
v Quase que lançou bombas dentro do Vesüvio
ARGEL, 7 (R.) __ m DIVERSOS PILOTOS NORTE-AMERICANOS QUE PARTICIPARAM DO ATAQUE DO DIA 4 A NÁPOLES,
REVELARAM TER SOBREVOADO O VESÚVIO, QUE ESTAVA EXPELINDO GRANDES COLUNAS DE FUMO. UM DELES
ACRESCENTOU QUE DIFICILMENTE CONSEGUIU DOMINAR-SE E NÃO ARREMESSAR ALGUMAS BOMBAS DENTRO .DA
CRATERA DO VULCÃO PARA VER o QUE ACONTECERIA ... ENTRETANTO, AO INVÉS DISSO, ACABOU LANÇANDO MES·

MO AS SUAS BOMBAS SôBRE NÁPOLES •

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

príncipe «espoleta» Zona destinada aos feridos
Caíra, 7 (R.) - O rei Fa- do «eixo»

rouc, do Egito, baixou decreto

o
Zurique,7 (R.) - A emísso-

destituindo o membro da fa-

[ii
ra alemã anunciou que uma

mília reinante egípcia Mansur . faixa costeira de 48 quílôme-
Daoud, de seu título de prín- tros, ao longo da área de Rimi-
cipe. Mansur partiu do Cairo ni, está reservada para os feri-
emrneados de fevereiro, anun- dos de guerra ítalo-germâní-
ciando que ia visitar parentes O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

coso

na Turquia. Daquele país, po- Muitos soldados italianos,
rém, passou à Itália, onde as- Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES assim como alemães, já se

sumiu a direção da campanha acham naquela região, curan-
anti-britânica em arabe, pelo XXVIIi I Florianópolis - Quarta-feira, 7 de Abril de 1943 I H. 8791 do-se de feridas ou moléstias
rádio de R'oma. contraidas em campanha.

do violento ataque aéreo anglo-nor-
tc-americano, realizado domingo, .

contra os subúrbios de Paris. Se- Londres, 7 (Uníted) - Palermo, Marsala, Trapani e o porto de

gundo informou a emissora de Vi- i Emp'edo�Ics foram atacados, pelos poderosos quadrimotores aliados.
J

' I 1 P' la i d t
' Os refendas ataques foram sumamenja violentos, sendo utilizadas bom-

c 11, o marec la c .a i n ecre ou ...

di I t 1
• .

I 'I bas de mais dc mil quilos, As cidades ínímigas atacadas ficaram C()fÍ;.
que o ta ( e on CI 1 sena consteera-. .

I 1 1 t
.

1 I
vertidas em verdadeiros braseiros, principalmente, nas zonas militares

(O (Ie li o naClOna . • . .

e portuárias. A emissora de Roma, ao anunciar o ataque aéreo inimigo,
Camisas, Gravatas, Ptlames, admitiu que causou danos e vitimas. De Argel, por outro lado, revela

Meias das melhores, pelos menores
I
ram que no ataque contra Palermo os aliadôs não perderam nenhum

preços só na CASA MISCEJ...A.NEA, : aparelho. Ademais, segundo a emissora de Argel, foi atacada Sirracu&a,
� Rua Trajapo, U. [onde Irromperam enormes jncêndi,o�. ..'

.
'

Murchando o moral nazista1Edel! falará amanhã
Londres 7 (R.) - O moral das tropas germânicas na

Russia está 'baixando definitivamente, ao que dizem os últi
mos despachos chegados da Polônia. Isso é de�onstrado pelo
estado em que se encontram os soldados alemaes que passam
nos trens que atravessam o território polonês. Alguns dêsses
comboios traziam e trazem, repetidamente escritas a giz, do
lado de róra, inscrições como esta: "Queremos voltar para
casa".

Muitos soldados nazistas fogem dêsses trens e tentam

regressar a pé para a Alemanha. Um dos meios utilizados
por êsses desertores é intrometer-se nas levas de homens de ou
tros países, enviados para trabalhos forçados no território
germânico. Muitos usam passaportes estrangeiros, que são ar

ral1cados à força dêsses trabalhadores enviados à Alemanha.

Aeródromos flutuantes no Atlântico
Londres, 7 (R.) - A construção de aeródromos flutuantes

no Atlântico para intensificar o combate aos submarinos ini
migos, é sugerido no "Reynolds News" por Lord Strabolgi, an
tigo comandante do Kenworthy" e membro do Parlamento.
Lord Strabolgi escreve o seguinte: "Os aparelhos com base
em terra e mesmo os hidra-aviões não podem atuar na área
central do Atlântico. E' preciso construir mais porta-aviões
peqifenos e médios. A'Credito que a construção de um aeró
dromo seria proposta praticamente realizável. SemelhantE:
aeródromo poderia ser construido em menos de seis meses.

Poderia ter proteção especial contra torpedo. Não decorreria
muito tempo antes que apreciassemos o valor dessa proposta".
••••••••••••••••••••••••••••0•••••••••••••••••••••0.1

Londres, 7 (Un i+ed ) - u minis
ro cio exterior britânico, major
.\.nthony E.c!e-II, Iormulará, na Câ
.nar a dos Comuns, uma declaração
.ôbre as suas atividades lias Esta
los L'nidos. Foi o que revelou o

:)rimeiro ministro britânico, sr.

Winston Church ill. Segundo o che
'e do gover-no da Grã-Bretanha,
Eden falará perante o Parlamento
no terce-iro dia das sessões ou seja
amanhã .

NO INVERNO próximo

A MODELAR E' O mesmo PétaiD•••

Nova Iorque, 7 (R.) - O
'New Iorque Times" publicou

::> seguinte comentário sôbre o

discurso feito no dia 4 pelo
marechal Pétain.
"O discurso do marechal evi

dencíou que é ainda o mesmc
velho Pétain que ajudou a en

Gregal' sua pátria a Hitler e
conservá-la sob escravidão. C
marechal Pétain ainda está
trabalhando ou pretende estar
trabalhando sob a ilusão de
que o melhor meio de fugir
ás consequências diretas da
derrota e aliviar os sofrimen
tos franceses é não encorajar
a resistência francesa, mas, ao

contrário, induzir seu povo a
manter-se em submissão aos
nazistas" .

as
apresentará

últimas criações da Moda para
Senhoras, Cavalheiros e Crianças

e por preços
SENSACIONALMENTE BAiXOS!

.....................e.e.�••••8•••§�.e••••••••••••.,

Jornal uruguaio elogia a FIO
Montevideu, 7 (R.) - "El Diário" comentou, em edito

rial, os afundamentos de submarinos germânicos pelas forças
aéreas brasileiras, declarando que isso vale por um dos fatos
mais significativos e transcendentes no panorama atual da
guerra.

"Mediante a colaboração que presta o Brasil à causa alia
da, prossegue o articulista, êste país assume a defesa das na

ções americanas situadas na costa do Atlântico. Cada subma
rino nazista ou italiano que vai ao fundo significa uma con

tribuição inestimável, pois representa uma convicção de mais
segurança nas rotas marítimas, pelas quais nos chegam os

abastecimentos, que minoram as nossas angústias".
Dr. Saulo Ramos reabriu

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

n' 10.
Ecos do ataque aos
subúrbios de Paris
Londres, 7 (Unitccl) - Trcsen

tos mortos e 700 feridos represen
Iam o total de vítimas resultantes

VIOLENTO SISMO
abala o território chileno
Santiago do Chile, 6 (U. P.) - Hoje às 12.08 horas sentiu-se aqui vio

lentíssimo tremor de terra, que durou de 2 a 3 minutos. O mesmo foi
sentido com maior intensidade às 12.14 horas. Acredita-se seja êste um
dos mais fortes tremores de terra aquí registrados. O fenômeno foi mui
perceptível aquí e em Valparaiso, O movimento teve tal violência, que
chegou a partir o cabo submarino da "The 'Vestern Telegraph". Val
paraíso informa que está sem comunicações com o sul do pais. Aqui em
Santiago os relógios pararam; o pânico foi geral, havendo muita gente
corrido para as ruas. O fenômeno sentiu-se em todo o pais.

*

B. Aires, 6 (U, P.) - O observatório de Villa Ortuza informa que
esta manhã saltaram as agulhas dos sismógrafos ao registrar-se forte
terremoto cujo epicentro ainda não foi fixado.

�

Mendoza (Argentina), 6 (U. P.) - Poucos minutos depois da.a 13
horas (ou seja às 17 horas, G M T), sentiu-se violentíssimo tremor de
terra, que durou 3 minutos. O público foi presa' de pânico. Até agora
não há notícias de vítimas pessoais.

