
o sato, ce ta ...ia: lo....
MOSCOU, 24 (R.) •.• OS ALEMAES ESTÃO LANÇANDO MÃO DE TODOS OS RECURSOS PARA DETER OU RETARDAR O
AVANÇO RUSSO. CITA-SE, COMO CASO CURIOSO QUE, EM CERTA LOCALIDADE, OS SAPADORES RUSSOS OUVIRAM O
MIADO DE UM GATO QUE VINHA DE UMA CAIXA. NO FUNDO DESSA CAIXA, OS SOLDADOS RUSSOS VERIFICARAM QUE

HAVIA LIGAÇÃO COM UMA MINA TERRESTRE DE TERRíVEL FÔRÇA EXPtOSIVA.
��--�••"._._""�"",,,�_......... .r�o!""--__-�

� pêltrulha re(tIlOU
Argel, 4 (R.) - Os alemães, ata

cando com superioridade numéri
ca, conquistaram, a colina de Ge
bel, si Iuada a 1.200 111. de altura, a

5 quilômetros a noroeste da aldeia
de Gebe!-Abiod. Depois de

viülen-Ita luta, a patrulha britânica, que
defendia a elevação, recuou para
suas próprias linhas, trazendo pri
sioneiros. Entretanto, essa patru
lha não voltou completa, muitos

r.I'V'wJ"__J".�_"_......_w....""'_w.-"_..__"",__"",w..'V"J""'�

I Mtlllheres ülemãs na

I marinha mereante
Zurique, 24 (R.) - Segundo

anunciou a emissora nazista, as
autoridades alemãs passarão a em

pregar mulheres nos serviços da
marinha mercante.
Essas mulheres serão emprega

das especiaLmente nos serviços de
cozinha e tratamento dos membros
mais j avens das tripulações.

fios seus componentes foram feri
dos ou aprisionados pelo inimigo.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mi.
litar, uma pessoa revela (J que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexiveL
(D. E. M.).I Florianõpolis- Quarta-feira, 24 de Março de 1943 I H. 8779XXViII

Tentarão Austráliaatacar
SIDNEI, 24 (R.) •.• o MINISTRO DA GUERRA DA AUSTRÁLIA, SR. F. M. FORDE, EM DISCURSO RELATIVO À CAMPA
NHA DO EMPRÉSTIMO DA LIBERDADE, DECLAROU O SEGUINTE: HAS VITóRIAS ALIADAS NAS SALOMÃO., NA NOVA
GUINÉ E NO MAR DE BISMARCK, SIMPLESMENTE FIZERAM' INTENSIFICAR-SE A DETERMINAÇÃO DO JAPÃO DE IN
VADIR A AUSTRÁLIA. NO MOMENTO EM QUE FALO, OS JAPONESES ESTÃO ENVIANDO REFÔRÇOS PARA TODAS AS
BASES INSULARES, QUE CONQUISTARAM. Só SE PôDE SUPOR QUE, QUANDO ESTIVEREM PREPARADOS, OS NIPôNI
COS INICIARlO, CONTRA A AUSTRÁLIA UM ATAQUE MAIS VIOLENTO DO QUE QUALQUER OUTRO JÁ OCORRIDO NA

GUERRA DO PACIFICO".

Ataques e cargas mortíferosA "VOZ do D "ono ....
Cairo, �4 (R.) - Durante todo o dia e toda a noite,. grau- Londres 23 (R.) _ Um pos- d 1 ilhâ ddes esquadrtlhas de bo.�bardeadores e caças norte-americanos to de escut'a da Reuters deu a,"

como sen o mi ao as per as
- -.t u de não saber o que fazer com germânicas. Assim, é dificil di-bombardearam .as posiçoes de von Rommel. Êsse esmagador seguintes impressões a respeito êles. Seu discurso foi matizado zer quais foram os mortos aosataque sobr�p':l)ou a tudo o. que a '�L�ftwaffe" poude .fa�er no do discurso de Hitler: "Não há com as mesmas trivialidades quais Hitler se referiu ao falarmomento maximo do po_?erIo germamco no nor�e da �fr�ca. dúvida de que foi a voz de Hi- bombásticas de sempre. Nas em 540 mil soldados, podendo-Comba�entes da G:a-�retanha, Estad?� Unídos, AfrI?a �o tler. Mas, certamente não tive- palavras que, pronunciou, em se perguntar se o "fuehrer"Sul, Canada, Nova Zelândia,

_
Fra:nça,

.
Grécia, Checoslováquia, mos o estilo habitual do "fueh- memória dos que morreram em

I
quis apenas falar dos homens:

t?maram parte ness,as operaçoes ..Partindo ?e campos de pouso rer". O tom monótono do dis- combate, Hitler aludiu a 540 de suas tropas prediletas QueSItuados n� costa leste de Medenme, os aVIador�s aliados ata-
curso, muito diferente dos artí- mil nazistas mortos. No entan- ficaram para sempre enterra

c�r�m a.eI�od:omos, tanques, �olunas de abastecimento e �e- fícios oratórios de Hitler, com- to, há pouco tempo, as estatís- i dos sob o gelo das nossas estepósitos IlllmI�os, alveJando �mda acampamentos e comboios binado à alta velócidade com ticas oficiais do "Reich" davam' pes".e docas, a pedido do 8 exércIt�. ,. que foi proferido, deu a impres ".He ..

�oras apos horas, for�açoes de bomba�dead,or:s m�dlOs são de oração lida. Talvez, mes- IneorporeçãO de reservístassoltar am suas cargas destruidoras e mortírer as sob! e a linha mo, a irradiação tenha sido fei- '" I

!!�:���._ _ _ _ _ _-_ _ _ _- _ �._._ _
ta por intermédio de gravações. gUin�iO�v�!o�"EstadO")

- O ministro da Guerra assinou o se

Algumas ligeiras interrupções
na transmissão fizeram avul- "1 - O disposto no Aviso n. 3.167, de 2 de 12 de 942 não
tal' as suspeitas de que esta- se aplica: a) a cabos e sargentos; b) a soldados reservist�s que
vam girando discos. Adjetivos tenham irmão incorporado fora do Exército.
que, nas vezes anteriores, Ri- 2 - Devem ser tornados sem efeito os adiamentos de íncor
tler nunca proferia sem uma poração que hajam sido concedidos contrariando o disposto no

forte enfase, foram pronuncia- presente aviso".

dos sem sentimento. Não foi O aviso n. 3.167 é o que declara que deve ser considerado
certamente êsse .Hitler que o

de incorporação adiada o reservista convocado que tiver irmão
_ _._ _ .,. _-_-.- "._- _ .- _ povo alemão esperava ouvir, já incorporado e que fôr casado mantendo esposa e filhos, des-

T f I d
'

t de si
A de que não seja funcionário público ou extra-numerário.

i O e ma ária' estão grassan o ���s i�:n�� �e,���z âOSI���C��: .....
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;�·�í;·biij;t;·-;"';;
Chicago, 24 (R.) - O secretário adjunto da Marinha, sr. R. A. sem a eloquência e a força ha- Meias das melhores, pelos menores súditos do .eixo-

Bord, faland� aos jovens médicos da Universid�de .do Norte, dec�a- bi��;��u, 22 (R.) Falando so- �e�c:. 8�r�:��S�.MISCELANEA,
TOU que os aliados receberam numerosos relatos indicando que o tifo bre o discurso do "fuehrer" um -=- _

está grassando em toda a Europa central. Acrescentou que" até ago- comentador da emissora iocal Madrinha brasileira
ra a malária pôs fóra de ação mais soldados norte-americanos no disse: "Dez minutos não cons- Es-tocÜllm?,. 24 (D. P.� -:- A es-

, .

f f id I b I
. A· "tituem período de tempo dema- posa do ministro br-asileiro, sr.

PaCIfico que os que oram mortos ou en os pe as a as mpomcas. .

d t I Sebastião Sampaio batisou hoje osia amen e ongo, mas, mesmo barco sueco "AJ11a�onas" no portoassim, Hitler deu a "impressão d-e Manmoe.
'

NO INVERNO próximo

A MODELAR apresentará
as últimas criações da Moda para

Senhoras, Cavalheiros e Crian�as
e por preços

SENSACIONALMENTE BAIXOS!

força britânica avança
Berna, 24 (R.) - A agência noticiosa germânica declarou

que uma fôrça britânica, compreendendo cerca de 50 tanques e 200
veículos, procedente da região de Reserc-Rilane, está avançando em

direção ao norte, isto é, da costa tunisiana.
........................0 .

O torpedeamento do «Afonso Pena»
Santiago, 24 (R.) - Qualificando de ..

crime que não se jus
tifica nem como ato defensivo extrerno ", o jornal

..

Mercún'o", desta
capital, publicou um editorial a respeito do torpedeamento do navio
brasileiro "Afonso Pena", escrevendo: "Para obter a insignificante
vantagem que supõe o' afundamento de um navio inofensivo, o "ei
xo

"

não hesitou em sacrificar numerosos civis. Um navio com pas
sageiros e em serviço de cabotagem não pôde ser objetivo militar.

!rata-se, portanto, de mais uma violação das leis que regem o moral
das nações". O editorial termina, dizendo que o "eixo" apenas con

seguiu acumular novos ódios aos muitos que já tem provocado e au

mentar as compensações para o momento da liquidação de contas .

Rio, 24 ("&tado") - O Síndí
cato dos Contahrllstas da Ba{a con
sultou ô Mínisterío da Fazenda se
os profissionais da contabilidade.
qmando súditos da Alemanha e da
Itália estão impedidos de assinar
balanços ou quaisquer documentos.
a{Presentados ao imposto de renda.
A consulta foi respondida nega

tivamente , por isso que "em face
do imposto de renda não se justifi
ca a imposição de r-estr-ições a pro
fiss ionais, "legalmente habilita
dos", pela simples razão de serem

súditos de países inimigos, pois
conforme acentuou o Presidente'
cla República em discurso pronun
ciado á Nação: "os nacionais dos.
países com os quais estamos em

guerra, que aqui vieram e construí
ram seus lares de forma regular e

honesta nada devem recear en

quanto entregues a.o trabalho, obe
clientes à lei e prontos a colaborar
nas atividades defensivas elo país".

A •••••••••••••••••••••••••

:SANG1JENOL:: Contém oito elementos tônicos :• Fósforo, Cálcio, Vanadalo e •
• Arsenialo de •
• Sódio, etc· e
• •
• Oa Pálidos, Depauperadoa. •
• Esgotados. Anêmicos, ti
• Magros, Mães Que Criam, ti
... Crianças Raquíticas rece- .... berão a tonificação geral ..

