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VODseguiram deter as tropas nipA�:;;ilis:
NOVA DELHI, 24 (U. P.) i--_ TROPAS ALIADAS CONSEGUIRAM DETER EM TRÊS PONTOS AS FÔRÇAS J�r.�NE�OOE�
INVADIRAM A íNDIA. FALTAM DETALHES SôBRE O DESENVOLVIMENTO DA LUTA, ACREDITANDO-SE ',\IJ���®·l;

ÇAS ALIADAS CONSEGUIRÃO COMPLETMENTE DETER o INIMIGO. :�;ç,:�
o ministro
do S. T. M:.
Rio, 24 (A, N.) - o presiden

te da República assinou hoje
um decreto nomeando o vice
almirante Alvaro Rodrigues
Vasconcelos para o cargo de mi
nistro do Supremo Tribunal Mi
litar.

Rio, 24 (A. N.) � Via aérea,
seguiu hoje para Recife, o agro
nomo João Maurício de Medei
ros, chefe do gabinete do mi
nistro da Agricultura. O referido
técnico viaja a serviço do mes

mo gabinete e vai inspecionar
os diversos serviços do Ministé
rio da Agricultura com sede nos
Estados de Pernambuco e da
Paraiba, devendo regressar nos

próximos dias.

Nada mar�vilho80

N;io é verdade
Rio, 24 (A. N.) - A imprensa

local apurou que não tem fun
damento a informação segundo
a qual o govêrno cogita perrní-

�t�e��nd�u����oe� ��r� n�r:��l� Voftará a08 quarteis Mobtlízacao total na Hungria
Qualquer aumento, de setembro La Paz, 25 (U. P.) - O minis- Londres, 24 (U. P.) - Informa-se que a confirmadas de que os hungaros resistiam à
de 1942 a setembro de 1944, fi- tro da Defesa, coronel Pinto, Hungria foi surpreendida, hoje, com uma 01'- ocupação nazista, a maioria .dos observadores
cou proibido em todo o território acaba de anunciar que, depois dem de mobilização geral de 'todos os etetfvos 'opinam que, se resistência houve, esta foi
nacional. No momento opor- de constitucionalizada a Bolívia, humano, que ficarão sob controle dos alemães. muito fraca e que os húngaros receberam a
tuna, o ministro da Justica "o exército voltará para os seus Essa ordem visa aumentar seu exército para ocupação muito calmamente. Outras notícias
apreciará a' conveniência de quarteis, a-fim-de cumprir as um total de 800 mil homens. Despachos não procedentes de Estocolmo dão conta de que
prorrogar a vigência daquela I

tarefas determinadas pela Cons- confirmados, asseguram que a Gestapo iniciou
,

_
.

. _ .

proibição. tituição". as prisões em massa em Budapeste" em vír+u-. as operaçoes na, Hungna estao sendo capíta-
de de uma nota de Berlim, segundo a qual se-I nea��s pel? marechal von v.:e�c!:s, que chegou

Medi·d d II I riam tomadas medidas eficazes, para eliminar I da >::>�rvm a .frente de_ tres divisões de guardas
a e ii o ii canee I as tendências derrotistas. A emissora de Paris' de elite

..
As mforrr:açoe� de E.st.a�bul, no en

por sua vez, obedecendo aos alemães, afirmou tanto, dizem que sao seis as dlvI�<?es que se en
Rio, 24 (A. N.) - O presidente da República assinou, na

que a mobilização geral da Hungria foi decre- contram �tualmente na Hungr�a: Por sua
pasta da Fazenda, um decreto-lei suspendendo até 31 de de-

tada em comum acordo entre Hitler e o regen- vez, a em�ssor� de Moscou noticiou que �zembro de 1944 a cobrança dos direitos e taxas que incidem
te almirante Órthy, como objetivo de reforçar chancelana hunga:-a or?enou que tO?OS os dl

sôbre o leite e ovos de procedência estrangeira. Trata-se duma
o "bastão oriental" contra os russos. Em Ber- plomatas da Hungria, ainda que muitos de�esmedida de alto alcance, que visa beneficiar as condícões de
lim, um porta-voz declarou que as tropas ale- tenham-se recusado a reconhecer o novo goverabastecimentos e, ao mesmo tempo, garantir aos consumido-

� mães entraram na Hungria em virtude da ur- no, inclusive os de Helsinki e Estocolmo, re-
res esses dois produtos a preços razoáveis. O Decreto que ísen- t

'

A
ta inclusive da taxa de previalência social, incide sôbre o leite gente necessidade de reforçar aquele setor de- gressou imediatam�n e para o seu paIS. _

cres-

fensivo, que os russos acreditam ser o ponto centou a mesma dífusora que a situação dafresco esterelizado, concentrado ou não, sem açucar; conden-
vital. A ocupacão da Hungria pelos alemães,

I
Rumânia e da Búlgara continua �onfu�a, ocul-.sado, com açucar, em pó, ou em outro estado. Gozarão dos '

_ _

.mesmos favores, ovos de aves domésticas com cascas, frescos segundo notícias recebidas dos Balcãs,_ foi �l- t� em nuvens de rumores e versoes nao con-

por frigorifico, ou outro processo; sem casca, completo, ou só timada em 36 horas. A apesar das versoes nao flrmad_as. .

_

as gemas, em pó ou em outro estado, açucarado C1u não. As I
-

U el�
- •

d
e

po delamencionadas mercadorias que já estiverem nos portos nacio- nvasao m mi nao e iuelO e cruzeiros r
nais gozarão do regime fiscal de isenção de que trata o Decre- ",. . �. .

to-lei. O Decreto abrange ainda os produtos que submetidos a Londres 24 (U. P.) _ A Segundo divulgou o chanceler �o .Erano Britâníco, s!r
despacho ainda não tenham sido desembaraçados pela repar-' guerra poderá terminar este John Anderson, a Inglaterra ga�ta _ dmna:n::ente com, ? custem

tição aduaneira e, bem assim, os embarcados até 31 de dezem-I ano ou no próximo declarou o da. guerra, nada menos. d� 15 mIlh?es de libras esterll_na�, ou

bro de 1944, circunstância esta que será provada com o res- general' Montgome�'y ao res- seJ�m em mo.eda brasileira aprox�a�ame?te um bI.lhao e

pectivo conhecimento de carga. ponder a várias perguntas que
meio de cruzelro�! Segundo es.sas mformaçoes, no ultimo an,?

lhe foram formuladas. Duran- financeiro, a Gra �r�tanha dIspe�deu �,0I? a guerra, aproxi

(ontinua a ofensiva aêrea te a homenagem que lhe foi ·�ada:rr:ent.e tres bilhões de crl!zelros d�a:lOs. Essas fabulosas

., st d o ex-comandante do ímportâncías revelam de maneira catego�lc� os es�orç?s que a

Londres, 24 (U. P.) - Cerca de 250 "Fortaíezas Voadoras" po�et a aE '

it b .ítâní d Inglaterra dispende para levar a cabo, rápida e vítoríosamen-
250 b b dei "Líb t" t

.

h, lavo xerci o rt amco es-.
dífí ld d de om ar erros lera or nor e-amencanos voltaram a

t t bé h d ,te o conflito atual. Sem encarar as lICU a es essa empre-
atacar, nas 'primeiras horas da manhã de hoje, o território "atcou am emt'dq�,� a son a_a sa desde setembro de 1939, a Grã Bretanha realiza os seus

ad lo veíxo" D t ít d'
, erra prome 1 a . a paz-nao '.. �

tid d r d dOCquPdr'loh pedo ReAlxFo .

ti
uran e a nOI_ e r;,abssa aE, InumerOas'd es-

estava muito longe e que seria m8;Is mg�nttes �s�orç�s n.o se� tl o. e lvr�r o mufnbol a anar-
ua 1 as a es iveram em açao so re a uropa ci en- .

t I Ar d quia nazis a. Si a primeira VIS a impressiona o a u oso mon-

tal, tendo sido bombardeadas a cidade de Dortmund na Ale- Acod�qUtIS ada. Pde os la os

I' tante desses orçamentos refletindo o atual custo das matêrías
h

.

t
- ., .