*

Santiago do Chile, 6 (U. P.) - Informações aqui recebidas dizem
que a cidade de Salamanca, na província de Coquimbo, está reduzida
a um montão de rui nas, por efeito do terremoto.

*

Santiago do Chile, 6 (U. P.) - Violentos terremotos abalaram co, o
território chileno, por volta do meio dia de hoje, levando o pânico e ia
destruição a 'uma ampla área habitada. A cidade de Salamanca está em
rui nas. Informações ainda não falam de vítimas, porém a. intensidade
do fenômeno faz crer seja elevado o número de feridos e, provavelmen·
te, de mortos. -Salamanca está situada no sul do país, região essa onde
há poucos anos fenômeno idêntico arrasou a cidade de Concepción,
quando elevado número de vidas foi sacrificado.

O epicentro do sismo aparentemente se enconra nas proximidades
de La Serena.

O govêrno salientou ao povo que evite utilizar os telefones, para
que não haja congestionamento das linhas .

.......- - - -.- -.- ".- -.-_ -.-.-.- - ..•- - -_-" __....,;,,.

Nova arma contra submarinos
Dalgreen (Virginia), 7 (R.) - Continuando a batalha

contra a ameaça submarina, os EE. UU. estão usando agora o
novo tipo de arma em muitas aspectos mais efetiva que as
conhecidas cargas de profundidade.

Perante um grupo de jornalistas, que visitou o terreno
de experiências desta cidade, foi feita uma demonstração da
nova arma. Conquanto não possam ainda seus pormenores
ser divulgados, alguns oficiais manifestaram que a nova arma
não substituirá as cargas de profundidade, mas será usada
como complemento. Essa arma já foi empregada com êxito e
será instalada em contra-torpedeiros e outras unidades de
escolta.

Entre os elementos da nova arma figura uma bomba gi
gantesca, capaz de penetrar na blindagem de "qualquer vaso
de guerra" danificando todos os seus maquinismos com a ex
plosão.
Y"J'I. -.- - ••_ _.._-_ _ w.i-.'Vl

Destrocado um combôio do «eixo»,

Argel, 7 (Unite d) - Mais comboios ei x.istas foram atacados pejas
fôr�as aliadas qot!ando navegavam ao norte da Tunísla. Um grande na

via de abastecimento Inimigo foi atingido em cheio por uma bomba
de grande calibre, afundando rapidamente. Outros dois navios inimi
gos foram avariados, apesar da tenaz resísíência oposta pela artilharia
anti-aéreas das unidades de escolta. Durante a nova incursão aliada,
um destróier cix ista VIOOU pelos arcs e outras unidades mercantes re.

sultaram gravemente danificadas. A ação aérea aliada, durante o ata
que contra os comboios referidos, foi tão eficaz, que causou grande
confusão entre as fôrças da escolta inimiga, que acreditariam tratar-se
de um ataque combinado aéro-naval. �

Convertidos em vastos braseiros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ajudante de ordens de
Roosevelt foi nomeado ceman

dante de um coura�ado
Washington - (Serviço Es

pecial da Inter-Americana, por
avião) - O capitão John L. Me
Crea, ajudante de ordens do,-----------------�----�--�--------�--�------------�Washington, (comentário especial �.........._._._•••�_".... """""..-J' I presidente Roosevelt, que aca-

da Inter-Americana) - Foi divul-

I C I
• " ba de ser nomeado comandan-

gado aqui o discurso que o vice-pre- D �
�

d
' �a �ado� e C? "as, pall(� COle"18IS te de um dos novos encouraça-sidente Henry Wallace dir igju aos espe 11 a

.

- v UU"" í! P ti 9
mineiros de Tulma, no Chile. A imo I

I
dos americanos, exercia essas

portância .dessa oração não está só- O Tenente Aviador Chape'us «Clímax» [tropicais] funções desde que o seu prede-mente no cargo da pessoa que a MILTON SARMENTO, 1!. I .1 . cessor, O almirante Daniel Cal-
proferiu mas no fato de sintetizar

I
lagl!an, que morreu heróica-idéias e aspirações que mão são de tendo de partir pura o

C mente numa das batalhas doum homemvmas de comunidade in- Rio de Jane:ro e não anas para militaresteiras. Os que hoje se sacrificam na havendo tempo para 0- I" Pacífico, foi designado coman-

lutda contra o nazismo lutam sobre-
presentar de viva voz I Smokings, Sobretudos, Trajes dante do cruzador São Fran-

tu o para livrar o mundo de um -

cisco.pesadelo monstruoso. Esse pesade- suas despedidos às pes- IGENe'lA RENNERlo é o domjnio do universo por uma soas que o distingui- � , Na qualidade de ajudante de
ou duas r,n .._Ç.õ.es· cujos chefes pre- ram com sua amizade, i

ordens do presidente Ieoose-
tdendtem escravisar todos os tPOVdoS o faz por êste meio, 0- Rua Padre Miguelinho, 36 velt, a tarefa do capitão John
a erra a uma pequena cas a e L. McCrea consistia em acom-super-homens, fechando às multi- ferecendo lhes seus fra·

.

dões de .todos .os continentes o ca- ces préstimos n c.quel o
._""""""""..........----=--....- .....----......

---:xa----30vs 2 panhar O chefe do executivo
minho à, cultura, a liberdade e à 1 em todas as excursões, no inte-- ". copito.independência econômica e social. rior ou fóra do país. Assim

é

Uma preq.cupàção que mesmo no 3 11--2 - ......----....-----......---------------

que o capitão John L. McCrea,acesso da luta não abandona os

espfritosyé a de lançar, depois da assistiu à histórica c,çmferência
vitória, as bases de um mundo em d'A I

; de Casablanca. Entretanto, co-
que não. seja possivel a ocorrência Dr. Newton L vi ti

,t mo todo bom lôbo do mar, o
de nenhum Hitler. Reassumiu sua clínica , itã M C feriDisse o, sr. Wallace que depois Consultório: rua Vitor I capi .ao J.C rea pre enu pres-
desta guerra não haverá países pri- tal' . serviço ativo a bordo de
vilegiados,·e que serão oferecidos Meirelles. n

' 28
6 � uma unidade naval.

oportunidades iguais a todos. Seu Consultas diárias das 4 às

I
.', O capitão John L. Mcorea,discurso aborda' de frente o 'proble- horas da tarde Opa' ra no" senulntes riscas. 1

..

f díma do impetiaTismo. A desigualda- Residência: Rua Vidal

,
.. ,,� e.rem russo. .ormou-se em \..-

de de gráu de desenvolvimento cul- INCÊNDIO _ ACIDENTES DO TRABALHO _ ACI' reito, pela George Washington
tural e principalmente econômico de Ramos, n. 66 Univrsity, tendo servido no De-
vários países tem permitido às cha- Telefone: 1067

I
DENTES PESSOAIS TRANSPORTES: MARÍTIMO, partamento Juridico da Mari-madas nações fortes exercer sôbre FERROVIARIO, RODOVIARIO. POSTAL ACI- nha. Estudioso do direito marí-as mais atrazadas um domínio que 193 15 vs -4 DENTES DE AUTOMOVEIS RES-ora assume formas brutais ora re- timo, o capitão McCrea era

presenta 'uma opressão insidiosa e
------- PONSABILIDADE CIVIL considerado como autoridade

disfarçada. Os grandes monopólios

CASA Compra. se CAPITAL IUTEt:RALMEIIJTE REALIZADO.' nessa matéria.internacionais - o sr. Wallace fére 11" n

diretamente êste ponto� devem ser uma, no

C S' 2 000 000 00
Na primeira Guerra Mun-

controlados, e nenhuma nação forte centro, em r dial, o capitão McCrea, então,
terá o "privilégio divino" de explo- perfeito estado Negocio in simples tenente, serviu com o
rar as outras. nações. As nações an-· Ii d b • ri ., Almirante Hugh Rodman, 'quetigas - afirma o vice-presidente -

telramente rvre , esem a

S d RIO DE
-

terão o privilégio de ajudar as mais roçado e à vista até é e : JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3') comandava o Sexto Esquadrao
jovens para iniciar a sua industria- Cr $ 30 000,00. Não se acei- Sucursal em S. Paulo, rua Baião Paranapiacaba 24- 60 andar de Batalha. Depois da' guerra,
Iização, porém sem o menor impe- to rieqocrc com terceiros. N. LOPES VIANNA foi êle nomeado comandante de
rialismo .econômíco e militar. I f

- .

um destróier e, posteriormen-Tais palavras seriam apenas uma n ormaçoes, por escrIto, pa-
demonstração de idealismo vasio si ra esta redação. Agente-Geral em Santa Catarina te, foi ajudante de ordens do
não representassem na realidade 205 3 v- 2 Rua Felipe Schmidt, 2 - Caixa Postal. 1 '12 comandante da esquadra do
uma tendência que dia a dia vai Telegramas � «Vianna» _ Fone., 1102 Pacífico.