• do organismo com o fi
• •
te • CASA MISCELA:r-.c"EA. distribui..
• •. dora dos Rádios R. C. A. Victor.
" • Vávulas e Discos. _' Rua Traja-
•••••••••• e.!Gf8�GHfiiH�•••• fi no, .1�.
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A NOSSA SECÇÃOt,

TÓPICOS & COMENTARIOS
O gesto de Gíraud
Washington, (Comentário Especial da Inter-Americana para O Es

tado) -r-' As declarações agora fei
tas pelo general Giraud são, não res
ta a menor dúvida, o prenuncio de
uma união mais estreita de todos os Londres - (Por A. J. Mc
franceses que lutam contra o nazis- Whnnie, de Press Informa
mo. Há o sentimento de que uma tion. Por via aérea) - Sejasimples aliarrça militar, embóra es

senci�l no momento em que impor. nas águas do canal da Man-
ta acima de tudo derrotar os exér- cha, quase sob as vistas dos
citos de Hitler, não basta e não sa- nazistas que se encontram na
tisfaz. Quem quer que examine os costa francesa, seja entre asfatos desta guerra com realismo, ilhas britânicas e a Austrália,e deixe de lado todas as considera.
ções que não se prendam estreita- que se encontra do outro lado
mente e imediatamente à suprema do mundo, os navios de guernecessidade do momento vencer o ra ingleses estão sempre nonazismo - não póde negar que os
entendimentos havidos entre Giraud mar, protegendo os cargueiros
e De Gaulle durante a memorável e cuidando que estes cheguem
Conferência de Casablanca foram a salvo a seus portos de destí
da mais alta importância. Seus re- no.sultados práticos já apareceram e Analisando-se o número decada dia frutificam nos campos de
batalha. Rommel sabe disso melhor navios britânicos que se encon
do que ninguém. Si um entendimen- tram sempre no mar, ver-se-á
to dessa ordem fôsse atrazado pelo que cada dez cargueiros sãodesejo de deixar bem esclarecidas
e acertadas todas as questões polí- protegidos por, pelo menos,
ticas e pessoais, ideológicas e senti. três navios de guerra. Dois mil
mentais porventura existentes entre cargueiros e seiscentos navios
os frll;n��s.es, o, fato é que o grande de guerra britânicos podemheneficiárm desse atrazo seria Hi.. tr d . ttler. Não foi, entretanto, dificil, che- ser encon I a os no mar em. 0-
gar a um acôrdo esencial, porque das as horas de todos os dias.
aos franceses é sempre fácil se po- do ano. Mas essas cifras não
rém

.
de acôrdo quando �entem a ne- representam o total da potênc«;ss!dade suprema da libertação da cia marítima britânica Exis-pátria. .

As últimas notícias estão mostran- - - - - - - - - - - - - - � - - - - � - - - - - ....
do que a camaradagem das armas f;��ê; -q-;}�

-

;�·rã
-

;e;;:i;8d�
-

�
-

:ell
os sentimentos criados pela luta e� direito de eleger o govêrno provi.comum, são fecundos em resultados. só rio. Não é preciso acentuar a alta
Agora é bem mais fácil, dentro do significação desses princípios. Diz
clima de lealdade e franqueza que Giraud com toda a clareza: "Os
mais do que nada a luta em comum franceses estarão unidos e livres.
favorece, acertar todas as diferen- Desejo, de todo o meu coração, a
ças e marcar de maneira bem clara união de nós todos e essa união terá
as diretrizes comuns. Os problemas que realizar-se, Ela é indispensável, Dezenas de milhares de mapolíticos da África do Norte e os da pois a desunião é um vaticínio de, . F' rinheiros britânicos s a bemproprra rança não são simples derrota, ao passo que a união é um
nem recentes, e não é fácil resolvê. símbolo de vitória. Eu desejaria que, ao menos que consigamlos. O que se procura agora é traçar cooperar com todos os que aceitam derrotar os bombardeadores e
as linhas gerais dentro das quais os nossos princípios tradicionais. submarinos do Eixo que se emêles poderão ser resolvidos da úní- 'Que me seja permitido pedir a Deus
ca maneira aceitável e legítima: pe- que a vitória esteja próxima e que boscam nas rotas dos com
lo povo, que é o maior interessado. todos os homens de bôa vontade boios, O esforço de guerra será
Em seu discurso, Giraud compro. possam viver num ambiente de mú- prejudicado e destruido. Ê pormeteu-se a anular toda a legislação tua compreensão". isso que saem para o mar,do govêrno de Vichí, especialmente São belas palavras, e bem dignas

os decretos anti semitas, repudiar de um francês. Dentro de um tal es- afrontando quaisquer perigos
todas as distinções de raca, restabe- pírito não é difícil a todos os f'ran- que se possam apresentar.lecer tão cedo quanto possível as ceses se juntarem não sómente para Em apenas um mês, os na
funções democráticas na África do vencer Hitler como para lan�ar as V i O s cargueiros britânicosNorte, eliminar todas as influências bases de uma nova França hvre

el transportaram através dosdo Eixo "quer nas instituições quer forte, restaurada em toda a sua '.
nos homens" e assegurar ao povo grandeza e em toda a sua dignidade. vastos oceanos, 23 mIl tonela-

.' .

! SE�AS I: padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores :ii fábricas do país, são encontradas nos balcões da ii
: Oasa SANTA ROSA :• Diariamente recebemos .novldaoes •

:' RUA FELIPE SCHMIDT, 54 ... FONE 1514 :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

tem também cargueiros carre- das de veículos de guerra,
gando ou descarregando ma- 1.300 aeroplanos, centenas de
teriais vitais em portos sepa- locomotivas e 400 mil tonela
rados por amplas distâncias, das de mercadorias.
em todos os pontos do globo. Sómente uma nação que
Há ainda navios sofrendo re- possua o domínio dos mares

paras e navios recebendo novas pode realizar uma façanha co
armas para lutar contra quem mo essa. Hitler está isolado
quer que tente impedir suas das terras distantes pelo mar.

viagens sobre os 136 mil qui- I O "fuehrer" desejaria receber
lômetros de rotas marítimas. suprimentos de seus parceiros,

Se uma única belonave do mas a marinha britânica tem
"Eixo" saisse para o mar ou se o domínio das rotas por onde
um único comboio totalitário seus poucos navios poderiam
fosse encontrado nos oceanos, tentar passar.
isso serviria como matéria pa- A marinha britânica possue N° 170
ra a primeira página de todos poderosos couraçados, capa- -E-S-'r-Á-T-U-A_-D-A_-L-I-n-E-R-D-ADEos jornais do mundo. No en- zes de lançar a 32 quilômetros
tanto, o fato de 2.600 navios de distância obuzes com o pe
britânicos estarem continua- so de um automovel, porta
mente ao largo não constitue aviões, cruzadores, destroieres,
notícia para a imprensa, tão submarinos, corvetas, lanchas
natural esse fato se apresenta. torpedeiras a motor, lança-mi-

Os navios britânicos nave- nas e caça-minas.
gam para a Africa, Estados Três anos de guerra prova
Unidos, Canadá, Austrália, No- ram que se os navios do "Eixo"
va Zelandia, Islandia, India e ousarem tentar romper o blo
Rússia. -,

queio britânico, os jornais do
Esses navios estão trazendo mundo terão duas' notícias

borracha, estanho, algodão, lã, sensacionais para dar: uma na.

chumbo e petróleo, além de quando os navios totalitários A oferta foi recebida com vi
inúmeráveis outros materiais conseguirem sair para o mar vo agrado pelo snr. Arnold Ts-
de que necessitam as usinas, alto. e outra quando eles forem chudy, representante do Coor
oficinas e fábricas de munição apanhados. denador dos Assuntos Inter
da Grã-Bretanha. Quando os navios britâní- Americanos, que agradeceu

cos eram feitos de madeira, o aquela delicada lembrança as

povo inglês cantava uma can- sim como a iniciativa de rever

ção que tinha estas palavras: ter expontaneamente 20% do
"Nossos navios são corações de produto de sua venda à F. A. B.
carvalho. Nossos homens são O snr. Arnold Tschudy feli

corações de carvalho". Hoje, citou também a Organização·
--

aqueles, navios são feitos do Pan-Americana, pela iniciativa
melhor ferro e do melhor aço, de confeccionar um símbolo-
e com esses materiais são tam- que tão de perto diz respeito à
bém forjados os nervos dos amizade Brasil-Estados Unidos
marinheiros britânicos. e a velha Europa. (Inter-Ame

Esses homens do mar têm ríeana),
uma vida sem conforto, supor- -,-I-------T--A--a-s-a-s-"".Unam se res c Q'
tando desde o frio íntensíssl- -

rua Cam bo-
mo do Ártico até o calor abra- riú 8/0; contando cada uma
zante dos trópicos. Muitas ve- dois pavimentos. tendo cada.
zes permanecem longe de suas casa 5 quartos, sala de [an
esposas e seus filhos durante tarv sala de visita, g ara ge,
meses inteiros, pois não podem quintal, gahnhelro, 3 Insta
ouvir sempre passar os domin- lações sanitárias, tanque de
gos em casa os homens .que lavar roupa; instalações de
transportam tanques para o I

radio e telefone embutidas r
outro lado do mundo e q�e etc. Tratar com o pr o pr letrazem da India o manganes. tário, Dr. Agrlpa de Castro

Faria, à Rua vítor Meireles
n- 24, Consultório m édi co,
Telefone n- - 1405.
52

Enfermeira obstétrica (par-
teira diplomada) Atende Da Prestígfa o Govêrno e 8S

Casa de Saúde S. sebasuão, classes armadas, -

o� serás
das 10 às 12 e das 15 às 17 I um "quinta - colunista. (L.
horas I. D. N.) •

A Grã-Bretanha 'Iem, diariamente,
28660 navios no mar

O PENSAMENTO DO DIA
'I A honra é como uma ilha:

escarpada e sem praiar ; não se'

póde tornar a ela depois de
haver saido". - Bo il eau.

•

A AXEDOTA DO DIA
- Apareça lá em casa,

I "seu"
Graciliano. Somos apenas oito
senhoras e meu genro.