,
" Ian ou aIn a o aenera. . '.man a, as ms alaçoes ferroviárias de Laon e outros objetivos b

" primas e ainda o notavel aperteíçoamento das armas de guer-
situados nos arredores de Lyon. Informações oficiais adian- �ontgomery que e�t��fm .pr�- ra da atualidade, resulta que ainda a Grã-Bretanha encara.
tam que durante os ataques efetuados ontem, contra a Ale- �Imos os meses n;aIs I iceis a

com otimismo as despesas que se apresentarão por ocasião da
manha, os aparelhos norte-americanos derrubaram 61 aviões g�erra para as força� armadas

grande invasão quando milhares de outros recursos terão de
alemães, perdendo apenas 33 máquinas. Dos raides da noite a.lladas {ue se en�on ramei p:a- ser jogados no �enário da guerra. O despreendimento com que
passad� �óJ?ente não regressaram às suas bases dois apare- tlca_men e, nas vesperas a 111-

os britânicos, se desfazem dos seus recursos será regiamente
lhos bntamcos. vasao.

compensado pela vitória final, que representará a restauração
da liberdade e da justiça, elementos que para a Inglaterra e

para os seus aliados vêm a ser uma das maiores conquistas dos
seus povos.

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

Rio, 24 (A. N.) Notícias

procedentes do sul do pais, in
formam que a cidade de Uru

guaiana resolveu conferir ao

ministro Apolônio Sales o título
de cidadão uruguaienense, em

reconhecimento dos serviços
prestados pelo titular da Agri
cultura àquele município.

Rio, 24 (A. N.) - O dr. Ro
berval Cordeiro de Farias, dire
tor do Serviço Nacional de Fis

calização do Exercício da Medi
cina, falando a um vespertino,
acaba de declarar, a respeito do
cogumelo asiático, que os resul
tados dos estudos realizados em

Manguinhos vieram encerrar

tôda celeuma em torno do as-
1"1. 9068 .sunto e demonstrar que o "hon-

go" não possue nenhuma capa
cidade terapuetica maravilhosa,
como se propalava. Adiantou,
como uma advertência ao pú
blico, que qualquer pessoa que

Rio, 24 (A. N.) - Começou a demolição do velho e tradi- desejar fazer uso do cogumelo,
cional Palácio da Prefeitura. Dentro de 4 meses, conforme con- antes de tudo deve consultar

tra�o,. não. have�'á ali mais pe.dra sôb.re pedra. �quele im.enso um médico. Frizou bem que só
palácio fOI vendido p�r 5.00 mil cruzeiros, _9.uer dizer. a flrI?a I permitirá sua venda, se apre
q�e ve�c.eu a.concorrencia para a demolíçâo, Nessa transaçao, sentado como levedo por labo
nao fOI incluída, entretanto, tudo quanto for de metal, em I ratoríos idôneos.
vista de que as leis de guerra proibem a venda de metais do _

govêrno a particulares. Toda a estrut�ra da Prefeitura é de I S::0mprar na CASA MISCE·
metal, o que representa uma verdadeira fortuna. LANEA é saber economizar.

o
II MAIS ANTIGO lHARIO OE SAN'I'.\ C;\'L\lU"'\\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLOR E5
--------------------------_._--

Ano XXIX I Florianópolis-Sábado, 25 de Março de 1944

Titulo honroso Não restará pe�ra sobre pedra

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

Desbaratando os nazistas Nenbuma
atrocidade •••

Em viagem de observacão
,

Moscou, 24 (U. P.) - As fôrças do marechal Zukov estão
abrindo caminho na direção de Kamenetz-Podolsk, importan
te cidade situada. na fronteira da Rússia com a Bucovina. Se
gundo despachos autorizados os soldados russos estão avan

çando na estrada entre Proskurov e Tarnopol, onde os nazis
tas estão sendo intensamente atacados por fôrças muito pode
Tosas. A emissora de Berlim adverte ser sumamente grave a si
tuação das fôrças nazistas nessa zona. Segundo o comunicado
do Alto Comando alemão, a Wehrmacht está empenhada em
tenaz luta defensiva contra fôrças soviéticas 'numericamente
superiores. Ao que parece, nessa região, as fôrças de von Man
llestein estão efetuando uma rápida retirada para escapar ao
movimento de flanqueio das tropas de Zukov. Outros despa
chos acrescentam que os russos já estão à cêrca de dezessete
quilômetros do rio Éug, tendo ultrapassado a localidade de
Riska-Vovka. Também na Bessarábia a acometida das fôrcas
do general Konev esta-se processando de forma rápida.

J

Moscou, 25 (U. P.) - Sólidas
colunas russas marcham do rio

Bug através do Dniester. O es

tado das forças germanos-ru
menas pode ser julgado pelo
simples fato: os rumenos, antes
da evacuação da Bessarábia,
obrigaram os habitantes da re

gião a assinar um certificado,
dizendo que os rumenos não co

meteram nenhuma atrocidade ...

Os habitantes da Bessarábia es

tão recebendo as tropas russas

com cânticos triunfais, além da
tradicional oferenda de sal e

pão. Os sinos das igrejas dobram
festivos.

Rio, 24 (A. N.) - Encontra-se aqui o parlamentar britâ
nico Leslie Burgin, que vem fazendo viagem de observação
através das Américas. Falando à imprensa, declarou: "Trago
uma mensagem da linha de frente, mensagem de trabalho,
perseverança e confiança na vitória e pretendo levar a? J?�u
país uma mensagem igual de seus aliados, neste hemIsferm.
Minha missão é sentir a temperatura nacional de cada povo".
Declarou-s entusiasmado com o Brasil, dizendo que pretendia
demorar-se o bastante entre nós, mas, acrescentou: "Isso en

tretanto já não será possivel. Veja pelos jornais que ChurchiU
fará doming"O importante declarações sôbre a abertura da se

gunda frente. Não poderei, assim, ficar por muito tempo, en
tre os brasileiros. Quero estar na Inglaterra para trabalhar o

máximo possível, juntamnte com todos os aliados, na execução
dessa grande tarefa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Sábado, 2S ele Marco Cle ':944
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As tendências democráticas da nova Itália

Trimestre

o ESTADO
Diário mos compreender o quanto

sílados, encarcerados e tortu- contribuiram essas demonstra
rados, ninguem pode saber. ções em massa para R nossa

Mas sabemos todos que eles vitória comum. Mas, no mo

demonstraram um espírito que lrnento presente, o que esses

fala alto pelo futuro da Itália loperários italianos nos mos

democrática. De ponto de vista traram foi que o Iascisrno, seja
Por John Grover imediato, a sua contribuição qual for disfarce com que �e

(Serviço telegrafico especial para a vitória aliada foi con- apresente, está de antemão
da Inter-Americana) siderável. Sem esses operários, condenado. Esses operários,
Washington - março o sistema de transportes no que entraram em greve afron-

<Inter-Americana) - Uma das norte da Itália ficará paralíza- tando os canhões fascistas (

principais batalhas recente- dos. Sem os produtos das cida- nazistas, demonstraram uma
mente travadas na Europa .. -- des industriais do norte, a efi- vontade democrática, um espí
batalha que na realidade ainda ciência das unidades comba- rito de coletividade, que aí ps

continua - não foi combatida tentes nazistas será considera- tá para que todos vejam a des-

I
pelos dois exércitos que se de- velmente menor. Essas enor- peito de tudo quando Musso
frontam no campo de luta. El2. mes greves terão facilmente de liní fez. Os ideais de Garibaldi

Anúnctos mediante eontráto travou-se no norte da Itália, fazer sentir os seus efeitos nas não foram esquecidos pelo po-
quando milhões de operários frentes de batalha de Cassino vo italiano. Nã'J será demasia
das industrias e dos serviços de e Anzio, pois equivaleram, na lIdO dizer, que, nas cidades in

transpor�e� abandonar9::'1 as realidade, a qualqU!3�' e�usa dustri.ais .do norte da Itália,. o

suas atividades e realizaram como uma penetraçào aliada povo italiano travou a maior
uma demonstração e� massa n.a retaguarda d�s l!nhas na-I de suas batalhas: e c�mbateu
contra a Alemanha nazista e o zístas. Quando 1111lhoe8 de ope-, a-pesar-da sua situação ter
regime néo-fascista est�b�leci- rá:'ios abandonaram suas i�-I rivelm��te desvantaj?s�. É. ês
do em nome de Mussoliní. As bncas, as terrovías e outros VI- se espírito dos operanos ita

informações sôbre êsse impor- tais centros de produção; lianos que os conduzirá à vitó
tante desenvolvimento da cam-I quando entram em greve nem ria, não sómente à vitória mi1i-

