
Missões militares brasileiras à Africa do Norte

Na Policia o major
não póde entrar
Rio,5 (D. N. P. A.) - O co

ronel Alcides Etchgoyen proi
biu a entrada, nas dependênciasOnze «Fortalezas voadoras» norte·americanas vônrn nos céus da Inglaterra

O derrotismo e o pessimismo em direção à Alemanha, para bombardear posições nazistas. Observe-se a mora.
da polícia civil, do major refor

são armas da "quInta-coluna". vilhosa esteira que deixam atrás de si êsses aviões. Os peritos aeronáuticos discutem mado Adalberto Araripe Rocha
'(L. D. N.). ainda as causas que podem originar êsse fenômeno. (Fóto da Inter Americana) Lima .

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

CO���n�� 5�U��!�O. oC�e�!�ent��a g��!�mi�:t: camp:=�e�.::�:.�ta de Fuga de .dois generais, inglesesum folheto contendo alguns conselhos destinados aos aviadores que Londres _ (Do B. N. S.) _ Lo?dres, 5. (Umted) - Os dois generais neo-zelandeses, que
se vejam forçados a efetuar aterrisagem forçada na selva tropical. As circunstâncias em que o povo �onsegUlra_?l fugir.de .u� campo de concentração da Itália, chegando
Êsse folheto indica qual deverá ser, nesse caso, a alimentação dos tri- belga foi há pouco tempo maltra-

a Suiça, s�o o br�gadeIro-general James Hargest e o brigadeiro-ge
pulantes dos aviões norte-americanos. Um dos tópicos mais interes- tado pela Gestapo são descritas neral Regmald Miles, capturados em dezembro de 1941, na Líbia.
santes dêsse folheto é assinalado pela seguinte observação: "Qual- I "C t r H ld" d L d Q. h t I fquer coisa que vejais que os macacos comam - diz - podereis co- be j�rnal ;ei:ta ��e rec:nteo;e��; UIU eu os a unos oram suspensosmer também". Depois acrescenta a seguinte observação, que revela os aviadores belgas da RAF, so-If I d d "T b dereis comer os macacos" Salvador, 5 - Foram suspensos quinhentos estudantes do Ins-
a ta e agra ecimento: am ém po éreis comer os macacos ... brevoando de muito baixo o quar- tituto Normal, constituindo esta a maior suspensão em massa verifi-tel general da Gestapo em Bru- cada na Baía, pelo fato dos alunos interromperem o tráfego defron

xelas, metralharam o pessoal da te ao instituto. O jornal "A Nota" publica urna noticia dizendo queGestapo que se debruçava nas ja- as alunas também participaram da manifestação. O jornal apela aos
nelas, matando quatro e ferindo pais, para que dêm educação aos seus filhos .

trinta alemães. Os alemães furio- ..
sos procuram então descarregar o Ale' niss h' f de ?ódio sôbre as crianças belgas, que O a rau e •

foram grosseiramente tratadas. RIO, 5 - Informam de Belém que a eleição realizada na-

Nesse momento, Monselhor Catrou quela capital para a escolha do paraninfo da turma de norma

de Wiart, da abadia de La Gam-
listas de 1942, houve uma série de fraudes, sendo proclamado
um resultado absolutamente diferente do acusado nas cédulas

bre, interveio para proteger as retiradas das urnas. Sabedor da desmoralizadora ocorrência o

crianças. A Gestapo interveio, e o interventor Magalhães Barata determinou fôsse feito novo pl�i
mandou prender. to, afim de ser respeitado o desejo da maioria dos novos proles-

_� sores. A nova eleição teve a presença do secretário geral do Es-
Cabelos brancos t L{lÇÁO tado, saindo vitorioso o sr. Aldebaro Klatau. Em vista do resul-

:trARAVILHOSA 1 tado, o representante do interventor congratulou-se com o pa
raninfo da turma de normalistas.

Rio, 5 (E.) - O Ministério
das Relações Exteriores resol
veu enviar, em janeiro último,
para a África francesa, o 10 se

cretário de embaixada Vasco
Leitão da Cunha, ex-ministro
interino da Justiça a-fim-de
examinar as circunstâncias em

que ali se desenrolam os acon

tecimentos internacionais. Nes
so momento ainda se encon

tra o dr. Vasco Leitão na Áfri
ca, tendo passado varias se

manas em Dacar, onde teve
ocasião de conferenciar com o

governador Boisson, a respeito
das condições economicas da
África Equatorial Francesa e

das possibilidades de um auxí
lio brasileiro. Na África do
Norte, o diplomata brasileiro
se tem mantido em constante
contacto com as autoridades

Herma do professor
(Iemente Pinto

P01'to Alegre, 5 (C. P.) - Um gru
po de amigos e admiradores do sau

doso professor Alfredo Clemente
Pinto, a-fim-de perpetuar no bror·
ze o seu preito de admirnçâo e sau

dade a quem muito fez pela educa

ção de várias gerações, resolveu
promover a ereção de uma herma
numa de nossas praças públicas.
A Liga de Defesa Nacional solida

rizou-se imediatamente com essa

idéia, patrocinando-a, sendo, então.
organizada uma Comissão que ficou
sob a presidência de honra dos drs.
J. P. Coelho de Sousa, secretário da
Educação, e Edgar Schneider, reitor
da Universidade de Porto Alegre, e

sob a presidência efetiva, do capitão
Darci Vignoli, presidente da Liga.
Aberta concorrênciu para a eso-

lha de "maquettes", conquistou o

pr-imeiro lugar o escultor Luiz Sa
guin, cUI.io trabalho se acha exposto
numa das vitrínas da Livraria
Selbach.

civis e militares, inclusive os

,- ,. I política internacional que foi
generais Eisenhower e Oí- Bogota, 5 (Uníted) - Co- clara e inequivocamente tra-
raud, informando sobre as ati- mentando o envio de torças ex- çada desde o início da guer
vidades ao Itamaratí e toman- pedicionárias brasileiras para ra e que deverá prosseguir até
do as necessárias providências o exterior, o jornal "EI Espec- a sua necessarra culminação.
para a ida de missões milita- tador" diz o seguinte: "O Nossos grandes amigos e vizi
res brasileiras àquela zona de grande povo sul-americano I nhos do Amazonas entregaram
guerra. continua, desta maneira, uma I à causa, da qual tambem nós

o
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: DE PESSOAS TEM :
: USADO COM BOM RE.. :
• SULTADO O POPU. •

: LAR DEPURA T1VO :
: DO SANGUE :
• •
• • Transferidos para as
• • fábricas alemãs 15O -I

,. f.• A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO. Londres, 5 (D. P.) - O rá- mi operarlOS ranceses
• o Fígado, o Baço, o coração o Estômag-o, os

• _I dio alemão disse que durante Londres, 5 (D. P.) - De Zurique, informa-se que o comís-
• Pulmões a PéJe. Produz Dôres de Cabeça, Dôres • o ano passado foram transte- sárío alemão do trabalho exigiu à França o fornecimento de
• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- • ridos para as fábricas alemãs 150.000 operários para as indústrias alemãs de guerra. Os ope-
• belo, Anemia, Abortos e fsz os individios ídíotas. • de armamentos mais de ..... rários não seriam enviados para a Alemanha própriamente:

: �o:����t�:p::en1\��i!�;1�:��1�:�:.*��:f : ;_��f;E!{��;r;J;::,=��{:�;?�E�• matismo da mesma origem. _ •
• VALIOSAS OPINIOES ..
• O ELIXIR «91%», dada a sua Atesto que apliquei muitas tS.

base, 6 ótimo auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo ...

• IlamenlO da Sífilis prlncipalmen- sempre os melhores resultados I
• e DOS casos em que a via bo- DO tretamente da Sífilis. III<

cal é 8 única possivel. v

• (a) Dr. Benedito Talosa. fa) Dr. Rafael DarloleUl •
••••••••••••••••••••••••

participamos, a totalidade dos
seus recursos econômicos es

tratégicos. A admiravel evolu
ção política brasileira para a

categoria de grande potêncãa
econêmica e militar, é realmen
te vertiginosa. A nação tradi
cionalmente pacífica, que nun
ca foi para seus vizinhos mo
tivos de inquietações, mas de
garantia de ordem e de respei
to aos tratados, tem agora ar
mamentos bastantes para en
viar ao estrangeiro uma força
expedicionária e, desta manei
ra, adquirirá o direito de par
ticipar das futuras medidas
que serão adotadas, depois da
guerra, para que - como dis
se o presidente Roosevelt, -

nenhum conquistador possa

I saltar sobre a América, partin
do das costas africanas".