- Irei brevemente, d. Eu
lália. Levarei também algumas:
flores para seu genro, coitado ... ,

O PRATO DO DIA
SARDINHAS COM PIMEN

rõss, Tome sardinhas,
limpe-as, r etir e as espinhas e

t e mper e- as com sal, coentro e

caldo de limão.
Arrume na caçarola as sar

dinhas, sobre e ssas, rodelas de
cebolas, pirne nt ões i r itcs e sem

élS peles, e rodelas de tomates.
Regue com bastante azeite e:

leve ao fogo regular, com BI.

panela bem abafada.

o gral. Ciiraud agradece
ARGEL, 24 (R.) - No ticía

a rádio de Argel que o gral ,

Giraud telegrafou ao governa
dor da Guiana Francesa, con

gratulando-se pela sua adesão e

referindo que esta foi levada:
"para o bani caminho"..

u. B. C. S. v.
AVISO

De ordem do sr. Presiden··
te, notifico a todos os só
cios da U. B. C. S. C. que
deverão, de 5 a IOde Abril.
próximo vindouro, compa
recer à Ag�ncia Municipal
de Estatística. no edifício
da 'Prefeitura Municipal,
para o preenchimento d�,
ficha que lhes será distri·
bu ídc :

Florianópolis, 18/3/943.
JOAQUIM R� BORGES

1 ° Secretário
5 vs alt. 2

Realizou-se, semana passa
da, no escritório do Coordeua
dor dos Assuntos Inter-Amerl
canos, Largo de São Francisco,.
181, 8° andar, a entrega de um

exemplar da Estátua da Liber
dade, miniatura da estátua
existente no porto de Nova
York, confeccionada em São
Paulo pelo sr. Carlos Calvoso,
da Organização Pan-America�

o ESTADO
Diário Yespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.> 13

T€l. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
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 Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 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

_ r_

LEONOR DEUCHER v-56

......,

/
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i. . ! HOJE 4a ..feira HOJE
I

���_>-��� �. : I: CiNj,��E�N��yo�h��-li)�� Ultima Exibição. O sucesso má- Ultima Exibição. Um Iar-west
! ximo da semana: eletrizante:

último, no estádio das Palmeiras o

I
EM CURITIBA I

esperado e�nbate intermunicipal �n- O Atlético venceu o Britania por Paris está chamando V.·g&ll.antes do Texastre o Brasil, local, e o Brusquensc, -1 a O e o Fer-roviário abateu oBra.. IS.

da vizinha cidade de Brusque. sil por 5 a 1. I Com Baail Rathbone, Randolph Com Bill Elliott e Tex Ritter

Fazendo alarde de sua alta. elas- EM PONTA GROSSA I Scstt e Elizabeth Bergner Uma nova aventura de "Wild

se, o Brusqucnse abateu o bi-cam- O Gremio Rionegrense, de RioI. .

Bill Hithckok"

peão de Blumenau pela contagem de Negro, venceu o União, campeão de Atuabda.d�s Atlanh�a (n: 8

7 a '1. Ponta Grossa, por 3 a 2. Nacional �FBJ •

Marcaram os tentos do "onze" EM PARANAGUÁ Era uma. vez dOIs cacherrí-
vencedor: Hélio (4) Dirceu, Sarará O Paranaguá, da cidade do mesmo nhos (Des. CoI.)
c Anlbal. , nome, derrotou o Comercial, de

BRILHANTE VITóRIA DO Curitiba, por 4 a 1. Preços Cr. $3,00·2,20- 1,20
l\'IARCILIO EM NOVO HAi\'IBURGO Livre de Censura

O Brasil, de Pelotas, derrotou o

Rio Grande, da cidade de igual no-

me, por 6 a 1. •

EM ARACAJú Transcorre hoje o aniversário
O Ol'impico venceu o Palestra, natalício do sr. Nilo Laus, dili-

por 6 a 1. gente proprietário da Farmácia
EM OURINHO <Esperança».

O quadro de amadores do Cor in- O aniversariante, que conta

tians derrotou o Ourinho por 2 a il. numerossos amigos, será, por ês
se motivo, alvo de manifestações
de estima.

Desvanecidamente, registamos
a visita, que nos fez o ilustre
conterrâneo sr. des. Henrique
Fontes, preso do I.H G.S.C.,

:�';;""" """"_......_..... .... .,.,._....__...._" para agradecer a notícia de
106 lSvalt-13 seu aniversário natalício.

•
° nosso prezado e laborioso

confrade Valdir Grisard, que
é também figura distinta dos
nossos meios esportivos, teve a

gentileza de vir pessoalmente
agradecer a nota sobre seu na

talício.

Taça Getúlio Vargas Filho
RIO, 24 (E.) - Vai ser ins

tituida uma "taça" para
ser disputada entre os clu
.bes campeões de classe, do
Rio e S. Paulo, taça essa

que se denominará . 'Getú
lio Varg-as" .

Futebõl de turtt.be S:_Paulo, 24 (E.) - A despeito do calor à noite, o operário
CURITIBA, 24 )E.) _ A S�bastIao d; Paula, de 23 anos de idade, solteiro, pardo, querendo GenWezas:

3a rodado. de futeból se rea-
distrair-se, roi ao cmema Marconi, à rua Correia de Melo. Se na rua O sr. Alcindo Fanaya, digno

lizará no dia 28, sendo a atmosfe�a estava abafadiça, no interior da sala de projeção a cus- representante da «Texas», en

-cornpe t icto res : Comercial X to se respirava, Por isso, Sebastião, que ocupara um lugar na cha- viou-nos amável cartão de agra

Atl��ic:c, e Curitiba X Fer

[mada "geral" aproximou-se de uma janela, aos fundos das localida- decimentos pela noticia sôbre

rovrumo d 1 E li d seu aniversário.
, es, e nela se sentou. a I a ormeceu, perdendo o equilíbrio e caín-

EXPRESSIVO iRIUNFO DO BRUS-!
do para fóra_do cinema, de uma altura de mais de 7 metros. Não tenhas dúvida em de-

QUENSE Sebastiâo sofreu gravíssimas lesões, sendo, por isso, medicado nunelar um "quinta-coluna�,
BI I d A

. A •

d por mais que pareça teu amí-
un:el�au,. 23

- Perante numero- n? post? a ssistencia, examina o pelo dr. Azambuja Neves, mé- go; não merece tua estima um
sa assistência efetuou-se domingo dIco legIsta de serviço, e hospitalizado. traidor da P.átrJa. (L. D. N.) •
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"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CJA. WE'rZEJ..J INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regtsr.)

recommeuda-;e para roupa fina € roupa cornmnm.

Torneio Relâmpago
RIO, 24 ('Estado') - Cum

·priu se, na tarde de domino
go a penúltima etapa do
Torneio Relâmpago. Com o

resultado dos jogos, isolou
-se o Flamengo, no primeiro
:posto, com um ponto per
dido, apenas, seguido do

. América, seu adversário,
vencido pela contagem de
.do ls a zero.

° resultado do encontro
Fluminense vc r rus Vasco da
Gama foi de guatro a quo
-troo Atuou no primeiro o

-tÍrbitro bandeirante João
.Etael, que agradou.
Aliás, João Etzel vem-se

destacando-se pelas suas

atuações precisas no Torneio
Relâmpago.
Com pequenas falhas, foi

boa a arbitragem de Fran
.císco Trindade, da Federa
ção Mineira, no último dos
jogos.
Para a última rodada do

"Torneio Relâmpago", que
será efetuada hoje à noite
--em São Januário, foram es

colhtdcs os seguintes juizes:
Botafogo x América, Fran
cisco Trindade; Fluminense
.x FLamengo, João Etzel.

-0-

O 1- turno do campeonâto
RIO, 24 - Foi aprovada

�pelo sr. Fernando Loretti
Junior a tabela dos jogos
do primeiro turno do Cam
peonato, a iniciar·se no dia

� 4 de abril. Os primeiros j o
..qos são: Botafogo x Canto
-do Rio, na Gávea; São Cris
tóvão x Bonsucesso, em

-Co.mpo Sales; Flamengo x

.Mcdueeirc , nas Laranjeiras;

..Fluminense x Vasco, em

General Severiano; e Bangú
.::x América, em Bonsucesso.

O Cruzeiro, de Porto Alegre, aba
teu o Esperança, de Novo Hambur
go, por 9 a O.

EM PELOTAS

Itajai, 23 - Realizou-se domingo
último, nesta cidade, o encontro
amistoso entre o Marcilio Dias e o

Paisandú, de Brusque.
Atuando cotn invulgar entusias

mo, o esquadrão local não teve di
ficuldade em vencer o Paisandú,
derrotando-o pela dilatada conta
gem de 7 a 2.

EM POMERODE
O São Lourenço, de Pomerode,

derrotou o Cruzeiro, de Indaial, por
s a 4.

I--:=D:O=:N-=---OLEO DE NOZES "PINTOR" PARA TINTAS

E VERNIZES

OLEO DE LINHAÇA "DOG"

Em la tas de 17 quilos e tambores de 190 quilos

Produtos da:

Indústria de Oleos, Tintas e
Vernizes Ltda.

Fábrica: TIJUCAS Escrt: Florianópolis
r. Tiradentes 14·sob

C. Postal 22

Adormeceu no Cinema
E caí" da altura de 7 metros-

o

Preços: Cr. $2.00 e 1,20
Irnp, até 10 anos

Os novos bandeirantes da
lavoura (DFB)

Uma viagem a Tunis (Short)

�e o e ...
-- ._-� -- -_ .. _._--._-'--- _ .. -_. Á memória da minha filha

I�.. Vida Sociali ��:a����;,�l�li:�fI���J��l�:���:�:de
.

dos céus em que tua alma bem pressinto.

O f.ogo das paixões, um dia extinto,
não deixará no coração saudade,
e olharei com serena piedacie
para o corpo onde morre toclo o instinto.

Virás então. filhinha bom-amada.
ao raiar dessa esplêndia alvorada,
receber-me nos pórticos eternos.

*

Fazem anos hoje:
sra. Blandina Pires;
sritas. Luzia Medeiros,

dira Sousa.

L{)Ç.10

E sentirei da Vicia a expressão véra,
quando, ao calor da tua Primavera,
extinguir-se a algielez elos meus invernos.

Rio, 10-3-943.
Arnaldo S. Thiago

Jan- Machado & (ia.
srs. Oscar Camisão, Alberto

Moritz, João Silveira, íuncioná
rio dos Correios e Telégrafos;

o menino Sérgio Mareio, fi
lhinho do sr. Demerval Rosa e

S. exma. esposa sra. d. Zilá
Brito Rosa; _

o jovem Erico Vieira, apli
cado aluno do Colégio Catari
nense e filho do nosso estima:
do conterrâneo sr. Ten. Júlio
Vieira, da F.P.E.

*

Agências e

Representações
C.hel polt.1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. prh1clp.l.

muncipio. do E.t.do.
17P.

.

(ASA Dt MORADIA
Vbit2S: Aluga-se uma, à.rua Bocaiuva

n
' 220, com 5 quartos, 3 salas,

banheiro com água fria e quen
te, garage, etc. Tratar no Largo
Fagundes, n, lO .

