho, conselheiro comercial elo Bra- dades das frentes de combates estão exi- nard, comandante do couraça
quente do acõrdo. Washirigton, que agora sil em Wash ington, outras persona líde- g ímdo o máximo de produção e energ ín, do francês "Richelieu", depoisvem de ser firmada pelo SI'. Warren Píer- des, jornalistas, etc. êste novo crédito, acentua a nota, eví de sua visitá ao presidenteson, presidente do lmport & Export A propósito dos atos econômicos fir- dencia ctaraments o reconheclmen to, pelo
Barik, na importância de quatorze mi- mados no Ga.JJi'nete elo Mlntstro da Fazen- govérno dos EE. UU., da ímportâncla Roosevelt, declarou que ígno
lhões de dólares, que o Brasil pagará, da a embaixada dos EE. UU. distribuiu funelamental elo programa .siderúrg íco ra se as suas unidades de guer
exclusivamente, com a porcentagem de uma nota a imprensa, dizendo que o ::I1i' estabelecido pelo presidente Vargas, para ra francesas, que se encontram
quinze por cento elo preço "fob" do mi- nístro do Exterior elo Brasil e o Ernba í- Jndustrta ltzacão elo Brasil e sua part'cl- na Martiníca, se unirão à suanério entregue no porto ele Vitória, sen- xador elos EE. UU. testemunharam a as- pação na guerra".
do o prazo do acôrdo, ixaelo em vinte sínatura dos mesmos, salientando, ai nela, A nota faz referência, também, ao se- Divisão, ou se, de alguma ou�
anos, estendido para vinte e cinco, aten- tratar-se ele dois atos econômicos ele ex- gurido ato, salientanelo, a propósito, que tra forma, cooperarão com as
dendo a situação atual. Ficou assentado, traord1nária importância para o desen- a execução do programa pat-a expor-tação Nações Unidas.
também, com a Companhia Siderúrgica v_?lviménto inelustri�l elo Brasil. e o e'-I ele .mÍl2ério. de Pr-e siden te Vargas tornar- O vice-almirante visitou oNacional, o aumento do crédito aberto forço de guerra conjunto elos dOIS pa íses. se-a -n ao somente uma contribuição alta- presidente Roosevelt para ofer-pelo Export Import Bank de vinte cinco Foram concluidos, acentua ainda a nota, mente im.portante para o esforço de �

milhões de dólares, para quarenta e cín- depo ís de várias semanas ele negociações, guerra das Nações Unielas, como também tar-lhe unla miniatura do "Ri
co milhões. conduzidas num ambiente de maior cor- um granele passo para o aproveitamento chilieu", construida por ele-
Estiveram presentes ao ato além dos dialidaele, entre o Ministro ela Fazenela elas riquezas do Estado de Minas. mentos da tripulação.srs. Sousa Costa e Warren Píerson o Ml- do Brasil, de um lado, e o sr. Warren .

nístro Osvaldo Aranha ° Embaixador Jef- ,Pierson, do outro, estipulando o primeiro
ferson Caffery 9 Embai�ador Leão Ve- ;désses atos um novo crédito de vinte mi- NO INVERNO
loso, os srs. Walter Donn ély, conselheiro lhões de dólares para construção .Ia
de assuntos econômicos da embaixada usina de Volta Redon.da, adicional de um
dos EE. UU., Guilherme Guinle e Daniel crédito ele vinte e cinco milhões de dó-

-(

Vai ser evacuada uma
cidade rumena

Londres, 22 (U. P.) - A rá
dio-emissora de Moscou anun

cia que os rumenos estão se

preparando para abandonar a

cidade de Caesti, acrescentan
do que já se está efetuando o

registo dos habitantes. Os pri
meiros a serem evacuados se

rão os que não têm ocupação
definida.

J

Um pombo «Reulers»
Tunisia Central, 22 (De David

Gro.wn, correspondente especial da
Reuters) - Um pombo chamado
"Yank" foi o. portador das notícias
do exterior, fornecendo para o. mun
do exterior, ofrriecendo à Reuters,
quasi decorrido um século, os seus
métodos originais de transmissão
de notícias. Esta ave fez o. trajeto
de Gafsa ao seu pombal na estação.
terminal de Telégrafo. no. espaço
de 115 minutos, tendo voado atra
vés de atmosfera tempestuosa.

O pombo em questão deixou para
traz out.ra ave rival, portadora de
notícias de outros correspondentes
aliados, por uma diferença de 40
minutos. Escrevi um breve . bole
tim anunciando. a entrada dos nor
te-americanos naquela cidade, sô
bre um mata-borrão apoiado nos

joelho.s e ajoelhados na areíg, num
posto de comando. avançado da di
visão atacante - poucas milhas
fora da cidade. Apenas dez mínu
os depois o posto de comando foí
mudado. para o. próprio subúrbio da
oídade, enquanto. eu seguia para
Gafsa.

Comprai na C} SA MISCE
f.ÂNEA p c:aher economizar'
,_-_-_-_-_-_---.-_-_-_-_-_-_-_-.-_-_-_-_-_-.-_-_-."

Dr. Saulo Ramos reabriu
.sua clínica, dando consultas
das 10 às 12 e das 1ft às 16
horas, diáriamente.
Praça Pereira e Oliveira

D' 10.
-- -

.

Escassês Ije artigos
telefônicos

Rio, 22 (E.) - De acordo
com recente circular o mUlIS
tro da Viação, o Departamento
dos Correios e Telégrafos de
cidiu não mais fazer instala
ções de telefones oficiais, sal
yo as que se relacionarem com
a segurança nacional. Essa
providência foi determinada
em vista de se tornarem cada
vez mais escassos os artigos de
im.portação. I

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Tinha um escravo!
Corpus Christy, Texas, 20

(U. P.) - Pela prrmeíra vez,
depois da promulgação da lei
que aboliu a escravidão nos
Estados Unidos, foi condenada
uma mulher por ter um negro
como escravo. Susse Skrobar
cyzk foi sentenciada pelos tri
bunais de justiça a dois· anos
de prisão, e seu pai, Alex Skro
barcyzk, a quatro anos, por fa
zer trabalhar em sua granja,
como escravo, o negro Alfred
Irwin, de 48 anos de idade.

Restri<ão das viag.ns
de avião

Rio, 22 (" Estado") - Se
gundo se noticia, cogita-se
de restringir as viagens de
avião em face do estado de
guerra. Para tanto, em princí
pio, deveria ser estabelecido
que os particulares, por con

veniência meramente pessoal,
não deverão utilizar-se do
transporte aéreo mesmo quan
do em território nacional. Al
guns funcionários já estariam
encarregados de examinar a

questão, baseando-se nos estu
dos norte-americanos referen
tes ao assunto.

próximo

A MODELAR apresentará
paraúltimos criações da Moda

Senhoras, Cavalheiros e Crian�as
e por preços

SENSACIONALMENTE BAIXOS I
..,.",..._..-.-_-_._-_-_-..•.•-_-_._,._. .-_-.._-_-_-_-....._-.-..-.-..-....._-_-.-..•-_._-..-_-_.•.•.",._._-_. ..-..-

Epidemio de difiteriaLondres, 22 (R.) - Informações aqui chegadas do continen
te europeu adiantam que está grassando séria epidemia de difteria
na Alemanha e que foram tomadas precauções' em todas as frontei
ras.
I.

«8etulio Vargas é presidente da Repú
blica; Plínio Salgado é chefe Nacional»

Rio,22 (E.) - Os jornais comentam o telegrama de Ma.
ceió, que diz do fato de alguns integralistas, no momento da

i enterro de um companheiro, naquela capital, terem feito na
cemitério uma manifestação fascista, que causou ali muita
sensação. i

O engenheiro e bacharel Luiz Leite Oiticica, antigo chefe
provincial da extinta Ação Inteqralista, é natural de Minas
Gerais, conta 58 anos de idade. No seu depoimento na policia,
confirmou haver prestado uma homenagem ao seu compa
nheiro morto José Mendonça, com um "Anauê". Afirmou ain
da que é e continuará a ser integralista.

Oiticica mostrava-se arrogante, dizendo reiteradamente à
autoridade que a ideologia do "Sigma" não havia de morrer.
Como o secretário do Interior, sr. Arí Pitombo, que o inierro
gou, dissesse que o único chefe nacional era o sr. Getúlio Var
gas, Oiticica contestou: "Getúlio Vargas é presidente da Re
pública, Plinio Salgado é chefe nacional".
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Vários milhões de dólares mais para o Brasil
firmados DO Rio dois novos acordos com os Estados Unidos
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SINTONIZEM

IL GIORNALB
DILL' ARIA

com noticias e comentarios de atualidade,
em italiano, pelo Comité Halo-Americano de

Educação Democrática

TODOS OS DIAS, às 12.45 horas (hora brasileira)
pelas estações

CX-!4 Radio El Espectador - Montevideo 8TOkcs.; CXA-!9
Radio EI Espectador (onda curla) Montevideo 11.705 kcs.

CW - I. Radio Colonia • Colonia 560 kcs. e as 8 estações res-
-

-

:iffilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111Illlllllllllllllllllliiii.
tantes da Cadeia Uruguaia de Radiodifusão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Seaunda·feira, 22 'de Marco de 1943

NOSSA
o ESTADO

Diário Vespertino

Destruição em massa

Milhões de estudantes dos dois
sexos das escolas secundárias dos Exclusividade do C. E. C. para O ESTADOEstados Unidos se estão alistando
no "Victory Corps ", afim de receber A imprensa suiça comentou O ""fuehrer" deve estar vendo
treinamento especial, para poderem durante vários dias a hipótese os dias vindouros com grandeparticipar do esforço de guerra da que surgiu eniçmaticarnenie apreensão. Está patente o des-Nação. dJovens que anteriormente recal-

e Hitler se refugiar nesse país calabro do destino nazista.
citravam quanto tinham de praticar quando a derrota sobreoiér ao O movimento de ofensiva
os exercícios ginasiais, passam ago- "eixo". Foram unânimes os dos ingleses está-se tornando
ra, entusiasticamente, pelo rígido jornais em repudiar essa even- violento demasiadamente paratreinamento dos "Rangers" equiva- tualidaâe que 12

"

o poder de resistência dos ale-lente americano dos "comandos"· a primeira I..

britânicos. guerra sucedeu á, Holanda mães. Aos poucos os sonhos de
Aproximadamente, 6.500.000 jo- quando Guilherme procurou o Hitler vão sucumbindo, mercê

v�ns dos dois sexos estão compreen- seu território para evitar a pu- dos ataques e bombardeiosdidos no programa de treinamento . -

d l'especial executado em 28.000 esco- niçao os a iaâos. É evidente britânicos que destróem e ani-
las secundárias de todo o país. Suas que Hitler não está descuran- quilam diariamente as inâús-
idades vão dos 10 aos 17 anos. Mi- do do problema de seu futuro trias, os centros ferroviários e fARMACIA ESPERANÇAlhares desses adolescentes recebem domicílio, se é que o suicídio tudo que possue caráter mili- '

�::a�ãe��l��:not; a���s spear�ri::t��::i� não será o melhor remédio, tar e estratégico para a máqui- do Farmaceutico NILO LAUS
nados serviços, nas indústrias béli- Aliás, é essa a solução acon- na àe guerra alemã. HoJ'e e amanhã será ii. sua preferidacas, e em outros setores do progra- selhada pela imprensa suiça.ma de proteção da coletividade, co- Drogas nacionais e estrangeirss.--Hom"opatias.mo, por exemplo, o combate aos in- ..