�rffa���:�;r-�:;}�:l�i�::�t�rg ;:�;;;;;;;;;� i I Sub-agent;s ��S�����i��U����os -do Estado

Ieconomicamente, a organizar sua pacidade de aquisição muito pe- Iindústria pesada. Sua política era quena. Assim o mundo assistiu 11 ----...................-""'"'.....-...........-.....--.............,.;,..................,- 011
a de manter a nação mais atrazada graves crises de super-produção 32 vs - 20
nessa condição, como fornecedora que na realidade eram crises de sub-
de matérias primas e campo de ex- consumo.

N
flt4I

L"
J

ploração das grandes empresas im- Exemplos práticos reforçam o

ao e Ia I allerialistas. Foi sem dúvida essa sentido das belas palavras do sr. ipolítica de domínio que veiu agra- Welles. Os Estados Unidos estão" Ivar o desnivel entre as nações. Os neste momento, auxiliando o Brasil Ipovos m'ais fracos não sómente não a construir a ,sua grande siderur- Srecebiam auxílio para org'anizar g'ia, base da indústria pesada que cousas' inúteis. Mas leia isto, que lhe serve: l'sua vidra econômica, em bases sóli- econômica. Política idêntica está �
das como também tinham seus es- e definitiva a sua independência J U L I () O If' A tu{ I S r I R Oforços nesse sentido facilmente anu- há de estruturar de maneira sólida , '-' 1'''1. L
lados pela pressão das grandes po- sendo seguida em outros países da
tências. Estas_ resolviam entre si Am'érica do Sul. Vale a pena trans
o destino do' res1'o do' mundo - por crever as· últimas palavras' do sr.
meio de. acôrdos, às vezes, outras \Vallace, palavras em que vibra a
vezes através de lutas - comerciais esperança de um mundo melhor pa
que degeneravam em contendas po- ra todos: "Já não existirão povos
líticas e militares. privilegiados. Nós, filhos dos Esta- 206
Acontece, entretanto, que essa dos Unidos, não somos uma raça

desigualdade não é prejudicial ape- superior, como não são os

nazistas.!
_ _ .

nas às nações fracas, mas tam- Não podemos lJerpetuar a guerra Nao tenhas duvida em da., A� tentar. eS�U1var·se às dect�rmi
bé� ,à� f.ortes. A indústria dos pa�ses econômica .s�m lançar .a semel�t� �a onnciar um '�quint8.coluna��, � �acoes dos onraos de Estatístfeá Mi
mais a�halltados � chegou em mUl!os guerra mIlitar. DepOIS da vitOria, por mais que parefia teu

amtol
!It�r,. uma pesso.a revela O ,!u� �casos a conclusao de que naçoes' usarmos todo nosso poder para que j •

-

t ti lIumlgo do BraSIl. E para os,mim!
pobres c. exploradas, ao meSmo temo' se construa uma paz econômica, que' go, nso merece na es ma um gos do Brasil, a ltl é inflexiveJ
A'I} que o{ereçem Valltll��ns, llJ9

I seja. juªta, ç.ristii � p(lrdurúv�l". I traidQr da. Pátria. (L. 1). N.). (D. E. M.),
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Povos privilegiados

DeclaraçãoTerror e morte na Europa ocupadamassacre tipico, segundo as infor
mações do Congresso: "Chegaram
à cidade dc Otwock duas compa
nhias de soldados alemães, manda-

Nós, abaixo assinados, Ma
riano Agostinho Vieira e Er
nesto Damerau, brasileiros. só
cios componentes da Firma
"Mariano Vieira e Cia;"', estabe
lecida em João Pessoa, muni
cípio de São José, declaramos
que a referida firma fei dis
solvida, assumindo todo o ati
vo e passivo da firma ora ex

tinta o sr. Ernesto Damerau.
João Pessôa, 2 de abril de 1943.
Concordo: ERNESTO F. A.

DAMERAU
MARIANO

VIEIRA.

fazer para salvar do completo ex

terminio, êste ano, os 5 milhões de
judeus que vivem na Europa. Em
1942, declara o Congresso, foram

Washington, (Scrvjço especial da
Inter-Americana por avião) - A
'vida das populações nos países sub
metidos ao sinistro jugo nazista é

massacrados no continente euro- das de Varsóvia, com a incumbên
peu dominado pelo nazismo nada cia de matar todo homem, mulher e

menos de 2 milhões de judeus. Qua- criança israelita. O massacre come

si todos êsses foram despidos antes çou à meia noite e durou oito ho
de morrerem, porque os nazistas ras. Mais tarde os mortos foram
precisavam de suas roupas. Eis um recolhidos e enterrados".

uma permanente tortura, que excé
de em horror quanto a imaginação
humana possa conceber de mais
delirante. Os testemunhos de via
jantcs que chegam aos países neu

tros, embora pouco numerosos e

forçosamente incompletos, são a

única fontc de noticias a respeito
dos i nd isiveis sofrimen tos dessas
populações. Sôbrc os judeus, po
rém, é que se faz sentir ma.is pesa
damento a crueldade dos nazistas,

I
que se acham possuídos de uma

verdadeira sanha de extermínio. Foi
o próprio Hitler quem declarou aos

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

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

AGOSTINHO

Reconheço as firmas supra:
Ernesto F. A Damerau e Ma
riano Agostinho Vieira.

Florianópolis, 5 de Abril de
1943.
Em testo. O. N, da verdade.
OSVALDO NEVES DE

OLIVEIRA

membr-os elo partido nacional-socia
lista, na sua proclamação de 30 de
janeiro último: "Esta luta termina
rá com a extinção da, judiaria na

Europa", Para isto continuam tra
balhando incessantemcnte os "Ver-

�amc�� � � � ...

nichtungskolonnen" (esquadrões de "

aniquilamcnto), que matam judeus . THE LONDON ASSURANCE
aos grupos, por meio de metralha- e

deras, gazes letais, ol etr-lcidade e I elA SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
fome. I (Representante)�

I1 �"".....,_.._,......, .....""""......
'

--,.,-_...tt-�.,.,"""'.....__..... .., _

HO 3 v-I

O Congresso Judaico Americano
dirigiu-se recentemente às Nações
Unidas, perguntando o que se pode'

- Ru a Vida] Ra mr s , 19L. ALMEIDA

O DR. ANTÔNIO MUNIZ IDE ARAGÃO
comunica a seus clien
tes e amigos que trans·
feriu seu consult6rio
para o rua João Pinto,
1 (sobrado, em cima
do Farmácia '(Santo
Antônio"), onde conti
nuará o dor consultas,
dos 15 às 11 horas,

diàriamente
mudou seu estabelecimento comercial (<<Camisaria JúlioD) para
o Editíciú La Porta, à rua Conselheiro Mafra, 3, onde•.melhor
aparelhado, se dispõe a servir com o máximo prazer a sua dis�

tinta freguesia, a quem agradece a atenção,
dispensada.

154 v-l7

Massa de Madeira3vs-2
"Compram se as maiores

quantidades de Massa de
Madeira. Intermediári�s' se

.rão remunerados. Ofertas Pll
ra Cai.xC!. n' 139,na Admi ..
,nistrQ9ao lieste lo·��Qf.

'

..
'.cT
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INDICA OR MEDICºIE�os e Notícias-

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
-NARIZ, GARGANTA-------------------------Dr.

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas � A' tarde, das 3 às 6

AUSENTE
Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

Precisamente nesta data, .no
ano de 1908, era fundada a

Associação Brasileira de Irn
prensa, para defender e auxiliar
a classe dos jornalistas brasi
leiros. Seu fundador, Gustavo
de Lacerda, era catarinense ,

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prâtlea no Rio de Janeiro

C- It s Pela manhã: às terças. quintas e sahndos. das 10 ás 12
onsu ii horas: i tarde, diariamente. das 15 às 18 horas

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

.

O governo do Estado, por de
creto n' 756, de 2 do corrente,
ratiticou o convênio de ensino
primário ce'ebrado a ] 6 de no

vembro de 1942, na Capital da
República.

w
O nosso distinto patrício sr.

dr. Artur da Silva Gusmão t GÍ
pela
Nac.Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����::d�o

de Medicina da Universidade do Brasil)
Sx·lnterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo OIivéira

médico do Depar!amenw de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e or lanças.