212 10 vs alt.-9

*

o cinema e a guerra
Cairo, 24 (R.) - Um presente

e.nviado pelo ministro Churchill
ao general Montgomery chegou em

pouco tempo ao quartel do famoso
comandante britânico. Tratava-se
de uma caixa de madeira, com

uma grande etiqueta, na qual se

lia: "Para o general Montgomery"
e continha uma cópia do filme "A
Vitória no Deserto", produzido pe
los cinematografístas civís, em es

treita cooperação com o do exérci
to e da Raf, no Oriente Pr-óximo.
Imediatamente, apesar da luta

incessante na linha de frente.
Montgomery promoveu a "premie
re" do filme para os soldados do
Oitavo Exército, que comparece
ram em grande número. O general
Montgomery assistiu também à
primeira exibicão do filme.

Oabelos nraneos 1
MA RAVILHOSA 1
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F L A V I U Sn�DICADOR MEDICº EsclI::êll��:!t�1fOS
Dr ARAUJO OLHOS, OUVIDOS Londres. (B. N. S.) - A sé-

ME>'TS SAO\P I .... CORPODE 1 b
-

d··. -NARIZ GARGAN'l"A ria escassez de efetivos milita-1> 1, II .V 11
"

I a sua co a oracao em rversos jor- • , • ,,�'-"_

INFIRMUS . . . nais e revistas
-

se tornara Ircquen- res que assoberbá a Alemanha.
João Flavio Doin é um desses te e êle expr.iruin-se com inteligên- Especialista, assistente do Professor Sanson � está compelindo as autoridadesprotótipos da espécie humana, que cia e clareza sôbre vários aSSUI1-

do RI'o de Janeiro. nazistas a recorrerem cada vezbem poderia figurar, com honra, tos, especiaLmente religiosos. O
entre os biografados de S. Smiles, corpo continuava enfermo, mas a

C I Peja manhã, das 10 às 12 mais à juventude germânica.
como autêntico modelo das exce- alma resplandecia-lhe em saber e () nsu ta s = A' tarde (1HS 3 às 6 Aliás, é um próprio órgão da
lentes virLudes: da paciência, da virtude.

AUSENTE imprensa nazista que diz num
resignação c do apr-oveitamento do A inabalável fé, em que perseve-

de seus últimos números, reco-tempo para cousas úteis. D. Anto- rava, de obter cura, levou-o, cm -------------- --------------

nieta de Barros conheceu-o e dele começo de 1936, a recorrer ao dr. O MADEIRA NEVES médico especialista em nhecendo as terríveis pers-
póde dar test�l11,unh'O. Creio, po- Polidor? Ernâni de S ..Tiago, ?eu

r. -

pectívas futuras desta política;
rérn que a .dístmta preceptora la contera-ãneo, que chegúra, recem-

, "Não negaremos que a mobílt-
o e�controu no perio,ct0Qáureo do

Ifl�nllaldo'dà tenb'a naltal, nos últimos

1 DOENÇAS DOS OLHOS zação de jovens de dezesseis eseu vigor intelectual. uem estas ruas (e e,ze.1ll r?( 0, ano an,teri?r. .linhas escreve acompanhou-lhe a O no:-,o médico fOI ve-lo. DOIS dias Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIO de Janeiro dezessete anos represente um

fatigante travessia, ao longo, dos depois, l11andaVa-��le "um progra-] C I Pela m�nhã: às terças .. quintas e sabndos. das 10 ás 12 penoso golpe desferido contra
seus 18 anos de VIda mater-ial en- ma de tratamento , cm que figu- onsultas horas: à tarde. díeríamente. das 15 às 18 horas o nosso potencial científico e
fen:niça, em cc:ntraste com a. gra- rava, como primeira condição, a Consultório: Rua Joao Pinto n. 7, sobrado - [<000: 1467 político no futuro. Não obstan-dativa ascençao da sua sanidade myc!ança ?O en�ermo pa_ra o l;1:os- Resldêncla: Rua Presidente Coutinho, 2:i LLe, aqueles qLI?' não fOl"e111 cal)'a-mental, como solene desmentido PI tal. .Joao DOlJn restsl.iu. Dei x a r ,,�. ',

_ �

ao célebre aforismo: Meus sana sua velha mãe? .. Impossivel! ----------W------A--S-...-----'-d-·-l--d--la zes de sacrifícios não poderão
in corpore sano. Também no pa- - Mas, aqui, o seu tratamento é Dr. MARIO ENDH U tN - F�gu�:r:deo �:c. reter aquilo que couquls-radoxo há sabedoria... d if ici l, Jango, disse-lhe o médico de Medicina da Universidade do Brasil) taram".João Doin era catarinense. Nas- seu conterrâneo. Esses banhos de Rx-interno do Serviço de Clínica Médica !lo Professor Osvaldo Oliveira O fato de que nem sempreceu na cidade ele S. Francisco, ou' três horas, o mesmo quadro dian- médico do Departamento de SalÍdede passou os melhores dias de sua te de seus olhos, por tão longos ... os jovens alemães se mostrem
existência, aquela "aurora da nos- anos.,. CLINICA MEDirA tão entusiastas como a propa-
sa vida, que os anos não trazem - Aplique-me os remédios aqui • '-

ganda de Goebbels pretende ta-mais", como icispir-adamente can- mesmo, peço-lhe, replicou o enfer- Moléstias internas de adultos e eríançUSo f idtou o suave Casimiro de Abrêu. mo. zer crêr, fez com que o re e1'1 o

Em 2 de Janeiro de 1914, transte- E o tratamento foi iniciado, a in- Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Tel, 1426 jornal aludisse à reunião ju-
riu-se para o Estado de São Paulo, da que sem poder contar com Residenct»: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 -- Tel. 1523 venil de Stettin, durante a qualindo trabalhar, às ordens de sen aqueles f'autm-es favoráveis o mé- Herarín - Das iS às 18 horas - FLORIANOPOLIS. um dos oradores acentuou airmão Evaldo Doin, na fazenda de di co em apreço.
Itapa.nháu, ,à margem do rio elo Algum te-mpo depois, corria p c-

D
-

-(jUSTO DE PAULA Diretor do Hospital necessidade de uma mais rigo-
mesmo nome, no município de la cidade a no ticin alvi çure ira : o

..

r &.u de Caridade de rosa conciêncía do dever e de
Santos, fazenda de que o nosso Jango Doin fô ra visto a passear,

'

•• M ",

Florianopolis abnegação ao serviço, entre os
conterrâneo Evaldo era, a êsse tem- forte e saudável! Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51 membros da "Hitler Jugend ";po, admím istrador, Tendo ido à Toda a gente queria vê-lo e sa- (

• .

T) 1capital paulista, em 6 de agosto de bel' como conseguira lu] cousa, de- prOXIIDo ao eatro . para isso seriam adotadas se-

1915, ali esteve João Doin até 11 pois de tantos anos decorridos, Cirurgia geral e Doenças de Senhor�@. veras medidas a-fim-de garan-
do mesmo mês, tendo, pela primei- A dedicação de Ulll médico, em Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta. til' maior lealdade da parte cla
ra vez, notado uma manchasinha quem se pode reconhecer a ois CONSULTAS: Diarlameutes àE' 11.30 e das 15 às 18 horas queles que têm procurado es-vermelha, escamosa, no lado es- medicatrix, a fé serena e firme do Fone 1.644ouerdo da testa. Sucessivamente enfermo - eis os fautores dessa quivar-se aos seus deveres
loram aparecendo oetras manchas admirável cura, que há de sempre (I."-,-ca me�d.-co ..c.-ru·rg.-(8, especializada de

I
pelo pescoço e pelo rosto, mas ficar na lembrança de quantos, em n

conservou-se de pé, até o dia 7 de S. Francisco (e foi toda a popu- OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTAFevereiro de 1916, época em que, lação ) , conheceram do falo c sa-
tendo-lhe a enfermidade invadido bem fazer justiça. D SAVAS LACC: RDAtodo o corpo, recolheu-se ao leito, João Doin, no dia seguinte, ao I. - ,-.
já então residindo na praia da En- de sua cura, procurava avidamen- Rx-interno do Serviço do Professor Leõnidas Parreíra e ex-estagiário do:>
seada da Bertioga, em Santos. Em te desdobrar a sua ut ivid ade beu- Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Pauloj
1918, mudou-se para 'a Bocaina, fazeja. Parecia querer ressarcir Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamentodefronte de Santos, de onde re- aquele tempo que es t i veru na ca- da Saúde e Hospital de Caridadegressou em 12 de Março de 1919 ma, impossibilitado de trabalhar. Cons, Rua Felipe Scbmidt, 8, Fone 1259para S. Francisco, aIí ficando aca- Escolberarn-no, pouco rlcp ois, pa- Consultas: das 15.30 às 18 horasmado por êsses 18 longos anos. Pa- ra a diretoria do asilo "Joaquim )ra ter .adgum alívio, tomava diar ia- S. Tiago", daquela cidade. No dif'i- Reaídencla: Oonselbeír« MRfrn. 77-I'LORIANt POLIS.
mente banhos, nos quais se ruanti- cil cargo de tescure íro trabalhou
nha de 2 e meia a três horas, co- com denodo. Continuamente s'aía

I =l
liSTITUTO Dt O!lUiNUS1'ICIJ

brindo o corpo todo, em seguida, a visi.tar enfermos, a levar' uma pa, Dr. Antônio Moniz CLINICOcom vas,eHna. lavra de conforto aos que sofriam,João Doin recorria, sempre, a reanimar os que desfaleciam. d A - Dr: Ojalma MC2l1mennchei.o de esperança e fé, a todos E conversava, alegre, relembran- e ragao i"ormado pela Unlvenldadf:' d3os médicos que cheg,avalll a S. do episó>dios da sua vida, em San- MÉDICO Gl'nebra (SnlçalFrancisco e a todos os médiuns ou tos, e velhas coisas da terra natal, C·
.