EDITAL panha da Itália - pois na rea- que seja apenas por :::l4 horas, tal', que sobreviverá lógica-
O Chefe do S. M. E., convi- lidade constitue nada menos as perdas da máquina de guer- mente através dos esforços de

da os senhores industriais esta- nada mais que uma parte da I ra nazista são torrnidávets. Não I seus amigos e aliados, ma à vi
belecidos nos sub distritos de luta para a libertação da Italia é preciso que os alemães sejam tória que lançará as bases do

Florianópolis, Saco dos Limões da dominação alemã nos expulsos da Itália DU Sf: fspe-I retorno da Itáli,a. ao lugar q_ue
e Trindade, que ainda não fi- chegam em conta-90tas, con- re o futuro desenvolvimento Imerece _n� Iamilia das naçoes
zeram o registro industrial, a Itr�ba�de�das at�aves da fron� da campanha para que possa- democratIcas.
comparecerem com urgência, teíra I�allano-sUlça. O fato

_

e

ao Serviço Municipal de Esta- que, nao obstante os alemae,s Irmandade do Senhor Jesus dostística no edifício da Prefeitu- terem censurado todas as notí-

ra Municipal.
'

c��s :prQ�edentes daquela re- P H -

t I d C lO

d dAvisa, outrossim, que a falta giao Italiana sob o sel} �un�ro- assos e OSpl a e art a e
ele registro implicará em mul- l�, a rev�lta. dos opera:lO::; íta
tas de Cr$ 200,00 (duzentos llan?s atingiu proporcoes de

cruzeiros) a Cr$ 20.000,00 masiado grandes pa�'a ser oc�l
(vinte mil cruzeiros), prevís- ta ao I?undo �xteno:·. Os c�l
tas no art. 70 do Decreto-Lei culos sobre o numero de grevis
nv 4.081, de 3 de fevereiro de tas que p_artriciparam dai> de-

1942, que instituiu o registo monstraçoes refe.reIE-se a um

industrial. total de 3 a 6 milhões. As pro-
No presente edital não estão prias

_
informações de fontes

compreendidas as industrias alemas re�onhecem que pe�o
moageira ou de produção Agrí- n:enos ,:?aIs de 200.000 ope�a
cola. nos estao em greve em OIto

Florianópolis 20 de março grandes cidades industriais: O

de 1944.' "New York Times", em edito-

Ivo Côrte rial ontem. publicado, declara
Chefe do S. M. E" em exer- que "como demonstração em

cício. massa, nada ocorreu na Euro-

pa ocupada que se possa com

Comprar na CASA MISCE· parar em escala com a greve
LÂNEA é saber economizar. dos operários italianos. É o clí

max de uma campanha de .sa

botagem, greves locais e guer
rilhas, que tem menos publi
cidade do que qualquer dos
movimentos de resistência da

Europa, em virtude de ser

maior o isolamento do norte
da Itália do mundo externo.
Mas é uma impressionante ver

dade, que os italianos, desar
mados como se encontram, sob
uma dupla escravidão, lutarão
com indomável coragem quan
do tiverem uma causa pela
qual lutar. Esses operários do
norte da Itália sabem que os

exércitos de seus aliados e ami
gos estão a centenas de milha
res de distância, e enfrentam
poderosas fôrças nazistas. Sa
bem que nenhum auxílio ime
diato lhes poderá ser levado.
Sabem também que estão sob
constante vigilância da Gesta
po e dos traidores guardas fas
cistas. Não obstante, esses ope
rários italianos fizeram uma

greve monstro. Realizaram de

monstrações em massa que, co
mo diz o "New York Times",
não encontram rival na histó
ria da Europa ocupada. Quan
tos desses operários foram tu-

Vespertino AS DEMONSTRAÇÕES EM
MASSA INDICAM QUE O

FASCISMO SEJA QUAL FOR
A SUA MASCARA ESTA DEFI
NITIVAMENTE CONDENADO
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CrI
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I
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Transladação e procissão do
Senhor Jesus dos Passos
De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e

Hospital, faço público que, sábado, 25 do corrente mês, ao

anoitecer, descerá da sua Capela, na Igreja do Menino Deus,
para a Catedral Metropolitana, a Veneranda Imagem do Se
nhor Jesús dos Passos, que regressará no dia seguinte, domin
.go, às 16,30 horas, em procissão solene.

Convido, por isso, os Irmãos e Irmãs a comparecerem a

esses atos, devendo apresentarem-se na Sacristia da mesma

Catedral afim de, revestidos, os Irmãos de balandráus e as

Irmãs com as respectivas fitas, acompanharem a referida pro-
cissão.

A Administração pede aos fiéis, que tenham de pagar
suas promessas que o façam com cera pura, porquanto, de pa-.
rafina não se fará uso nos altares.

Outrossim, faço público que, às S horas de domingo, será
rezada Missa em altar fronteiro à Veneranda Imagem, na Ca
tedral.

Previno aos Irmãos que, domingo, das 9 às 111/2 horas,
achar-me-eí com o Irmão Tesoureiro na Sacristia da Catedral
para o recebimento de anuidades.

Informo, ainda, que, na trasladação da Imagem do Senhor
Jesús dos Passos para a Catedral, as Irmãs receberão lanter-
nas.

Finalmente faço público que, no dia imediato ao da pro
cissão (segunda feira), será celebrada às 8 horas, no altar de
Nossa Senhora das Dores, na Igreja do Menino Deus, Missa em

ação de graças por todos os fiéis que compareceram às testí
vidades.

Consistório, 22 de março de 1944.
Júlio Pereira Vieira

Secretário

VENDEDORES E REPRESENTANTES
FÁBRICA DE FOLHINHAS, procura ativos nas

Capitais e Interior. - Dá adiantamento de
comissão. - Informações diretamente com (1

FÁBRICA - Caixa Postal, 4587 - S. Paulo.
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,

lhe. em o.mé.veJ gesto, QID ctllioe cio
,excelente a.peritlvo KNOT. lembre>
ee V. Si.&.. de acrescentar, ao�
cer a gentõi.leza:ESTEETAl1-
BEi'1 o I1EU APEOITIVO

I'I1ED/!ETtJ! FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

, 1bl1�."KN�T, Hoje e amanhã será iii sua preferida

j!
'1

(/1'1MODUro 0.4 KI10rSA./IIO••COI1.E SE6UllOS
�. ITAdAI •

Oroe.. nadonata " estran.geJras - Homeopattu - Perfumartaa -

Artigo. de borracha.
Garan_ a exata ohservAnda no recettuArlo m6dlco.

PREÇOS MÓDICOS.·
--

Dr. ALEXANDRE oE
MATTOS

CIRURGIÃO DENTISTA
Cons. Rua Nunes Machado
n. 7 -- (Edifício S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

Pianos de após
guerra
Washington, 23 (Por Ro-

bert Cordry da United Press,
especial para o "Estado")
-- O Senado norte-america-
no se prepara para dar os.

passos definitivos quanto à
posição dos Estados Unidos.
€111 relacão às fontes mun

diais de> petróleo e da avia

ção internacional, que con

sidera entre as questões fun
damentais para a formula

ção dos planos de após guer
ra. Em círculos congressis
tas, diz-se que os Estados.
Unidos devem insistir em

que nos acôrdos internacio
nais sejam observadas as

clausulas especiais a êsse·
respeito, as quais deverão
ter a categoria dos tratados.
requerendo a aprovação se

natorial. Espera-se que se

reuna esta semana o Comité
do Senado, a quem incumbe
deliberar sôbre os assuntos
do petróleo, sendo possível
que se tomem algumas de-'

terminações nesse sentido.
O senador .Brewster decla
rou que o Comité do Petró
leo deve primeiramente as

segurar se as fontes dos Es-'
tados Unidos estão tão pró-
ximas do esgotamento como'

o disseram alguns f'uneioná-:
rios autorizados e em segun
do lugar analisar as possi-
bilidades de transportar pe
tróleo de campos sstrangei-'
ros. Referindo-se diretamen
te ao oleoduto projetado na