Consultório: Rua. Felipe Schmídt n. 38 - T'el. ! 426
Reeldencle: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 'fel. 1523

Rorario - Das 15 às 18 horas - FLORl ANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA o��eloéal�i�1l�sP�:1
Florianópolis

ResIdência e Consultório: Rua Visconde de Our» t'l'dO 5i
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de S<:�rdll),nF.
Ftstoterupía: Diatermia, luíra-vernnItr» e UI!f1l.- Vlo let».
CONSULTAS: Díaríameutes às 11.30 e ria' 15 às lS horas

Fone 1.644
--------------------

Clinica médico-cirúrgica especiaUzada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e G�RGANTA

Dr. SAVAS LACERDA
Bx-Ioterno do Serviço do Professor J.eônidas Ferreira e ex-estagiário dOli
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

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

CODS. RUIl Felipe Schmidt, b, Foue 1259 ,

Consultas: das 15,30 ás IS horas
Residencia: Conselhetr .. Mafrf>. 77 - t< LORIA N(WOLlS,

t-" A M I
��S'fil'UTU O� lJiAt.iNU�nCO

Llr. ntônio oniz CLINICO
de Aragão Dr. Djalmõ Modlmenn

M�D�ICO
Formado pela Unlverstdado de

lO Genebra I Suíça)
Ctrur"ia e Ortopedia. Com práuea nos bf:Rp!tals europeu,
Clínica e Cirurnia do C!!I.. íea médica em geral, pediatria,'lII doenças de alsterna n€fVOIW, apare-lorax. Partos e doenças II lho genltc-:lrlvürlo do bomerr

de senhoras. e da mulher

CONSULTORIO: ,
Assistente Técnico

Rua João pinto 7 sobrado I. Dr. Paulo Tavares
D· d . Il urso da Radiologia Clínica com (lerlamente t15 15 às I·ir. Manoel de Aoreu Oarnpaüar!c

I
17

bnrflB'�1
SEio Paulo). Especializado em [ii.

HESID�NCIA: '.:;i�ne e Saúd_e p.ábllca,
pela UnIver-

Almirante Alvim 36 I),Gade do .RIO da Janei�o,
T I f' 751 Gabinete de RaIO Xe e one o.. Electrocardiogralia clínica

.----.____ . Metabolism() basal

I sondagem Duodenal

Dr. Rli!JlJml·91"o o; binete de Iistoteracia
� Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Mtlchado,'

T191sfone 1.195

s t ORTANOPOlllõl

CLINICA -MEDICA
Molestlas internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO :

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Pnone: t 392 -

A(ACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRiTORlO: rua Deodoro, n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENGIA: La Porta Hotel.

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 127 7

..

A Estatistica MiU':ar destinada II As autoridades responsáveis peh
facilitar a preparação 'rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili·
das da Nação, exige que todos os lares podem exigir, sempre que hOI1
perfeita quanto possivel, do apare' i ver dúvida quanto à veracidade d.
Iha�e�to material das fôrças arma-

.

qualquer informação, que cada in
brasileirOS lhe prestem cooperação. I formante prove o que declarou. A ISubtrair-lhe apôio é trabalhar eon- má-fé constitue crime contra a se-!'...a o Br�lin em perr•• (D. E. M,), Iturança nacional. (U. E. M.).

•

Foi removido para a vaga
deixada pelo dr. A. Gusmão na
1 a Promotoria Pública de Floria-
nópolis, o sr. dr. Sergio

AugUS'1 COMPANHIA DE SEGUROS «SAGRES»

Ito Boisson, que, também, exer-

cia o cargo de promotor da Co- Sub Agente
marca da Palhoça. L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

� --------------------------------------------------�
Requereram inscr ição secundá-

ria no quadro d e advogados,
secção deste Estado, os bacha
réis Eudoro Cavalcanti e José
de Miranda Ramos.

nomeado para exercer o cargo
de juiz substituto da 2a cir
cunscrição judiciária, com sêde
em Tijucas.

! Livraria e Papelaria NOVA
. de

Espindola & SílveíraCasa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular. e ,ao

público, em geral.

Artigos para escolares e escritório
Romances modernos e livros
cientificos Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessórios, etc.

IRua Felipe Schrnidt , 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone .. - 1595.

---.._'

As mulheres norte-americanas
substituem os homens

Wash.ington, (Serviço Especial
da Inter-Americana) Doe maneira
ef'i dente, sem alarde, a população
feminina dos Estados Unidos vai
assumindo funcões dos homens in
corporados ao serviço militar. Nor
te-americanas, hoje, dirigem cami
nhões, perfuram cartões, serram
madeira e limpam máquinas.
Segundo as csbimativas, em fins

de 1943, haverá uns 18 mííhões de
mulheres para substituir, na sua
111:1'1-01' parte, as vagas deixadas por
9 milhões de homens, incorporados
às f'ôrcas aromadas.

170.000 mulheres serão necessá
rias apenas para preencher as fi
lciras de várias erganizações mi I,i
lares íemininas. Uns seis milhões
se ocuparão ele trabalhos especiali
zados, como sejam, por exemplo,
a soldagem a acetilene. Há ainda
dois outros lrabalhos que não têm
causa alguma ele rornântico: a en

trega da correspondência postal e

do leite.
De 937 trabalhos essenciais para

a manutenção da vida civid, apenas
80 não pódern ser exercidos por
mulheres, segundo afirma o Servi
ço de Emprêgos (U. S. Employ
ment Service). 'SÓ para transportes
se estão preparando 300.000 mu
lheres.

Clinlca médIco-clrúrgica do
DR. SAULO RAMOS
E8peclallsta em moléstias de

senhoras _ Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

ftI'l
tamago, vestcula. Atero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CffiURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hJelrocele. varlcocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroldes e varl·

I
Ze8 - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opj§ra no. Hspltal8 de FlorlanÕpoU..
Praça Pereira e Oliveira,

30
-

-, Fone. 1009
HorArlo: Dal 14 às 16 horu. dIarla·

.

mente.

Vende se pequena casa,
,..

comercial, de
sêcos e molhados, bem o

freguesada, à rua Uru
guai, n 17. Tratar na mes
ma.

196· 30 v-S

.ADVOGADOS
Drs.

Aldo Ávila da Luz
e

Leoberto Leal

I
Escr. Edifício Amélia INeto, sala 2.

Os órgãos da Estatfstiea Milltar
tê. apôio legal, quando intima.
o produtor e o vendedor a mostr.r
o que possuem em seus estabeleet.
mentos. (D. E. M.).

Um cinema para voe'

DR. AGRIPA DE PARIA

•

Acham-se retidos, na Estação
local dos Correios e Telégrafos,
telegramas para:
Bcr tulino Reinert, Pedro Boell

Netto, Socimbra, João Silva,
Carlos Felter, Maria Bitten
court, Lindolfo Sousa e Altem
berno.

lheiro da ilustraçllo a-oima, oferecero.
lhe. em o.mr.ve! gesto. IUD càJioe do
excelente "'peritivo KNOT, Iambr.
se V. Sia. de aoresoentar, BCI a.grad.
cer a gentil�B:E.TE,É TA11-
8EI'1 o l1EU APERITIVO

PREDILETO!

Rua Vítor Meireles o' 26
Telefone n' 1405

CLINICA MEDICA
Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante

Vende-se
uma embarcação para esporte t

tipo baleeira. com 5 metros de
comprimento, em perfeito es

tado, com todo material ne

cessário (2 velas, 3 remos, etc.)
Tratar com Heládio Mârio de
Sousa, Agência Chevrolet (S.
A. Comercial Moellmann).
As anedotas e piadas aparen

temente ingênuas são grandet
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

.............w � � .

& Silva
proprielarios de

"A Metrópole"
(a casa do calcado que lhe convém)

têm o prazer de avisar sua distinta freguesia que acabam' de

transferir sua casa comercial para a rua Conselheiro Malra. 1
(Edifício La Porta), onde aguatdam a continuação de suas

208 prezadas ordens. 15vlS 2

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

{/ff »aoooro DA Kl1dTU./fllJ.j"OI1. � fE6VROS
� ITI..'I.I _

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

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

f(! ","rJf.'''Cnlf!J'';(lTtQlhora;t�rfrl()
'o 'G.K.5 -rU,,'C
;melhora a.