O d' Com prática nOIl h"sr1Ui18 enrl1peucurandeiros, de que tinha notícia. que ap.rendêra no convivi o com os lrurgla e rtope ,la. ,CUnlca médica em geral. pedlHtrifl,A sua vontade de sarar, inabalá- seus dedicados pais, antigos mo- Clínica e Cirurgia do . doença. do 8!stema rif;fVO!!O, apare-vel, mant1nha,o irredutível na pro- ,I'adores da localidade. torax. Partos e doenças Ib I I I d hcura de remédios. Ao pé dele, sua Seis ou oito meses decorreram O gen tce- d1!'Qn�lruo!he'r(; .omeo;

de senhoras. '" Uvelha genitora, que ainda vive, D. assim, pana êsse homem virtuoso Assistente TécnicoEugênia Doin, - que é bem um e bom, a quem a enfermidade fize- CONSULTORIO'grandioso exemp.lo de materno I'a douto, dando-lbe suficientes la- II Dr. Paulo Tavares
amor e extrema dedicação, - p·ro- zeres para estudar e aprender. Rue. João pinto 7 sobrado

I ,'urso de Radiologia C1inlca com (;
di.galizava-Ihe carinhos e conforto; Deus escreve direito lior linha", DI8riamente da� 15 à, 'i rir. Manoel de A nreu ('aro PlIl1a.rto
11ms, o enfermo, sempre no mes- tortas! E, ao morrer, sentia-se fe- l' h(lrR�.

I
São Paulo). f, "p,C'�li!Zfldo em Hl,

mo... liz.

I
HESIDÍtNCIA: g,iene e Saú íl' P,biíe,... P"',II! Unlver.O seu pequeno quarto encerrava À sua memória escrevo estas li- 'idade do Rio de J:'l.Qelro.

uma seleta biblioteca. João Doin nhas. Que possam dizer embora Almirante Alvim, 36 ()ah1nctt: dr H.alo Xfazia um verdadeiro curso de ciên- com simpUci<lade, dos méritos de Teldooe fi 751, ElectrocardlOgrafia ciínicacias, de litera1ura, de religião, de um catarinense obscuro, que pódearte. Mandavam"].�e os am_i'gos, ser �i�do, entretanto, como exemplo =- . ----� , IVh:taOoll:Or.11l baSal
constantemente, lIvros, reVistas, I nobll1tante daquelas virtudes de I �onjagem Dlloàenal
j.o.rnais: êle es·tava ao par de todos que acima falavHmos. O R o .. blnete de fisioteraoiaos progressos, de todos os aconte- PHILEMON r. emigio L b ... i d I Icimentos. Era um eclético de re- (':) Era este o pseudônimo de a oratuf o e m croscop a e

conhecido valor. Nos últimos anos, Jolio Doin. análise ciínica
CLlNICA -MEDICA Rua Fernando _'schado,'
Molestias Internas, de Telefone 1.195

Senhoras e Crianças, em
(leral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmldt-Edifl-
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17, noras.

RESIDENCIA·
Av. Herclllo Luz, 186
- Phone: 1392 -

"III TV @

ACACIO MOREIRA
'ADVOGADO

ESCRlTORlO: rua Deodoro. n· 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Porta Hotel.

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 1277

PlORTANOPOLII"

OLEO DE PEIXE
QUANTIOADE ACOMPRA-SE QUALQUER

Cr. $ 50,00 a laia
Devolve-se a lata. Tratar sómente na
TAMANCARIA BARREIROS

Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis
-

'-----"----�------�--------------------�����=====..

Cia. PanAmericana de Minérios IndustriaisSucursal 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.

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

Adquirindo uma ação, V. S. garantirá o seu futuro!

..,..""...0. ,. ..� tI.�·.· p ••0. M' •••• a •as.

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

A Bstatística Miliiar, destinada a

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

perfeita quanto possivel, do apare·
lhamento material das fôrças arma·

brasileiros lhe prestem cooperação,
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con,

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).165 3v. ,-3

o DR. ANTÔtHO MUNIZ
DE ARAGÃO Icomunica a seus clien

tes 6 amigos que trans·
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
do Farmácia '(Santo
Antônio"), onde corrt i
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

154 v-8

Livros à venda
('0 DIREITO", obra com

pleta, encadernada, em 119 _

vo 1umes com os respectivos>
Indices, ttJmbem encader
nados.
"00DIGO CIVIL" comen

tado por Ferreira Coêlho.
em 26 volumes encaderna
dos.
'(]urisprudencia do Supremo
Tribunal Federal" em 23
vo 1umes encadernados com

o Indice até 10 volumes.
('Legislação Fed€ral" de

J' Janeiro de 1937 até o

presente.
• 'EU SEI TUDO" revista..

completa em 94 volumes en
cadernados, tendo cada vo

lume tres fasciculos.
"1 Ilustração Brasilei,

ra , obra completa em 33
volumee encadernados.
"Direito Constitucional'''

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

outros às diversas Consti·,
tuições da República.
Ver e tratar à rua' (Deo"

dóro" n° 23.

f'aS})Il' LOÇlO �L\RAV!..
LHOSA I

ADVOGADO I'Dr. Aldo Ávila da Luz '
Horário: 9 às 1'2 e 17 às 18
Escr. Edifício Amalia t

Neto, sala 2.

:,1Res. Av. Rio Branco. 181
'

I Florianópolis.
-
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,Us desvarios de Hitler
Por W. EVANS

(Copyright da.lnter.Americana),
"Ainda sou fanatico e o serei "manifestou que a guerra termina

.até morrer". Quasi se pode sentir rá com o e xterrnini o dos judeus
o demoniaco júbilo de Hitler ao da Europa". Que fizeram os [u
vomitar esta confissão. Shakespea- deus para merecer este destino
1'1" escreveu no "HAMLET": "A que um louco furioso lhe inflinge?
loucura nos grandes não deve pas- Os nazistas os qualificam ora como Isal' sem vigilancia". Pois os Iou- capitalistas, ora como comunistas
cos são frequentemente de uma que planejam "conquistar o mun-Iextraordinária astucia, e não se do". O terno e humano Hitler está I-deixarn prender por nada na rea- sal vando o mundo contra este
Jização elos seus salanicos de- "terrivel perigo". É de notar que
signios. Com um lunatico à frente nem Hitler nem os criminosos a
-do governo, além disso, 'Os que sí- ele associados jám ais fizcram qual
ram em torno dele são natural- quer acusação específica contra os
.mente suscetivos de receberem in- judeus. Em todo o mundo e sobre
fluência, e há quem diga que a Iou- tudo na Alemanha eles se destaca
cura é tão contagiosa quanto o sa- ram nas ciências, especialmente
rampo. Infelizmente Hitler, para talvez na medicina, nas artes, na
citar novamente I'HAMLET", "tem música, na Iiterntura. No inicio
método na sua loucura", e com es- da guerra não foi à Alemanha que
.se método plantou as semenles da os Estados Uni dos : deveram a
insania no solo fecundo da "tenra" cooperação de tantos judeus de
juventude alemã. Em consequô n- talento? O orlio de Hitler aos iu
da, a praga da loucura se espa- deus é apenas alucinarão homici
lhou através da Alemanha com a da de UIII maníaco enraivecido.
rapidez ·do fogo num pasto seco, Não são sómente os judeus que
e o mundo assiste agora ao espetá- vão sofrer, mas também os pró
culo de uma nação tremendamen- pr i os povos que, segundo Hitler, a
te forte que enlouqueceu e dá li- Alemanha está lutando para salvar.
vre curso à sua loucura. Parece Na sua proclamação, entre os ou
ironia que na vida' particular os tros desvari-os, ele d iz : "Consiile
doídos são internados "porque são ramos natural não economizar \'i
doidos são internados "porvue são das estrangeiras eJIJ momentos que
perigosos". Se todos os hospícios exigem grandes sacrificios de nos
do mundo fossem abertos e os seus sas próprias vidas". O infeliz po
ocupantes libertados para fazer o "O das regiões ocupadas da Rús
que bem enten·dessem, o mal que sia, os habitantes ela Polônia, ela
poderiam praticar seria C0l110 uma Tchecoslovaquia, ela Holanda, da
tempestade num copo dágua em Franca, etc. constituem um terr-i
comparação com a tempestade no. vcl testCl1lUJ;110 de que a "p ol i l ic.r"
oceano que representam as pro e- de Hitler é levada avante com uma
zas diabolicas de Hitler e seu ban- fria sê de de c r r.e lrlud e sem eXCI1I-
do. plo na história.
O próprio Hitler afirmou. "Fui Felizmente, nesta guerra ele sãos

cu quem vos deu este fanatismo. contra clementes, os s:105 estão Ic
Podeis estar certos de que atual- vando a melhor, de modo que a
mente ainda sou o mesmo fanáti- despeito de i nd iz iveix sofrimentos
co, e que este fanatismo não me e do preço tremendo que tem de
ab�ndonará enquanto eu viver". pagar. a ·l1limanidade será capaz,
EVIdentemente compreendeu que, quando a Vitória fôr conquistada,
cedo ou tarde não escapará ao seu de reiniciar a viela normal. E en
destino. Mas antes disso, que p re- tão todos os povos, segundo a dou
tende fazer? Ele não meele pala- trina norte-americana, poderão
vras : "A Wehrnacht está empe- trilhar os caminhos naturais que
nhada em uma ardua lula contra coneluzem ao verdadeiro progres
a ameaça do mundo, incitada pe- so, à boa vontade, à cultura, à ci
los banque ir-os de Nova Iorque e vllização e consequentemente à
Londres, .Illllt�mente com o bol- felicidade. Enquanto isso, todos os
-chevismo e os Judeus .de Moscou". povos que teem nos seus coraçõesÉ certamente a pruneu-a vez que uma centelha de compaixão, estão
.alguern .su�peita que esses' manho- anciosos por ver chegar a ahertu
s�s capitalistas conspirem com os ra da segunda frente, e por ver li
""Judeus de Moscou" para terrori- bertados de seus opressores demo
zar a Europa e o mundo. Segundo n iacos os milhões de vítimas des-
o nOticiário telegrafico? Hitler graçadas e famintas.
N�---------------------------------- i __

.. t-!.

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será 8 sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituáric médico

PREÇOS MODICOS
R. Cons. Mafra 4(1) 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

Associação Comercial de Florial1ópolis
Assembléia Gerúl Ordinária

De acôrdo com a alínea" a "do Artigo 11 dos Esta.
'tutos, convoco os srs. associados para a Assembléia Geral Or
.din ária, quese realizará no dia 4 de abril próximo, às nove
horas, na séde social, à rua Trajano 13 (sobrado), para se pro
ceder à eleição d 3 nova Diretoria.

Florianópolis, 20 de março de 19-i3.
Adauto Freitas, Secretário.

169 12vs·3
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GABINETE DENTAR.IO
DE

ALVARO RAMOS
'Cirurgião Dentista pela Faculdade de Msdicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos
-Horário: Das 8 as II e das l� às 18 horas

Rua Vitor Meirel��� 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Veiho»)

nemmnV?R' .. 'T iiliIM' ..4A li

lHE LONDON s LANCASHIRE INSURAHCE Co. LTD.
Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente'
L, ALMEIDA R. VidaI Ramos, 19
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é uma Organização absolutamente legal tendo sua constituição obedecido em tu

do aos dispositivos dos Decretos Leis nOs. 1.985 de 29 de Janeiro de 1940 (có·
digo de Minas) e 2 627 de 26 de Setembro de 1940. (Sociedade por Ações).