Arábia, disse: "Deve-se fa
zer um pacto entre a Ingla
terra, Estados Unidos e Rús
sia, visando explorar as ja-'
zídàs petrolíferas do Médio
Oriénte". Acrescentou que
se os Estados Unidos pre-:
tendem participar na explo
ração do petróleo' no Médio
Oriente. devem estar pron
tos para proteger seus intc
resses de acôrdo com as ne

cessidades em questão.Quan
to à aviação internacional,..
o senador McCarran apre
sentou um projeto-lei para
a criação duma companhia
com o capital de um bilião
de dólares, a qual encampe
toda as linhas ínternacio
nais, dispondo que a chan
celaria negocie com os go
vernos estrangeiros licença
para aterrissagem, etc. A

crescentou que a competên
cia nesse terreno é adrnissi
vel entre as nações, mas não'
entre . companhias norte
americanas.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

para c.lfc
í

o.tes, que recebe dir<etamente das
dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

em Florianópolis, fILIAIS em Blumenau e Lo j es .

melhores fábricas. A Casa .,A CAPITAL" chama a atenção
visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aguavaem as "Doidelras" de Abvil
da�

Casas Pernarnbucanas
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do diasanto
Anunciação de Nossa Senhora
A Igreja comemora, hoje, o fato

mais importan te de toda a histó..l
ria. liembra-se da inefavel mise
ricórdia e bondade da 55. Trindade
que nos mandou o Redentor. Que
adiantava· nos termos nascido para
esta vida mortal, se, depois de al
guns anos de vegetar neste pla
neta, íamos passar uma eternidade
no inferno? E, sem que fosse dada
,satisfação congruente à Divindade
ultrajada pelos incontaveis pecados
dos míseros homens, estávamos
todos excluidos da felicidade eter
na, aspiração de todos os corações
humanos. Deus, entretanto, quer
a cooperação dos homens na obra
da salvação. E a primeira a coope
rar devia ser Maria Santíssima. De
seu consentimento dependeria a

nossa sorte. O Arcanjo lhe traz a

mensagem redentora. E, hesitando
Ela, por que não sabe corno se

casa a virgindade com a mater
nidade, esclarece o mensageiro:
será por obra do divino Espírito
Santo que Ela seda mãe; Jesús
-- tal deveria ser o nome do Fi
lho -- não teria outro pai senão o

Pai Celeste. Tranquilizada e, ao

mesmo tempo, como que esmagada
pela grandeza de sua dignidade,
Maria responde simplesmente; «(Eis
aquí a escrava do Senhor. Faça-se
em mim segundo a tua palavra».
E, no mesmo instante, «o Verbo se

fez carne» e começou a habitar
entre nós: o Filho de Deus, a se

gunda pessoa da SS. Trindade
assumiu a natureza humana para
nos salval.

19 distinta Classe MédicaANIVERSARlOS

'Vê passor na data de hoje o seu

" aniver�á!'io natalicio o sr. Irineu

.,Bornhausen, industrial no Itajoí.
..

Quando em Janeiro p. findo grassava nos Estados Unidos

da América e na Inglaterra a gripe e havendo indícios de que

esta epidemia viesse a propagar-se no nosso país, o Govêruo

num rasgo ele patriotismo e previdência que lhe é peculiar, apa
relhára-se sem demora para enfrentar todos os riscos que o

país pudesse correr. Assim tomou providências imediatas para

garantir ao mercado um stock amplo e suficiente de sulfanila

midas e seus derivados, substâncias estas de grande aplicação
terapêutica em complicações da gripe, além de em muitas ou

tras doenças, inclusive as de natureza venérea, e que no futu

ro só serão fornecidas mediante receita médica. Para incenti

var e facilitar a sua importação em maior escala, S. Excia. o

Presidente da República dignou-se baixar em 6 de Janeiro p.

findo o decreto-lei N. 6.172, segundo o qual as referidas subs

tâncias ficariam isentas dos respectivos direitos pelo prazo de

180 dias.

É evidente que uma medida de tal amplitude suscitasse a

mais vi va repercussão por entre a indústria farmacêutica, a

quem competia, em consequência, tomar uma resolução ade

quada e condígna. Nestas condições e possuidos do firme dese

jo de dar a melhor cooperação e colaboração ao Govêrno, mór
mente namomentosa quadra que atravessamos, vimos por êste

meio tornar público que houve a "PROnUTOS QUnIWOS
CIBA S. A.�' por bem minorar de

Faz anos hoje a exa. sro . Etel
,:vina Luz Mohr, residente em Curi

, tíbc.

Decorre amanhã o natalício da

gentil srita. Léa Cunha, filha do

sr. Euclides Cunha
•

Transcorre amanhã o aniversá

rio do sr. João Batista D'Alascio,'
",s6cio da firma Brando &, Cio. ,

.!lesta praça.

Completa hoje o seu 4' aniver

sário o inteligente garoto Juancito,
· filho do s r , cel. Gonzo Fernandez
e de sua esposa Florinda Gonzo.

I"IlZt'HI IlIHlS boje:
As sritas. Maria de Lourdes Brito

e Amazonina Gastão, residente em

· Joinville;
os srs. prof. João B. Bonassis,

"QUlrino Pereira Bento, capitão re

formado do Exército, Milton Ba
tista da Cunha, musico do 14' B.C.
-e Bento Augusto de Atoíde, func.

· público aposentado.

Iléa Lopes de Abreu

Trtmscorre tune o aniuersá-
· rio natalício da qraciosá meni

rna Léa Lopes de Abreu, encan
.. to do lar do sr. Antônio de

· Abreu e sua exma espôsa

.)

Sanlo de Domingo
S. Bráulio, Bispo

20·/.
o preço da sua sulfanilamida, que tem por base o sulfatiazol e

que é conhecida no Brasil sob o nome deFazem anos amanhã:
A sra. Maria Evangelista;
as sri tas. Adalr iYlartinelli, Zul

l. ma Guimarães. Araci Rosa e

.Sílvia Noronha;
os meninas Dulcinéia Silva e

.'Felisberta Táboas;
o jovem Brc:íulio Lima.

Filhos do século da técnica e da
ci.encia, costumamos considerar as

I épocas remotas em que a igreja.
conquistava os povos da Europa.
para Cristo como periodos privados
das manifestações da inteligência
humana. Entretanto, foram jUlita
mente 051 ministros da mesma

Igreja que puzeram os fundamen
tos sobre os quais se eleva a tão
decantada cultura. moderna. NOIf
séoulos 6', 7' e 8', p. ex .• abrigava
a. Espanha um grande número de
homens que cultivavam as ciências

e as letras. Um destes era S. Brdw
lia de Saragoça. Não sabemos quem
da na.sceu - naqueles tempos pou
co caso se fazia dos aniversários
de nascimento. Encontramo-lo.
primeiramente, como arcediago de
sua cidade pátria, onde seu irmão
era bispo. Falecendo este. em 631,
foi Bráulio eleito como sucessor.

Uma grande amizade ligava Bráu
lia a sto. Isidoro, arcebispo de S-e
vilha e um dos escritores mais
fecundos daqueles tempos. Deve
mos a S. Bráulio a primeira enci

clopédia; pois, foi por inst&ncias
clele que Sto. Isidoro concluiu o

seu compêndio das ciências. Nas

suas cartas deixou-nos Bráulio pre
CiOS1SSlm':lS informações sobre a.

Espanha sob o gOv'êrno dos visi

godos. Bráulio coroou uma vida
laboriosa com a morte dos justos
aos 26 de março de 651.

CIBAZOL
(tubos de 10 e 20 comprimidos)

Com os nossos votos de simpatia e aprêço

I.!iggenbach & Cia.Ernestol\'IISSAS

A familia José Maria da Luz,
'mandou rezar, hoje, às 7 horas na

.Igreja de São Francisco, missa em

intenção de todos os seus mem- .

-.bros já falecidos.
•

Na Igreja Grego-Ortodoxa de São
Nicolau, desta capital. foi celebra
da, hoje, missa, às 10 horas, se

''iuida de solene «TE-DEUM», em

·ação de graças pela passagem da

,maior data da nação helênica.

(Exclusivos representantes e depositários no
Estado·, de Santa Catarina),

Rua Francisco Tolentino, 5 - C. Postal 112 - Fpolis.
T I (gramas: RIGGENBACH I
e ti fone.l197

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

I
I
-

Nascimentos:
A exma. sra. Athena Bersou Pe-

reira, espôsa do sr. Antônio Perei
:ra, proprietário da «Casa Mace

dônia», deu à luz, na «Casa de
.Saúde S. Sebastião», um menino,
"que recebeu o nome Fernando
Augusto.