����i::�Ci!�abalhos e socorros de lHE lONDOH & lAHeASHIRE IHSURAHCE Co. LlD. Perfumarias.--Artigos de borrllchd.
Outros milhares recebem instru- Sédé: LONDRES - Fundo de reserva: superior Garante-se a exata observância no receituário médicoção militar e treinamento prelimi- CR $ 00 00 000 00 S b A Ónar

. - .

I
. a . 1.2 .0. . . u - gente' PREÇOS M DiCaSpara a avraçao, InC usive lições L. ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19de. aeronáutica. Os indicados para R C M fa Incorporação no exército são ob- �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;::

• ons. a ra 4 CD 5 (edifício do Mercado) J

jeto de atenção especial, que visa iii FONE 1 642
�!a��i!�� ��r�:�_essidades do servi.

C d lt M t P d
·

I
=----------------.------------.:

Um curso especial oferecido em re' I O U' UO re Ianumer-osas escolas, e que goza de

P f
'

fgrande popularidade entre os rapa. rava ologra 1-cazes, e o estudo das comunicações Proprietários: J. Moreira & Cia.pelo rádio, a decifração e a redaçãodas mensagens. Os que fizeram este 5 de Fevereiro
curso adaptar-se-ão diretamente ao Foi entregue aos ;>restamis1as Hílda e tvaldo Brasil,esforço de guerra, e possibrlítarão
que os 'adultos sejam enviados .para

residentes em Florianópolis, possuidoras
as linhas de combate ou para ser- da caderneta D. 12.751, contem pladas no sorteio de 4
viços mais importantes nas fábricas de revereiro de 1943, com o premio maior, em merca-
que trabalham na produção de ma- doríes , no valor de Crs. $6.250.00.terial bélico.
Cada grupo orienta o treinamento

especial de maneira a ajustá-lo às
necessidades que se fazem sentir no
local, e à maior necessidade nacio
nal, grande número de escolas man- .

tém cursos agronômicos especiais
como contribuição à produção de
gêneros alfmentícíos nas zonas ru
rais. (Comentário da Inter-America.
na escrito em Washington - Servi.

Iço Especial para O Estado).

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.> 13

'Tl?l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

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

Anúncios mediante contráto

Impressionante fotográfia de um campo de pouso alemão na

Líbia. depois de um ataque pelas fôr ças aéreas das Nações U
nidas. No decorrer dêsse ataque foram destruidos numerosos

aparelhos nazistas de bombardeio. (Fóto da Inter-Americana
para O ESTADO).

A Suiça recusa hospila ..

'

lidada ii Hitler

Os originais, mesmo não pu-

I blícados, não serão devolvi
dos.

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

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
A mocidade trabalha

para a vitória

o derrotismo e o pessimismo

Ifilão armas da "qUinta-colUna",!(L. D. N.).

4 de Abril
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia J 8 de Fevereiro (õa.feíra),,
com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00Nilo vacile, Adquira já 8 sua' caderneta Da séde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

deOuro Preto n° 13.
..................................--........-- ...

Consultas médicas grátis
"';onlribuição mensal apenas Cr. $2.00

i······�··�··�··�··�·······i•
•

• padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores •

i fábricas do país, são encontradas nos balcàes da ;
: Casa SANTA BOSA :" Diariamente recebemos novidades "

: RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514 :.5�•••••••••••••••••••••o•••e••••••••

PELO SECÇÃ()r'ENSINOIA
o ENSINO SECUNDÁRIO DEVE

SER A PREÇO ACESSIVEL
O PENSAMENTO DO DIA
"

A maior parte dos homens»
são autômatos a quem alguns
mais hábeis e sagazes fazem
mover-se e trabalhar par a seu

proveito ou recreação" .:
- Mar

quês de Maricá.
•

Dando cumprimento "0 que dis
põe a nova legislação do eusi no se

cundário, afim de que o custo de cn

sino seja módico c accssfvc i ao
maior número de brasileiros, o mi
nistro da Educação baixou no dia
18 8. seguinte portaria:
"O ministro de Estado de Educa-

I
ção considerando que o artigo 70 ria
lei orgânica elo ensino secundário

I
estabelece que as pessôas naturais
e as pessôas jurídicas de d i rci!o
privado, flue mantcuhs.m est uhcle
cimento de ensino secundário, são
consideradas como no desempenho
de função fie caráter público; con
siderando que do princípio acima
enunci ado clecorre êst e ou Iro C'OI1S
tan te do art. 88 da mesma lei orgâ
nica do ensino secundário, isto é,
que a contribuição exigida dos alu
!lOS pelos estabelecimentos parti
culares de ensino secundário será
módica c cobrar-se-á de acórrlo com
normas de caráter geral fixadas pe
lo Ministério da Educação:
Resolve designar uma. cormssao

composta dos seguintes Iuncioná
rios: Lúcia Magalhães, rlirelora

ria!
Os elementos colhidos pela Esta

Divisão ele Ensino Secundário cio tística Militar são absolutamená
'Dcpar+amcnto Nacional de Educa- secretos, (' servem sómente a fim
ção, Mário de Brito, diretor da Di- militares. Negar-se a fornecê-los ou.
visão de Aperfeiçoamen to rio De- mentir no ministrá-los constitue
partarncnto . Administrutivo do Ser- crime rigorosamente punido pelae
viço Público, e Heitor Pedro de Fa- leis do País, (D. E. M.).
rias, presidente da Comissão de
Eficiência do Ministério da Educa
ção, para fixar os cri térios gerais,
que se tornarão obrigatórios, desti
nados a regular as modalidades e
os limites cios pagamentos que pode
rão ser exigidos elos pais de famí
lia pelos estabelecimentos de ensino
secundário a título de contribuição
pela educação ele seus filhos matri
culados nesses estabelecimentos.
A comissão ainda fica incumbida.

de estudar e propor o critério geral,
segundo o qual, de acôrdo com o
art. 90 da lei orgânica do ensino
secundário, deverá ser fixada a per
centagem de lugares gratuitos e de
contribuição reduzida, que serão
anualmente concedidos a adolescên
tes necessitados pelos estabeleci.
mentes de ensino secundário".

A ANEDOTA DO DIA
- A mão de minha filha ?-_

Oh! Minha resposta depende da
sua situação financeira!

- Mas, - responde o pre-
tendente, - minha situação fi
nanceir a depende justamente da
sua resposta!. ..

O PRATO DO DIA
CREME DE CAMARÕES

Faça um bom guizado de ca

marões, pique-o. junte duas
chícaras de leite, ferva bem "�o

engrosse com farinha de trrgo j..
junte duas gemas e um pouco"
de pimenta malagueta e use.

Condenados à morte
LONDRES I (S. N. I.. pa-:

ra O ESTADO) - A ATN co

munica que 10 jovens norue·

gueses do distrito de Kristian�·
sund foram condenados à mortes
por um tribunal alemão, por:'
terem empreendido exercícios
militares secretos e ilegítimos.
Mais três foram condenados à
encarceramento. Os c .ndenadoss
à morte ainda não foram exe··

cutados e algumas altas perso
nalidades tentam obter o seua

perdão. Trata-se de rapazes en

tre 20 e 30 anos de idade.

...-------- am �......._

Os dirigentes nazistas - ago- que sofre de crises violentas de:
ra é perigoso atribuir a Hitler a histerismo, não se apresentaria.
superintendência política e mi- calmamente no teatro da guer
litar do Reich - ficaram pro- ra oriental, para cumprimentar
fundamente impressionados com cabos de guerra - êle é de es
as versões relativas ao eclipse ... quadra - que não fazem ou-
lunar do iuehrer, Berlim, Es- tra cousa senão apanhar. A.
sen, Dusseldorf e outros gran- prova fotográfica póde ser ver
des centros urbanos e indus- dadeíra, mas é antiga. Não ser
triais da Alemanha foram ar- ve como documentação. O que
rasadoramente bombardeados. êsse recurso vem provar, isso,'
A pancadaria na frente orien- sim, é que Hitler, se não mor
tal aumenta de intensidade. O reu, está mesmo enjaulado, co-·
racionamento não tem mais o mo doido varrido ou como se
que cortar. Tantos desenganos questrado pelos próprios gene-
ao mesmo tempo, e de Hitler, rais.
nem noticia, a não serem os Calcula-se bem, em face dês
telefonemas despistadores de ses grosseiros 'expedientes, até..

mestre Goebbels. O povo ale- que ponto se faz necessário so-·
mão está grandemente inquie- erguer o moral do povo alemão ..

to. Era preciso arranjar uma Essa é a principal e mais cons
prova concreta, palpável, da tante preocupação dos camaris
existência e do equilíbrio men- tas do III Reich. Acossado pelos
tal do papão europeu. bombardeios e metralhado pelas
Resolveram, então, divulgar mistificações de seus próprios

uma fotografia de Hitler sau- representantes, o povo alemão
dando seus generais no tront dificilmente acreditará nas fo
russo. Ora, já há tempos [or- tografias. O mais prático (con
nais e revistas estamparam um clue o "Correio da Manhã").
grupo idêntico. Deve ser o mes- seria fabricar um boneco de pa
mo, e tudo leva a crêr que o é. no, reproduzindo Hitler e levá
Com as tremendas surras que lo em exibição, em automóvel,
tem levado, com a perspectiva I pelas poucas ruas ainda tran
da derrtota total, o [uehrer, sitáveis de Berlim ...

Camisas, Gravatas, Pílamea

I
Quem sonegar informações à Es--

Meias das melhores pelos menores tatística Militar, trabalha em prón.
'SCRLAN de país inimigo. E, nesse caso.

preços IIÓ n� CASA MI�,_..
.

EA, será julgado, militarmente, come
- Rua Trajano, l2. . :,

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os tratores, ca.minhões e automó
veis coletivos da "frente de produção"
são os sustentá.culos da "frente de bata
lha" .. Convem, pois, à Nação que eles
produzam e durem o má.ximo, mediante
cuidados mecânicos e lubrificação efi
ciente. Neste particular, TEXACO
continuará. a colaborar com os

mesmos excelentes combustíveis
e lubrificántes dos tempos de
Paz, na medida do possível. •

'O ET§lhpO" NQn� A�Ya�!S!�!ºâm Livros à vendaidia dezoito do corrente, exploram fortemente os seus ('O DIREITO", obra com-
.

fede festa para a p nr-ó- serviços, pois um carro de pIeta, encadernada, em 119
qa de São Ludgero, pois aluguéI cobra por uma .p os- volumes com os respectivos
o iu virtuoso vigário," �on sagem, da c i daele à Com- Indices, tombem ericcder
smor Frederico 'I'rombeock panhia Jensen, que fica nados .