("f)r:J"�út1ttf[)"
V' E LE FONE: 1 ÔOõ

Rua Vitor l\{eh'elell, 28
Florümõpollil

Sabota

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:!f'8-----------------.......�. Sociedade Amigos da
FARMACIA ESPERANÇA América, em Minas

. Belo Horizonte, - (S. E. da
do Farmaceutico NILO LAUS Inter-Americana), por avião

HOI'e e amanhã será a sua preferida - o diretório estadual da So
ciedade Amigos da América,

Drogas nacionais e estrangeiras . .:.-Homeopatiu. em Minas Gerais, ficou assim

P6rFumafl'as.--Artigos de borracha. constituído: presidente - ge-� neral Raymundo Sampaio:Garante-se a exata observância no receituáric médico vice-presidente professor
PREÇOS MODiCaS Cândido Neves; segundo vice-

presidente - general EdgarR Cons. Mafra 4 <D 5 (edifício do Mercado), Facó; secretário _ Simão Pe-·

FONE 1.642 reíra.
No Minas Tênis Clube, foi

oferecido um grande almoço
10 general Rabelo e sua comi
tiva pelo Conselho Anti-Eíxís
ta. Respondendo à saudação
'eíta pejo general Manuel Ra
belo, o general Raimundo Sam
Jair> reteríu-se à sua eleicão,
manifestando a esperança de
rue a Sociedade Amigos da
América se desenvolva rapida- "'!lU g'll"mente no Estado de Minas.Santa Catarina, na rorrna da lei, etc,
Na Faculdade de Direito, aFaz saber aos que o presente edital

de segunda praça, com o prazo de tr111- União Estadual dos Estudantes
"a dias virem, ou dele conher-trncnto ti- realizou Un1a . sessão solene,
'lerem que, no dia 3 de mano vindouro usando da palavra vários ora
(segunda-feira), às 14 horas. à frente dores. Na mesma ocasião, foielo edifício do Palácio da Justíça, à Pra

ça Pereira Oliveira, o porteiro dos audi- orerecído ao general Rabelo o
tór íos do Juizo trará a público pregão diploma ele sócio honorário de
.le venda e leilão, a quem mais der e todas as agremiações estudan-Imaior lanço oferecer o seguinte: -

tis mineiras. Na próxima terça-·'Metade ele uma casa sita nesta capital .... dI'à rua Esteves Júnior número cento e feira, a diretoria eSLa ua na
30ciedade Amigos da América
tomará posse no auditório da
Escola Normal. Reina intensa Praç s Quinze, n' 10

.��espetactativa nos meios popu- f8:�' .. 30 v _ 5lares sôbre essa solnidade, que, ..
.

_

certamente será uma grande easpa r U)çÁO .MAR/\. V,
afirmação de fé democrática. LHOSA f

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró!
de país inimigo. E, nesse caso.
será julgado, militarmente, como

illimigo do Brasil (D. E. l\l.).

Querem terminar a
luta na China

Nova Iorque. - Maurice
Chandler - (Exclusividade
do C. E. C. para O Estado) -

O General Wavell há muito
tempo na Asia pretende promo
ver a execução de um vasto pla
no militar que concentre todas
as fôrças aliadas na China,
afim de expulsar os japoneses
de todas as regiões do conti
nente. A situação nipônica não
é das melhores, principalmen
te quando se considera que os
seus compromissos são cada
vez mais graves no Pacífico,
frente à esquadra e aviação dOE
americanos e ingleses. As tro
pas de ocupação e de ataque
dos amarelos na China não sãc
capazes de grande resistência
razão por que será fácil a sua
derrota com um exército bem
organizado, bem equipado e
bem armado.

O projeto do consagrado (
famoso cabo militar britânicc
é perfeitamente realizável. F
para a sua consecução falta
apnas terminar a organizaçãr
de fôrças hindús que em mui
to contribuirão com a-s tropa'
inglesas, nessa premedítadr
invasão da China para faze)
vncer os hróicos exércitos dís
persos do g e n e r a I i s sim (

Chiang-Kai-Chek. Wavell pre
tende terminar definitivamen
te a luta na China e, assim
obrigar aos japoneses restrin
girem sua permanência apenai
no Arquipélago e nas ilhas que
ainda restam provísoríament:
em seu poder.

EDI'!.'!\], DE REGUXIH PilArA CO:U o
rHAZ,o DE :,0 lHAS

o Doutor Osmundo Wanrlerley da Nó-
brega, Juiz ele Direito ela la Vara ela
Comarca de Florianópolis, Estaelo ele

trínta e cinco (am tigo trinta e um), o

seu respeotívo terreno, construída ele
tijolos, coberta de telhas, forrada, assoa

'hada, envidraçada, com diversos com

)artimentos Inter-nos, com instalações de
igua luz e esgoto, edificada em um ter
-erio que mede trinta e nove metros
'39mt5.) de frente e cento e sessenta e

.ete de fundos, extremando por um la
Ia com propriedade elo senhor Luiz Oro
'íno, pejo outro com p�'opriedade do se

ihor Carlos ;\Ieyer, fazendo f!'ente à cio

EM FLORIANÓPOLIS não
ALERTA·

gôstoveste e artecom

quem não quer, pois, para

é bostcn te fazertanto,

uma visitinho à ALFAIA-

TARIA BRITO que fica

ali na

Rua Tiradentes n.· 17
186 v - s

r .'

ma mFDlI!!\t Ataque nipõnico que
fracassou

Londres - (Do B. N. S.)
Num despacho de Nova Delhi,
o correspondente do "Times"

I informa haver agora a mais
completa evidência da supre
macia aérea aliada contra a

rvíação nipônica na Birmania.
\.ssim é que sempre que as es
juadr-ilhas inimigas ousam al
çar vôo são logo repelidas pela
lossa fôrça aérea e aparente
mente os nipônicos não dis
põem mais de nenhum recur
,0 para fazer face aos cres
centes ataques que temos des
ferido contra as suas linhas de
comunicação.
As últimas informações re

velaram tambem que as tenta
cativas nipônicas de atacar as
bases americanas de Assam
custaram-lhe a destruição de
quatorzo aviões, havendo aín
da a possibilidade de que te
J11am perdido ainda posterior
nente, mais quartoze aparehos. Quanto aos americanos,
ião perderam um só aVIa0,
.anto no ar como em terra.
Muitos aviadores america

iOS entraram em ação, pela
;rimeira vez, para enfrentar
�sse ataque nipônico, e a maio
'ia dêles declarou mais tarde
rue o inimigo parecia não ter
t intenção. de combater com

�rallde tenacidade.

Helena D. VargasComunica à sua distinta
freguesia que, havendo
permanecido 2 meses Ióra
da capital em viagem de
repouso, encontra se nova,
mente em sua residência,
à disposição de sua seleta
freguesia.
Salão Brasil

& lANCASHIRE IMSURAHCE Co, LID,
�I

�j',ada rua Esteves Jüu.ior e fundos com
Séde· LONDRES _ Fundo de reserva: superior'l'oprieclac1c do Ginásio Cataríncnse, aVR·

a CR, $ 1.?OO 000 000.00. Sub-Agente'iad'a por trinta 111.il cruzeiros. Esse imo- 1 _

vel que pertence ao espólio de d. Geor- )1 L. AU/IEIDA R. Vidal Ramos, 19
.ína ele Cast ilhos Bertrand é levado em

'

�����::':':�����������������.raça em virtude de i-equer imen.to da �D!�=
nvcncatian te com o qual concordaram

Dr� Edgard Pt-nto de Souzaodos os inter-essados. E, para que che-
� U

.ue ao con hec iruento de toelos, mandou
»opcd lr o presente edital que será afi- Médico _ cirurgião til Casa de Saúda SãD Sebastião. Formada ne
ado no lugar do costume e publicado Fa"u1dade de f4arlicina da Universidade de São Paulo. onde foi assístanu
.a forma. da lei, ficando por este meio efetivo da Cadeira de Tacnic:l Gil'úrgica �egida pelo Prof. Edmun�� Vas
itarla a Prefeitura Municipal ele Floria- cenceíns, Ex· assistente do Prof. Bmedlto Montenegro. Com pratica df
iópc lis. Dado e passado nesta cidade de mais de 1 dUlIS na Clínica Cirúrqica do Prof. Alípio Correia Neto. CaD
"Ioríanópol is, aos trin ta e um ,dias do estágio de eSlli!cializaçíio na Hasaital Chal"ité di! Berlim (Serviço do. Prof,uês ele março do ano ele mil novecentos seueraruch) e nas clinicas dos Profs. KonietzlíY. de Hamburgo. e SchmlilrltD.
J quarenta e três, Selos a final. Eu, Hy- de Frankíort, Cirufaia da Tirál!!.!!. estêmesa, intestino delgad::l e gr?ssll,.ino Luiz Oonzaga, Escl'ivão, o subscre- I ligado e

.
vias biliares: seios. útero: ová�iOS.. rins. nrostata e. �exl��..1. (Assinado) Osmundo Wanderley da hérnias. hídrecele, varíccceíe e varizes. Clrur�la dos �ssos. e artlculaeõ, s,

ióbrega, Juiz de Direito da P Vara. Es- É encontrado diariamente das 9 as. da �anha ao meio ,dia. na Casa dE
á conforme. o Escrivão, Hyg ino Luiz Saúde São Sehastião. tel. 1.153 Das 15 as ta da tarde. a Rua Fer.!1a�d(';onzaga. mãi:harlo, leH. 195. Rasi!lencía: nua Duarte Schutel n° 2. Tel. I?!!&

lHE lONilON

o derrotismo e o pesslmísm.
são armas da "quinto-coluna"
(L. D. N.).