Morreu afogada a
noiva

Rio, 5 - Informa-se de Ma
ceió que o rio São Francisco,
em frente à cidade de Penedo,
formando um violentíssimo re

demoinho, virou uma canoa
que conduzia um cortejo nup
cial de gente pobre, jogando

I
às aguas os noivos, respecti
vas famílias e parentes. Todos
se' salvaram, com excepção da
noiva, que foi arrastada pela.
correnteza.

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

n: 10.

Em tempo triste, jurisprudência alegre•••RIO, 5 - Na ação executiva movida pela Fazenda Nacional contra Maria
Silva Casquilho, o juiz Ribas Carneiro, titular áa la Vara da Fazenda Publica,
proferiu este despacho: "Se a proprietária do prédio não é mais existente e mor
reu há mais de vinte anos, como intima la? Não conheço o sistema precat6rio
para o além. Recorrer a uma sessão espírita, para chamar a falecida tam
bém não po.rece regulo.r, Vcltem o, autos ao procurador". i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e os norte-americanos Ao �E����NroS����O«A tolerância é uma virtude
difícil; o nosso primeiro im
pulso e, mesmo. o segundo �
odiar quantos não pensam co

mo nós». -Julio Lemaitre.
•

JORGE MARTINS RODRIGUES -- as vezes que tiverem o prazer de pi-
(Copyright da, Inter-Americana, es- sar no aeroporto La Guardia. Se o

pecial para este jornal) - As re- artigo de Marion Lowndes, de revis-
Iações entre os povos, se têm seu ta "Air Facts", reproduzido no

I' alicerce no interesse material, são "Reader's Digest", compensa, um

solidificadas pelo_ respeito l1lÚ�UO, pouco o esquecimento das autorida-
I pela comp rcensao das respectivas eles novaiorquinas, não o faz esque-

I c.uraclerísticas nacoion.ais e. pela pr á- cer. A ANEDOTA DO DI"

I tíca duma cortesia intel igente, ca- Poderão, porém, esquecê-lo COI11- ,. .

r ..

paz de criar o estado de alma

COle'l
plctamcnte os brasileiros no dia em - Ha ainda muita gente al-

i tivo de que resultem a estima e a (1lW os. norte-ameri.call,os. quiz��'eJ.� I
truista neste m,undo! Asimpatia. O que se dá com o Brasil aproveitar a bela �lOgI.aha de A.H, - A quem e que voce se re-

e os Estados Unidos ponde servir Fact�" para tranf'ormá-la J1l�Il� fll- I' fere?de exemplo. Grandes, fortes vin- me a altu�'a dos se�is. prodigiosos I
.

A

culos materiais .existcm entre os

I
recursos c ineruatogr áficos. Todos os

- A esses eamaradas que
dois países, desde os primórdios de elementos possue essa biograíia queriam ajudar o govêrno, la-
nossa vida independente. Mas, J.1e.J:11

para dar Ull.] filme co.l�rido, vivo, zendo moeda divisionária.
por existirem esses laços, se ruam- realmente cinematográfico pela ra- '"

. 80,00 restava ele parte a parle perfeita pi dez com que se sucedem os episó- O PRATO DO DIA45,00 compreensão do outro fator da ami-I dias, pela beleza esportiva das P i\LMITO COM LINGUI25,00

I
zade entre as duas nações. Havia , aventuras de Santos Dumont, pelo! • -

pelo menos indiferença quanto a ês- � conteúdo heróico de sua tenacidade' ÇA- Arrume em prato que vã
se ponto. Estávamos presos aos Es- i c pela riqueza dramática de sua vi- ao torno, uma fatia de pãoAnúncios mediante contráto tados Unidos pela fôrça de vanta- I d.a. Dizem que .Paul .Muni se entu- bem amanteigado. um pedaçogeris comerciais, pela imposição du- S.Au; TO'!:' SIaS!l10U pela biografia do "pai da

d
. . ., ,. ..

ma diplomacia de visão larga, ruas !'ii J '
avlaçào ". Porque o SI'. Nelson RI)- e linguiça J<1 prevlamente�. pre-

ludo isso deixava ele receber o selo I ckef'eller não solicita ao cinema de parada, pedaços de palmito e

de públicas manifestações de cama- voaram antes de Santos DU':lI0nt, Hnllvwoorl que aproveite o talento um bom môlho de tomates li·
radagcm e bom entendimento. Era- façam a história dr, aviação. E quel do i.ntérprete de "Pasteur" na rc- geirarnerrte e ngressado corri f'a
mos, em suma, rlois amigos que não lugar mais propício para isso que o composição da vida do brasileiro
se corr-espondiam senão com cartas majestoso aeroporto La Guat-d ia , si, que de fôrma mais penetrante toca rinha de trigo.
comerciais e com purticipaçóes, con- tlla�o na maior cidade dos Estados 1:\, imagi.nação ele se,ns. compatriotas Cubra com rodelas de cebe
vítcs e cartôcs de visita de cunho Un i dos, .um dos mais modernos c t deste século ? Se há gesto de "bôa Ias, ovos cozidos e azeitonas e
puramente social e diplomático. sem dúvida o mais movimentado do I von.tarte" que todo br�s�leil'o guar- leve ao forno apenas para amo-Os acon tecimen tos in trrnacionais, mundo ? dará para sempre, sera esse de tra-
o rádio. o cinema e um pouco os Ji- Parece sem remérlio a omissão

I
zcr para a téla dos cinemas do llUIJI- Iecer o pão.

vros, contribuiram . para modificar que os brasileiros hão de sentir! rlo a imagem do homem que é nmu

TÓPICOS & COMENTÁRIOS ; ligei ramente êsse quadro, nos últi- sempre, todas as vezes que dela' das afirmaç?es mais. lisongciras da
mos anos e pode-se dizer que com a souberem c, de modo mais fundo, nOSS::1, capacidade criadora

I
política de hóa-vizinhança nos esta-

._.
_

I!lOS aproximando da posição pro- G60@t>•••••••••••••••e•••1J8••••••••e• .,•••••••••••••••piela ao estado de alma coletivo a
.. Washington, (Comentário Espe· que jil aludi. Milita coisa falta para

It. -., aguardem.cial da Inter-Americana) - Uma isso, mas é evidente que estamos

e nçaodas grandes armas do nazismo sem- caminhando para êsse encontro
p re foi o terror. Os técnicos da "po- amável e fecundo.

.

.'!'Ji .!ti II • Ilítica realista" do Partido Nazista, F. preciso, porém, confessar que,
os especialistas da "ação diréta" ele 'uma parte e de outra, há omis- na próxima semana o ober t u r c das novas

I'.
sempre foram não sómente místicos sões lamentáveis, que não aludam instalações da
da Fôrça como crentes da ação mi- ,I corpcrif icar-se O velho sonho de ,
lagrosa do Medo. Essa "filosofia" uma íntegral amizade entre os dois C A La I S A ln! I A J U L I Ofoi aplicada em larga escala desde povos. Deixando de lado aquelas pe- 1'''.1 K
muito antes do nazismo tomar o po- las quais somos responxávcis veja-
der. Havia muma rua de Berlim um mos um grande cochilo dos nossos no "Edifício Lo Porta", à rua Conselheiro IvIefro N° 3

.,socialista. Um seu vizinho era na- amigos nortc-amcricanos - a ornis-
a dois possas da Praça Qu i rraezista, O nazista [ámais provocava são elo nome de Santos Dumont na

o socialista a lutar. Entendia-se com crônica das máquinas mais pesadas 198 3v.2 _

:;��s hI��::n�la=���a:v:mu�a s��:!�is�: :tll{,ri�I�:lr·opilliã(} sôhre as invenções 1t8e.e•••I8.efi�••••••••••••IIOG••••O••OG8a•••Gta......... 1_5_4 V---1-6
o o matavam ou espancavam. Dizer cm geral é que elas não são nunca
que isso era um ato de covardia já- de uma só pessôa, mas o produto
mais molestou aos hitleristas. Para de esforços que, embora isolados
os hitle ristas o sentimento da honra uo tempo r no espaço, se conjugam
pessoal, da dignidade viril, é um um rlia para a elaboração de algo
simples preconceito burguês. O que que parece novo e é, afinal, a fórmn
importa é vencer, e para isso o me- i1O\'a ele idéias velhas.
lhor é usar todos 0S meios. Dez con- Será êsse o caso do arropla,no, in-
tra um eis uma bôa fórmula. yenção cuja glória reivindicamos Qual dos filmes abai·
As vantag'ens desse método são para Santos Dumont e os norte-ame- xo será o de estreio?