.capletou cincoenta anos proxima, 25 cruzeiros! Entre- ((L.:ODIGO CIVIL" ccrnan

.:lI sua ordenação aooerdo- tanto, carro:::eiros pouco todo por Ferreira Coêlho,
..

te na ma tr iz de São Lu d , gastam com os animais, em 26 VOlUlTleS encaderna-
g0. porque encontram pasta dos.

�;. W�* gens por t odo parte! '(Jurisprudencia do Supremo'" Tribunal Federal" em 23
Em breve começará a vo 1umes encadernados com

construção d o novo hotel o Indice até lo volumes.
da cidade de Blumenau. ('Legislação. Fed(ral" de
Nesta cidade existem os J J Janeiro de 1937 até o

seguintes hotéis: Holetz, presente.
Rhule, Vitória Boa Vista. "EU SEI TUDO" revista
Pauli, . Gross, Cruzeiro e completa em 94 volumes err

Wurges,. este em Itoupava cadernodos, tendo cada vo

O hotél mais velho de lume t�es fasciculos.
Blumenau é o Holetz. cons- '(1 Ilustração Brasilei
traido no ano de 1898 pelo ra"; obra completa em 33
arquiteto Henrique Krober volumee encadernados.
gero "Direito . Constitucional"

contendo a Constituição do
Império e os comen tarias
de Barbalho, Carlos Maxi
miliano, Araujo Castro, Au
relino Leal, 1\,. de Roure e

ou tros às diversas Consti
tuições da República.
Ver e tratar à rua '�Deo

dóro" n° 23.

o Giraud

BLUMEHAU

general
. Londres. - Via aérea - (8. N. S.) - O passado do General

Giraud lhe serve de garantia para o futuro.
Seja o que fôr que se disser acerca de sua influência meramente

política, pelo menos jámais deixou quem quer que fosse em dúvida
sôbre sua atitude, em face da guerra .

Sua própria vida têm sido verdadeira "marcha e batalha". Nas
duas guerras, Giraud, conseguiu burlar a vigilância de seus carcerei
ros germânicos, e sua façanha escapando da França de Vichí, para se

juntar aos aliados na África do Norte, foi a tereceira no genero.
E, se existe em torno do seu nome essa auréola romanesca, seu

sadío patriotismo e suas elevadas qualidades de militar não são me

nos conhecidas e admiradas. jámaís entrou em suas cogitações a co

laboração com o inimigo, nem os acordos e compromissos eram do
feitio do seu caráter.

E sempre sua atitude de pautou de acordo com essas normas de
patriotismo e independência. Sua primeira ordem do dia é um exem

plo. Não há nenhuma dubiedade nas suas palavras. Fala em nome

da França e com um único objetivo: a vitória.
O novo Alto Comissário Francês na África precisava, de fato

possuir as mesmas qualidades militares, de que o general Giraud já
deu tantas provas anteriormente, afim de contribuir para a expulsão
do inimigo da Tunísia, tarefa que se está revelando muito mais di
fícil do que fora suposto a princípio.

5 nossos colonos são 0-

nrados, pelas determina
çõ do tabelamento. a ven

de.m um' saco de milho
'-po 16 cruzeiros, mas esta
rrucodorfo custa de comér·
cie30 cruzeiros.

I pobre colono compra
un enxada por 16 cnuaal
'rOl e um machado por 25
,crteiros, e ainda vive em

Lur contra a sêca e contra
-os rétes por- falta de gaso-

EDITAL
.I\.TE CLUBE fLORIANOllOLIS Cio. PanAmericanã de Minérios Industriais

Sucursal de FlorianópoUs, rua Vitor Meireles, 18 ... Sala n. 3
Dentro de breves dias será explorado o solo catarinense,

pela companhia Psn-Americana de Minérios Industriais, que já
possue inúmeras jazidas.

As ações da Companhia Pan-Americana de Minerios In
dustriais. que são sobejamente garantidas, tá alcançaram 400
milhões de cruzeiros.

Adquirindo uma ação, V. S. garantirá o seu futuro!
3v. -1

Departamento téçnico
De ordem do sr. Diretor do Departamento Técnico, levo

.oaoconhecimento dos Senhores sócios proprietários de barcos
-qus

1) Acha-se aberto o registro de embarcações a contar des
.

tI data até o dia 3 de Abril p.vindouro.
'1) Abertura da inscrição de barcos tipo .eSharpie» 12mq.

! Regata de Equipes que será encerrada a 30 de Março,
3) Ambos os prazos acima terminarão às 17 horas dos di

.as citados.
4) Os formulários, tanto para o registro como para a ins

-crição, poderão ser procurados com o secretário do Departa
mento Técnico.

Florianópolis, 21 de Março de 1943.
Arnoldo Suarez Cuneo, Secretário do Dpto. Técnico

;n0 167 3vs-l

As privacões
da Martinica

Fort de France, Martinica, 18
(U .. P.) - A população local ca
rece de pão, desde o começo de
março. A situação .dos alimen
tos em geral é muito grave, pois
o abastecimento está condicío-

;d:i:ni�:rt:ço�s guerra Agradecimento e Missa
ri�O��:��;a;sO e����[:1 Cien��= I

t
Cibele Barbosa da Motta (ausente), Geraldo Bar-

tas britânicos vão reunir-se bosa da Motta e tamllía (ausentes), tenente EUSE-
nesta capital, a-fim-de estuda- BIO DA CUNHA. MENDES, Nidia da Motta Mendes,
rem os meios de informar o pú- Ione, Regína, Rui, Teresinha Barbosa da Motta,
blico em geral da parte que a Maria Teresa e Mozart da Motta Mendes, Manoel
Ciência está desempenhando na Passos da Motta e tamllta (ausentes), José Passos
guerra e passará a desempe- da Motta e tamílla (ausentes), ainda C9ID o coração san
nhar na reconstrução mundial grande pelo rude golpe que acabam de sofrer com a
do após-guerra. perda d", seu adorado e inesquecível esposo, pai. sogro,

avô e irmão, OLYMPIO PASSOS DA MOTTA. agradecem 8

todos quantos os confortaram com visitas, fonogramas e

telegramas, e convidam os amigos do querido morto pala
assistirem à missa de 7' dia, que em Intenção à sua al
ma, será celebrada quarta-feira. dia 24, às 7 e 30 horas,
na Capela do Colégio Coração de Jesús. Agradecem, mais
ruma Vf>Z, aos que assistirem a êsse ato de caridade cristã.

165

.

Associação Comercial de floriaqópolis
Assembléia GerÓlI Ordinária

De acôrdo com a alínea" a "do Artigo 11 dos Esta
:tu tos, conv oco 0;1 srs, associados para a Assembléia Geral Oro
-din ária, quese realizará no dia 4 de abril próximo, às nove

horas. na séde socia I à rua Trajano 13 (sobrado), para se pro:
"ceder à eleição d a n(ova Diretoria.

Elorianãôpotis , 20 de março de 1943.
Aduto Freitas, Sec r etário.

Machado & Cil.

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

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

Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇAO COMERCIAL
CATARINENSE, que lhes prestará todas as informações.

.

Rua João Pinto n? 18.
157 Florianópolis. 14vs-5

Agências e
Representações

(.Ix. po,tal - 37
Rua Joio Pinto - 5

FlORIANOPOllS

169 12vs-l

-

Ao tentar esquivar-se às determi-
nações dos órgãos de Estatística Mi· I Camisas Gravatas

Pijame..1
Quem sonegar informações à Es

Iitar, uma pessoa revela o que é: Meias das 'melhores p�ln... menores tatísti,;a �i!lit.ar. trabalha em pró}
. ..

d B sil E
.

·m· .
'... de pais mmugo, E, nesse caso,rmmigo o ra I • para os nu l-

preços 80 na CASA MISCELANEA. será [ulgado, milítarmente, com"gos do Brasil, a lei é inflexiveL ..

(D. E. M.). _..

_.
..._, - Rua Trajano, 12.

_'
'- inimigo do Brasil (D. E. M.).

Sub-Isentl' nOI princlp.1a
munciplol do E,t.do.

17P.

cinema Dava vocêUm

•
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Falou comigo, não entendi, �DICADOR MEDICº
mas ela e' t

'

I � D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS

, no ave' ! �r_._-----o_-NARIZ. GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 às' 12
onsu tal: A' tarde das 3 às 6

AUSENTE------------------------- --------------------------

Por Jean Welligton.--Exdusividade do' r, E. (. para O ESTADO
Sidnei. -- Quando estive na China há alguns meses atrás, tive

ocasião de conhecer pessoalmente ,a famosa senhora Chang-Kai-Chek,
a mais dinâmica e influente mulher da China e talvez uma das mais
excepcionais e curiosas mulheres do mundo. Auxiliar principal de seu Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em
marido, o generalíssimo chinês que luta milagrosamente contra os

.

japoneses há tantos an�s, a snra. Chang-Kai-Chek d�rigi�-se a

mi�1 DOENÇ;\S DOS OLHOSpor diversas vezes, porem, falando muito mal o inglês nao pude ti- Corso de Apertercoemento e Longa PrlHlca no Bío de Janetro
rar conclusão alguma de sua prosa "agradável". Logo em sezuida, Consult s Pela manbã: às terças. quintas e sabndos, das 10 ás 12

b
.

d .' I f'
'O

A ' li horas: à tarde, diariamente, das 15 às 18 horassou e por �elO .

e quem. a OUVIU, que e.a se re cnu �om v�emencla Consultório: Rua João Pinto li. 7, sobrado _ Fono: 1467
ao quanto tem Sido os aliados para a Chma. A despeito da mterrup- Residência: Rua Presidente Coutinbo. 2:1,
ção da estrada de Burma, os suprimentos para os chineses têm che-
gado regularmente, graças à linha aérea mantida pelos ingleses que Dr. MARIO WENOHAUSEN - �����:a��o �:��
remete mantimentos necessários, armas, munições e até tanques, co- de Medicina da Universidade do Brasil)

!lx-Interno do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
mo aconteceu no dia que cheguei à China. Além disso,'merece espe- médico do Departamento de Silúde
cial elogio a atitude severa dos ingleses na Índia, impedindo que a CLIN1CA ME"-DICApenetração nipônica pudesse efetuar-se. Por todos os motivos os chi- I �
neses são gratos à Inglaterra e Estados Unidos. Foi pena. A snra.

Chang-Kai-Chek falou comigo, não entendí nada, porém ... conheci
essa grande personalidade. Absorvente, simpática, notávell

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Scbmidt n, 38 - 'I'el. 1426

Resldencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523
I Moraria - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Sociedade Cooperai�;it:deaResponsabilidades I Dr. AUGUSTO DE
Banco de Crédito Popular e Agrjco�a

de Santa Catarina

PAULA Diretor do Hospital
M de Caridade de .

Florianopolis
Residêncla e Consultório: Rua Vtsconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhorus,

Fistoterapla: Diatermia. infra-vermelho e Ultra-Violeta .