LEI A ISTO
98 CEN'l'ílUE'l'ROS

Visitou, recentemente, a ins
peção militar de Ponta Delga
da, o jovem Virgínia Moniz
Couto, de 20 anos de idade, na
tural de Achadinha. Virgínio,
que tem sete irmãos de esta
tura normal, mede apenas 98
centímetros de altura. E' anal
fabeto e não apresenta qual
quer anormalidade. Ao contrá
rio do que acontece à ni.aioria
dos anões, o corpo de Virgínio
é muito bem proporcion'ado.

MÉDICAS
Segundo um alman'aquo médico

e as cstathsticas da Liga das Mó
dicas a lemâs, o-número ele rcpre
sentantr-s Iemi ni nas desta profis
são era, no He ich, em 1935, de
:3.675, o que significa um aumento
de 8% sobre o mesmo número ré
gistrado l1l 1932. De 2,509 mcd icns
com clientela, a imensa maioria
exercia a medicina geral e 28% se
havia eSj1<cci<alizaclo. Des,tas espe
cialistas, 43%, ou sejam, 309 mu
lheres eram pediatras. As oLI,tras
dltIas especialidades mai,s escolhi
dias eram a ginecol<ogi.a e a oftal
mologia. Bel'lim contava então com

20% de médicas, que exe,rciam ati
vamente sua profissão, com 518
que o faziam em forma privada e
com 153 que prati.cu'Vam na,s ins
lituições sanitárias. Des,ta fOI'ma,
pode-se dizer que, de um total de
52,000 médicos alemães,' 7% er(l<1l'�
lllUIhel'\ls,
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Durará mais tempo a queda do Japão 1
Nova Iorque - Maurice Chamd- -

meí ro ímpeto de suas vitórias es-

ler - (Exclusividade do C. E. C. cimento histórico, poucas í.nforrna- lá interr-ompido, E que fez inter
para O Estado) =: Não sã? pou�as çõcs c!e. caráter I�l,i�ita.r, i�TIlol�ânda romper esses avanços indciais ? - a
as vezes que OUVImos afIrmaç.oes estratégica, e qU.IÇ_U, irreflexão, oposição aliada.
de que apesar qa d�rrota. naz'lst.a Quando os alemães f.orem derro- Os arner.icanos vêm contribuindo
e fascista, o Japão nao sera venc�- ta�o� na Europa e defmitivamente fundameutaêmente para essa situa
do simultaneamente.. A].�gam tais climinarlos do continente, isto é, ção vitoriosa. Com os relevantes
afil'llIaclol'es. qu.e a slItuaça? no. ��- de uma vez. para todas,

.
afastados auxílios dos Ingleses e austealianos,

cíf ico é mais grave e mais (hÚCIl do predomínio da politica euro- essa contribuição assume UIll as
de ser enfrentalda pelos aliados, péi a, os [aponeses terão sôbre si pecto mais catesóríco maxirné
conelllin�d� que "a expll.ls�rO das todo o poderio aliado. com a resistência �nglo-�llIinesal na
fôrças mporncas na� posrçoes con- _V:enclda a Europa, toda a fôrça Índia e na China. Se com a guer
qnlstadas por eles .e _ ernpreza de Illll.ltar da Inglaterra e dos Estados ra ainda não terminada na Europa
duros esforços que nao poderá ser Un idos conver-gira para o Extr-emo os ingleses e aliados estão venceu

exec�lttada em pouco tempo". , Orü:n te. E como poderá resistir o elo os japoneses, calcnle-se quando
Não estou absolutamente de acor- Japão? suais f'ôrcas não precisarem esta-

do com tal pensamento desses co- Os recursos econômicos dos n.i- cionar nó Velho Mundo e todos se
men!:lrislas. Talvez pouco conhe- pônicos estão-se esgotando, O pri- l'0J)rÜ'rlarem para o Pacifico.

SE�AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SAN.,.Il BOS&
Diariamente recebemos novidades

RUJ'\ FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514

S a nu oenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ErCl
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Deplup.rado.,
E'Qotldo., Anêmicos, Mi.,
que crilm Mlgrol, Crilnças

��uil!CI', r4r-:.b.rio •. tenl�:·.CIÇ.O g.,11 de. orglnltmo
j com o

SanUDOROILlc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

Caspa t
LHOSA!

LOÇÃO :MARA.VI·

minam e escrnuisam, Observam sua

descrença na vitória totalitária.
Vel'i{icciin que não é desrazoáuel tal
descreru:a, E então, para anular e

neutralizar êsse perigo que se ge
neraliza na opinião popular da Eu
ropa, lentam êles explicar o moti
vo de seus atuais revézes nas di
versas {rentes de combate. São ne-

cessidades estraiéqicos, são deci-I II!II _
sões de interesse militar, são pro
cedimentos que visam o bem da
grandeza alemã, e são õuiras jus li
/'i('UfÕS de noinreza poriicular que
não convêm revelar ...

Mas ... os ingleses continuam
dcsirnindo as cidades!
Ora, não há individuo equili

brado que acredite nessas declara
ções inçenuas dos chefes nazistas
que, estão de tal [ôrma descentro
lados que só falta con'[essar aber
tamente os "máus lençóis" em que
estão a/,lLivamete estendidos ..•

o que os ditadores dizem aos

povos da Europa

PODE ESTA GUERRA
. REALMENTE
SER A úLTIMA

Regimes
cemavelesces

Seis condições que, encontrando
se reunidas pela primeira vez na

História, tornam a paz mundial
pràticamente possível. No novo

número de SELEÇÕES. E mais:
O homem que �esvendou
os segrêdos da Africa Cen
trai. Condensação da auto-bio
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 li:
outros processos divertidos para
ensinar rápida e fàcilmente a seus

filhos as lições da vida. Pág. 71.
Casaram com homens des
conhecidos! 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

Representasite Gerai no Brasil:
}o'ERNANnO CHINAGJ.IA

Rua do R08<!:"io, 55-A - 2.° andar - Rio

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutament
secretos, e servem sómente a fin.,
militares. Negar-se a fornecê-los 01:

mentir no ministrá-los constitae
crime rigorosamente punido pela.
leis do País. (D. E. M.).

Nova Iorque. - Edward O'
Neill - (Euclusívídade do C. E..
C. para O Estado) - A místí- ,
.ücação do totalitarismo nazis
ta e fascista não têm signifi
cação ou sinônimo na classi
ficação das doutrinas huma
nas. Ao passarmos os dias cha
mados de carnaval, avoca-nos
a idéia de designarmos a teoria
das ditaduras européias como

"regimes carnavalescos" . .;r.ulgo
que não' há denominação me

lhor, porque é um verdadeiro
carnaval a estrutura, o sistema
e o programa do hitlerismo.
Sem base cultural, sem runda
mento social, sem justificação
política e sem alicerce cientí
fico, o nazismo é uma farça
que talvez o mundo jámais ten
nha sido vítima tão dsastrosa
mente. Não há método, não há
orientação, não há plano de
ação. Apenas existe o domínio
da cubíça, a inspiração do cri
me, o govêrno absoluto do as

salto, da agressão e da tirania.
Tudo isso é carnavalesco quan
do tomamos conhecimento das
bases políticas da democracia
onde persiste a liberdade, a

justiça, o bem estar coletivo, o
progresso popular e o direito à
vida como princípio vital de
uma nação. São êsses os ele
mentos que derrotam a ale
mães e italianos e' dão vitória
aos ingleses que na suas armas
trazem o emblema da civiliza
ção porque são seus denodados
defensores.

Machado & Cia.

Jaime Soares - (Exclusividade
do C. E. C. para O Estado) - O
sistema politico, militar e econô
mico das uacões totalitárias está
Ião d.esarticulado atualmente, que,
já não há iustiiicações aceitáveis.
O povo reconhece lentamente o [ra
casso do "eixo" e, se não demons
tra sua contrariedade e seu desa
grado com a situação, é porque tal
atilud e uiria. criar UIl1 ambiente de
terror na Europa inteira, fal Ia: sel
qageria dos áios de Hitler e Mus
solini. Os bombardeios ingleses
contra a Alemanha, Itália e todos
os territórios ocupados pelos na

zis/as, têm indirzido a todos os po
uos europeus a conhecer a gravida
de dessa gllerra. O êxito desses ata
ques aéreos prova a iusequrança
(/U defesa totalitária e, ao mesmo
tempo, a decadência do poderio
bélico das ditaduras. Hitier e Mus
solini percebem perfeitamente a

condição moral dos povos que do-

.........0 .