evidentes. Não apenas Q socialista I'icanos para os irmãos \Vright. lVIas,
ficava liquidado ou intimidado co- () que está firmemente encrllslarlo
mo também a brutalidade do crime !lO espírito ela nossa gente é que não
fazia com que as pessôas que dele se pódem admitir quanto à prillla·
tomavam conhecimento, si por um 'l.ia, do nosso inesquecível compa
lado ficavam .revoltadas, por outro triota. Tentar sequer abril' discus
lado passavam a ter medo dos na· 53.0 em torno do assunto parece a
zistas. E assim, graças ao terror. I Illuita gente impel'tincncia, senão
u8ando todos os processos, inclusi- desaforo.
ve a- farsa sinistra do incêndio do Não se pó de fltinar, porisso com

Reichstag, os nazistas acabaram por a razão por que <linda hoje se come

conquistar a Alemanha e escravisar te nos Estados Lnidos. nesse terre·
o povo alemão. Urna vez no poder, no onde os poderes públicos teriam
com todo o aparelho policial na meios de intervir, certas omissões
mão, os atos de terrorismo passaram com referencia a.o nome e à obra de
a ter 'um caráter oficial. Os ,piores Santos DUnJont. E, causa tristeza ()

meliantes, os tipos mais repugnantes que verificam ainda agora os sin
de sádicos criminosos foram con· ceros dos Estados Unidos - como
tratados para guardas dos campos puderam um e outro ser esquecidos
de concentração. nos murais recentemente inaugura-
Passou·se, então, a aplicar o mes- dos no aeroporto La Guardia de

mo processo na política externa. A Nova Iorqne, murais que havia três
invasão dos países vizinhos foi au- anos vinham sendo pintados pelo
xiliada a seguida pelo terror. Fuzi- artista James Brook e que fixam o
lamentos em massa, torturas, cruel- clima" de várias fases da longa
dades de toda a espécie seguiam·se história. da aviação, desde a máqui·
aos bombardeios impiedosos de cio na de Leonardo Da Vinci até os
dades abertas, ao metralhar de ci- "clippers transatlânticos?
vis, mulheres e crianças que fugiam Nunca será demais insistir nesrÜl
aterrorisados pelas estradas. Che- questão de Santos Dumont em fa·
gou, afinal, a vez da Inglaterra. De· ce dos irmãos Wright. Para mim,
ljOis das mais terríveis e cruéis não é a primazia, o "quem foi o
ameaças, começaram os bombar- primeiro", o que imporIa. Importa,
deios impiedosos, arrazadores. Mi- sim, o sentido altamente amisloso i <':"":�= - � _:'.::".'""--.---- - -

lhares de homens, mulheres e crian- que têm, e terá sempre para nÓs 0 ., ,
ças ingleses morriam, e milhões de uma referência ao grande brasilei·
criaturas passavam dias e noites 1'0, sempre que norte-americanos,
sob o terror constante dos bombar- convictos embôra de que os \Vright
cleios cada .vez mais pavorosos. Mas __._..... .0....................__.....- ...._então começou a falhar a técnica.
A Inglaterra não ,se entregou e não
foi conquistada. E agora a situação
mudou. Agora é da Inglaterrlj que
saem os bombardeiros que vão visi
tar as cidades alemães. São os bom
bardeiros da RAF e as poderosas e

iIIortíferas Fortalezas Voadoras em
Liberators norte-americanos que
sem-eiam a destrui cão e a morte no
Terceiro Reich. Os· aliados têm, nes"
ta campanha de bombardeio, obje
tivos militares demasiado importan
tes para que se preocupem em fazer
efeitos· psicológicos. Sobretudo os
�liados não estão interessados em

castigar ou destruir o. povo alemão,
mas sím o Exército e o Partido Na
zista. Seus bombardeiros são inva·
riavelmente dirigidos - e com uma

IHecisão magnífica - sôbre objeti
vos militares, fábricas, estaleiros e
t'stações de estradas de ferro. f:. evi
pellt«l, p'o)"ém, !lue êl$s�Jj 'unij�H-

Santos Dumonto ESTADO
Diário Vespertino
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rua João Pinto n.? 13
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c-s
c-s
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40,00
20,00
7,00
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Os originais, mesmo não pu-

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

Quatro toneladas

COMPANHIA DE SECiUROS (cSÁGRES»
Sub Agente

RlIa Vidal Ramos,L. ALMEIDA 19

IRMÃOS CORSOS - O
GRANDE DITADOR-
LÍDIA'- COMANDO
NEGRO NAUFRA·
GOS - MISTER "V"
- SER OU NÃO SER

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

o DR. ANTÔNIO MUNIZ
DE ARACiÃO Icomunica o seus clien

tes e amigos que trons·
feriu seu consultório
para a ruo João Pinto,
7 (sobrado, em cimo
do Farmácia "Santo
Antônio"), onde conti
nuará o dor consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente'

, ve������?� toro

P

rena, sendo 2 à rua Nerêu
Ramos e 3 à avenida Rio
Branco. Trator à ruo Ma-
rechal Guilherme, 15.
192 5 v-S

Os «comandos«
em Creta

Londres - Do B. N. S. - A Ale
manha admite que a tática dos co
mandos britânicos tem·se comprova
do "mui lo bôa" em relação aos me
toelos nazistas de defesa. Isto foi re-

QUAN. \"elado por um e1ocumento alemão

TENSÃO apreendido na Líbia e reproduzido
no semanário do Oitavo Exército
Crllsade" relata o News Chronicle".
O doculllento aludindo ao raid bri
tânico de comando sôbre Creta diz
- "Este ataque demonstrou que a.s

tropas especialmente treinadas do
inimigo são niuito bôas para as nos
sas defesas. Em várias ocasiões tHn
conquistado êxitos contra as nossas

tropas". Admite a.inda CJue é "a va
I'iedade e em grande parte a novida·
de dos métodos", dos ataques de co�
mando que impossibUita o Eixo de
combatê·los. Esta eonfissão da in
ferioridade defensiva da AlelJ1:mha
e particula,rmente significativa vis
tr, que o Eixo sabe que a tática des-
ses mesmos comandos será uma

parte essencial no desfecho ela in
'!3S:l0 aliada da Europa.

U.\i CINEMA PARA VOCÊ.

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua, preferida

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

Garante-se a exata observância no receituáric médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Cons. Mafra 4<D 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

OlEO DE PEIX Edeios afétam toda a vida das cida·
des. Chegam agora notícias de que
ct"rca de 300.000 pessôas estão desa
hrigadas em Berlim, em consequên
cia das destruições causadas pelos
bombardeios aliados. O número de
mortos e feridos é grande, e as bom
bas de quatro toneladas com seu in
comparável poder destrutivo espa
lham o pânico entre a população.
Certamente neste momento todos

os alemães ,se voltam para o snr.

Goering lembrando a sua afirmação
de que Berlim era inexpugnável a

qualquer ataque aéreo e de que a

fôrça aérea alemã destruiria iodas
as outras e reduziria a escombros
todos os pont.os de resistência ao
nazismo na Europa. E os chefes
nazistas passam a conhecer melhor
o que significa () Medo e o que quer
dizer o Terror - arma ele que tan
to UI}aram e abusaram.

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE
Cr_ $ 50,00. a laia

Devolve-se' a lata. Tratar sõmente na
TA1VIANCARI�L\ BARREIROS

Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis

A Estatística Mm�ar, destinada a As autorídades responsãveia peb
facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili
das da Nação, exige que todos os! I.ares podem exigir, sempre que hOl!
perfeita quanto possivel, do apare· I ver dúvida quanto à veracidade d,
lbamento material das fôrças

arma.\
qualquer informação, que cada in

hrasileiros lhe prestem cooperação. forrnante prove o que declarou. A
Subtrair.lhe apôio é trabalhar con· má-fé constitue crime contra a ••

h'!! º Bra�lil em (uerra, (P, E. M.). �"rBnça l\I'cionll. (D. E. )I.).

Caspa 1
LHOSA.I

LOÇÃO MAltAVt.