. CONsULTAS: Diaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas
Fone 1.644

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

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

Dr. SAVAS LACERDA

Rua Treleno n.O 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cprtificsd.:

n. 1 em 20 de Setembro de !ç.Zi8.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usados: MASCOTTE la. e la. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos -- Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Eeonomíca Federal pa.r!!. li vpndt:

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

Paga todos os eeupans das apólices Federais e dos Estados

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

Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

C/C à disposição Irettrada livre} 2%
CIC Límltada 5%
C/C AYÍso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em ,to-
4a8 aa Repartícões Federate, Estaduais e Muniofpai'

Res.-deAD"-t8 Aluga-se ou vende-se confortável resi-
li dência, com linda vista para o mar. Tratar

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

o mal
,

e das democracias
-

nao
As democracias sofrem, nos bosa em Haya, como batalha

dias presentes, como se sabe, dor do direito, como pregoeiro
graves injustiças. Males que da igualdade jurídica entre
afligem várias nações são im- todas as nacões civilizadas.
putados comumente às demo- E ainda: -o regime democrá
cracias, quando eles devem an- tico em nada obstou a que se
tes ser atribuidos aos erros dos estabelecesse no Brasil o ser
homens, que comprometem, viço militar obrigatório, o que
por todas as formas, os regí-. deu lugar a uma radical trans
mes governamentais. Não há formacão do Exército Nacío
sistema de govêrno que se im-] nal, o' qual representa hoje
p�nh� ao. apreço público,. se I uma instituição do mais alto
nao e aplicado por patnotas I valor, pela disciplina, pelo es
de verdade, procedendo com

I pírito
de ordem, pela organizaboa fé, sin?eridade e jus�iça. _ ção técnica e eficiência de seu

No Brasil, a democracia nao aparelhamento administrativo
impediu que Rodrigues Alves, e militar,
contando com o benemérito .

concurso de Pereira Passos e .

Osvaldo Cruz,
c

transformasse,
por completo, o Rio de Janei
ro, sob o ponto de vista da es
tética da comodidade e da hi
giene.
A democracia, em nosso país,

não impossibilitou Rio Branco
de resolver, diplomaticamente,
todas as questões de fronteiras
do Brasil, impondo-se, por isso
mesmo, ao respeito, à admira
ção, à simpatia do povo em ge-
ral.

'

Do mesmo modo, a democra
cia, em nossa pátria, não foi
óbice aos triunfos de Rui Bar-

Só combatem as democra
cias os que, fazendo uma obser
vação introspectiva, reconhe
cem não ter nascido para a
liberdade e, sim, para a sub
missão, para a dependência
humilhante, para o servilismo;'
Julgam, por isso mesmo, res

ponsáveis as democracias por
males que correm, antes, por . ..

Iconta de maus patriotas de .
A::'! 8utor�dades respo!,s�velf" ':fl.1!

. .
' fIel execncao das Estatisticas MIlj·ma u's ,,�dmlnIstradores, de1 lares podem exigir, sempre que hon.

maus serVIdores do Estado. 'ver dúvida quanto à veracidade df
MELQUIADES PICANCa qualquer informação, que cada in'

("Do "Correio da Manhã" fo�m!lnte p�ove o. que declarou. A
. , ma-fe constitue crIme contra a 1!Ie-de 19 do corrente). -

(urança nacional. (D. E. M.).

!1x-inlerno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
�erviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo)

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

Cons. Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259
Consultas: das 15,30 às 18 horas

Residencia: Conselheíro Mafra. 77--FLORJANÚPOLIS,

Formado pela Untvereldede de

I
Genebra (Sulca)

'.Com prãuea nos bospltats europeus
t Cl1nlca médica em geral, pedtatrla
doença. do sIstema UêrVO!lO, apaee-

lho genítc-urtnarlo do homem �
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radtología Clínica com o
dr. Manoel de Aoreu CaWDl1narlo

I
Silo Paulo). Esp!"Ciailzado em HI
giene e Saúde Públíea, pela Uníver
lidade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardíogralta clínica

, ---- Metabolismo basalr-' Sondagem Duodenal"
I no,. R

p G2 blnete de flsioteraola
r. 2miglo Laboratório de microscopia e

análise clínica
CLINICA -MEDICA Rua Fernando Machado,'
Molestlas Internas, de Telefone 1.195

Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORtO:

Rua Felipe Schmldt+Edüí
elo Amélia Neto--Fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercllio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Dr. 'Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
terax. Partos e doenças.

de senhoras ..

CONSULTORIO:
Rua João pinto 7 sobrado
Diariamente das 15 à�

n hora".
RESID�NCIA:

Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

UtSTITUTO . D� O'AUNUSTiVO
CLINICO

Dr. DjalmlJ Moollmenn

Perseguição aos catól
na Noruega

RIO, (B. N. S.) - A�s
tapo começou a efetuari
sões entre o cléro rior ueês ,

segundo informa o jlal
de Estocolmo, "Dagens y
he ter". Dois irmãos, os o

dres Taxt, pcírocos de ',ia
e Bergon, respectivam1e,
foram detidos, por rnvo

desconhecido e não fo:a
tendida umo I eclamia
feita a respeito por Mce
nhor Manger, vigário os

tólico.
Outro sacerdote catóo,

o oadre Van der Vingt,le
H�mar, foi deportado ra
a A:emanh.:J., há alguns a·

ses atrás, e não se cru

mais falar nele, desde Ena.

A noticia é muito i n t es
sante, pelo fato do p o pa
ção católica do Noruega�r
apenas de 3.QOO c lm ose,
portanto, não poder s·

pôr de nenhuma
í

ru

ência política. Assim, �
cebeu se que o intuito )s

nozistos é aniquilar a Ig1a
Cc.tólico em toda a part

As anedotas e piadas apaa
temente ingênuas são graus
urInas de desagregação mm

[adas pela "qninta-c9Iut!'.
(L. D. N.).

U. B, C. S. C.
AV§$O

14

F( ORTANOPOll�

Roa Vitor Meireles n' 26
Telefone n' 1405

CLINICA MEDICA
Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante

De ordem do sr, Pres ien
te, notifico a todos os óc
cios da U. B. C. S. C. ue

deverão, de 5 a lo de hil
p roxrrno vindouro, corso

recer à Agência Murríoc.l
da Estatística. no edi!:io
da Prefeitura Mun icínl ,

para o preenchimento de
ficha que lhes será d is-â
bu idc :

Florianópolis, 18/3/943.
JOAQUIM R': BORGS

lo Se -:retário
5 v� o., 1

o DR. ANTÔNIO MUMIl

I.DE ARA<iÃO
comunica o seus cl iei
tes e amigos que trono
feriu seu consultód
para a rua João Pín tc
7 (sobrado, em c irn c

do Farmácia "Santc
Antônio"), onde conti
nuará o dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamen te

154 v-6

A Estatística l\tib':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·
hrasileiros lhe prestem cooperação,
Subt.rair-Ihe apôio é trabalhar con·
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.),

LE I A ISTO
UlU iUONSTRO

Na luminosa vida de Marco>
Aurélio há uma sombra: seu fi
lho, Cômodo. Imperador aos 19
anos, Cômodo ofereceu o. mais.
abominável espetáculo de cruel
dade. Como um banho não lhe
parecesse assaz quente, man
dou atirar a um forno ardente
o criado quê o tinha prepara
do. Acreditava-se Hércules,
Diz-se que tomou parte em 7·5{)
lutas no circo de Roma e que'
só num dia matou 100 ursos,

Levou sua crueldade a um gráu
ináudito ! reuniu certa vez um

grupo de indivíduos horrivel
mente deformados, disfarçou
os em monstros com caudas de
serpente e matou-os a flecha
elas. Tentaram assassiná-lo. O
encarregado de fazê-lo levan
tou o punhal e exclamou: -- "()
Senado envia-te este punhal!

,,,

-- Mas foi desarmado. Cômodo
vingou-se dos senadores, deles,
Também fez eliminar a maio
ria dos amigos de Marco Aurê
lio. Foi, por fim, estranguladQ>
por orelem de sua esposa.

...
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Hitler tem apenas uma alternativa:
a rendição incondicionalWashington. (Da Inter-Americana Departamento de Estado: - "Esse esboçou um quadro das relações in

para O Estado) - O sr. Sumrier ano será sempre lembrado pela sua. ter-americanas, na conferência de
Welles, sub-secretário do Departa- associação com a origem do atual 1889, "as repúblicas americanas
meuto de Estado, fazendo-se eco da pun-umoricunismo, 'dentro de seu percorreram uma lenga estrada
declaração do presidente Roosevelt verdadeiro conceitó democrático. E para fi realização de seu objetivo
sôbre a histórica conferência de Cu- êsse ano será lembrado pela sua as- comum - o estabelecimento das
sablanca, afirmou, recentemente, soeiação com o hifler ismo, um ter- bases de uma nova comunidade de
que Adolf Hitler não tem outra al- 1110 sinônimo da forma mais ver- nações".
ternativa senão a "rendição incon- gonhosa de fôrça bruta conhecida "Nós, os americanos. - continuou
dicional" ao "desejo indomável dos pela humnnidade ; uma fôrça desti- o sub-secretário elo Departamento
homens livres". nada a destruir nossa civilização de Estado - podemos dizer justa-
Falando na União Pan-Americana, cristã e escravizar a humanidade a mente, no seu verdadeiro sentido,

quando se comemorava o 50° ani- um Estado criado por um bando de que construimos uma nova ordem.
versário da morte de James G. Blai- criminosos. Felizmente para a hu- Não é essa uma nova ordem serne

ne, que, como secretár-io de Est.ado, manidadc, a "raça superior" está lhante à "nova ordem" imposta por
propôs a real izccân ela Prímeírn . hoje diante de uma única alterna- Berlim e Tóquio, mas lima ordem
Conferência Amill!'icana, em 1881, o tiva, que é a da rendição incondicio- baseada na tolerância, na liberdade,
sr. "Welles onservou a, "extranha nal ii indomável determinação dos na caridade e na compreensão, e

coincidência que há em ter sido es- homens livres ele permanecerem li- que tende, no mais elevado gráu, a
sa conferência realizada em 1889, o vres". Adiantou ainda o sr. Welles tornar possível a verdadeira Ielíci
ano do nascimento de Adolf Hitler". que, desde que o secretário Blaine dade",
E acrescentou o sub-secretário do

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 1'2 e 17 às 18

'1·. COMPANHIA DE SEGUROS .SAGRES·

Ir'
Escr. N:t�i,fi��la �.melia

Sub Agente I Res. Av. Rio Branco, 181 I__________L_·mA_L__�_E__ID__A R_u_a__wV_i_d_a_t_R__a_m_o_s_,__lB9 -J11 F_I_or_i_a_nó__p_ol_inS. _

THE LONDON ASSURANCE
e

ClA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Represen tan te)

L. ALMEIDA - Rua Vida] Ramos, 19

(iABIHETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Fc.cu l dc de de Med ic in a de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às 11 e das 1ft às IS horas

Rua Vitor Meirel�3f 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

;.,M5Ft'ri '?fi"fêf"i?tFit# 74ft«M um

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

Entrega li domicilio

Um alfaiate e o
cavalheirismo de um rei

Exdusividade do ,C. E. C. para O ESrADO

Certa vez, Eduardo VIII, ex
Rei da Inglaterra e antigo
Principe de Gales, foi a Paris
,e em determinado dia houve
uma festa beneficiente à qual
I) simpático e popular Rei dese
jou ir afim de com sua presen
ça prestigiá-la. Tudo correu
bem. No fim do baile, Eduardo
VIII chegou ao vestiário para
tomar seu chapéu e sobretudo,
quando encontrou seu alfaiate
o famoso Pool. Perguntou-lhe
o que tinha achado da festa.
Pool respondeu: "Magnifica!
Porém, Vossa Magestade não

achou que havia muita mistura
na frequência? O cavalheiris
mo do Rei que sempre primou
pelas suas atitudes elegantes e

simpáticas, concor-dou com o
alfaiate observando: "Sim, têm
razão, meu velho, mas não é
possível que todas as pessôas
eminentes sejam sempre al
faiates". Denota-se nessa res

posta a simplicidade, o espírtto
democrático e a elegância do
querido Rei, exemplo fiel doo
caráter britânico e da menta
lidade liberal dos ingleses.