A Casa Macedônia

GABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às II e das l� às 18 horas

Rua -Vitor Meirele5, 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velhos)

Um cinema Dara você
Sociedade Cooperativa de Respol1sabilidad..

Limitada
Banco de Crédito Popular e Agrlcoll

de Santa Catarina
Rua TraJano 0.° 16 - Sêde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pejo Ct'rttrload.l
n. 1 em 20 de Setembro de 19ã8.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
C6dipos usados: MASCOTTE la. e 2a. edlçlo

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economlca Federal para a venda

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

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
da Sio Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédio••
Recebe dinheiro em depósito pelasmelhores taxas :
C/C à dísposíção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A 'fiso Prévio 6%

.

C/C Prazo Fixo 7%
Aoelta procuração para receber venolmentos em to.

1as as Bepart19õea Federais. Estadual. e MunIoipai•.

está liquidando toda a sua secção de fazendas!
Abril: O mês das fazendas por preços convidativos!

Escolha hoje mesmo o seu vestido!
O QUE E' BARATO ACABA DEPRESSA! HÃO ESQUEÇA E HEM HESITE!

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

A Casa l'tlacedônia está liquidando.".
Ioda a sua secção de fazendas!

S··Rua Trajano··a

OLEO DE PEIXE
Agências e COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE A

Representações Cr .. $ 50,00 a laiaCIIXl pOli.I - 37
RUI João Pinlo - 5 Devolve-se a lata. Tratar sõmente na

FLORIANO'POlIS TAMANCARIA· BARREIROSSub-Isente. no. prlnclpllt·
mund'plol do Estado. Rua Conselheiro Mafra, 41. Florian6polis

�;:='�7=P�;======�====����.••••••••� ....
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o ESTADO Esportivo
Importação de jogadores de futeból

Por que não se cuida do preparo de
elementos nacionais!

Com frequência, chegam ao Rio i mais alenção D.O preparo de clemen
ou ,a São Paulo, jogadores de fu-I 105 nacionais, a-fim-de que os clu
ícból procedentes da. Argentina ou I' bes prescindissem da importação de
do Uruguai. Destinam-se a clubes jogadores estrungr-lros. Bastava que
guanabarmos e bandeirantes, nos i organizassem, com ruais carinho.
quais ingressam cercados de

rega-li campeonatos
in Iant is e juvenis, de

lias, �lediante ótimas condições fi- onde sairiam jogadores aptos, com
nanceiras, Recebem milhares de experiência, para os quadros pro
cruzeiros de "luvas" e asseguram-II f'issionais. Desde que os clubes ca

lhes, ordenados elevados. riocas e paulistas contrutassem pre-
Enquanto isso, futurosos jogado-] purndorcs rcalmcutc competente.s,res patr-ícios são desprezados, ne- conhecedores de sua profissão, ]10-

g::n.n-se·lhes oportunidade de con- i der iam dispor de bons quadros ju
quistar popularidade e auferir pro-' venis, que seriam os celeiros e111
ventos materiais. l que se abasteceriam. Assim, não só
Não nos parece aconselhável a I contribuir-iam para o desenvolvi

importação_ de [ogadores estrangei-/Illento.
dos esportes no

BraS.il,
como

ros. Eles nao contribuem para o de- poderiam contar com elementos
senvolvimento do futeból brasileiro mais dedicados ii defesa do clube
e vêm fazer concurrência aos ia- e mais baratos.
gadores nacionais. Além disso, já se

r Outrora, no tempo do arnadorís
tornaram frequentes, as incorreções mo. quando se disputavam seria
do� jogadores platinas, que desres- mente os campeonatos infantis e [u
peitam, com uma facilidade incr i .. ! vcnis, no Rio r em São Paulo era

vel, os contratos assinados. Entre mais elevado o número de bOI{S jo
onil:os, temos os casos de Vila, Ar-I gadores e. sem que o profissionalis-
cádio, Casso e Santamaria. mo .iá estivesse legalizado.

O aconselhável "seria dispensar
I

Erasmo

MAIS UMA DERROTA DO iniciou negociações, com o Corin-
CRUZEIRO I tians Paulista.

O 14 de Julho, de Sant'Ana rio Li-
vramento, derrotou o Cruzeiro, de ATLÊTICO X SANTOS
Porto Alegre, por 2 a O. No próximo dominao o Atlético

Paranacnse mcd irú fO�'ç�s, na cida
de de Santos, com o poderoso con

[un to do Santos F. C.
EM PIRACICABA

O 15° de Novembro venceu o

cnmpconato início da Liga Pi racica
bana de Futeból. BASQUET INTERNACIONAL

A seleção urugun ia de bola ao
cesto venceu o combinado argentino
por H a 38.

CAMPEONATO PAULISTA
A tabela do campeonato paulista

marca para domingo próximo: Co"
rintians x S. P. H.; São Paulo x

Jabaguara; Ipiranga x Portuguesa
Santista e Palmeiras x Comercial.

S. Catarina no Campeonato
Publicaremos amanhã

com ilustração, "Santa Co
tarina no campeonato bra
sileiro de futeból", cor ode
nodo pelo jornalista Nelson
Moia Machado.
É uma coordenação in.

teressante de Nelson Maia
Machado sobre os campeo
natos ncs quais Santa Ca
tarina vem toma'ndo parte,
desde 1926 até 1942.

TÉCNICO ESTRANGEIRO PARA O
BOTAFOGO

O Botafogo, contratou o conheci
do técnico uruguaio Mário Fortu
nato.

MAIS UM ...
O ponteiro argentino Alarcon

acaba de firmar compromisso C0111
o .Juventus, de São Paulo.

.JURANDIR NO CORINTIANS?
O excelente arqueiro .Jllrandir

Falando alto... para criar coragemBerna, 7 (R.) - A emissora de' A gravirl8,cle da hora impõe CPl'tos
Roma irradiou o seguinte comen- deveres à nação, o primeiro cios
tário de Mári'o Apelius, inserido qU'ais é o de manter-se unificada.
no jornal "Popolo d'Italia": - "A A poderosa voz da nossa' raça diz·
guerra aproxima-se de nosso pró- nos para resistir ao brutal e 111en

prio território e devemos estar til'OSO inimigo, o qual aprenderá a

espiritualmente preparados pa,ra I respeitar-nos à sua, própria custa".
todas as eventualidades resultantes
do fato de que todas as fôrças mi- COMPRA SEJitares da Inglaterra e dos Estados ..

Unidos vêm encontrar-se contra
nosso pais. Quem quer que possua
objetos de valor em suas residên
cias, em seu próprio interêsse de
vel'á providenciar para q.ue se.iam
levados para lugares seguros. J�
também aconselhável que aqueles
que possam enviar reservas de ves

tuários para luga,r diferentes o fa
çam. Os cálculos feitos para a guer
ra poderão ser afetados se houver
pessoas que infrinjam as instruções
oficiais. É de esperar que o público
aluará de iniciativa própria, de
modo a, que nada que possa ser re

colhido a lugal" de segurança ve

nha a ser dan.ificado. Tendo, por
espaço, de 3 anos, enfrentado o

poderio do Império Britânico, a

Itália deve agora enfrentar o poder
dos EE. UU. O povo será chamado
a fa.zer novos sacrifícios, com a

mesma for.taleza de ânimo que h'l
tem mostrado nas horas decisivas
de sua históri·a. O inimigo acredita
que o povo italiano seja facilmen
lt! jmpr�mÍl.mAv!lJ, E�t(J en.�Rp.ll<lQ,

Um miliamperimetro de
O-1M. A. de qualquer marca
Propostas a P Y 5 Q X, no

redoção deste jornal.
Caíu nas mãos dos chins
Chunquim, 7 (R.) - Foi di

vulgado que as tropas do go
verno chinês prenderam o sr.

Sha Futeo, comandante "títe
re" das fortificacões de Cano
tão, quando o navio em que
êle viaJava bateu em uma mi
na colocada no rio.
Muitos guardas japoneses

foram tambem capturados nes
sa ocasião.

Morreu Millerand
Lonelres, 7 (Unitecl) o ex-

presidenle da França, sr. AI.ex,an
dre l\IIi1lerand, falecell ontem, na

1cIade d,e 84 anos, no departamen
lo de Vellais. F'Üi o que anunciou
II Qll1isspra f}(l Bel'Hm.

i.
.

• I ÚLTIMA HORA
I� Vida Social I Preso o presidente do Centro

Espírita
Rio, 7 (E.) - Acha-se preso

Antônio Nascimento Cotas, pre
sidente do Centro Espírita Re
dentar, acusado de desviar mais
de 2 milhões de cruzeiros da
quela instituição.