Vende-se ou aluga-se

A

confortável e bem consl.ruído
bungalow, que se está concluin
do, à rua Nerêu Ramos, tendo
salas de visita e de iantar, 4
dormitórios, copa, cozinha.
quarto de banho, agua quente
e regular quintal. Póde ser vis
to das 7 às 16 hora!!. Tratar
à rua Marechal Guilherme, 15.
191 5 v.S

Vende-se
uma embarcação [-ara esporte,
tipo baleeira, com 5 metros de
comprimento, em perfeito es

tado, com todo material ne
cessário (2 velas, 3 remos, etc)
Tratar com Heládio Mário de
Sousa, Agência Chevrolet (S.
A. Comerdal MoeJlmann).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�L�n�,�a�r!(!�����g������r�noefi�m��b�_r���Sr���Ól��:��t��III-CD-mp-an�-ia-c-Alia-nça-�a-Ba·-iB1:Spectator -:- Famoso comenta- mados. QuaI:do vemos isso fe. Há milh.ões �,e milh�es �e Fundãda em 1870 - Séde: BA Artsta mundial) - Ao serem pu- mesmo em dolares e outras pobres que ídealisam niqueis
blicados os algarismos das des- moedas também ficamos estu- para um pão de cada dia. Há INCENDIOS E TRANSPORTES
pesas decorrentes da guerra, a pefatos e revoltados. A quan- doentes que mendigam, há ve- Dados relativos ao ano de J 941
Inglaterra dá ao seu povo uma tidade de dinheiro empregado lhos famintos, há aleijados sem Capital Realizado Cr '$ 9.000.000.00
força de ódio e de repulsa pelos em coisas inúteis para o pro- této, há a miséria, o padeci- Reservas, mais de «$ 59.000.000,06
governos totalitários que aín- gresso humano é um desastre menta, a morte. E, todavia, há Responsabilidades assumidas, «$ 4.748.338.249,78
da mais contribue para a vító- que precisa ser evitado no fu- toneladas de bombas que cus- Receita c" 34.198.834,90
ria. Quando vemos milhões e turo. É mistér que as bases do tam fortunas. É um disparate. Ativo em 31 de dezembro «$ 91.862.598,37
milhões de libras por dia, por mundo vindouro repousem em Um contrasenso. Sinistros pagos c $ 7.426.313,52

Bens de raiz. (prédios e terrenos) «$ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Ur.

Francisco deSá e Anísio Massorra

Casa Macedônia
Ioda o

Iíquídando.,
seccao de fazendas !,

das fazendas por preços convidativos!
Escolha hoje mesmo o seu vestido!

A

Abril: O mês

está
sua

o QUE E' BARATO ACABA _DEPRESSA! NÃO ESQUEÇA E HEM HESITE!

Examine os nossos tecidos, compare os nosso desenhos
e compre por preço baixo!

-A Casa Macedônia está liquidando _

toda a sua secção de fazendas !
8 .. ·Rua Trajano·.8

MOTORES LOCOMÓVEIS
Motores elétricos 20 a 650 H. P. Alternadores 20 a Goo KWA.
Transfo rmadores 20 a 600 KWA. Turvo gerador, Caldeiras,
Locomóveis, Serras. Compressor para frio.

Consultar o Escritório Severi, rua Alvares Penteado, 180 -

3° - 304. São Paulo.

Tamancos
Sandáras
Sapatos

Chinelos
Sendoletas
Pentules

..

� fJ"tJfJfJdfJlrfJ"
Ihora o ,.

<J11Q . f'ft'�(Jtl(J
-o 'O.K.5,..U,,'O
:melhora a.

;"f)lJ"l1tJ�"f)"
<trE LE FVNE: 160õ

Rua Vitor Meir-eles, 28
Florianópolis

Cabelos brancos 1 L{lÇAO
nARAVILlIOSA 1

CALÇADOS
«REHHER))

TRAJES
SOBRETUDOS
SMOKINGS
«RENHER»

.... -

--

--

de lã e de linho
para crianças, .

homens e senhoras

36
EDITA T, DE SEGUNDA PRAÇA CO�I o

r-nszo DE 30 DIAS

f.

o Doutor Osmundo Wander-ley da Nó
brega, Juiz de Direito da P Vara da
Comarca de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

de segunda praça, com o prazo de trin
ta dias virem, ou dele conhecimento ti
verem que, no dia 3 de mano vindouro
(segunda-feira) , às 14 horas, à frente
do edifício do Palácio da Justiça, à Pra
ça Pereira Oliveira,. o porteiro dos audi
tórios do Juizo trará ii público pregão
de venda e leilão, a quem mais der e

maior lanço oferecer o seguinte:
"Metade de uma casa sita nesta capital
à rua Esteves Júnior númer-o cento e
trinta e cinco (antigo trinta e um), o

seu respectivo terreno, construída de
tijolos, coberta de telhas, forrada, assoa

lhada, envidraçada, com diver-sos com

partimentos internos, com instalações de
água, luz e esgoto, edificada em um ter
rena que mede trinta e nove metros
(39111'ts.) de frente e cento e sessenta e

.,
ALERTAEM FLORIANÓPOLIS não

veste com gôsto e arte

quem não quer, pois, para

-;anto,
r

_ bastante faz�re

uma visitinha " ALFAIA-êl.

TARIA BRITO que fica
o ii no

se te de fundos, extremando por um la,
do com propríedade elo senhor Luiz Oro
['ino, pelo outro com propriedade elo se-

Rna TI·radentes ue ·17 nhor Carlos Meyer, fazendo frente à cio
.. tada nla Esteves JÚ11,jor e fundos com

propi-iedade do Ginálsio Cataeíuenso, ava
N0 186 V _ 5 Iíada por trinta mil cruzeiros. Esse imo-

vel que pertence ao espólio de d. Geor
gina de Cast.ilhos Bertrand é levado em

'iii! ���M 1M, praça em virtude de requeri-mento da

(iABIHET·E Dr....HTAR.ê'.0
inventariante com o qual concordar-am

iIlt 1 todas os interessados. E, para que che-
gue ao conhecímeruto ele todos, mandou

D E expedir o presente edital que será afi-
xado no lugar do costume e publicado

A LVA RO R A M O 3 na forma ela lei, ficando por este meio

Cirurgião DGnHsta pela F'uculdo de de Me d ic in a de citada a Prefeitura Munícípat ele Floria
nópolis. Dado e passado nesta cidade de

Porto AJeNre
C

'" Flol'ianópolis, aos trinta e um dias cio

línic!l. Dentária de Crianças e Adultos mês ele março elo ano de mil novecentos
Horarlo: Das 8 às II e das ilf às 18 heras e quarenta e três. Selos a final. Eu, Hy·

R V � Á -

I 18
6·1no Luiz Gonzaga, Escrivão, o subscre-

us rtor ' PI'H'!He e 'iii· v!� (ASSinael.o) OS<ll:l1Il:do Wanderley da

(Em fTento a G E J D' "1 ) Nóbrega, Jltl� de Dlrelto da 1" Vara. Es-
'- O rupo sco ar« ias v eJ ro»

I r.ú conforme, o Escrivão, Hygino Luiz
_ r., ['§j$���� Gomaga,

.. --I

Agências e sub-agênclas em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguãi. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da A rnérica, Europa e Àfrica.
Agente em FlorianópolisCAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Scbmldt, n: 39

Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083
Eod. 'I'elegr. «ALIANÇA.

I
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. lTAJi\í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

I============.:�

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

Entrega li domicilio
.._----_.--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=======______________s......

THE LONDON ASSURANCE
e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

L: ALMEIDA - Ru a Vidal Ramos, 19

3

Dr. Newton L. d'Avila li O Mucus daReassumiu sua clínica
Consultório: rua Vitor

A D· I dConsu�:ir�!����sn�a!84 às 6 smo ISSO vi O
horas da tarde R· d

r

tResidência: Rua Vidal O p10men eRamos, n. 66
Telefone: 1067 os ataques desesperadores e violentos da

I I asma e bronquite envenenam o organismo,
� ... minam a energia, arruinam a saúde e de-
193 15 vs -4 bilitam o coração. Em 3 minutos, Mandaco,

nova Iórrnula médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata-

""'111;' 7 !t� ques. Desde o primeiro dia começa II desa-
parecer a dificuldade em respirar e VQfIa
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
cessario é tomar 2 pastilhas de Mandaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é multo
rapída mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mandaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e laei! ra

."__.IIII_I6IiiIR"liBllIiilill'iI__iiI1ili§llWjR pidamente e completo alivio do sofrimento
N' . 194 5 4 da asma em poucos dias. Peça Mendaco,V. hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nOS8&
-------------- garantia é II sua maior proteção.
As anedotas e píadas aparen- M dtemente ingênuas são grandes en aeo A:a!:..::.m

armas de desagregação mane-
jadas pela "quinta-colnna".
(L. D. N.).