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

- MISS ANNIE ROO-
,NEY - �ENINO LOBO - CAMAS SEPARADAS - QUAN

.

DO MORRE O DIA - O LEÃO TEM ASAS - TENSÃO
-EM SCHANGAI

U1'4 CINEMA PARA VOCÊ

o Mucus do
Asma Dissolvido
Rapidamente

v-54

________�MB �__--__.a �....

I� Cornpan�ia
Fundada em 1810 - Séde: BAlA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19H

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

Francisco deSá e Anísio Massorra

c Aliança· �a Haia. •

Os ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde c de
billtam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador, 'l'udo o que se íaz ne
cessario é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite, A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos, Menàaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e faeil ra

pidamente e completo alivio do sojrlmento
da asma em poucos dias, Peça Mandaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia, A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Mend a e o A�il::.::�.m

Leilão

Agéncras e Sld'l-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e A.frica.

Aoente em Florianópolis
CAMPOS LOBO a CIA. - Rua Felipe Schrnidt,

Caixa Posta! D. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. ClALIANÇA»

Dia 23 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 jantar,
cadeiras, guarda-roupa para
casal e solteiro, mesa de ca
beceira, penteadeira com es
pelho de cristal, banqueta,
bureau com cadeira. guarda
comida. congoleum, fôrmas
para chapéus, jarros, mesa
para cozinha, geladeira, ca
mas de casal e solteiro, es

pelho, coluna, cama de fer
ro, grupo estofado. armário,
mobílía de sala de .vísíta, é
tagere com mármore, mesas,
cômoda, miudezas, quadros.
molduras para quadros, etc'
161 4 vs - 2

Alugam S Três casas à
- e rua Cambo

riú sjn; contando cada uma
dois pavimentos, tendo cada
casa 5 quartos, sala de [an
tar, sala de visita, g a rage.
quintal, galinheiro,' 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa; ínstalações de
radio e telefone em butldas ,

etc. Tratar com o proprie
tária. Dr. Agrlpe de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
n- 24, Consultório médico.
Telefone n= - 1405.
52

n: 39

I
SUBMAGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. IT:\Ji\Í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

'===���

sorte da Itália
Londres. - (B. W. S.) - Se o' meçou já a sentir o peso ela aviação

Duce, por imposição da Alemanha, I britânica, a Itália, não é, por Sua

recompôs profundamente o seu gO-1 vez, estranha a essas atividades,
vêrno e tenta levantar o moral do I pois, são já inúmeros os "raids" ela
povo italiano, a verdade é que a RAF contra os portos e centros in

situação da Itália se agrava de dia I dustriais do território italiano. E se

para dia por efeito dos acontecimeu- é certo que os dois países agresso
tos externos e internos. Enquanto res sofreram já o terr-ível efeito de
Mussolini decretava como no Reich, bombas lançadas do alto pelos
a mobilização total do pais, outras aviões aliados, não é menos certo
notícias davam conta de fortes dis- que a grande ofensiva aérea contra
sidências no próprio sei.o do partido o Reich e a Itália ainda não entrou

fascista e falavam de sondagens de na, sua grande fase, isto é, na fase
paz em separado. da destruição completa.
Ev1dentemente que a Itália não

I
Sentindo já às torturas ela ago

tem mais possibilidade dS evitar o nia, Mussolini quer dar-se ainda a

trágico desfecho da luta em que se ,ilusão de condutor do povo italia
meteu por culpa exclusiva do Duce. (no. A verdade, porém, é que, empur
Ainda mesmo que lhes fôsse possí- rado pelos nazistas, a, que não ccn

vel chegar a um acôrdo com as Na- vém, de modo nenhum, o colapso da

ções Unidas, o solo italiano não fi- Itália o autor da celebérrima mãI':
caria liberto das consequências da

I
cha sôbre Roma está já na deplorá

guerra, pois os alemães, passariam vel situação daquele estudante que,
a hostilizar a sua ex-aliada. De I passeando, de noite, pelas ruas de

qualquer modo, pois, a Itália terá: Salamanca, iulgava tropeçar, a cada
de suportar acontecimentos de ex-It' instante, no seu próprio enterro.

trema gravidade e importância, se Das arrogâncias teatrais do bal
bem que, no caso dl1111a paz em ses, ção de Palácio Veneza, Mussolini tOI'
parado, ela se colocasse em posição

I
nou-se humilde servo do "Fuehrer ",

bem diversa da que terá se por ven- porquanto a Itália / está na misera
tura continuar, até o fim, ao lado condição de país ocupado.
da Alemanha. I Eis em que resultaram as 3mea-,
Enquanto, porém, as cousas se ças e ambições do antigo socialista

mantiverem no terreno em que' de Milão. Os futuros historiadores
atualmente as encontramos, o povo [urgat-ão êsse homem como ogrande
italiano só terá a esperar novas de- responsável pela tragédia da Itália.

cepções e novas desgraças, porque. As suas manias de imperador arras

os aliados estão firmemente decidi- taram o país a uma das maiores
dos a destruir todos os pontos vi- desgraças da sua história. BIe, o

tais do' nezi-fascismo, estejam eles "Fuehrer e o imperador do Japão'
onde estiverem. Se a Alemanha co- têm largas contas a prestar.

c

Declaracão,

o infra assinado declara que nesta data foram revoga
dos todos os direitos que tinha constituido como sua procuradora
Natália Fialho, considerando nulo e de nenhum efeito qualquer
ato 'por ela praticado.

João Pessôa, 18-3·943.
LEONE VILLA

160 3 vs - 3

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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,�"""�--�-.""""""'�i «Casa [10 -fvlédico»I' TVi-d·:a \.: Oi'"\!� � 11 PorLo Alegre, 22 (E.) - A

1\ �
u LJ �'iUJl Sociedade de Medicina, atual-

'mente presidida pelo professor
I

_.""' � Alvaro Barcelos Pereira, vem

II �I ,olnnerSal'iOo: trabalhando, há alguns meses,
F e z anos ontem a interessar.- para a construção da Casa do

I te n enina Zuma , filhinha do sr. Médico Rfo Orandense.

t Erasto Macedo, secretário do Segundo ° respectivo ante
Consulado dos Es t ad os Unidos. projeto, disporá o futuro edi-

------------------------
nestu. Iício de dez andares, no míni-

mo, devendo ser uma parte
.Ieati nada à sede das soei e da
des Cientificas da capital e a

outra, a consultórios médicos,
clrurgíões dentistas e de re

presentantes de laborat óríos.
Uma comissão da referida

entidade esteve, na Prefeitura
Municipal, entendendo-se a res

peito com o dr. Loureiro da
Silva. Depois de ouvir os re

presentarites da Sociedade de
Medicina, o edil portoalegren
se respondeu que a Prefeitura
recebia com simpatia essa ini
ciativa, dando-lhe, por isso, seu
apoio.

1

Inicialiva o TORNEIO INíCIO

comovente Rio,22 (E.) - O torneio inicio da Fazem anos hoje:
F, 1\1. F" marcado para o domingo, Sra Balb ina Portela d'Ama-

Nelson Maia Machado 28 do corrente, será efetuado no ral;
campo do Fluminense, e os jogos jovem. Artur Castro;

um interessante costume de corte- .

C 1 Filh- sorteados, obedecerão a seguinte menino, esar Ub a do,
.

L o
sia, que se tornou uma tradição
entre nós, na passagem do ano, ..

ordem: do sr Cardoso da Câmara.
E essa raridade se tornou exceção 10 jogo - Ás 13,15 - Canto do

-

honrosa. Hio x B,onsllce�so, 20 jogo - �Tascolf1Gronel Costa lletoE, fato curioso, que há muitos x Bangu, 30 Jogo _ Madurcirn x j
U

anos venho notando, são, em geral, S P I 21 (E) E'
os gremios modestos, os que me. A:l1ériea, 4°_ jogo -:- Fluminense x . au o, - . -.

- sta em

nos recebem influxo da imprensa, São Cr ístovão, 50 Jogo - Botaíogo
'

S_ Paulo o coronel LUIz Carlos da
os que mais se lembram de cu�n- x Vencedor 10 jogo, 60 jogo - Fla-: Costa Neto, presidente de honra
pnmentar os Jorna�lstas e agrace- mengo x: Vencedor 20 jogo, 70 -.

"RAd C I I V Lcer-lhes a cclaboraçâo .

._ .• Vencedor do 30 x Vencedor do 50 l::1a
.e e u tura amos er-'

Den�re as gratas emoçoes de 111J- .

o' 80' <1 _ V. I' d Ll0 _ Afranio de Melo Franco", quenha VIda de jornalista esportivo, .]0,,0, JO",o encec OI o
. . .

ficou-me esta, que os anos não Vencedor od 60 jogo, 90 jogo (final) veio a esta capital para presti
conseguirão apagar: um modesto - Vencedor do 70 x Vencedor do
gremio varzeano da minha terra 80 jogo.natal, costumeiramente, todos os

fins de ano, por uma comissão de
diretores, visitava a redação do
"Correio de Joinvile" e, não sem
certo constrangimento rrosso, nos

ofertava um objeto que, para nós,
tinha o valor moral do espírito que
o ditou.
Acabo de ler nos jornais cariocas

uma iniciativa comovente. E' do
Tijucas Tenis Clube que, consti
tuindo uma das raras exceções,
tornou-se, de há muito, um dos
obsequiadores dos jornalistas.

O simpático grêmio guanabarino
instituiu o "Dia do Cronista Espor
tivo", comemorando-o com uma sé
rie de festejos, iniciados com pie
doso ofício religioso em intenção
dos jornalistas falecidos,
Essa comemoracão comovente, garantido de antemão.

tanto por constituir exceção como

pelo valor espiriual que a norteou,
é, amanhã, dia 23 de março,
Ela ficará como data imorredou

ra dentre os jornalistas esportivos,
mesmo os que, como nós, vivem
longe da metrópole do país, mas
andará sempre dentro de nós como

expressão de acolhimento e frater
nidade para com a nossa classe.
E aquí, neste singelo comentá

rio, vai ao Tijucas Tenis Clube to
da a nossa saudação e agradeci
mento por êsse gesto que não tem
imitação nos círculos esportivos
sociais do pais.
•

locação terminará em fevereiro de
1944 na base de Cr$ 30.000,0'0 por
um ano e ordenado mensal de Cr$
2.000,00.