Autorizsda a funcionar por Decreto Federal n.? 8.486 de 27 de Dezembro
de 1941;

Registada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, SJb na. 16065;
Registada no Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio - Departa

mento Nacional de Industria e Comercio, sob o.no. 17.995, tendo seus ·documen-

tos sido examinados pelo D. G. P. M.;
..

Dos seus Estatutos préviamente estudados e aprovados pelo Governo, no

Capitulo II, Artigo 50, consta; . .

"A Companhia poderá, depois de legalmente constituida. aumentar
o seu capital emitindo até mais Cr. $40.000.000,00 (QUARENTA MI

LHÕES DE CRUZEIROS) em ações nominativas, a realiaar-se na Iôr
ma destes Estatutos, de acordo com as leis vigentes".

Registada nas Juntas Comerciais da Capital Federal (Rio de Janeiro). M.i
nas Gerais (Belo Horiz onte) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre), é uma potencia
porque:

NADA DEVE;
Possue um patrimonio avaliado em dezenas de milhões de cruzeiros, re

presentado por bens, direitos e dinheiro, tendo um lastreamento de milhões de

cruzeiros a "prazo fixe. do Banco do Brasil;
Mantém milhões de cruzeiros, em conta corrente, em cerca de 30 (trinta)

Bancos em todo o País, que estão aos poucos sendo invertidos e aplicados nos

objetivos da Campanhia; , .

Está trabalhando em obediencia a planos sabiamente estudados por Técni
cos Especializados de reconhecida competencia, aguardando apenas o final planea
mente das construções elaboradas pelos Técnicos da Companhia; sob contratos,
Rara que dê imediato início à instalação dos maquinarias adquiridos A DINHEI

À VISTA e cumpra com o objeto que a si propria se impôs de ainda este ano

produzir ferro gusa e aço.
Urna Organização como a Companhia Siderúrgica S. Paulo e Minas S/A.,

CONSTITUIDA COM PERSONALIDAD& JURIDICA PROPRIA E NAO EM
ORGANIZAÇÃO, não receia devassas, avisando seus Amigos, Representantes e

Subscritores em geral, que já tomou providencias junto às autoridades p ar a evi
tar campanhas de inveja e despeito de elementos contrarias ao desenvolvimento e

progresso do País.
Na passada quinta-Ieira, 11 do vigente, foi entregue ao «Conselho Nacio

nal de Minas e Metalurgia- um album contendo 170 (CENTO E SETENTA) DO

CUMENTOS, representados por copias fotostáticas.
Por aquele documentaria demonstra-se a legalidade e idoneidade de nossa

Organização, além das diretrizes times e corretas que 8 Diretoria da Companhia
vem seguindo. "

A "COMPANHIA SIDERURGICA SÃO PAULO E MINAS S/A, que

traçou um programa e que o está cumprindo escrupulosamente, só tem que adi

cionar ao que de todos é conhecido, o seguinte:
"Os trabalhos de mineração da Companhia já foram completados

e estão devidamente relatados ao GOVERNO FEDERAL, trabalho am

plo efetuado pelo eminente técnico, Dr. OTAVIO BARBOSA, Enge
nh�iro Mineralogista de nomeada, caledratico da Escola Politécnica de

São Paulo, e antigo diretor do DEPARTAMENTO NACIONAL DE

PRODUÇÃO MINERAL, e que mereceu os maiores encomios de técni
cos em mineralogia.
Contratos já foram assinados para a instalação ainda este ano de DOIS

FORNOS, sendo que, um para a redução de miner io e fabricação de

Ferro Gusa, e o outro para Aço;
Possuimos um lastro financeiro nos Bancos que nos permite fazer novo

e identico contrato.
Uma DIRETORIA que conduz da fórma indicada a Entidade que dirige

conciente de seu labor acertado, não receia ataques. seja de quem tôr , e muito
menos de individuas de moral duvidosa.

A D I R E T O R I A.

São Paulo, 15 de Março de 1943.
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Dilúvio
Por Alvaro Moreira

«opyright da Inter-âmerkene,
especiafmente para O ESTADO)
Rio, março (Por avião) - Quan

do as histórias dos homens andara
aborrecidas, as histórias dos ou
tros animais talvez não consolem.
Mas, que distraem, - distraem. Eu
hoje ainda Ii o que aconteceu por
causa das declaracões do almiran
te Siandleu, e depois remocei al
guns anos ao encontrar um artigo
da espécie muito usada na "Colu
na do Centro", colaboração que
houve num jornal daqui, antes da
Quinta-Coluna, e que se reproduz
açora, nainraltnente para tornar
mais sólida a união dos brasilei
.ros contra os que se deixaram pe
gaI' entre os inimigos do Brasil,
trobolluuuio para a maior glória
de Hitler. O dr. Goebbels é assim
que escreve ainda, e só não cita
-os mesmos autores porque prefere
citar os originais. A cortina sono
ra é iqttal, A milícia do além é
teimosa.

Então de repente, eu me lem
brei do Dilúvio. É uma recorda
ção que me vem com frequência,
de certo par eu amar as ilhas, e a
arca ter realizado, na grande na

tureza, o ideal mais perfeito do
.meu amor. Lembrei-me do Dilúvio,
nessa manhã de sol, depois do Cor
naool, Porém não me lembrei de
quem contou que Noé, logo que a
arca boiou, vendo que estava su

perlotada e que seria perigoso o
aumento de peso, resolveu que de
via abolido lá dentro a continuação
-do "slogan": "Crescei e multipli
cai-vos". Meditou, sacudiu a cabe
-çá, fez sinal à qirola, para que se

aproximasse. A girafa aproximou
,se'
:_ Está-me chamando?
- Estou. Minha filha, tenha pa-

-ciência, Vou-lhe dar LUl1a tareia
importantíssima.

- Dê.
- Você [ica encarregada de

não permitir nascimentos durante
t1 nossa [lutuução, Passeie os olhos
por todos os lugares. Proib a todas
·as atitudes suspeitas. Se a corça
crescer, vamos ao [titulo, Etiten
.deu?

- Entendi.
- Não lhe {alta pescoço para

isso,
- Eu sei.
E a girafa cumpriu, eficiente e

incansável, as ordens de Noé, du-

Carne sintética I
Londres, 24 (R) - O "Daily Moil " publica des

pacho de Lisboa, referindo que os o l em ds es t
ê
o pro

duzindo carne sintética, a qual é obtida, d e p o ia da
complicado p rocess o químico. de madeira macia. Sabe
se, além dess a sensacional descoberta, que 03 cien
tistas altmãs conseguiram obter manteiga do carvão
e açúcar das castanhas.

s. B. Vaixa dos Empregados no Comércio
Assembléia <ieral

e

crx. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

- Rua Vidal Rsm c s ,L. ALMEIDA

r ,

aviões nazistasOs maiores
Moscou, 24 (U. P.) - Noticiou-se que os alemães estão usan

do, pela primeira vez, seus aviões Focke Wulf 190 S, os maiores da:
série, juntamente com maior número de aparelhos de bombardeio
de grande raio de ação, num esforço para deter o avanço russo so

bre ,.Esmolensco .

-----------_ --_._-------_._---------------------

Iavisa aos clientes que'

es-Itará ausente até princípios '.de Abril

A Dra. JOSEPHn�A

SCHWEIDSON

Oaspa t JJOÇAO MAR A.VI
LHUSA t

L E I A ISTO
COIUEll'I COM OS DEDOS
Encontra-se numa revista

européia de recente data uma

informação realmente curiosa:
a terça parte da humanidade
come com os dedos, pois não.
conhece nem a faca de mesa.
nem o garfo, nem a colher. A
criação desses três instrumen
tos

-

é relativamente recente,
Ainda no próprio século XVIII
se usavam muito pouco. Atual
mente, numerosas populações
ela Atrtca, Oceania e Améríoa,
sitnadas em regiões distantes
dá civilização, embora conhe
cam a faca, o garfo e acolher ..
consideram incômodos êsses
adminículos, que só servem

para complicar a simples arte
de comer. Os antropófagos das
ilhas Fiji têm uma espécie de
garfo, mas só o usam quando
comem carne humana, porque
lhes desagrada tocar-lhe com.

os dedos.
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Londres, via aérea (Por 'Valter I Tinham-lhe ensinado a obedecer ce-
'I'schuppik, de European Correspon-. va de revolução de Hitler na pra-I do foi sufocada a primeira tentati
dents), - Na véspera do Natal de' ça principal de Munich, pelas balas

I
garnente, tinha, aprendido a maneira De ordem do sr. Diretor do Departamento Técnico. levo1942 [oi feito prisioneiro perto de de, polícia nacional. Tinha 15 anos ele fazer fogo, marchar e morrer em ao conhecimento dos Senhores sócios proprietários de barcosCotclnicovo, pelos russos, um solda- em 1933 quando vingou a segunda -Estalingt-ado, quando lho mandaram

<ia de artilharia alemão, A simples revolução de Hitler, e Reinhard fazer, mesmo quando era óbvio que que:
biografia dêste homem reflete um, Preusse cantou então com entusías- não valia a pena oferecer mais re- ,1) Acha-se aberto o registro de embarcações a contar des-
pouco da história do mundo, que é 1110, em côro com os seus camaradas sistência. ta data até o dia 3 de Abril p. vindouro.�,iu[lllllcnte lâo tempestuosa que' da Mocidade de Hitler: "Hoje ouve- Um [ornalísta inglês observou re- 7) Abertura da inscrição de barcos tipo «Sharpie» 12mq.mesmo o leitor mais aplicado não nos a Alemanha e amanhã o mundo centemente e com muita razão que
póde acompanhar os acontecimentos. i inteiro:" a maior esperança que há do colap- a Rega ta de Equipes que será encerrada a 30 de Ma rço ,

O avanço dos russos, o levantamen-j Cinco anos depois, em 1938, acha- so da Alemanha está no chamado 3) Ambos os prazos acima terminarão às 17 horas dos di-
to do cêrco de Leningrado, que du-] va-se já 'preparado para servir de "pr inr-Ipi o do Fuehrer". Não é se- as citados.
ravu l�ú ,tanto temp,o, a des!rui5:ão

1

carn,e para nanhão para o benefício não lógico que lII:na naç,ã? que é ca- 4) Os formulários, tanto para o r eaistro como para a ins-do exercito ele Paulus em Estalin- de Hitler. paz de colocar incondicionalmente . _
'"

grado, a retirada de Rommel
.