�AL li Casal deseja quar
II li to no centro, com

alguma mobília. - Cortas
a LUIZ, para esta redação

Qun ndo alguém. tal como ó 6ãva
Iheiro da i1ustrll,Qi!.O a-címn, olllrecel'
lhe, em amá.vel gesto, um o!>lioe do
excelente a.peritivo KNOT. lembre.
... V. Si!\. de acrescentar, ao egrade-
oer a gentileza:E1.TEÉ 1.411.
I3EI1IJ I1EU APERITIVO

I'nEDILErfJ!

LEIA ISTO

f

(
(Rua Padre Míguelinho,

(/ffPIlOOUIO DA KI10TI.A./IfO. (017. E SfQUI<OS
_. ITI••JAI

.

ANEDOTA DE GUERRA
Um professor perguntou na

aula aos seus alunos o nome da
cidade maior do mundo. As reg ..

postas choveram. Um dizia:
Londres. E o professor contes,
tava. Outro: Nova York. O pro ..

fessor negava. Outro: Paris. E
o professor sempre refutava.
No final de tantas respostas o
professor já estava encolerísa ..

do, iracível, revoltado. Não ha
via meio de alguem dizer que
a maior cidade do mundo era
Berlim. O último aluno afirmou
categoricamente que a maior
cidade era Stalingrado. Ao que
o mencionado lente retrucou:
Porque? Quem disse que essa
cidade era tão grande para vo
cê colocá-la antes de Berlim, a

capital da Alemanha? Sabido
e desembaraçado, o aluno ex

plicou: "Stalingrado é a maior
cidade porque os alemães de
Hitler estão atravessando a sua
área há mais de 6 meses e ain
da não chegaram ao outro la
do. .. (Exclusividade do C. E.
C. varª º mIa1ªº9,)." ,_k _ .,.�"..;I

I'
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Para evitar infecções, barbeie-se em casa!

Quasi sempre, a vítima de grave infecção da pele descobre
que o mal lhe foi transmitido por uma navalha que servira
a outras pessôas. Não deixe que isto lhe aconteça! Defenda
o seu rosto do perigo de contágios, barbeando-se em casa

com um aparelho Gillette e as legítimas lâminas Gillette
Azul, duráveis e absolutamente assépticas. Eliminando os

riscos de enfermidades da pele, Gillette proporciona tam
bém extraordinária suavidade e grande economia. É enrrm

o processo mais prático para o barbear diário, sendo 1-,-,1"
isso universalmente adotado.

Gillette
Caixa Posta! 1797 - Rio de Janeiro

Haverá sinais estranhos no céu••• Homens e Senhoras - Mo-

A atitude da mulher alemã para com os ataques aéreos lésti:o:::tE:�l�t�s :a:l:stiasLONDRES. - (De European Cor- quando sai do seu abrigo e vê a de- pri ncipal ? Porque os a visas c'�e rai- n_ào podem mais C0111 a viela, que es- horas em diante
rcspondcnts, exclusivo para "O Es- vastação causada durante a noite, \ des de boca para boca eram tão gc-. tao passando. Quem lhes pode que- I

:..=======:..:=======
tudo") - Em 1935 as mães da Ale- Para pOlICO serve pois que Herr' ruis que estavam causando

.:
rer mal se, de tempos a tempos, co-

O I t lhíd I- ," - -

di: '. I I li
,.

I" s e emen os co 1 os pe I Esta..
manha viram-se bastantes apoquen- Ley - que nao e l1ada.� 50- sao e tensao nervosa. ��� .. IZ um .I�l na (a. e11al1la,.r as

tistica Militar são absolutameur
tadas com os novos problemas ele bretudo .entre as rnulhcrcs alemãs -

N-..1 . -I'
irrgem os 81 �os, pai a t aslnU\ eJnl�, secretos t' servem sómente a finl

aritmética que eram dados aos fi- tenha �ldo nOmel<1do representante 1,1 !lIa se <leve �txa,gera)l'l' mas nlao �a i P?r" verem S111aIS es ran lOS o militare�. Negar-se a fornecê-los b.
lhos para resolverem. Em lugar das do partido em toe as as questões re- (UVl( a que mUI as I1lU leres a emas ceu , ti

.

t á 1 tit'. hi -. A I
men Ir no, muus r - os cons ue

maçãs, laranjas e nozes que há mui- lacionadas com as ha itações, S crime rigorosamente punido pel..tos anos tinham constado dos li- mulheres sabem perfeda�nente o que
'

leis do País. (D. E. M.).
vros de escola, para tornarem as pensar das promessas deste homem < .. _

operações mais fáceis aos alunos, que tinha já enganado o pais com u

f EXPEC'r, 22L
-----......- ....-.--------

começaram a aparecer nos livros sua roubalheira do "carro dg po- F OI?ANTE g_

S O L U ç A- O ADVOG 1\ DOSbombardeiros, canhões anti-aéreos
I
vo". Cumprirá êle a sua última pro- cORiIFICANiEif_-

""

e gases asfixiantes, Começaram-se a messa, de "arranjar abrigo para to-

e��=M�Ni''.a�
Dr!.

fazer às crianças perguntas destas: das as [amílias cujas casas foram I. -=--
- Aldo ÁVI'Ia da Luz"A uma velocidade média de ,., e destruídas, e isso C0111 a menor de- �a uma distância de .. , quilômetros, mora e fricção possí vel ?" e �e e

que tempo leva um bombardeiro O partido faz tudo quanto póde L b L Ipara voar de Hamburgo a Liver- para manter as mulheres de bom APROVADO PELA SAÚDE PUBLICA SOB. N" 3384 - 15 .1.1�25 ao erto ea

Ipool?" As mães admiraram-se mui- humor. "Qualquer homem que

I
Escr. EdHício Amélia

to desta novidade mas poucas dcs- ocupe o lugar de uma mulher no Neto, sala 2.
cobriram na ocasião que se tratava abr-igo contra os ataques aéreos se-

de um dos planos cuidadosamente r:i! imediatamente obrigado a, fazer G [; I P E r fi S � ir B R O N Q U ri T E ....--. "'::"-"!""----..;
preparados pelo Fuehrer para a serviço na rua durante os ataques n o

i U .;) Ir. o
. Pre-sUgio'o Goyêrno e as

guerra. atual. aéreos, para ficar conhecendo a co· classes armadas, - ou serás
No entretanto, êsses calculos a res- ragern dos seus semelhantes", O _ um "quinta. colunista". (Lopeito de ataques aéreos têm sido "Essener National Zeitung" sugere D N)superados pelos próprios aconteci- que se poupariam incómodos às mu- • ••

mentes, pois há já muitos meses que lheres se, logo que se der o alarme, ---------------

os bombardeiros não voam de Ham- os lojistas distribuíssem números de '-
I "Finalmenteburgo para Liverpool, mas sim da ordem às mulheres que se acharem

Inglaterra para Hamburgo. nas bichas. Elas poderiam ocupar '<, livrei-me de uma TosseTodas as tardes as mães destas depois do raide os mesmos lugares dO '8' :;:,-

crianças arranjam os" sacos dos ata- em que se achavam ao dar-se o alar· rebelde e violenta"
ques aéreos" para o caso de haver me, não havendo assim nem ques
ataque durante a noite, O "Sirene", Iões nem mal-entendidos.
jornal semi-oficial do organismo de Todos os habitantes das cidades
precauções contra os ataques aé- que sofrem muito C0111 os hornbar
reos, diz qual deve ser o conteúdo deamentos recebem 10 a 12 cigarros
do saco: mantas confortáveis, uma ndicionaís. Recebem também 50 gra
almofada, comida, uma garrafa ter .. mas de café verdadeiro, para pode
mal com qualquer bebida imitação, rem fortificar-se C011 tra os novos

costura, livros, quaisquer jóias que choques,
haja e os mais importantes do- Para abrandar um pouco o des
cumentos pessoais. Além disso, de- gôsto da evacuação das crianças das
ve-se entregar ao cuidado de pes- cidades, o "Voelkische Beobachter"
soas amigas um jôgo completo de diz às. mulheres que o partido re
peças de roupa interior e exterior. solveu fazer isso não só por causa