Participou espanhola Tem esperaRçada guerra
Washington, 24 (U. P.) -

Mais uma vez o secretário de
Estado declara não estar segu
ro de que as negociações 'de paz
entre a Finlândia e a Rússia
tenham terminado. Tenho a

esperança - repetiu Cordell
Hull - de que os finlandeses
acabam afastando-se da Ale-' • •

manha. Também falou aos jor- O ponto prinCipal
nalistas o assistente do secre- po�to .Alegre, 24 (A. �.) - Os

acadêmicos desta capital reu-

nír-se-ão na Faculdade de Di

reito, para discutir as questões
referentes à frequência às aulas

teóricas e à extinção do regime
de dependências. A opinião rei

nante é de que deverá ser dis

cutida a forma pela qual seja
solucionada a questão da fre

quência dos estudantes que tra

balham, sendo êsse um dos pon
tos principais dos debates.

Salvador, 24 (A. N.) - Encontram-se nesta capital em mis
são da RAF, procedentes de Belém, os ases britânicos major
Dahl Harold Edward, capitão Young e o tenente Holway. O

major Edward, que participou na guerra da Espanha em 1937,
quando escapou milagrosamente de ser fusilado pelos falan

gistasl escreveu um livro sôbre suas aventuras ali, as quais fo
ram revividas na tela por Ray Milland e Claudette Colbert no
filme "Levanta-te meu amor" .

Horário das Santas MisSâS
para Domingo

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
· Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa; às
7,30 horas.

. lgreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
Hospital de Caridade: 6 e 8 horas.
Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião; 6,30 horas.
Igreja de Sta. Terezinha' 8 horas.
,.Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio; 5, 6, 7,30 (só alunos), 8,30

· horas.
Capela de S. Luiz: 6,30 e 8 horas
Capela do Abrigo de Meno.res: 7
horas (todos os dias l.

,

Trindade: Matriz: 8 horas.
�Tdndaa'e: Chácara dos Padres; 8

horas.
, João Pessoa (Estreito): 7,30 horas.
,São José: 7,30 e 9.30 horas.
· Coqueiros: 9,30 horas; dia seguinte:

7 horas.

"._.._......._......
__,. ._...__............-._..........._-.-.-_...-_w_-.-_-.-_-...._.._-_-.-_-_-... ....._._._._._._._

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
Curso de Lingua Inglesa

De ordem do senhor presidente, faço público que
estará aberta, no período de 23 a 30 do corrente, na

sede social dêste Instituto, na rua Artista Bittencourt
ri .? 2, ,a matrícula no Curso de Lingua Inglesa, cujas
aulas terão início a 3 do mês de abril próximo.

ALTINO FLORES, Secretário.

tário, sr. Adolfo Aberle, opi
nando que a política de boa vi
zinhança deve estender-se a.

todo mundo como fator essen

cial para a reorganização uni
versal. Disse ainda que os in
terêsses econômicos norte-ame
ricanos concorrerão de modo vi
tal para o bem estar dos povos
onde sua colaboração fosse util
para todos.Contramestres e operários de fiação

DR. GUERREIRO nA FONSECA
MÉDICO

Clinica de Adultos e Crianças
Doencas da Péle - Doencas Venéreas

CONSULTÓRIO - Rua Felipe Schmidt 34
HORÁRIO - Das 2 às 5 horas

Às 2as. e 6as. feiras em Palhoça, das 2 às 5 horas

Importante fiação de algodão de S. Paulo
(Capital) procura contramestres e operários
para seções de fiandeiras e retorcedeiras.

Cartas para Snr. Carlos, Caixa
Postal, 3452 -- S. Paulo.

·

Típugraíía Brasil
Precisa-se de um oficial

compositor para trabalhos
-cnmercíaís. logar efetivo.

--------------------------------------------------------�
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o ESTADO Esportivo
Segue hoje a embaixada avaiana
Uma partida em Blumenau e outra

nó Rio do Sul

Em onibus especial segue, "teams" atuarão com a seguin
hoje, com destino a Blumenau, te constituição: AHlí: Adolfí
a embaixada do Avaí, que ama-] nho, Diamantino e Fatéco; AI
nhã enfrentará o possante es-I elo Nunes, Galeguinho e Choco

quadrão elo Blumenauense, late; Felipinho, Nlzeta, Bráu

campeão do Vale elo Itajaí. lio, Tião e Saul. S. O. Blurue-
O segundo compromisso da nauense e Waldir, Artur e A1'8-

série "melhor de três" entre cio; Piska, Hein e Carlinhos;
os dois adversários é aguarda- Botelho, Paulinho, Bóde, Hélio
do com grande entusiasmo pe- e Abreu.
los aficcionados do esporte-rei Após 'esse encontro o Avaí
em Blumenau. rumará para Rio do Sul onde,

O esquadrão blumenauense terça-feira à tarde, enfrentará
está otimamente preparado e o "team

'

do Concórdia.

espera vingar-se do revés so- É bem provável que o sr.

frido no 1° encontro. I Carlos C. Ramos (Leléco)
P r o va v e l m e n t e os dois bitre os elois é\lcontros.

Combinado Fla-Flu 2 x Cotintians 2
Na Capital da República rea- Plamengo-Plumínense e Juran

lizou-se, ante-ontem, o encon-: dir, Norival e Renganeschi;
tro entre o Combinado Fla- i Afonsinho, Rui (Spineli) e Bi
mengo-Fluminense e o Corin- gode, (Vicentino); Adilson, Zi
tians, terminando com um hon- zinho) Pirilo e Perácio e Vevé
roso empate de 2x2. (Jarbas). ,-

Os dois quadros jogaram as

sim constituidos: Corintians:
Biuo, Domingos e Beglíomlni ;
General, Brandão e Dino; Wal

ter, Servilho, Milaní, Nandi
nho (Vino) e Agostinho. Cornb.

Os tentos do Corintians fo
ram conquistados por Milaní e

Servilho e os do Combinado
Fla-Flu por Perácio, sendo 1
de penalti.

Será amanhã o torneio I Anibal Teijada
(cinitium» carioca foi premiado
Rio, 25 -- Para amanhã os Montevidéu, 24 -- Encontra-

jogos que formam o esquema se nesta capital o sr. Manuel
do Torneio Initium de Profis- Caballero, membro ela Confede
sionais, no estádio vascaino, ração Brasileira de Desportos."
tem a seguinte ordem devendo o qual é portador de artísticas
ser iniciado à 1,15 da tarde, medalhas que serão entregues;
sob o controle geral dos srs. em nome da Confederação Bra
Carlos Peixoto, Domingos sileira de Desportos, aos juizes
Dangelo e Luiz Vinhais: 1° - uruguaios de football, srs. Ge
Madureira x Bonsucesso; 2° - naro Cirilo e Anibal Tejac1a,
Botafogo x Canto do Rio; 3° - por sua atuação nas provas fi-IVasco da Gama x Canto do Rio; nais do Campeonato Brasilei-
4° - São Cristovão x Améri- 1'0.

ca; 5° - Fluminense x Vence
dor do 1° jogo; 6° - Flamengo
x Vencedor do 2° jogo; 7° -

Vencedores do 3° e 5° jogos; 8°
- Vencedores do 4° e 6° jogos;
e 9° (final) Vencedores do 7')
e 8° jogos. Esta partida terá a

duração de 1 hora, com um in
tervalo de 10 minutos.

o Paute Ramos
treinará amanhã

o Avaí treinou
ante-ontem
Preparando-se para enfren

tar o Blumenauense e o Con
córdia, o Avaí levou a efeito,
ante-ontem, um rigoroso traiu
ning" que muito agradou à di
reção técnica.

-

Transferência de
FranquitoA-fim-de preparar o seu es-

quadrão para os embates da Rio, 24 - O Botafogo solici-

temporada amadorista de 44,
tou a C. B. D. por intermédio

que t
,. , .

brfl P
da F. M. F., a transferência do

L era InICIO en1 a rI , o au-. .

la Ra E C 1
'

feit Jogador F'ranquíto, da Federa-
m_?s .

:
evara a e .eI o, ção Gaucha.

amanha, um rigoroso ensaio de
_

COnjUl�:o. _ r • QUARTO Moço, solteiro.
1;- dn eçao técnica do cam- precisa alugar

�)eao d� �madores, por nosso um quarto, sem pensão, nas
intermédio, pede o compareci- proximidades do centro da
mento de todos os seus jogado- cidade.
res, às 8 horas, no local do cos- Ofertas a J. M.. nesta
tume. Redação. 5 v. alt . 4

....................................................ea ..