Crônica de
A vida do jornalista esportivo,

como de resto toda essa profissão,
é invejada por muitos, desejada
por todos ...

Os que a vêm sôbre a distância
estão longe de imaginar os espi
nhos do ofício, os mil um aborre
cimentos que a cada instante, ex

perimentámos. Só vêm os possiveis
sucessos e ostentações exteriores,
muitas vezes conseguidas -sabe
Deus como.
Por isso é que, uma vez, rias co,

Iunas dêste diário; tracei certo pa
ralelismo entre o jornalista e a

gaiola que encerra o pobre passa
rinho. Doirada, fascinante e rica
para os de fóra . , .

No entanto, o dedicado josnalista
esportivo contribue com elevada
percentagem para o progresso do
esporte, dos clubes, dos competido
-ers, e do próprio público frequen
tador dos estádios, estimulando, in
centivando, orientando e instruin
do, E' como o artista circense que,
no picadeiro e fóra dele, faz tudo
para manter o ambiente. Desde o
casaca-de-ferro (o empregado que
enrola os grandes tapetes) até o

diabólico ilusionista, com passa
.gem forçada pelos demais núme
ros, como trapézio, clown, engole
espadas, levantamento de peso,
.etc. ,. Só uma coisa êle não pode
fazer: andar no arame, porque isso
é privilégio dos donos de jornais .. ,

A's vezes, na própria esfera de
trabalho, o jornalista esportivo so-
1re as injustiças humanas (porque
.há os que julgam os cronistas es

portivos à margem dessa comu

nhão), E' comum fatos como êste
na vida dos jornais: o clube espor
tivo, que durante todo o ano amo
lou o pobre cronista com pedidos
de publicações laudatórias a direto
res e aos próprios clubes, na hora
da festa, lá manda para a secção
social o convitesinho para o seu

baile, com o escopo de saír ali pu
blicidade que compense o gesto
«amistoso" do convite, , .

Raros são os que se lembram de

giar com a sua presença as come

morações do 96°. aniversário do
nascimento do Castro Alves, o

poeta patrono das instituições que
lhe cultuam a memória gloriosa,
as quais fazem parte daquela
rêde.

.Nào tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-eoluna�,
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

A REGATA INICIAL
Rio, 22 (E.) - Reina grande entu-

siasmo em nossos meios esportivos,
em torno do primeiro Certame do
Remo de 43, à realizar-se nas águas
de Santa Luzia, no próximo dia 28
do corrente, O sr. Carlos Martins
da Rocha, presidente da Federação
do Remo, vem desenvolvendo gran
de atividade para que a primeira
Regata de sua admiinstração, obte
nha o maior êxito, Dadas 88 provi
dências que as diretoria da entidade
do remo têm tomado, não resta a

Cr $ 900,00Por êste preço vende-se uma

bicicleta "Wand'=!rer" ,:rliquelada,
com pneus PIavas e completa
mente equipada (faról. porta
bagagem etc.), Tratar nesta

c redação com li. F.
5 n" 171

MARAV!·LOÇÃOCaspa'
LHOS'"
�� _ -

Em Santos
SANTOS, 22 (E.) - ° PaI

meiras venceu, ontem,
Portuguesa Santista por
x 2.

5 vs-l
CASA MISCELANEA, dístríbuí-•

menor dúvida que o sucesso está
No Rio I dora dos Rádios R. C. A. Vic.tol'.

Rio, 22 (E.) - Foram 0S se- Vávulas e Discos. - Rua Traja-

guintes 03 resultados dos iogas DO._,_1_2_, _

aqui realiaaco s ontem, em dis JUIZO DE DIREITO DA COl\IARCA DE

puta do Torneio Relâmpago; TIJUCAS

Flamengo 2 x América O; Vasco Edital de leilão com o 'prazo de :W dias'
O Doutor Maurilo da Costa Coimbra,4 X Flu :ninense 4.

BILHAR
Rio, 22 (E.) - A Associação Me

tropolitana de Amadores de Bilhar
solicitou filiação - à Confederação
Brasileira de Desportos,,

Juiz ele Direito ela Comarca ele Tjucas,
8stado ele Santa Catarina, na forma da
lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital de

,

leilão com o prazo de 20 dias virem, ou

dele conhecimento tiverem, que no dia
12 de abril próximo vindouro às 10 ho
ras da manhã, o Oficial de Justiça de5I1�.
Juizo, servindo ele porteiro elos auditó.
rios na frente do prédio ela Prefeitura.
Municipal desta cidade, levará em Ieítão
por quem mais der e maior lanço oferecer
os bens pertencentes ao inventário da
finaelo Luiz Casag rande, que vão à praça;
a requerimento ela inven tar larite dona.
Ana Mon tibeler Casagrande para paga
mento de custas e impostos elo refer ido
inventário, cujos bens são os seguintes:
Um Terreno sito Aliança do Munícípío
ele Nova Trento, com cento e noventa e

três metros de frentes com três mil di
tos de fundos, fazendo fren tes em terras

ele herrleu-os ele Francisco Vargas e fUll
dos no travessão, extremanelo a leste C0>11

terras ele Joaquim Leonardo e Oliveira a

pelo oetse com terr-as ele Damásio Antô
nio ele Azevedo com a área de quinhen
tos e setenta e nove mil metros quadva
dos 579.000 no valor de mil cruzeiros. F_;�
para que chegue ao conhecimento ele to
elos manelei pa-ssar o presente edital que
será afíxa.lo no lugar do costume e publi
cado pela Imprensa, tudo na for-ma da:
lei. Dado e passado nesta cidade ele Ti,iu
cas, aos 18 de março ele 1943, Eu, RoeloU'),
Luiz Büchele, Escrivão que o escrevi. A_
Maurilo da Costa Coimbra - Juiz de Dt
rei to, Selos afinal. Está conforme. ° Es,-·

""

Rio, 22 (E.) - O Olaria ven-Torneio Paulista
de 1943

São Paulo x Comercial
S. PAULO, 22 (E.) A

principal partida de futeból,
ontem, fo no Pacaembú, en
tre Q S. Paulo e o Comercial.
sendo este derrotado por 4
x 1. A renda foi de Cr $ . .

59.976,00, ° juiz, sr-. Durval
Valente, arbitrou mal.

ceu ao Bcnsucesso , ontem, por
5 x 1.

em B. Horizonte
Belo Horizonte, 22 (E)

Em match revanche, o Atlético
Mineiro venceu on t em , por 2x1,
ao S, Cristóvão A C, do Rio
de Janeiro. O t eato da vitória
foi batido minuto e meio antes
de finalizar a' partida,

*

o
7 MIL CRUZEIROS

Rio, 22 (E,) - A C, B. D. conce

deu a transferência do jogador Ma
chado, do Fluminense para o Co
mercial, de São Paulo, tendo o gre
mio paulista pago ao clube tricolor!
a importância de Cr$ 7_000,00, con
forme o estabelecido.

HELENO E ZARCI
'

Rio, 22 (E.) - O centro-avante
Heleno assinou contrato por dois
anos com o Botaíogo de Futebol e

Regatas e o zagueiro Zarci reformou
o seu, por mais doze meses. O pri
meiro receberá 35,000 cruzeiros a

título de luvas c o segundo 20.000
cruzeiros, atora premias por jogos
ganhos e empatados e mais o orde
nado fixo de 804 cruzeiros mensais,

..

Corinthians X Jabaquara
s. PAULO, 22 (E) No

parque S. José, o Corin
thians derrotou ao Jaba
quara por 9 x O, ontem.

•

Em Florianópolis
Em jogo amistoso realizado

no dia 21 do corrente pelos
segundo e primeiro quadros do
S. N. Malária F. C. X Panta
nal F. C. coube a vitória ao

2' quadro do S. N. Malária F.
C, pela contagem de 2 a 1. Nos
primeiros quadros, houve em

pate de 2'a 2.
•

AINDA ONDINO VIEIRA
Rio, 22 ("Estado") - Quando tu

do razia crer que o técnico uruguaio
Ondino Vieira, que acaba, de deixar
o Flnmiense iria para o São Paulo
Futebol Clube, eis que surge o co

nhecido pr-eparador numa reunião
na séde do Vasco da Gama, na qual
tornaram parte vários diretores do

Juventus X PortUguesa
S. PAULO, (E.) - A Por

tuguesa de Esportes abateu
ontem ao Juventus por I x

O.
O PONTEIRO DJALMA

Santos X ·S, p. R.
S. PAULO, 22 (E.) -

boda, no Pacaembú,.o
tos venceu ao S. P. R.
3 x 2,

No E,tádio cAdolfoKonder»,
ontem, o eUbiratã», abateu
o cAmérica. pelo escore de 4

fi •

d P do"a 3; e o "Esquína o eca o

derrotou, fragorosamente, o Bo
caiuva, pela contag-em de 7 a.4-

gremio, afim de ultimar as negocia- Rio, 22 (E.) - O Vasco deu entra
ções para a assinatura do contrato. da na F. M. F. do registo do contra
() treinador em foco assumirá as to do ponteiro Djalrna, que integra
suas funções logo depois de termí- va a turma do Esporte Clube Reei
nado o Torneio Relâmpago, tendo fi- fe.
cada estabelecido que o contrato de

Sá
San
por

crivão. Rodolfo I,tdz Biichele.

o Sabão
"VIRGEM ESPECIALIDADE"

't\\\r..o VIRCI:.J �DA �<;A,O� WrrZEL INDUSTRIALJOINV/LLE

erA. 'VETZEJ� INDUSTRIAL-JOINVILLI� (�arca regísr.)

recornmeuda-çe para roupa fina € roupa cornmcrn,

..
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Dr, ,Edgard Pinto de Souza
-

Médico - cmu'vilo da Casa de Saúde São Sebasllão. Formado na
Facu14ade de Medicina da Universidade de São Paulo. o..de foi assisteDte
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundo Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito MonteDegro. Com prállca de
mais.de i anos

.
Da CJ!nICI Cirúrgica do Prof. Aüpio Correia Neto. Com

..Sláglo de eSP8clalizaçao no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
. Sauerbruch) 8 �as cliDicas d�s Profs. KonjetzDY. de Hamburgo. e Schmieden.
de FraDkfort. Cirurgia da Tlr6ide. estimago. intestino delgada e grosso
figad.o e

. vias biliares. seios. úlero. ovários. . rins. prostata e bexiga•.
lémlas. bldroc�18. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
li encoDtrado dlari!mente das 9 bs. da manhã ao meio dia. Da Casa de
Saúde Sao Sebastiao. tel. 1.153 Das 15 às IS da tarde. à Rua Fernando
M�bado. teU. 195. Resid.eDcia: Rua Duarte Schutel o· 2. Te l. 1159

OLEO DE PEIXE
COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE A

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

TAMAl'JCARIA BARREIROS
Rua Conselheiro Mafra, 41. Horlenépolls

o NOVO
APARELHO GILLETTE TECHA falta de êxito de muitos homens, tanto nos

negócios como na vida social é, muitas vezes,
uma consequência de sua má apresentação:
o desleixo no barbear impressiona desfavora-.
velmente, chegando a desmerecer a capacidade
profissional e a dedicação ao trabalho. No en

tanto, quando se usa Gillette, fazer a barba
diariamente torna-se tão fácil que constitue
um verdadeiro prazer! Adquira ainda hoje o

novo aparelho Gillette Tech e passe a barbear
ae todos os dias por este processo higiênico,
prático e econômico!