"Como, porém, depois de três anos dos ataques elos ingleses às cidades
de guerra, Ihá muita gente que não alemãs - lá isso não - mas prin
possue jogos de roupa para mandar cipalmente por saber que as f'ami
guardar", devem depositar em casa lias alemãs têm atualmente muitas
dos amigos as suas roupas de verão relações. Porém, as mães alemãs não
ou de inverno, conforme o caso, se sentem descansadas, quando se

Alguns dos Jornais alemães me- V('111 obrigadas a mandarem os fi
lhor conhecidos, tais como o "Muen- lhos para a Holanda, Eslováquia,
clmer Neueste Nachríchten", con- Dinamarca, Polônia Oll Noruega, Sa
firmam que, atualmente, é impossí- hem perfeitamente que os habitan·
vel sab.er de dia para dia o que pos- tes dêstes países são hostis aos in-
SR acontecer, e que devia ser impos- \'r'.�ores alemães. _ Isível a um povo empenha.do numa Nos bolsos de soldados alemães

Iluta de vid.a e de morte expressar mortos na Rússia e na Líbia têm si
dúvidas ou palavras pessimistas, :E:s- no encontra,das cartas que mostram
ie novo tom é muito diferente do bem a terrível carga de sofrimentos
arrogante tom dos jornais em 1940, que os alemãs se vêm· agora obriga
Agora as n�ulheres pel'guntam amar- das a suportar, Além do trabalho
galllente: "Quem têm a 0ulpa, do que que têm em casa, têm de trabalhar
nos está acontecendo agora, pois muitas horas na,s fábricas de mate
t�1l10S literalmente o inimigo por rial bélico. Em algumas cidades as
CIma das nossas cabeças?" sereias de alarme achavam-se tão
Não é difíeil imaginar a expl'es. danificadas que era preciso U$ar se.

�ãQ na cara de AAla des.ta� ,ll1ulhcre� r9ja& pOftÁteÁ.s, E qual era a. razão

------------------------------...�

_ I Vende se pequena caso
.....""""'-.._..__.-........"""'''''''''''''''''=''''''''''''''''OII!I:IIO''''''''..,.,.''''''''____

32 vs :rn
-

comercial, de
s�cos e molhados, bem 0-

9u�m s0!l�gar informações à Es· freguesada, à rua Uru-tatlshca MIlItar, trabalha em pról guai, n 17 T t
.

de país inimigo. E, nesse caso,
' ra ar na. mes·

será julgado, militarmente. como ma,

inimigo do Bra�i1 (D, �, M,). 196

" .,,,

Opéra nos segUintes riscos:'
INCÊNDIO -- ACIDENTES DO TRABALHO - ACI'
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO. POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS . RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE

Cr. S 2.000.000,00
REALIZADO :

Séde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S, Paulo, rua Baião Paranepiacaba 24·6° andar

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Postal, 172
Telegramas - i<Vi8nna,. -- Fone .• 1102

- FLOAIANOPOLlS -
Sub-agentes nos principais municípios do Estado

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vítor Meireles n' 26

Telefone o' 1405
CLINICA MEDICA

Os órgâos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleCi,
mentos. (D, E, M,),

UIII nllo$o atestado s6bre o. .,.It..
·

do Xarope Tosl
N1Io hã melhor eomprovação da eft.

eacte de um medicamento, do' que_ai
próprias opiniões dos que lá o usaram.
E assim como a declaração aeíma, do
sr. C. C. M., do Rio, são Inúmeros OI
atestados sôbre a ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das tosses,
gripes, resfriados, bronquites e coquelu
che, pois o Xarope Toss é composto d.
elementos de ação conjunta sóbre ai
vias reepíratorlas,
O Xarope Toss não contém narcótlCl08,

nem tem contra-Indicação, Póde ser usa
do com segurança por adultos e críançae,
Com seus elementos perfeitamente do.

lado! e escrupulosamente manipulados,
o Xarope Toss atúa sóbre a flora micro
biana, por sua ação antíssépríca. Elimina
as toxinas, com seus eleitos nos Intestt
nos e nos rins, Regula a eírculação san.
gutnea, pela branda ação tónica sÔbr.
o coração, Age sôbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e for
talece as mucosas da traquéia II dOi
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata aUlls tosses, gripes e re.frla

d08 com o Xarope Toss. Adquira hole
um vidro e delenda BUa lIIlúde, logo aOI
primeiros sintomas destas afeoçõea dai
vias resptr'átorias com a açllo seguradeste medicamento eUou. Vidro: 5I5IlQ,
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Dr_ Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São S>Jba�tião: Fllrmado na

Faculdade de Msdicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundo Vas
concelos. Ex - assistente da Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio da especialização no Hosnltal Charilé de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. KonielzD!J. de Hamburgo. e Schmleden,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróid�. estilmago. intestino delgado e grosso,

Moléstias internas de adultos e crianças. ligado e vias biliares. seios. úlero. ovários. rins. prostata e bexiga.
Consultórlo: Ru.c Fellpe Schmldt n. 38 _ T'el. 1426 hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.

• ". tA t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Restdencta: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 -- Te1. i 523 Saúde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLlS. mifi:hado. tell. 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1159
1 __

OR MEDICO
ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

,�
' NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das J O às J 2
ensu tal: A' tarde. das 3 às 6

AUSENTE
----------'--------------- -------------------------

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS -OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janetro

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12
u horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ���!�:ra��o �:I�
de ttledicina da Universidade do Brasil)

Bx-Interno do Serviço de Clinica Medica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINiCA MÉDICA

D r AUCiUSTO DE PAU lA Dj�etola�i�a��S��:1• Florlanõpolls
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao
'

Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, lnlra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Dtaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Cllnica médico·cirúrgica especializada de
-- OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-Interno do Serviço ,do Professor Leõnídes ferreira e ex-estagiário dOli
hrvlços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo I

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

Couso Rua Felipe Schmidt, 8. Foue 1259
Consultas: das 15.30 às (8 horas

Residencia: CODselheirp MafrR. 77-f; LORIAN()POLlS.

lii�TI'fUTO D� D!A6NUSTICO
CLINICO

•

Dr. DjalmlJ Moellmann
Formado pela Unlversldada de

Genebra (Sulca)
Com prática nos bospttals europeus
Olíníoa mêdíes em geral, pedlatrla,
doenças do síatema nervoso, apare

lho genltc-urtnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paato Tavares

'-'urso de RadiologIa Cltníea com (;
ir. Manoel de Aureu Cam panarto

I I
São Paulo). Espeeialízado em Hi
giene e Saúde Pública, pela UnIver.
I!dade do RIo de JaneIro.

Gabinete de Raio X
Electrocardíogralia clinica

�----------- Metabolismo basal

I Sondagem Duodenal

Dr � Remigío o; blnete de flsioteraola
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado,'

Tslefone 1.195

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Ciru'flJia do
lorax. Partes e doenças

de senhoras.
QONSULTORIO:

Rna João pinto 7 sobrado
Diariamente das 15 às

17 horas.
HESID�NCIA:

Almirante Alvim. 36
Telefone n. 7SI.

Pt ORIANOPOllS

Comitiva de jornalistas sobre Berlim
São Paulo - Causou viva, reper- mo, os jornalistas puderam transmi-

Gandhi e o jejum dos
nazistas

I
São Paulo - Exclusividade do

C. E. C. para O ESTADO) - O sen

sacionalismo dado ao famoso jejum
levado a efeito pelo conhecido líder
indú, não tem razão de ser. Ignora-
do basicamente o temperamento do
espírito britânico e esquecendo-se
da rigidez política da Grã-Bretanha,
Gandhi sacrificou-se inutilmente em

nome de UIll capricho que deveria
saber previamente resultar infruti
Iero. Mas, o que deixa de ter tanta

importância, a abstinência alimentar

de Gandhi é a falta de novidade do
jejum na vida moderna dos ale
mães sob o govêrno racionador dos
ditadores nazistas. A Alemanha vi
ve, não vinte e um dias de [eium,
porém, num jeju:m continuado, eter
no, constante. Todo alemão jejua
desde o início da guerra, mercê das [

loucuras de Hitler. E' não será po-:
risso que os britânicos deixarão de I

lhes destruir todo o território. Ho-j[e, a Inglaterra só vê a salvação dos i

homens e, jejum não tem perdão ... l

..

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 énviando 400 réis em sêlos.