em Em 5 de Março de 1939 tomou todo o poder e toda a responsabifi] criçao , poderão ser procurados com o secretário do Departa-
Africa, para não mencionar muitos parte na marcha sôbre Praga. Que dada nas mãos de um só homem se-I menta Técnico,
ontros acontecimentos - tudo isto íár i l lhe parecia conquistar' o ja por fim arrastada com êle para Florianópolis, 21 de Março de 1943.constitue lima epopéia de tal ordem mundo l E continuou a ser LUl1 COIl- o abismo. I'ti S ( S t

_.

d D t Técnlcoque o ruais talentoso observador do quis te.dor do mundo até ao momen- A memória mais bela do ar-tilheiro I Amai o uarez uneo, eere ano o p O.
drama, por mais vontade que tenha, to em que foi feito prisioneiro na Reinhard Pr cusse é a marcha sôbrc ln' 167 3vs·3
não têm capacidade para o compre- véspera de Natal de 1942, perto de Praga, Esperemos que durante a

SUl31----------------------------cnder e descrever convenicntcmcn- Cotelnicovo. detenção êle se convença, de que es
te. Faz algumas vezes bem ao obser- Isto foi uma surpresa enorme para sa marcha foi o coruêço do fim, Ti
vador, cujos olhos passam ele COI1- () jovem ele 25 anos, Hei-r Preussc, nha sido soldado durante cinco
tmente para continente numa tenta- Um correspondente de guerra in- anos, e durante dez anos linha sido It iva para se manter ao corrente dos gJê�. ê' quem foi apresentado Rein- '''land"lmecht'' (mercenário) de Hi
acontecimentos, desviar a sua, aten- hard Preusse. sargento do Regimen- tler. Milhnres de homens ela s11a,' ge ..

jção dos grandes acontecimentos e to de Artilhar!a Anti-aérea N°. 7, ração jazem sem viria nos camposconcentrá-la sôbre um pequeno ob- conta que admirado ficou ao notar de batulha, e muitos milhares mais
jeto - por exemplo, sôbre o arti- que éste sargento alemão e os outros acham-se mutilados ou inválidos ;Ihciro alemão Reinhard Preusse. prisioneiros seus compatriotas não I muitos milhares também que esca
Vamos explicar a razão por que va- tinham a menor idéia do verdadeiro I param á morte ou à ll111tilaçã,o perIe a pena pô-lo debaixo do micros- estado de cousas, e da, tragédia que dera-n as suas filmas e consti tuirão
cópio, estava assoberbando o exército ale- I um dificil problema para a EuropaReinhard Preusse, que não ohs- mão. I de post-guer ra, Onde 'se poderão ar-
tante o nome que têm é saxão, nas- Reinhard Preusse era um Nacio-j r-anjar professores que possam con
ceu em Dresde no outono de 1918, nal Socialista modêlo, que não sabia' vencer milhões de homens já cres
exatamente na ocasião em que Lu- pensar por si mesmo, pois desde cidos, que absorveram o Hitlerismo
-dendorff estava perdendo a primei- que era criança tinham-lhe metido a mistur-a com o leite materno, que
ra guerra mundial. na cabeça à fôrça que o Fuehrcr a-final-de contas esta "filosofia
Tinha cinco anos de idade quan- pensava para toda a nação alemã. mundial" não tem "alor nenhum?

S a nu uenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA
TO. FOSFOROS,CALClO

ETC,
TOHICO DO CEREBRO

TOHICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperadol,
E.gotadol, Anêmico., Mãe.
que criam M,grOI, Criançl'
raquític•• , reclblrio I toni-

Ificlçio gl,,1 do org.niamo
com o

San gu e n o I --------------
_�c. D.N,S.P, n' 199, da 1921 Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA

Rua Censo Moira 4 e 5 - FONE 1.6,.2

Entrega a domicilio

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícol,a
de Santa Catarina
Rua Trajano n.O 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertítícado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em "todos os Municfpios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a venda

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

Paga todos os coupons das ap6lices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas .

lilelhores taxas :
c/c à dlsposlção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A"180 Prévio 6%
C/C Preso Fixo 7%

Aceita procuracão para receber veneímentos em to.
.ela8 88 �eDBrtlcõps F�õprals. Estadual8 e Munlolpals

ruIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
TIJUCAS

Edital ele leilão com o prazo de 20 dias
O Doutor Mam-ilo da Costa Coimbra,

Juiz de Direito da Comarca de Tjucas,
[estado de San ta Ca tarína, na forma da
lei, etc,
Faz saber aos que ° presente edital de

leilão com o prazo d€ 20 dias virem, ou
dele conhecimento tiverem, que no dia
12 de abril próximo vindouro às 10 ho
loas da manhã, o Oficial de Justiça deste
Juizo, servindo de porteiro dos auditó
rios na frente do prédio da Prefeitura
Municipal desta cidade, levará em leilão
por quem mais der e maior lanço oferecer
os bens per-tencentes ao inventário do
finado Luiz Casagrande, que vão à pracs
a requerimento da inventariante dOl1:1
Ana Montíbeler Casagrande para paga
mento ele custas e impostos do referido
inventário, cujos bens são os seguintes:
Um Terreno sito Aliança elo Município
de Nova Trento, com cento e noventa e
três metros de fren tes com três mi! d í

tos de fundos, fazendo frentes em terras
de herdeiros de Francisco Vargas e f'.1'"
dos no travessão, extremando a leste com
terras de Joaquim Leonardo e Oliveira e

pelo oetse com terras de Damásio Antô
nio de Azevedo com a área de quinhen
tos c setenta e nove mil metros quadra
dos 579,000 no valor de mil cruzeiros. E,
para que chegue ao conhecimento de to
dos mandei passar o presente edital que
será afixado no lugar do costume e publí
cado pela Imprensa, tudo na f01'n1:\ da
lei, Dado e passado nesta cidade de 'I'íju
cas, aos 18 de março 'de 1943. Eu, Rodolfo
Luiz Büchele, Escrivão que o escrevi. A,
Maurilo da Costa Coimbra - Juiz de Di
reito. Selos afinal. Está conforme, O Es
crivão. ROdolfo Luiz Büchele,Cada mais difícil o problema

alemão
vez

lerroviário
Londres, (B.N.S.)-A forte tensão que está incidindo sôbre

o' sistema ferroviário germânico foi abertamente admitida por
Kassel, o todo-poderoso presidente das estradas de ferro ale
mãs, que escreveu recentemente no "National Zeitung". "A
ocupação de vastas áreas pelas fôrças armadas germânicas re
sultou num enorme sobrecarregamento para a rêde de estradas
de ferro da Europa, de tal modo que os "stocks" de material
Todante e o pessoal habilitado não foram capazes de fazer face
à sensível extensão da quilometragem ferroviária.

Por outro lado, observou-se que, comparado com o ano pas
sado, o tráfego de passageiros aumentou de cem por cento e o

transporte de mercadorias em mais de cem por cento pelo que
bem se póde fazer uina idéia das dificuldades que a Alemanha
terá que enfrentar, especialmente, agora, que as circunstâncias
não são mais favoráveis.

Dr_ 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 Plof. 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 Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzny, de Hamburgo, e Schmieden,
de Franldort. Cirurgia da Tiróide, estômago. intestino delgado e grosso,
figado e vias biliares, saios, útero, ovários. rins, prostata e bexiga.
hérnias, hídrocele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações,
É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
SatUl8 São Sebastião. leI. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, ii Rua Fernanda
rr. achado, tell. 195. Residencia: Rua Duarle Schute! n° 2. Tel. 1?59

Camisas, Gravata�. Pijamea,
Meias das melhores, pelos menores

preços 36 na CASA MISCELANEA,
- Rua Trajano, 12.

EDITAL
IATE tLUBE fLORIANOPOLIS

Departamento técnico

Um cinema Dara você
CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL
De ordem do sr. Presidente convido os srs, sócios a comparecerem

no dia 25 do corrente às 15 horas, na séde social a Avenida Hercílio Luz
n. 20, a-fim-de assistirem à Assembléia Geral, na qual será feita a leitu
ra do Relatório e a prestação de contas do exercício de 1942.

Caso na hora acima referida não tenha comparecido número legal
ele sócios, fica desde jú convocada a reunião para meia hora depois, e,
se às 15 1/2 horas ainda, não tenha número legal, realizar-se-á a Assem
bléia às 16 horas com qualquer que seja o número de sócios presentes.

Florianópolis, 22 de março de 1943.
HEITOR BLUM, 1° Secr,

____w----------- � __

Os Austríacos Livres

I

Londres, 23 (R.) - Depois da reunião dos austríacos livres,
realizada para comemorar o 5° aniversário da invasão daquele país,
foi enviada a seguinte mensagem aos austriacos que se encontram
na pátna. "O dia da libertação está-se aproximando. Chegou o mo

mnto de ser feito supremo esforço pela libertação de nossa terra
natal. As nações unida sesperam que a Austria prossiga em guer
ra incessante contra a Alemanha e desempenhe parte ativa nas fu
turas e decisivas batalhas" .

COMPANHIA DE SEGUROS «SAGRES"
Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

I
-

C-omp-an�-i8-c-Alia-nça----�a-Ra"-ia.-Fundada em 1870· Side: BAIA
INCENDIOS E TRANSPORTES

Dados relativos ao ano de 1941
Capital RealizaeJo Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais dE c $ Õ9.000.000,Otl
Responsabilidades assumidas; c $ 4.748.338.249,78
Receita «$ 34.198.834.90
Ativo em 31 de dezembro «$ 91.862.598,37
Sinistros pagos «$ 7.426.313,52
Bens de raiz. (prédios e terrenos) «$ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

Agências e sub-agências em todc> o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Africa.
Aaente em f"lorianópolis

CAMPOS LOBO & CIA. -- Rua Felipe Schmidt, n' 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083

End. Telegr. «ALIANÇA�
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAí,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• •

Ha dias, acha-se em Sâo Paulo
e Rio de Janeiro, fazcndo compras
para o seu modelar estabelecianen
to, o sr. Jaques Schweidscn, que
deverá estar de regresso a esta ca

!pita!, nos primeiros dias do mês
vindouro.
Por telegrama dirigido ao Ge

rente da "A Modelar " () sr. Ja
ques, informa-o das grandes com

pras, feitas para o período inver
noso do ano em curso, do que há
de mais sensacional em conrecões
produzidas pelos fabricantes "da
quelas praças, como sejam, tail
Ieurs, manteaux, bole ros, renards ; .
capas ele péles, etc, além de varia
do sortimento de artigos para ca
-valheiros.