I REPRESENTANTES -- INSPETORES E A'GENTES LOCAIS I(NA CAPITAL E CIDADES DO INTERIOR)
Grande Cio. precisa de pessôas de ambos os sexos, em qualquer cidade

do país. podendo os interessados ganhar de 400 a 1 000 cruzeiros mensais.

I
Concedemos exclusividade. Diversas representações. Trabalho ÍacIJ. Escreva

Iao prof. José - R. Abolição, 349. S. Paulo. Si quizer ter uma b ô

c renda

-..
rnensal, experimente. Si V. S. já tem outra representação, poderá, t?mbem

nos representar, pois o trabalho depende de p0UCOS heros d i ci r io s.

�dWII2iiliSb!55iW'3auM8\OíW'Gi..iQlEii=-AMíbMiNl!tt;..!!i?MAi� - nz��PPti1Dii3tAiiÇflI.iik!Jl"b.J.I

'u�r �m � '�rt�
fi abertura da «ft Crediária

P.ARA-TODOS»

Ta,.n,�pol sob a pres
�,ão de Zhukov

a1'-1
I

l�--------�-------------
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CARTAZES

que oferecerá ao drst.nto

Florienópolis um variado

de novidades em:

púbhc o
estoque

de

Moscou, 23 (U. P.) --- Os

Tecidos, Tapetes e Roupas Feitas
(Confecções de luxo)

cav.alhelrc s e

para senhoras,

russos avançam para o Prut,
esperando atingi-lo em breve.
Estão apenas a 32 quilômetros.
A tomada de Tarnopol é consi
derada iminente; o marechal
Zhukov, está ameaçando '-.I_

praça pelo noroeste. Os russos

se internaram 35 quilômetros
na Bessarabia, partindo do
Dniester. Os nazis em retira
da Ilcaram divididos em conse

quência da quéda da ferrovia
Balti-Cernauti.
,..."....,...._,_..,.._w __ .,...".""...w."..,.._ ...... _,..�

Companhia 1'elefÔnita
Catarinense

Acham-se à disposição dos
Srs. ACionistas desta Compa
nhia, em sua séde à Praça 15
de Novembro, n. 8 os docu

mentos de que trata o Ar t ,

99 do :Decreto-lei n" 2627 de

26 de setembro de 1940-

Florianópolis, 23 de março
de 1944.

Cf iançes,

A DIRETORIA
3 v,

em

ctao de Jornalistas Profissio
nais do Rio de Janeiro, assim
constituida: Presidente, André
Carrazoni; vice, Alberto Porta
da Silveira; 1° secretário, Álva
ro Pinto da Silva; 2° dito, Se
bastião Isaías; tesoureiro, Au
gusto Freitas Lopes Gonçalves;
procurador, Luiz Ferreira

Guimarães; bibliotecário, João
de Sousa Melo Júnior. São su

plentes da diretoria; Maurício

Campos de Medeiros, Gastão
de Carvalho, Francisco Sales,
Mário Carvalho da Silva, B.

Ferreira de Sarandí Raposo>
Edgard Carvalho e Hermínio
Cardoso da Silva. Pertencem
ao Conselho Fiscal os srs. João
Guedes de Melo, José Barros

dos Santos e Jaime Barros Go
mes. Como suplentes do Conse
lho Fiscal figuram os nomes

dos srs. Domingos Sérvulo Pe

reira Dias e José Augusto Ta-

.vares de Lira, dependendo a

convocacão do suplente Geral
do de Freitas, da apresentacão
do comprovante exigido pelo
item da alínea B 20, da porta
ria ministerial n. 338, de � de

julho de 1940.
,.._......,..-���

r

TOMEM NOTA: Hav�rá uma secção
especial para «Roupas sob medida».

em

Rua Deodoto. 33

Esq. Geronimô Coelho

DO DIA
HOJE

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

SASADO HOJE

ALVARO RAMOS

(lHE

CIRURG IÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

",_,._........._"., -_._- ..,_- ._-_. --------....._...-_---
- -

LIVROS
USADOS

Comoro e Venl'q
Literatu·ra, Ped aaogia , Psico

logra, Maternátrca . Dtr e i to . En

genharia, Medicine. Topografia,
Cmemat ogr afia, E' etri cidade.
Rádio. Navegação Mar ítirna e

Aérea, Geodésia, F'is ica , Quí
mica, Mecânica, Carpintaria.
etc. etc.

O.L.ROSA

Grandioso
A's 4.30 e 7,30 horas

Programa. - Umél hixtór i a de amor admirável!

Febré da Ribalta

4 v. 3'

com Allan Mt'wbróy
II - UMPHEREY BOCCARTT e SILVIA SIDNEY

A tragédia do circo
Um drama espe tacul ar repleto de ac ãr !

No -Programa:
COMPLEMENTO _f\IACIONAL (DFB Nat.)

Preços: 2,00 (Único) Geral 1,00 "Imp. até 10 anos"

(lHE «IMPERIAL)}
A's 7,30 horas:

A melhor «bola» da dupla n? 1 do cinema!
STAN LAUREL (o magro) OLIVER HARDY (o gordc)

Ladrão que rouba ladrão
(Grande metragem)

90 minutos de gargalhadas.
No Programa:

1) - COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
2) - A CIENCIA POPULAR N. 3 (Short Colorido)
3) - A VOZ DO MUNDO (Atualidades).

Preços: 3,00, - Estudante 2,00 Livre de Censura

AMANHÃ - SIMULTANEAMENTE
ODEON 4,30, 6,30 e 8,30 horas IMPERIAL 7,31) horas
O film que faz o espectador continuar rindo 48 horas depois

de sair do cinema'!

A seducão de Marrocos
. ,

com Dorothy Lamour, Bob Kope, Bing Crosby e Dona Drake.

s. B. Caixa dos Empregados no Comércio
Fundada em 25 de março de 1886
Assembléia Geral Ordinária

De ordem do sr , Presidente, convido os s r-s , associados desta
Caixa, para Assembléia Geral Ordinária que se realizará, sábado, 25
do corrente, às 15 horas, em nossa séde social, a-rim-de ser dada a

posse da Diretoria e Cómissão de Sindicância, que dirigirão os des
tinos desta sociedade no periodo da. 25-3-44 a 25-3-45.

Florianópolis, 22 de março de 1944.
ANTENOR BORGES, i: Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO a situação interna da Alemanha
Por GENEVIEVE TABOUIS carne e de manteiga se estra-
Do B. N. S. especial para gam", dizem êsses jornais, ao

"O Estado" mesmo tempo em que anun-

LONDRES - À medida que ciam que centenas de milhares
as divisões russas aproximam- de alemães aproveítam os bom
se dos paises bálticos, inúme- bardeios aéreos para reclamar
ros cidadãos estonianos fogem nova emissão de cartões de ra

para a Finlândia, descrevendo cionamento, afirmando que os

a situação catastrófica que rei- seus foram perdidos por oca-

I Diplomado pela r·'aculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Brasrl ) na na Estônia, principalmente sião dos ataques da aviação
.1';X·Illlerno 00 Serviço de Cürnca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do em Reval. O operário que me- aliada.

lhor remuneração recebe, ga- Êsse comércio de cartões de
nha 110 marcos por mês, o que racionamento, no mercado ne

chega apenas para adquirir um gro, assumiu tais proporções,
quilo de manteiga no mercado que Himmler, para reprími-Io
negro. Os alemães açambarcam estabeleceu. a pena de morte.
todos os viveres e a população Em Stettin foi condenado à
morre de inanicão. O chefe da penalidade máxima o funcio
administracão

J

nazista acaba nário público Max Boortz, que
de anunciar que os alemães te- desviou vários cartões de ali
charam, na Lituânia, 15.000 mentação; em Leipzig, Johana
casas de negócios, das 23.000 Flock e Joseph Novezny tive-IMunicipal e Hospital que existiam antes. Das 17.000 ram a mesma sorte, por terem
fábricas, 14.000 também foram adquirido milhares de cartões
fechadas. Parece que, pela prí- vendidos por funcionários da
meira vez, os nazistas estão cidade de Halle, e em Mu
diante de uma verdadeira cri- lheim, no Ducado de Baden, os

se de alimentação devido à tal- jornais anunciam a decapita
ta de batatas e ao fáto de ter ção do tipografo Max Stark,
a Secretaria de Estado da Ali- pelo ·mesmo motivo. Entre as