�

Não é milagre!
Ba ía , 7 (E.) - Ouvido pela

reportagem sobre o caso singu
lar de uma criancinha encon
trada no cemitério em perfeito
estado de conservação, o pro
fessor João Garcês Fróes diz
tratar-se de embalsamento pelo
método dos cientistas italianos
Maggia e Rivolte, aliás, con
servado em segredo, e que con
siste em injetar certa substância
na região toráxica ou abdorni
nal. Adianta o dr. Garcês que
o tato de a criancinha haver
viajado em navio italiano, a
bordo do qual faleceu, fortale
ce a supo srçao , não devendo
acreditar se em milagre.

•

Cairo, 7 (R.) - Foi revelado
que o porto de Trípoli, que ha
via sido bloqueado pelos ale-
mães I""18ndo estes evacuaram Fazem anos lloje:
a cidade durante a noite de 22 sras. Francisca Manganeli Ou-
para 23 de janeiro, foi reaber- refino, esposa do sr. Luís OlÍ
to à navegação, em 30 de ja- refino. Zizí Lisboa Brisighelli e
neíro. Os alemães afundaram Alda Nunes Tolentino de Sousa:
7 navios de c.oncre�o na entra- i sr itas. Antonieta Maga!hãe�da do porto, Inclusive o paque-: Silva e Dulcernar Silve:
!- "G··

.

B t· t " d "00
c,, ,

te iovam atiste", .e 1. O srs. dr. Vilrnar Dias, Ramon,
toneladas. Os grupos de salva- dei Castilio Pinto, José Steiner
mente da esquadra entraram e Euclides Sc.himidt Junior
em Trípoli cinco horas depois

.

das tropas do Oitavo Exército. üartazes do DiaEm seis dias os escafandristas U l.t.
aliados abriram um canal a- CINE IMPERIAL: Ultima
través dos navios carregadosjexibição de PAIXÃO FATAL
de concreto, permitindo a en ..

,- o grande sucesso de dornin
trada no porto do primeiro go - Com Marlene Dietrich,
�ral1de navio de abastecimen- Bruce Cabot e Mischa Auer.
tos. No programa, ainda: O Brasil

do Século xx (Nacional DFB).
Sairá para o «alto mar» para PREÇOS: c-. $ 3,00 e 2,00.

ir ... abaixo CENSURA <Iivre».
l\fadrid, 7 (R.) - Os italianos cn·rE ODEON: A m a n h ã:

ucrerl ilum que sua esquadra snirú UM LOUCO ENTRE LOUCOS
para o alto mar, quando houver - filme que os quin ta-colunis
"soado a hora", declara o corres- tas vão dizer que não presta ...
pondenie em Roma do jornal "Ar- -Com Joan Bennet t, Franchot
riba". Tone e Asiyn ]oslyn. Ataque de índios
o jor-nal c].e Vichi "Le :.\loniteur" Belém, 7 (E.) - O inter-

turuhém prevê uma ação da rua r i- Es_uetáculo ventor Magalhães Barata
nha italiana. recebeu comunicação de
Declara o citado correspondente Pela Soco Drarn . Dante Na- que os índios Caiapós ata-

que" o destino da Tunísia será tividade, será finalmente levado corem a localidade de Sa
.l ecid ldo entre Nápoles e Bizcrtu à cena hoje, no Teatro Alvaro lôbro, matando um homem
e assinala que, segundo a crcuca I

de Carvalho, o grande drama e 3 mulheres.
predominante nos' "círculos be;n «,P.átria», em 3 atos: :ffi .bene. Foi pedida a criaçõo de
i nf'ormnrl os de Vichi ", esperam-se flCIO da Soco de �SSI;;jtenCja, aos uma guardo florestal para
importantes acontecimentos mi l i- Lazaros Come.cerá o espetacu-I defender os lavradores.
tares, de iniciativa alemã. lo às 20.30 hOI as. I

• �.
Rommel apertado!

L'mdres, -z (U. P.) - O·sr.
Churchill anunciou na Câ
mara que o general Mont
gomery acaba de obter no
va vitória sobre o marechal
Von Rommel, C!fue, após ha'
ver epr ese n todo combate,
:01 forçado a recuar e corr
tinuar sua retirada para o

norte, deixando em poder
o 8' exêrc í

tc britânico mais
:le 6 mil prisioneiros.L'm O general americano Pat-

(rupo de pcssôas de relev·o da so- ton avança da EI·Guetar'ier!ade loeal lll,lIldou rezar missa para léste, ameaçando o
flanco de Rommel.
�••_"""""".J-,.,..�....,,,......"""'-'-J-..........,..,.

. .,.••.-- ..- _.�•.•••w.-•.�--.r.-."..,..,.".__....I'YV'.-.-.__••_....

Companhia Telefônica /Catarinense
Acham-se à disposiçã.o dos S1's. Acionistas desta

Companhia, em sua séde à Praça IS de Novembro, n.

3, os documentos de que trata o Art, 99 do Decreto ..

lei n. 2.621 de 26 de setembro .:le 1940.
Florianópolis, 29 de Março da 1943

A DIRETORIA
5 V • �

Reaberto o porto de
Tripoli

Quem sonegar informações à 1):8-
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como
iuimigo do Brasil (D. E. M.).

Na Escola Militar
Matriculou·se na Escola

Militar do Rea lenga (Rto)
o nosso jovem conterrâneo
Luiz Felipe Loba d'Eça, fi.
lho do sr. dr. Othcn d'Bça,
procurador da Fazenda Fe
deral.

Iavisa aos clientes que

es-Itará ausente até princípios
de Abril

...._..__,_

A Dra. JOSEPHINA
SCHWEIDSON

E O 3dvogado morreu ...

25v-19

Itio, ("Estado") - Pelo CO!Tl'i(
� Faleceu no dia 4, no Pronto So-
corro, onde se achava i n í.crn arl o.
) advogado Alberto Oak im. COIlHJ
ie sabe, Oakim f'ôra acusado de Sl'

.cr apropriado i nrléb itamcnl e dl
WO mil cruzeiros da liquidação dl
uma falência em que

ê

le f'i caru co

i110 depositúrio [ud icial. Sabe-lo:
de que Iór-a apresentada queixa i , Mensagem a Churchill

Vitóri a, 7 ("Estado"),loHcia, fugiu de avião para :'iOll·
�evidéu, onde foi preso, senrln 1,(,'

.:.ambiatlo para esta capital. ACju;
{epois de pr.estar declarac,ií"l's, f.J;'�
pos to em I ib�rdade, C0111 a condi
r:ão de não se ausentar. Desobe·
dec.eu a esta ordem, partindo para
São Paulo. Aí f'oi preso e enviado
para o Rio. Quando o comboio pas
�ava pe].a estação de Nova Iglloas
'>ú, Oaldm ingeriu o tóxico, qur

lil aç'üo de gr,lC,',;S pelo restabele
cimento do primeiro minisl1'o da
Grã-Breta.nha, sr. Winston Chur
chill.
Após o ato religioso foi dirigida

'lO ilustr,e homem público significa·
'iva mensagem que a certa altura,
diz: "Temos, igualmente, com a

'11ais viva simpmia, acompanhado
1 vossa attlílção marcante, sr. mi
,listro, forrada ele hl'avul'a morai
;nexcedivel, neste conflito num

lial, em que vineles empregando
orlas as vossas e,nergias pela vitó·
iíl elas armas aliadas e dos prin·
'ipi.os cristãos e democrútioos que
'anmilm as Nações ora em luta COll'

) "eixo" tripartito".
Encerrando a mensagem dizen"

'1S seus sinatúrios: "A civilização
cristã e democrática continuará f

contar c'om a espiritualidade a no

breza, a eficiência e a lealdade d(
vossa açã,o, elfvÍamo-vos também o'

protestos ele admiração pessoal, dI
par COI)]1 a reiter'ilc,ão entusiástic;1
rios nossos mais el.ev'ados senti
mentos, na vigente aliança".

agora o vitimou.

É UM.A. DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PARA À FAMILIA
E PARA A RAÇA

Como vive jacaré na
Amazônia

Ri,o, 7 ("Estado") - Depois d(
ler realizado várias filmagens l1est:;

capital, seguin pm'a S. Paulo, pele
arv1iã,0 da "Panair", ,o sr. James Sha
kelfoHI, dos mais antigos cinema-
tografistas norte-americanos que
trabalha para a "Scientific Fil
1115", filiada à "P,aramounl". En
contl'anclo-se há um ano em noss,c

pais, o sr. Shakelforc1 esteve IH

Pará, onde produziu um filme dr
longa metragem denomina0 "Ja,
caré", no qual é mostrado com tiO'
dos os pormenores C01110 vive uque
I,c nnf·ihio n/Q A!11fl?ônin. Nu 188

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