• Dotado de elicientes aperle/
çoarrrerr tos nos pon tos essenciais
ao con iôr to do barbear, Gillette
Tech é o aparelho tecnícamente
perfeito: Use sempre Gillette
Tech com as insuperáveis lâmi
nas Gillette A z u 1, leSitima..

Gillette

Grande Companhia uecessíta de coluboradores em todas 8S capitais e interior
dando 1 (\0% na colocação dos utulos e 30% fi 40% nas cobranças {com exclusividade}.
Escrever ao Prof. José Munboz - Caixa Postal, 3717, - São P8Qlo� A Empresa mantém
o melhor plano - Sorteios - Reembolso - Seguro - Financiamento. Se V. S. quer
melhorar sua situação financeira, trabalhe para nOSS!l organlzacão.

Casa Beirão

Os bispos alemães, pre-1Representantes-lnspetores e agentes locaisgam contra o nazismo .

ca�n:::Smai/f;,:{�;/d--; q�� s:e;f;:::;:."a s����f;�/��c:r��
I

.

(Na capital e cidades do interior)
os BisPQS Católicos da Alema- dos os ataques talvez provo
nha já não permitem que a quem contra-ataques perigo
sua lealdade nacional os im- sos e fatais. Isso se aplica par
peça de prega?' abertamente a ticularmnte às guerras injus
hostilidade ao anticristo nazis- tas que acarretaram. o desapa
ta. recimento, da face da terra,

Os mais recentes protestos de tribos e de nações.
dos Bispos Católicos da Alema- O Bispo Galen, na sua pas
nha contra o Nazismo, de que torai, acentuou a necessidade
tem notícia o mundo exterior, de ser combatida a violaçãosão contidos nas pastorais do nazista da idéia cristã do casa

Arcebispo de Friburgo, Monse- menta e da família. "Temos'
-nhor Conrad Goeber declarou de enfrentar as mais ferozes
o seguinte: lutas religiosas", escreve o Bis-
"Aquele que quizer seguir a po de Muenster. Essas' lutas

Jesús Cristo deverá declarar hão de solapar a estrutura da
guerra ao inimiqo interno, família, e exigem graves de
atacá-lo e dominá-lo, obtendo, cisões. Todos vós sabeis como
âessarte, a paz interne para o

I
está sendo prejudicada a edu

presente e para a eternidade. cação religiosa e moral da nos
A advertência de que "aqueles sa juventude".

• Paro suavizar e rejuve
nescer' a pele, há um pro- �
duto perfeito, o SABÃO }
RUSSO. Aveluda a pele, j
combate e spinho s, cravos e �
rnoncho s SABÃO RUSSO
sólido Ou líquido.

i Fábrica de artefatos
I de couro

Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e
barato), Cintos, Suspen-

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

I__:_-Flori8DÓ::::�_31 I
CASA Dt. MORADIA

Aluga-se uma, à:rua Bocaiuya
n' 220, com 5 quartos, 3 salas,
banheiro com água fria e quen
te. garage, etc. Tratar no Largo
Fagundes. n, 10.
212 10 vs alt.-1

Si tem irritação retal ou hemorra
gias, cuidado! São o prenuncio de'
grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção.
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
dar

á alivio imediato das dôr es, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De
I§ft!! &L&

Londres, 20 (R.) - Um dos chefes do movimento de resis
tência aos alemães, na Alsácia-Lorena, que, por motivos óbvios, se

oculta sob o pseudônimo de Jaques Dalsace, e que acaba de che
gar à Inglaterra, revelou alguns pormenores sobre' a situação da
quela província francesa anexada pelos alemães.

Segundo declarou o sr. Dalsace, mais de 500 mil alsacianos
são obrigados a viver no exílio, afim de fugirem à perseguição na

zista. Vários milhares de outros alsacianos e lorenos foram deporta
dos para a Alemanha. Além disso, 1.250 lorenos, estão sendo tor

turados nos campos de concentração de Dachau, de onde ninguem
consegue sair com vida.

"Isso, porém, ainda não é nada - frizou o sr. Dalsace - pois
45 mil alsacianos e lorenos foram mobilizados' e incorporados ao

exército germânico, sendo enviados à frente oriental. Dezenas de
milhares de outros alsacianos e lorenos foram enviados para traba
lhar como escravos nas indústrias bélicas do "Reich". A germani
zação dessa província prossegue. Todos os nomes frenceses foram
proíbidos, tendo sido também proíbido o emprego da língua fran
cesa. Os monumentos aos grandes mortos e às glórias alsacianas fo
ram dinamitados. Entrementes, continua a encamicada resistência
francesa em três Departamentos". Concluindo, o sr. Dalsace fez a

seguinte advertência: "Não nos esqueçamos de que o objetivo na-

..zista é destruir a raça francesa e, se lhes dermos tempo, êles conse

guirão satisfazer seu sadismo. Nesse caso, quando os vitoriosos exér
citos aliados entrarem na Alsacia-Lorena, não encontrarão, para

.....

libertar, senão túmulos ".....
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Nova e dramática narrativa sobre o torpedeamento do «Afonso Pena»>
Havia, um quinta-colunista brasileiro no submarino -

agressorVarios jornais cariocas continuam pu, tando-a num turbiihão de espuma. Subi- brutal torpecleamento foi um cabo do te e lançou algumas cargas de

p"ofundi-\
abalo. Um torpedo a bombordo. O co-·

bl ícando novas declarações prestadas pe- to, voltou a tona e se viu banhada por Exército, procedente do Paiá, cujo pé dane. Feiizmente a coisa até aí não pas- mandante surgiu de repente e deu 01'

los naufragos elo "Afonso Pena", que a um grande jorro ele luz. Eram, os refIe- esquerelo foi estra çalhado pelos estilha-' sou ele suposição. co.nt.ínuamos f trmes

I
dens rápidas e desapareceu. Corri para

dois elo corrente foi torpeeleado por um tores do submarino que fixavam os des- çcs ele uma gr-anada elo submarino. Esse Ino mesmo, rumo. Mais adiante, encon- o armário elos salva-vidas. Quando vou

sunmar íno fascista. Sur-gem, assim, atra- . troços elos naufragoso Por mí lagr-e, eq uí- míl itar foi visto por diversos naufragas I trames outro comboio, de ]:3 navios, na apanhar um, ouço um t iro. Outro, mais
vés ela palavra elos que milagrosamente librara-se numa taboa elo passadiço, sen- morrer horas depois, à mingua de socor- sua maioria petroleiros: com destino ii I agudo, sibilante, logo após o choque do-
conseguiram se salvar, narrativas cho- tinelo em seguiela que uma cousa se l'OS. África elo Norte, bem protegidos por I projetil, que fez desmorona,' sobre mün
cantes, detalhes dramaticos ele cenas ele agarrava à sua perna. Gritou ele horror, uma flotilha ligeira. Mar calmo, noite os destroços ela cobertura ela ponte. Cor-
-urna ferocidade incrivel, que jamais se pensando que fosse um tubarão ou um Viajava no "Afonso Pena" o jovem linela, nada de novo a bordo. Já não nos ri para a escada. Naya t íro, novo abalo,
Jhes apagará de memória. Foram mu- polvo, pois eram fortes tentáculos que Márío Angelo Ribeiro, aluno da Escola lembrávamos mais cio primeiro susto, O navio já se encontrava completamente

lhe prendiam a perna. Assim, ficou a l- ele Marinha Meicante, que, naquele na- confiavamos completamente na segura n- aelernaelo. Pulei nagua e fui ao fundo e

gurn tempo agarrada a uma taboa do via, completava a sua instrução pratica. ç'a ela rota, quando inesperadamente foi voltei ii tona, salvando-me numa balsa.
passadiço do navio, até que foi içada Nas suas declarações disse êle: "Deixa- dado um sinal de submarino à vista, e Assistir a quadros tétricos, inclusive O

para uma balsa, cheia ele gente. Verif'i- 1110S o porto de Recife integrando um logo em segui ela a ordem a disper-sar o desaparecimento de vários naufragos,
cou, então, que aquilo que julgava g rupo ele cinco navios. O "Afonso Pe- comboio em que vinham os. trucidados pela hélice, que continuava
ser um polvo era uma pobre criança de na" foi escolhido para comodoro desse .... giranelo. Salvamos alguns naufragos, ou-

seis anos que se salvara agarrada à sua comboio. Ao largo da capital pernambu- Os navios tomaram, então, destino d í- tros afunelavam e ainela outros, domina-
perna direita. Na balsa, encontrou sua cana reunimo-nos a outro comboio, v in- ferentes. Os petroleiros e as belonaves dos pela loucura, não 'se eleixavam agar-

do dt;: Trinielad, composto de 18 vapores, norte-americanas rumaram para a Áfri- rar e puriham e111 perigo a vida dos que
tia, de n0111e Bar-bar-a, com a qual se protegidos por unidades de guerra nor- ca, 09 navios de guerra brasileiros para já se encontravaru em segurança. Muitas"
abraçou, debaixo ele pranto. Logo. de- te-americanos, que aliás, ficaram no Salvador, o "Afonso Pena" continuou so- tambem foram devorados pelos tuba
pois, teve a notícia de que haviam pe- porto ele nossa procedência. Esse gru- zinho, cortando para o sul. Ma ls de 24 rões, No dia seguinte, quando fomos re-·
recidos sua mãe, avô e um primo da po já havia sielo atacado por submarí- horas se passaram, de novo voltou a
menina que se salvou agarrada à Sua nos e por meelida ele precaução começa- nossa confiança no sucesso da travessia. colhielos por um petroleiro americano.
perna. A senhora Nair Viana Café, con- mos a navegar em zigue-zague, aumen- Caiu a noite. O "blackout" do "Afonso foi preciso que seus tripulantes afastas
ta mais ao reporter que continúa com a tanelo até anoitecer. Tudo corria bem, Pena" era perfeito. Mal se enxergava ses a tiros esses perigosos esqualos, que;
sua perna direita paralisada, sem poder até que captamos S. O. S., em código e agulha ela bússola, tão fraca era a luz. atraídos pelo banquete da carne huma-
fazer movimentos. Julga que houve uma notamos certa moelificação na formação O relógio de bordo marcava 19 horas e na, teimavam em não se afastar das -

grande distenção, mas os médicos di- naval que nos protegia. Um dos nossos 10 minutos, quando ouvi um estrondo. .oatsas-bajceíras, príecíosamen te carrega-
zem que ficará boa. Outra vítima do caça-minas mudou ele rumo mais ad ian- Todo o navio foi sacudido pelo terrivel das ele homens".