. l\mDlCO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde mentacão dr. Backe distribui- últimas iniciativas de Himm-

\.:_&���çt� s��tsELERAIJ���J�A-v�K��ta�� �RuOi��fX!ii�E�fs i do grin.d� _parte da� reservas, ler, a que mais impressão cau-

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Sclunidt, 46 na convicçao de que os centros sou, foi a seguinte: O Serviço
IlES.: R. Ma'rechal Guilherme, 33 - FONE 1648 produtores ucrânianos perma- Oficial de Garantias Sociais, de

·----C-r.tNICA DE OLHOS _ OUVIDOS - NARIZ _ GARGANTA neceriam em poder dos ale, .Berlim, publicou ha algumas

'i.·lIfJ. SAVAS LACERDA
mães. Da leitura dos' órgãos da I

semanas, um relatório sensa-
'W' OR. imprensa germânica verifica- cional sôbre a baixa da produ-
L il:lNnterno· de Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estagiário dos Ser..-lços se que em nenhuma parte do ção no Reich, demonstrando

� _
·(ju dr. Gabriel de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) país a população recebe as 7 li- que em 1943, a produção

dimi-I
'1'(IJl)!lY1oma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia) bras e meia de batatas que lhe nuiu de 24 1/2 por cento, em

'·'Clieie dó &>nh.:o de Oftalmologia do Depactatuento de Saúde e BospllllJ de Caridade

'e�:N<S(JI/l'tnIIO: Rua Felipe Scbmrdt, 8. Fone. 1.25!1 - CONSUJ/I'AS: nas 2,30 toram prometidas por semana. I consequência de enfermidades
'·.às·.(j,'·bore&,da tarde - RESID�'NCIA: R. Çon�elheÍl'o Mafra. 77 - FI,ORIANóPOLIS. Apesar da cidade de Francfort

,alegadaS pelos operários, O dr'l._ ter prioridade sôbre as demais, Carl Brandt, Comissário do
,$1mrmO DE .D1AGNOS}1lC0IOR, ROLDÃO CONSONJ !10 qtI� s� !,yt_ere ao abasteci- IReich para a Higiene, demitiu .'

'·CUNICa ._''''....
-

� -_-:.
-

-_-o: -:.:_.. - -.�- ,.,

mente, hão distribue sínão 6Iimediatament·� todos os íun--

O'R DJALMA \{Mico - Círurgíão - Parteiro
Fcrmado pela Fa{!uldade de Medicina Iibras, enquanto que em outras cionários da secção de estatís-

•
la Universidade de Sâo Paulo, onde foi I lid d f

.

t
-

tí d S· P di a

íMOELLMANN Asststente por vários anos do Serwíço oca 1 a es o ornecimen o nao ica esses erviços, e e u

:;irúrgico do Prof. Alípio Correia Neto vai além de 5 e mesmo de 3 li- Himmler a supressão de 12 das
, (Primetr a Cadeira de Clínica Cirúrgica). . ... .

t 'd' d"JFermado pela Universidade de Gimebnl Com prá uca na cllnica ginecológica do bras por habitante. Essa CrIse pnncIpaIs revIs as me Icas o

Com prática nos hospítaís europeus Prof. sus O. Matos. Assistente do serviço de batatas é muito grave por- país, porque haviam publicado
. "!·ln· édl

.

g I pediatria doen-
le partos do Prof. Domingos DeJascio no

'f f 'd H' I'<.- ica m ca em era, , 'Hospital Leão XIII". que êsse artigo constitue a as CI ras orneci as. imm er
, eas do sistema nervoso, aparelho genlta- Cl ru rg íão do estômago e vias biliares, principal alimentação dos ale- imediatamente mandou pro i-urinário do homem e da mulher m test.inos delgado e grosso. tíroíde, rIns,
! &8HI�te , Técnico: DR. PAULO TAVARIilS P,��r;:stae eht���aDo����oc�!e'se�g���:le� mães, e até há pouco tempo, bir a circulação de qualquer

Curso de Radíologla Cllnica com o dr.i partos.
.

era utilizado para a engorda publicação sôbre estatísticas.
!"M.anoel de Abreu Campanarto (SIlO pau-: Consultas. Das 9 à.s 12 horas nu de suinos, que, devida escassês Tudo isso, porém, não impe
,1o,). Especlaltzado em Higiene e Sal1de Casa de Saúde São Sebastião. do prodúto, foram, enviados de que os diplomatas hitleristas
';Pública. pela Universidade do Rio de Ja· Opera na Casa de SaÓd ..
-netro, - Gabinete de Raio X - Electra- São Sebastião em massa, para os matadouros. conservem sua presença de es-

,·earG!iografia cUnlca - Metabolismo ba- Todos os jornais da Alemanha pírito para arquitetar díària-
·-sal - Sondagem Duodenal - Gabinete Dr LAURO D .URA ocidental confessam que os dâ- mente novas combinações po-
·de fisioterapia - Laboratório de mícros- - 11 nos terríveis sofridos pela ca- líticas, verdadeiramente ma-
copia e análise cüníca, - Rua Fernando , .

('Machado, 8. Fone 1.195. _ FIQrlanópolls, I�specialista em Doenças de Senho- pital do Reich e por muitas ou- quiavelicas, visando atingir a
ras - Vias Ur-ínárlas. tras cidades importantes, trou- finalidade que para a Alema-
Curso de especialização ele Glneco- xeram consequências desastre- nha, constitue atualmente a

log ia (doenças de Senhoras) com o
b teci t "A

"

táb d 1
-

... -=
Professor Moraes de Barros, da Fa. sas para o a as ecimen o. sI umca a oa e sa vaçao: a paz 1-
cu ldad e de Medicina de São Paulo. câmaras frigorificas não fun-. negociada com qualquer dos
Tratamento especía lízado, médico e cionam mais e consequente-II paises aliados .

círúrg-ro, das afecções do aparêlho mente enormes quantidades de, __.

ge n it a l feminino (Utero; ováríos.
_

i.r-om pas, etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todo� os dis·
túrbios da menstruação e da esterili
dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e c1"fnlica, enl 3Jlnbos os

sexos, por processos moder'l1os sob
contrõle endoscópico - Uretl'oscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

coc·mULTAS: - Das 10,30 às 12

Sob as
Trevas de
Paris

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso :" Aoerreieoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
';O;'SlJLTAS - I'ela manhã: dl.al·lameute das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aoS

.>àhallu�. das 16.:10 àN II! horas - CONSULTORIO: Rua João Pinto a, 7. sobrado -

'1"1""" 1.4(; 1 - Ke>tldêncla: Rua Presidente Continho, �3.
História de duas mulheres em luta
com a Gestapo e do comovente
heroísmo de milhões de pessoas
das classes populares francesas.
Leia, no número de SZLEÇÕES de
fevereiro. E, mais:
Herdeiro presuntivo de
Churchill. Mussolini chamou-lhe
um dia <·<0 bôbo mais bem vestido
da Europa»; mas Anthony Edcn
se acha agora em linha para ser

o próximo Primeiro Ministro da
Ingla terra. . . Pág. 65.

A maior falcatrua da His
tória. Lições da última guerra
mundial que são sérias advertén
cias para hoje... Pág. 72.

Cinqüenta anos sem uma só
greve. O que uma grande COJ11-

panhia arner ica na te-m conseguido
"por se preocupar com os homens
das suas oficir,as»... Pág. 76.

Quem foi afinal que sal
vou? Uma mulher e um menino
abandonados num bote ao sabor
das ondas... Pág. 79.

Não deixe de ler êstes e outros
23 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para FEVEREIRO

Acaba de sair SEL'êÇo�'
• . hrLTlC""s

{ Agora cr.$3.oo
; i1ili#/I _

Representante Gero{.1w J:ra.'lil:

FEUNANDO CHlNAGLIA
Rua do R08ririo, .55-A - i.O It.rIdar - Rio

MARIO WENDHAUSEN

uepartamento de Saúde
CLI:\ICA lUÉlJlCA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSUL1'ORIO

_".'1> IU;SIIH:;:\C1A: Rua Fettpe Schmldt n. 38 - 'Lei, 812. CONSUL1'AS - nas 16 às 18.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

I:';SI)ecialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CO,"iSlJ1.TAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, rias 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

.nn. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
·Beniços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.405

Consultas das 10 à� 12 e das 14 às 15 horas
HESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5, Fone 7!i3

DR'. BIASE FARACO

S a nu uenal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETC!,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido,. Oepluperadol,
E'90tldo" Anêmlcol, Mãe,
que crilm Migrai, Crilnçl'
uquílicl" receberão a toni-
ficI,ão gerei do o.g.nhmo

co,," o

Sa ngue n 01

/'

LI�. D.N,S.P. rr '99, da 1921
;HELENA eRAVES SOUSA

IilNFIilR.MIilIRA OBSTlIITRICA
(Parteira) MACHADO & CJA...DIplomada pela MateMlldade

de FlorianópoJJe Agências e Representações em Geral
Matriz: Florian6polis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: CI'esciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipio.

do Estado

'!I.ten4.. chamados a Q_aJQ."