POD AGUERRA
REALMENTE

SER A úLTIMA
Seis condições que. encontrando
se reunidas pela primeira Ve2: na

História. tornam a paz mundial
pràticamente possível. No novo

número de SELECÕES. E mais:
O homem qu,. ��svendou
os segrêdos da Afrlca Cen
trai. Condensação da auto-bío
grafia de Henry M. Stanley - um

dos mais movimentados e em

polgantes romances de aventuras
de todos os tempos. Pág. 103.
Estive prisioneiro dos Ja
poneses! Como a brutalidade
medieval dos carcereiros japone
ses, em Xangai. custou a um co

nhecido jornalista a perda dos
dois pés. por gangrena. Pág. 20.

Como o papai curou o mau

gênio das filhinhas, levan
do-as para chorar dentro de um

salão com uma piscina vazia I E
outros processos divertidos para
ensinar rápida e fàcilmente a seus

filhos as lições da vida, Pág. 71.
Casaram com homens des
conhecidos I Como trezentas
moças fizeram uma penosa viagem
de 10.000 milhas por mar. para ir
casar com rudes homens desconhe
cidos e dar-lhes filhos. Pág. 97.
Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para FEVEREIRO

cussão em toda a Inglaterra a "pas
seata" que foi proporcionada aos

iorualistas sôbre Berlim. Como re

portagem pessoal, como resultado
prático e como significação política"
nada podcria ultrapassar a essa

viagem permitida pelo alto comando
br i tân ieo, cuja sabedoria ficou pro
vada em matéria, de bom tratamen-

to concedido à imprensa, a institui.' til' ao público as suas impressões
ção máxima da defesa do povo. que, substituindo os relatórios apre- ..

Apreciando a ação devastadora dos sentados pelos pilotos, descreveram
bombardeios, assistindo às conse- mais minuciosamente o que é o es

quências terríveis das bombas e ob- petáculo da destruição totalitária e

servando visualmente o desastre o que é o espetáculo da destruição
que a aviação inglesa leva diaria- e o que É a. força atual do-s exércí
mente ao território alemão e a to'j tos aéreos da Inglaterra. (Exclusiví-

-

d-os os países ocupados pelo nazis- dade do C. E. C. para O Estado).

OLEO DE RICINO "CONGO"

OLEO DE NOZES "PINTOR" PARA 'fINTAS

E VERNIZES

OLEO DE LINHAÇA "DOO"

Em Ia 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

CLlNlCA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

I-CONSULTORia:
Rua Felipe Schmidt=-Edtti
elo Amélia Neto-vf'one 1592
g ás 12 e 14 ás 17 noras,

I·.
. ACACIO MOREIRA

RESIlJENCiA' , ADVOGADO
A v. Herclllo Luz i 86 ESCRITOR\O: rua Deodoro. n' 23

- Phone: 13';)2' - Atende das 9 às 1'2 e das 2 às 5

I
RESIDENCiA: La Parla Hotel.

apartamento 112

IC. Postal 110 Fone. 127 7
-����------���-----------

106 15valt-15

SE1)AS Machado & (ia.

padrões maravilhosos. finíssimo acabdmento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Da 'BOSA
Agências e

Representccõee
C.Ix. pOI.. 1 - 37

RUI Joio Pinlo - 5

FlORIANOPOLlS
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMiDT, 54 - FONE 1514
Sub-.sente. no. prlnclp."

munc(plo. do E.I.do.
17P;

I Dia ���!,�� à. 19
. horas, no prédio da rua Traja
no na 23, será vendido em lei-
Ião o seguinte: mesa elâstica,
balcão, cadeiras, poltronas, cris
taleira, mobília de vime com
! O peças. cama de casal, mesas

de cabeceira, penteadeiras com

banqueta, camas de solteiro.
mesa auxiliar com rodas, mobi
lia de criança, piano de crian
ça com banco. carrinho, vasos

chineses. adornos, cadeira de
criança, violão, guarda-roupa
j com e sem espelho, guarda
roupa para criança, balança
com pesos, máquina de escre

ver, miudezas, etc.
197 4 vs - 3

Comprai na CA SA MISCE
LÁNEA é saber economizar:

Helena D. Vargas;Comunica à sua dísttnta
freguesia que, 'havendo
permanecido 2 meses tõra
da capital em viagem de
repouso, encóntre-se nova
mente em sua residência,
à disposição de sua seleta
freguesia.
Salão Brasil
Praça Quinze, n' 10

183 30 v- 8

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

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

Caspa 1 LOÇÃO M.:ABAY-I'
LJ,IOSA! -�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1_, d jÚL ;à��o�bar�a?RAa la O» Londres, 5 (R.) - Bombar-
deiros norte americanos bom
bardearam París na madrugada
de ôntem. Perderam-se 4 apa
-elhos, mas derrubaram- se 24
.caças alemães.
.....WJ-......�......-w-....._-...,..-�.........

Ecos e Notícias

o ESTADO Esportivo A «Casa do Náufrago e

Em Sant'Ana do Livramento do Marinheiro
G Gremio Santanense derro

Rio, 4 (E) - Foi adiado o tau o Cruzeiro, de Perto Ale
início do Campeonato Carioca, gre, por 4 a 3.
que' êste ano será apenas em 2 *

turnos, e não em 3. O

Torneiol
Em Novo Hamburgo

Preparatório (Taça Preteitura O Floriano abateu o Nacio-
Municipal), que hoje devia rea- nal, de Porto Alegre, por 4a3.
liaar-se, foi transferido para o *

próximo domingo. em que pe- Em Taquara
lejarão Vasco e Fluminense. O Taquarense venceu o Gre-
Hoje apenas se realizou um mio Juvenil, de Porto Alegre,

jogo amistoso, entre o Flamengo por 8 a 2.
e Fluminense, em Alvaro Cha
ves, e arbitrado pelo sr, Mário
Viana, A vitória, por 1 a zero,
coube ao Flamengo (goal de
Pirilo�. A renda foi de Cr
$29.296,30, em benefício da
Casa do Estudante e da Cida
de das Meninas.

Foteból

Entra hoje no seu 6° ano de
vida a <Guarda dos Vigilantes
Noturnos') que. realmente, con
ta bons serviços prestados à po
pulação da cidade,

•

A conceituada «Crédito Mú-
tuo Predial- vai realizar hoje
-nais um sorteio.

•

Em Joinville
o Marcilio Dias, de Itaiaí,

derrotou o America, de Jc.invil
le, por 6 a S.

Rio, (Do Correspondente Especial Amorim Parga, por via-aérea) -

Por iniciativa de senhoras inglesas inaugurou-se, "aqui , a "Casa do Ma
rinheiro e do Náufrago Aliado", dotaria de todo conforto e situada em
local aprazíve I. Estiveram presen tes ao a to autoridades civis e militares
membros do CoqJO Diplornútlco, f'ami í

ias c embaixador Sir Noel Char
les, da Grâ-Brctanhu, que pronunciou, na ocasião, Ulll discurso Iouvand.
a iniciativa, O primeiro hóspede da "Casa do Marinheiro e do Náufrago"
Aliado" foi o marinheiro inglês Patrick John Haff'erty, que já tomou par
te em duas guerras, ou seja, nesta c na passada, contra Hitler c contri.
o Kaiser, já sofreu três náufragos no presente eonflilo e está ansioso
por embarcar novamente. A Ióto acima é UIIl aspecto da cerimônia inau
gural.

o uTank Suster»
obtem êxito

Londres - (Do B. N. S.) -

Segundo escreve o corresponden
te especial do "Times" em Cairo.
a nova arma aérea britânica
"Tank Buster" têm tido grandes
êxitos na África do Norte. O
"Tank Buster" consiste num avião
de caça armado com canhões de
calibre' relativamente grosso,
constituindo uma das armas mais
notáveis da guerra moderna.Além
de grandes danos, provoca tam
bém muita confusão. Em dois
meses de uso, êsses aviões des
truiram 50 tanks e no dia IOde
março uma formação de "TanI. ' ...
3uster" destruiu pelo menos 20�"
veículos inimigos e diversos ca- .� J
ihôes, Quando Rommel atacou
oerto de Ksar Chilans e no dia em

que se iniciou a batalha de EI
'\Iamein. êsses aviões atingiram
19 tanks. Os canhões do "Tank
3usters" têm grande raio de ação,
mas, em geral os novos aviões
visam o objetivo a pequena dis-
tância, o que torna mais terriveis
os estragos causados. provocando,
muitas vezes, um incêndio em sua

vítima. Evidentemente, o "Tank
Suster", não é empregado unica
mente contra tanks. Objetivos de
outras naturezas têm sido destrui
dos, principalmente depósitos de

•

O Figueirense venceu
o valoroso esquadrão do Fi

gueirense venceu o Concordia,
Ontem, do Rio do Sul, por 5 ã 2.

e Juventus •

Em Curitiba
Britania 4, Brasil 3; Cüriti·

ba 3, Juventus O.