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

Importante
.

discurso de Churchill U LTIM A H o R A
LONDRES, 22 (R.) O classes sociais, prevendo aci

U,J b t 1
-

discurso pronunciado ontem dentes, etc., do berço à turn- ma f.reSCO er a a ema
pelo sr. W. Churchill é, tal- ba; novo sistema agrícola, 1

-

vez, o mais rico em .suqes- com melhorias para a vida Londres, 22 (R.� - A rádio emissora secreta a ema

E I acusou os italíanos de terem facilitado aos ingleses os detalhestões. ncerra, pe o menos, rural, visando o aumento
d I d de uma descoberta alemã com respeito a soubmarinos.um qua ro amp o o que do nivel de alimentação ge- 'fJ' _deverá ser o mundo de após- ral; ampliação dos serviços

21::3 mlelho"".es de"" dólares por dleaguerra e, em particular, a de Saúde Pública, com a iJGrã·Bretanha. Ele somente eleva"ão .do coeficiente da 1
.

y Washington, 22 (R.) - Segundo revela o 80 re atôrio-acredita que Hitler esteja natalidade,· difustío 'da e· Eda Comissão Norte- Americana de Produção de Guerra, os s--derrotado daqui a I ou 2 ducecãe em bases essancí- 5 d dé I, Y tados Unidos estão gastando, agora, 2 3 milhões e o ares por-anos, apos o quê, se deveria- almente liberais e de co -

O dC h
.

dia, ou seja, em moeda brasileira, 5 bilhões e 6 milhões e:criar o onseí o da Europa ráter especializado; liberda·C Ih d A f-cruzeiros.e o onse o a sia, 01'· de religiosa; organização
mados, cada um deles, pelos das indústrias e das Pro
grandes Estados, e por Con- priedades do Estado, ga
federações de Estados, para -rantias de modo completo
restaurar os . direitos dos a inici�tiva particular e a

povos oprimidos pelo nazi- cpJrtunidade, a todas as
fascismo. A Grã·Bretanha inteligências bem intencio
realizará vastas reformas nadas.
em todas as esferas da sua Pensando nos planos dovida política, ecônomica e futuro, o sr. Churchill nãosocial. baseadas num plano esqueceu os problemas dode transição de 4 anos. se presente, e evocou o heroisguido de outro de igual pea- mo russo e a valentia dos
zo, prevendo, entre vários norte america nos, francesespontos, os seguintes: segu· e chineses.
ro obrigatório de todas as

Para que se tenha uma idéia páliela
embora, do que foram os momentos que
passaram os naufragos, vamos deixar
que se ouçam as palavras de alguns de
Jes. Mário Ángelo Ribeiro, jovem aluno
da Escola ele Marinha Mercante, que
completava um período ele instrução prá
tica a bordo do. "Afonso Pena", diz que
levará pela vida em fóra a trágica lem
brança dos quadros elantescos ele que foi
testemunha e mesmo protagonista. Nar
ra ele que estava de serviço e precisa
mente às 10 horas e 10 minutos ouviu
um estrondo seco, forte, violento, que
sacudiu o navio, num terrivel abalo. EFa
um torpedo que atingira o navio de
bombor-do. Em seguiela, vindo a tona, o
submersivel utilizou seus canhões, enví

�2dO dois tiros, que atingiram o navio,
ja prestes a submergir, acelerando ao
afundamento. Cinco minutos depois o
"Afonso Pena" desaparecia num turbí
Jhão de espuma. A tripulação do subma
rino que se mantinha a superfície, as
sistia tranquilamente ao afundamento do
navio. Narra o jovem Angelo que, jogan
do-se ao mar, ouviu logo a sua volta
gritos lancinantes. Eram outros naun-a
gos que procuravam salvar. Viu uma
mulher agarrada a um cadaver de um
soldado. Esta, que que por sinal era a
única tripulante femin ína, uma enf'er
meira, foi salva, Assistiu nessa ocasião
a quadros tétricos, inclusive o desaparecimento de vários naufragos, truci-
dados pela hélice, que continuava gi
rando. Muitos outros eram devorados
pelos tubarões, Estes, aliás, acompanha
ram por longo tempo às cinco baleeiras,
que conseguimos amarrar umas as ou
tras, para maior facilidade e socorro
mútuo, rondanelo aquela enorme presa
de carne humana. Era tal a quantidade
de tubarões que o petroleiro americano
que, após 18 horas, nos recolheu, teve
que assestar contra os ferozes habitan
tes dos mares seus canhões, para dispersá-los e poder assim, sua tripulação efe
tuar sem maior perigo o nosso salva
mente.
No Hospital da Cruz Vermelha postoà disposição do Lóide Brasíletro pelo

presidente daquela instituição, a repor
tagem, foi encontrar em tratamento· a
jovem senhora. Nair Viana Café, pal'e�tedo ex-deputado Café Filho, que embar
cára em Refice com destino ao Rio, no
"Afonso Pena". Disse a senhora Nair
que estava no convez, quando se deu o

t�rp�eamento. Com a tremenda explosao, fwou prostada ali e quando se rea
nimou o nav,io já estava aelernado. Tra
tou, então, de se salvar, mas mal podiase loco:nover, porque fôra pisada por
passagelros, que, precipitadamente, deixa
vam o vapor e naturalmente já a julgavam morta. A muito custo conseguiu
agarrar-se a um salva-vielas. Neste ins
tante, uma senhora, de nome Adelaide
perguntou-lhe se teria tempo para apa:'rlhar seu dinheiro e joias no camarote.
Nair gritou-lhe que tratasse de se salvar.
Adelaide, porém preferiu correr o ris
co e, segunelo soube mais tarde, por Um

maquinista, pereceu ela trancada no
próprio camarote. Continuando sua nar
rativ�, Nair clisse que o que se seguiu i Caspa 1
fei pavoroso. O navio afundava, arras- LHOS1\. r

8

Jheres, crianças e velhos, às dezenas, que
se debateram entre as vagas, fugindo à
sanha elos tubarões, enquanto o grande
barco brasileiro sossobrava e o cornan

(Jante ela unidade agressora assistia, írn
passivei, sem um gesto de' misericórdia,
a agonia dantesca. E mais, muito mais
que isso, quando' os naufragos, desespe
rados, se aproximavam do submarino,
seu comanelante e outros ela tripulação,
com o tacão ele suas botas, obrigavam a

que es afastassem, quando não lhes per
guntavam a rir, se não queriam ficar
prfstoncíros para o resto da viela. Em
meio a esse quaelro dantesco e cruel há
um detalhe revoltante, revelado por um
dos que se salvaram: existia a bordo elo
submarino, de nacionalielaele italiana,
um brasileiro, um traidor de nossa pá
tria. Foi esse máu brasileiro quem, fa
lando perfeitamente o nosso idioma, sem
o menor sotaque italiano, interpelou:
"que navio é êsse? e quando lhe respon
demos que se tratava do "Afons Pena",
Informou o carvoeiro João Vitor, o trai
dor declarou que anelavam à procura do
midos".

o eSTADO-Segunda-feira, 22 de Marco de 1943

-

A deficiência dos estaleiros japoneses
NovEI Iorque, 22 (R.) - A capacidade de todos=

os estaleiros japoneses é insuficiente para satisfazer as neces

sidades das construções de navios de guerra e mercantes, acres

centou a rádio de Tóquio, numa transmissão capitada nesta
cidade. A mesma emisscra destaca que já foram tomadas enér
gicas medidas para incrementar as construções.
........................O !'t•••····�·

- Japonês condenad.
Rio, 22 ("Estado") - O juiz:

Eronides de Carvalho julgou o

processo de S. Paulo em que fi
gura o japonês Sadão Iamamoto•.
denunciado por ter injuriado os.:

poderes instituidos. O réu foi con-
denado a 6 meses de prisão.

w.-.-_-.-.·_·.-.-_-.-.·_-_._-_·_-.-.-.-_·_-_-....·_-.-_·_·•....- •._..._.•-.-.-_._.•-.-.-_._-_-_.....":A.

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

e pretensões em carta de próprio punho, para MACHADO
& CIA. Caixa Postal, 37 - Florianópolis,
N' 159 ----------1 Vales, em ve� de

Centenário da morte moedas
de Southey

•

5 VI! - 5
.

RECORTE
ESTE AVISO

No Instituto Brasil
Estados Unidos

Ontem, às 16 horas, realizou
se uma recepção social no Ins
tituto Brasil-Estados Unidos,
em que foi apresentado aos con
vidados o novo cônsul da gran
de República do norte, sr. Wil
liam Rambo, ao mesmo tempo
que apresentou suas despedidas
o SI'. cônsul Reginal Kazan
Jlan, por ter sido removido pa·
ra o Ceará ..

Nova Iorque, 22 (U. P.)
A "Columbia Broadcastíng;
System" anuncia, baseada em

informação britânica, que 0-'

receio de uma invasão levou.
os italianos a retirar a moeda.
circulante na Sicília, substi-·
tuindo-as, por vales.

ANTIGO PREPARADO INGL-eS
PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

Rio, 21 ("Estado") - Em
consequência ao 10 centenário
da monumental morte de Ro
bert Southey, autor da "His
tory of Brazil", publicada em
Londres em 1819, a Biblioteca
Nacional, por determinação do
ministro Gustavo Cápanema,
organizou uma exposição de
suas obras, manuscritos e re
tratos.
Southery faleceu

dres a 21 de março

Se V. S. conhece alguma pessõa que so

fra de congestão catarral ou aturdimen
to, recorte este aviso e leve-lh'o.
O catarro, o aturdixnento e a dificul

dade de ouvir são provocados por uma

enfermidade constitucional. Por essa ra-

zji.o, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está
plenamente vitoriosa e tem proporciona
do alívio' a muitos sofredores, é conheci
do sob o nome de PARMINT e está à

. É UMA DOENÇA
1IIUITO PERIG,OSA
PARA A. FAM'ILIA
E PARA A RA.ÇA.
AUXILIE A COM
BATEL-A COM O

em LOl1-
de 1843.

brigadeiro do Ar
Eduardo (jomes

Londres anunciou, ontem,
pelo rádio, que o bl'igadeiro
do Ar Eduardo Gomes se

acha no Norte da Africa,
onde conferenciou com o

gral. Clark, dos Estados
Unidos, inspecionando, em

seguida, acampamentos e

aeródromos.

Ovenda ·em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint ali

via a cabeça, a congestão e o aturdimen
to catarrais, enquanto o ouvido se resta
belece prontamente. A perda de olfato e

a descida do catarro para a garganta são
outros sintomas da afecção catarral que
se combate com Parmlnt.
Sendo muitos os males do ouvido pro

vocados diretamente pelo catarro, pode
se evitá-lo com Parmint.

LEONOR DEUCHER'\Um cinema para vo cê
Enfermeira obstétrica (par��

teira diplomada) Atende Da

Casa de Saúde S. S6bastião.
das 10 às 12 e das 15 às 1 'j.
horas

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em 'seus estabeleci·
mentos. (D. E. 1\-1.).

LOÇÃO MABAVI·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