�A "CiDADE DE AÇO" OS (nômiea, visitaram Volta Redonda, O mundo chie de Florianópolis,
SNRS. WAHREN PIERSON E a "Cidade de Aço" do Brasil. O que sempre soube apreciar a ele
JOÃO ALBERTO -- Rio - Do Cor- clichê acima fixa um flagrante gância aliada ao bom gosto, que

aguarde, pois, as belíssimas e seu
respondente Especial Amorim �ar- dessa visita, colhido na ocasião sacionais ofertas de "A Modelar"
ga (via-aérea) - Como antectpa- em que eram observada parte das par� os próximos dias do mês de
mos pelo rádio, os snrs, Warren Abr-il entrante.
Pierson, presidente do "Import

I
importantes obras que ali se rea-j ...._._ ..

Export Bank", e .João Alberto, lizam para a instalação da alta Si-I Caspa t LOÇÃO MARA.VI.
Coordenador da �lobiliz3ção Eco- deJ'urgia br3sileira. LHOSA. !

No «mundo», foi
AREQUIPA, 24 (U. P.) - Procedente de Lima, em

viagem para Cuzco , onde continuará seus, estudos teológicos no
Convento dos Franciscanos, chegou a esta cidade o frei Fr an
cises Guadelupe, que foi o ator de cinema José Mojics ,

José �1ojica

Brigadeiro • general Eduardo Gomes
Londres, 24 (R.) - Ontem, num acampamento

norte· americano na Africa do Norte, o brigadeiro-general brasileiro Eduardo Gomes assistiu a uma dernons
tração de tropas paraquedistas realizada em sua honra.

"omUDIOdade do Fole militares do Reich, passan-� do a ser apenas um ccrn on-
Rio 23 (Estadc) - -Os di- dante "teórico". O comando

retores da «Comunidade do foi confiado a dois gruposFole» no Brasil estiveram de generais, a primeiro dos
em visita ao sr. ministro quais encabeçado pelo geda Arronáutica, a quem fi- neral Von Keitel., fi o se
zeram entrega da contri- gundo pelo graI. Von Bock.buição do mês' de fevereiro •
para a FAB, no montante Todos os esforçosde Cr $ 182 379,20. Ao mes- ARGEL, 24 (R.) - Os "ei-
mo tempo foi mostrada ao xistas", no setor oentral da
sr. ministro uma fotografia Tunísia,· estão fazendo todosdo avião Spitfire denorní- os esforços para evitar quenado "Brasil n' 1", adqui- atinja o litoral a colunarido em Londres. para a blindada sob o comando doRAF. com as contribuições groI. Patton, norte ameri
do -Fole» brasileiro.

Moscou, 24 (R.) - No setor de Chuguyev, a cavalaria está
prestando valioso apóio, com as novas táticas de atacar com

pequeno grupo de tanks, simultaneamente em vários pontos.
Destacamentos de cavalaria poderosamente armados podem
ser deslocados de um ponto a outro, com maior rapidez do que
as fôrças mecanizadas, pois estas dependem do abastecimento
de essência. Em um setor ameaçado, a cavalaria foi usada en
tre um grupo de tanks, seguida pela infantaria. Carregando
com sabres e metralhadoras portáteis, os cavaleiros russos
golpearam severamente a infantaria inimiga, antes que os
tanks alemães viessem em socorro da mesma. Nenhum alemão, "
escapou do choque, que custou às fôrças do general von Mons-.' I

tein 1.200 homens e inúmeros ta:nks arrebentados.

I Ecos e Notícias
Os cavaleiros russos golpearam

cano .

Foi instaladada ontem,
solenemente, a 14a Confe
rencia Distrital de Rotari
Clubes do Brasil, que este

ano, novamente, tem como

séde a cidade de Santos.
É San tos a primeira ci

dade do Brasil que vai ser
vir de séde a esse magno
certame rotário pela segun
da vez, pois já foi realiza·
do, o primeiro, em abril de
1932.

Agora embaixadas
Washington, 24 (R.) -To.

das as legações que os
Estados Unidos montt
nham ainda em pa{ses a

mericanos foram elevadas
à categoria de embaix a
das.

*

Forte cunha
ARGEL, 24 (R) -- O exér

cito do gl'o1. Montgomery
meteu forte cunha na par
te melhor defendida da Li
nha Mareth e está procu
rando contornar essa forti
ficação, pela costa do Me
diterrâneo.

• Os aviões cruzammse nos céus
•

O Instituto Histórico e

Geográfico Brasileiro, do
Rio, comemora no dia 25
de maio próximo o cente
nário do falecimento ,.de
Roberto Southey. Para fa·
lar sobre a personalidade
do grande historindar o dr.
José Carlos de Macedo Soa
res, presidente do mesmo

instituto, convidou o prof.
Otelo de Souza Reis.

Moscou, 24 (R.) _ As maiores e mais encarniçadas ações aé�·
reas até agora vistas, desde a batalha da Grã-Bretanha, estão-se tra
vando sôbre os setores de Severni, Donetz e Esmolensco, onde, tanto
os alemães como os russos, empregam centenas de aviões. Os des
pachos recebidos da frente anunciam que numerosos aviões de am

bos os lados, voam constantemente sôbre as linhas de frente, apoian�
do os furiosos assaltos das fôrças �errestres dos beligerantes.

MiopIa ou pavor?
Berna. 24 (R) - Os solda.

dos alemães que guarnecem o
litoral da Sicília estão sofrendo
de miopía. Alguns barcos de
pescaderes sicilianos que se a

proximavam da costa. foram
por êles recebidos a tiros de
fuzil, na suposição de que fôs
sem «invasores».

Reação do «eixo»)
Londres, 24 (Urgente) - O

sr, Churchill acaba de declarar,
na Câmara dos Comuns, que
os ítalo-germanos reconquista
ram quase inteiramente a cabe.
ça-de-ponte que o 8' Exército
havia conquistado na «Linha
Mareth· J restabelecendo suas
posições.

•

300 quadtimotores
Londres, 24 (R.) - Uma for

mação de 300 quadrimotores a·
tacaram mais uma vez o porto
francês de Saint Nazaire, base

, de 'submarinos, perdendo se a
penas 1 aparelho.

..

Casablanca
Washnigton, 24 (R.) - Foi

noticiada oficialmente a criação
de uma base naval de opera
ções norte-americanas em Caaa
blanca (Africa Ocidental Fran
cesa)

Saint-Nazaire em ruinas
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Nova Iorque, '24 (U. P.) _ A rádio de Berlim transmite um:

despacho de Saint-Nazaire no qual se diz que 80 por cento das casas;

daquele porto francês, que serve como base de submarinos nazistas.
ou foram destruidos ou ficaram inhabitáveis, em consequência dos
últimos ataques aéreos britânicos e norte-americanos. Dos referidos,
80 por cento, 60 por cento dos edifícios ruiram e os restantes 2Q;
por cento "tão cedo não poderão ser habitados" .

Comprai na CA SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

.. .

Calmaria pôdre
Wrshington, 24 (R) O

cel, Knox declarou que no·
·frontU do Pacífico reina tran-

-

quilidade, mas isso talvez seja
sinal de tempestade próxima.

�

Os nipóes usam gase s
CHUNQUIM, 24 (R.) -

govê-rno chinês denunciou
de novo o fato de os japC)
neses, na China central, es
tarem empregando gases ve
nenosos.

Clínica médlC<Mllrirgtca do IDR. SAULO RA.HOS
J:epeclalfata em molMUu 4.

eellboru - PartGe.
ALTA CmURGIA. ABDOMINAL:

_I
Ulmago, yesfeuIa, -Atero, oyú1oe,
apên41ce, tumores, ete, - CmURGIA.
PLA.8TICA DO PERtNJ:O - Hc'íI'Jl1u, Vende-se uma máquina debtdroeele, Yarieocele. Tratamento- fdor e o�raçAo de Hemorroldee e ..-arf. caldo de cana, de erro, com

I
�;; Do:e:::t�p::�r:�!= três cilindros, acompanhada de
Praça Perefi'a e Oliveira, 10 -

I
um carro de quatro rolos. com

Fone, 1009

I
tolda.HorArlo: Das H li 16 hor.., dJarIa· V t t à VI· tor Mel--mente. er e ra ar rua

reles, n. 158 6 vs-6

Um cinema para você

Vende-se
o advogado tentou suicidar-se

Chefe teórico
LONDRES, 24 (R.)

formações fidedignas
bidas em' Londres
que realmente Hitler
Q chefia efetiva das

In.
recew

'

dizem
d

. iii
elXOU I ...

forças· N'

M ISS A
Dr. Bulcão Vianna

Oevaldo Eulcão Viana, se

nhora e filhos convidam os pa
rentes e oessoas amigas para as

sistirem à missa que mandam
rezar, por alma do saudoso e inesquecível pai,
sogro e avô Dr. EULCÃO VIANNA, no altar
do Coração de Jesus, da Catedral, às 7.30 horas
do dia 26 do corrente znês, data em que se com

pletam 3 anos de seu falecimento, agradecendo,desde ié , penhorados, a todos que comparecerem
a êsse a to de sa udade e religião.

Rio (V. A.) _. O advogado!�dvogado apoderado i�debita-.Alberto Oakin, morador à aveni-, mente de 400.000 cruzeiros que
da Rainha Eliiabeth, 94, foi deti- lhes pertenciam como liquidatá
do, em São Paulo, a pedido das rio judicial. Chegando o caso ao-

autoridades cariocas e recambia- seu conhecimento, houve por bem
do para esta capital. Quando o o causídico embarcar para Mon··
trem, em que viajou, acompanha- tevidéu, onde foi preso e recam-,

do por investigadores, deixava a biado, para esta capital. Foi, isto.
estação de Nova Íguassú, o causí- há três semanas. Aqui, após pres
dico ingeriu vários comprimidos tar declarações ao sr. Demócrito
de uma sub�tância tóxica, que tra- de Almeida, foi posto sob a con

zia consigo, de sorte que, ao che-] diçâo de se não afastar do Rio.
gar o comboio à estação Pedro II, Desobedecendo a essa ordem se

já alí uma ambulância se achava, guia êle para São Paulo onde.
de sorte a prestar ao sr. Oakin os de novo, foi preso e mandado de
socorros necessários. torna viagem. O resto já se sabe:

O caso cifra-se em pouco: ao 3° comprimidos, Assistência, Pronto
delegado auxiliar foi apresentada Socorro. Assim que ficar bom, o
queixa contra aquele causídico, causídico será apresentado ao sr.

alegando os queixosos haver-se o: Cesar Garcez, diretor da D. G. L176
111
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