•

S. Paulo, 4 (E.)
à noite. Corinthians
empataram por 2x2.

.,

o Brasil constrói nlinas submarinasS. Paulo. 4 (E) - No Par
que Antártica, hoje, o Palmei
ras venceu ao Santos por 1 a
zero. Goal de Minguinho, na

segunda fase. Renda Cr. $
71.123,00.

•

Em Ponta Grossa
Operário 5, Guarani 1; União

3, O'inda 2.

Por despacho do ministro da Marinha. foram transcritos no,

assentamentos do capitão de fragata Antônio Maria de Carvalho, o:'

seguintes serviços prestados pelo mesmo oficial: Ter dirigido a cons

trução do primeiro lote de minas eletro-mecanicas brasileiras e inicia,
do a construção de outro ióte de minas elétro-galvânicas brasileiras;
e, ter sido aproveitado o aparêlho de segurança da mina eletro�me
cânica brasileira, também de sua autoria, para a transformação da:
minas hidro-mecânicas Sautter Harlé em eletro-mecâmcas, aumen

tando assim ii eficiência da arma submarina.
O comandante Antônio Maria de Carvalho exerce as funções

de auxiliar do ensino na Escola de Guerra Naval.

..

Em Belo Horinzonte
Cruzeiro 3; Si Jerurgica l ; Atlé

tico 3, Nova Lima 1.
S, Paulo,4 (E.)-O S. Paulo

pelejou hoje, no Pacaembú l

com o S.P.R. O juiz foi o sr,

J. Alexandrino, que expulsou de
campo um jogador e um ban
deirinha, tato êsse absolutamen
te novo. A vitória sorriu ao S.
Paulo, abundantemente, por 5
a 1. A renda Ioi de Cr. $
72.618,00.

Em Arar.ajú
Paulistano 4, Potinguá I.

.,

Em Maceió
Brasil 2, Alagoano 1.

•

I: lugar "Pinheiros", 178
pontos e meio (homens) e

de 144 pontos (mulheres); 2'
Iuqo r "Floresta", 148 pon
tos (homens) e 18 pontos
(mulheres); 3' lugar "Tia

San Lo- tê" 85 pontos (homens) e 58
pontos (Mulheres).

Em Buenos Aires
River Plate 7, 'Seleção

Cordoba O•
É M.AIS QUE UM

NOME, É UM
8IMBOLOI

S. Paulo, 4 (E.) - Num io
go que rendeu 8.205 cruzeiros,
o Ipiranga derrotou hoje ao
Comercial por 4 x 2. Renda
Cr. $ 8.200,00.

*

Em Rosario
Rosário Central 4,

renzo 2.
'"

Caiú no Santos
Cajú, o excelente arqueiro

paranaense , firmará cornpromis
so com o Santos, recebendo
30.000 cruzeiros de luvas por
um contráto que terá 'n dur a
ção de 1 ano.

*
Santos, 4 (E.) - A Portu-

guesa de Desportes (da Capital)
venceu per 4xO ao Jabaquara
(antigo Espanha), desta cidade.
Renda Cr. $ 16.510,00

Turfe
Rio, 4 (E,) - Está inau

'gurada a temporada oH
cial do Turfe. Ontem, na

Gávea, com assistência nu

merosa, 8 páreos correram,
sendo o mais importante
deles, o primeiro, com o

prêmio de 25 mil cruzeiros.
que foi ganho por Eveready
e que fez o percursq de mil
metros: em 59 segundos e

2 quintos.
Os vencedores (primeiros)

dos páreos corridos foram:
i- Eveready, 2' Malú, 3'
Hegemonia, 4' Tibirí, 5'
Gibraltar, 6' Aragel, 7. Nie
ta e 8' Atleta.
O montante das apostas

atingiu Cr $ I: 347,210,00.

Vida S.ocial•

Campinas ,A (E.) - O Pon-
te Preta derrotou por 4 a 2 u
ma embaixada do Corinthians.

•

Petrópolis, 4 (E) - Uma e·

quipe do Fluminense veio a es
ta cidade para enfrentar o Pe
trcpolitano, mais foi abatida
por 4x2.

...

Nos Coquei,os
Ontem, o Navegantes empa

tou com o Vitória por 2 pon
tos. Os tentos do primeiro fo
ram conquistados, ambos, por
Vital e, do último. por Hipolito
e Alcides.

l.DIVer8ádofU
sra. Alexandrina Machado;
srtas, Irene Oliveira, Onelia

Teixeira. Juventina Borba e

Palmira Font oura;
srs, Filomeno Costa e Jos€

Santos Silva;
jovens Osneli Martineli e Ar

no Andrade.

•

Montevidéu, 4 (E.) No
último domingo, em Buenos
Aires, aa seleções uruguaia e

argentina empataram de 3 x 3;
mas, hoje, aqui, a seleção uru

guaia saíll vencedora, por lxO.
fi

Em Porto Alegre
o Barroso venceu competição

naurica, disputada na manhã
de ontem.

O pedalista Santos Geronto
venceu, em 1 hora e 18 minu
tos, a prova ciclística Porto
Alegre-Novo Harnbugo.

O Internacional abateu o

Força e Luz por 3 a 2.
•

Em Pelotas
O Pelotas derrotou o Bancá

rio pela alta contagem de 6aO.
>li

Em Rio Grande
o Rio Grande empatou com

o Brasil, de Pelotas, por 3a3.

Em Caxias
o Flamengo venceu

tude por a � I.
I

NataçãoRio, 4 (E.) Ontem, na pls
cina do Guanabara, dispu
tou-se a z-. parte do Cam
peonato de Natação (tem
parada de 1942-1943),
O lo lugar coube ao Flu

minense, portanto, campeão,
com 378· pontos. O 2 lu
gar tocou ao Tijucas, com

90 pontos Em 3' lugar vem

Guanabara, com 37 pontos,
En 4', o Flamengo (que só
apresentou um nadador),
com 21 pontos. Em 5', o

Sotafogo, com 8 pontos. Em
6' e último lugar, o Amé-
rica com zéro pontos.

'

O unico nadador do FIa
mango, César Gcnçalv"es Fi
lho, entretanto, bateu novo

record, ficando como o «fita
azul» dos 100 metros.

Camisas, Gravatas, Pijamea
Meias elas melhores, pelos menore

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.
����--������.-

..

S. Paulo 4 (E.) - Na -Cio
dade Jardim», disputaram
se, entre outros, O grande
Prêmio Governador do Es
todo para 1943, ganhando O
o cavalo Albatroz.

Quarenta lituanos executados
Estocolmo, 5 (D. P.) - Segundo se anuncia, 40 lituanos

foram executados publícament pelos alemães no distrito de Vil
na, como "exemplo e castigo" por não haver o povo lituano
respondido ao .apelo nazista para trabalhar para o exército eu

quanto os agricultores, por sua vez, re recusam a entregar aosalemaes os produtos de suas plantações.Water-Polo
Rio, 4 (E.) - Com ore·

sultado (Ixl) da partida
"última da melhor de três",
o Guanabara sagrou-se cnrn

peão de Water Polo. .Protesta ·um bispo ·beluâ-Londres, (B. N. S., para "O Estado") - O bispo de Liégefez corajoso protesto contra as deportações nazistas de traba
lhadores belgas para a Alemanha. O protesto que em desafio à
Gestapo foi lido em todas as igrejas da Bélgica, dizia: "Nós
compreendemos a vossa angustiosa. indignação diante dêsse
constrangimento ao nosso patriotismo e dignidade como livres
cidadãos belgas". As medidas nazistas de conscrição - prosseguia - eram violenta ofensa à concíêncía cristã e ao senso dejustiça Inato do homei». o''

Máquini!s de calcular e
quinas de escrever

Para enll'ega imediata:
MACHADO & elA';
Rua João Pinto. 5

Florianópolis

Má-
•

S. Paulo, 4 (E) - Termi
nau a disputa do Campeo
nato Paulista de Natação,
corn QI seguintes resultadQs:

o Juven.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