BAR E IRMIZEM
hora

f"raça da Bandeira, IS - IOb.

(AntlltO Larlto lS de lIaJo) OHlfNT(DR. AURELIO ROTOLO
. Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS· X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
-denais. câncer do estômago, afe

�ões das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Onclas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deocloro, :�

esquina Felipe Schmidlt
Das !I às 12 hrs., e dHS 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

Me reles, 11Rua V.

PETISCOS - Roll-mopa - Herrings - Pickles - Cama·
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

II
horas e das 2 às 5.

LYRI, BORGES & CIA.Consultório - Rua Tiradentes 14.
Fone: 1.663.

Residência
(Sobrado).

- Rua Tiradentes 7

Reconstruções, pinturas, reformas
Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prestações módicas, e vera como é
facil transformar seu prédio velho em uma cons

trução moderna, mediante uma entrada pequena.
Compra, venda e administração de imóveis.

Rua Felipe Schmidt na 44 - FLORIANOPOLIS I--._--�
---------------------------

SE�fJAS

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica

I a cargo do Prof. Castro Araujo
I do Rio de Janeiro.

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

V i as urinárias - ODeracões
OR REM IG IO Consult: Vitor Meireles, 28.

•

Atende diariamente às 11.30 hs. e.

à tarde. das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067.
CLíNICA MÉDICA

Moléstias Internas. d .. Senhoras .. Cri·
, -anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

"Il'eupe Schmldt - Edifício Amélia Neto.

'Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDltNCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

DR. SAULO RAMOS
Ii]speclaliRIJI em moléstias de senho'la8 -

.

Partos.
---------------- ALTA CIRURGIA ABDOMINIiL: e.tõ-

padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores

dãs. pOíScro encoTi nosa08 dA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

mago, vesícula, útero, ovários. apêndice.
tumores. etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 PERL'IEO - Bérnla8, hldroceJe. V&

rlco>�ele. Tratament.o sem dor e operação
de lfemorroides e varizes - Fracturas:

aparelhos <Ie J1;êsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça pfll'elra e Oliveira, 10. Fone, 1.009.

Horárlo: DIl8 14 às 16 horas, diariamente.

Clrnrgta .. Ortopedia. Cllnlca e Clrurltla
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riampntp rl"< 1.'; �, 17 hor"o. RE�TDltN·

elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Solenidade da Festa do Senhor dos Passos Defesa passiva anti-aérea
nF;('IUD'1'O-J,JDI K. 4.098, DJD () DE FE- gulamentares, à execuçrlO das medidas-

VEI':J1JIUO DJ:;j :1942 ete proteção previstas no art ígo.
Def'íue, COlHO encar-gos necessa- Al'L. 40 _ Os jornais. l'€\'lstas_ou pu-

rios ü defesa da Pátl'Ía. os servi- blíoar-óes de qualquer natureza, sao obr�
,O� de defesa passiva anti-a{r'ea. gados, a inserir. g ra tuitamen te. (.'�)nlUnl

O Pi'esiclen te da Repú bl ica, usando da cados do Ministério ela Aaronau ur-a. ou

a tribuicão que lhe cOllfere o artigo 180, de seus inspetoees _ou delega:los. ('���'es�ela Coristituicâo. decreta: ponclenelo " dimensao de 1/10 c!e pag ina:
Art. 10 - O servíço de defesa pass íva os diários, duas vezes por mos: os se

anti-aérea é encargo necessário à defesa manáilos. seis vezes por ano, e os n1el�
da Pá trla. que deve ser curnprído em sários duas vezes por ano; os que se e�h
todo o terr-i tório nacional na ror-ma e tare!ll em prazo superior a u�n 111es,: a ]11-

sob as cenas com inadas nesta Jei. serír U111a vez por ano, �n1 d imensüo que
A êle- estão sujeitos brasileiros e es- cOlTesponela a uma pagma.

" . _

uange iros, reslden tes ou em tiânsito no Art., 50 _ As estaç'ães de ra,l'lO-clJ rl�sao
país, ele ambos os sexos, maior-es ele lü

e U� empresas ele .exi?ir.'ão ele fJ,lmeS (':ne
a110;-;, quaisquer que sejam suas con v iu- mat.ográí'ícos são obrigudos a .dryulgaJ ou

ções r'el igíosas filosõficas ou polílicas, exir»r. gl'atuitament.e,. comulllcacl0S_ do
e, bem assim, as pessoas jurídicas de c1i- Mlnistl't'jo ela Aeronauuca. ou de seus

ie ito pú bl ico e ele clireito príva do. inspctores ou delegaelos, duas vezes por
� 1° - A incapacidade para desernpe mês, deseje que não ultrapassem cl� cm

nho dos: serviços de defesa passiva é re- co minutos ela irradiação ?l� oxib icão.
Ia Li VéI. ils runcõos e deverá sei' compro- AI't, ()O _ As ordens rellg-;osasi C'onve_n-
varla sempre que houver convocação, tos ou sem in á

r io s fka!,l ?b,rIgados a ext::-
� 2° - Pelas inf'iacõcs cornet ídas pelos CU tal'. para proteção mdlVldual ,e c:oletl

menores de 1 () anos. ou incapazes, l'C:S- va tõrlas as medidas de defesa passlva.
.

porulern 0,"; pa is, lutares ou curadores, Al't. 70 _ A União, os Estados e 05

ou na falta clêsle�, quem os tiver sob -�Vtunicípio:::: e o Distrito Federal dev�nl
sua guarda. �'onstrllÍr para proteção ela popula(;t::.o,
Art. 2° - São encargos ou servicos de abrigos (,'ontl'a expl9sivos e gas:s, ,dcntr�defesa pa.ssh'ê:I em tempo de paz ou de dos prazos e de acôrrlo com. �s }�,stru.

guerra: cões que forem dadas pelo M1l11StCI]0 ela
1 - na ru todos os habitantes na f01: Àel�onáLltil'a, e, bem assim, a, ad9u,lr:ll'. �

ma elas prescricôes iegulamen tares: mater ia l ele proteção ele seus funclOnarlos
a) receber Inst.r'uçâo sô bre o serviço ou cnlpregaclos, 1

e o uso de máscaras: § 1 ° _ Nos setores onde as Obl:8S (:,eb) possuir O� meios de defesa índ i- defesa passiva foren1 cpnslcleraçlos ue UI-

vidual; gência, a União poderu sxecu tá-Ias e c'"!-
c) 1:8colhe1'·se ao abrigo; brar o seu custo dos Estados e MUll1Cl-
cI) interdição de ir e vir; pios diretamente interessados,

. ..

e) suícttar-se às ordens prescritas §
,

20 _ As
..
elnprêsa� ('�n('essl.?!1,�t�'lõlSpuru dispersão; de serviços públlcos, alen�_, das Obl,�o�(�e�f) atender ao alarme; constantes dêste ar-tigo, Ficam obr .g}dd�.

g) extinguir as luzes: jndependentelnenl� de i�l�er:lza:.aOl �11) pro ibição de acionai' ou PÔl' em exe('uC'ão de medidas de ::;eolUan(3 gc
movírnoruo veículo de qualquer uatureza. 1'a1.

'

,IT - pa ra os homens de 16 a 21 e de Art. SO _ Os servlÇ"os. _Públ]('os ?a
45 a HO anos de idaele. os de 21 a 4,) anos União, dos Estados e MU11lCl_P10S, ': ..

D1S:
não cun"ocados pelos e.:on1andos nlilita- trito F'-ecleral, que possan: lntel e:-.�clr a

l'e� e tls mulheres ele 16 a 40 anos, cle- clefe,a passiva. com relac;ao.ao seu apa-

3�mvenl1at·., d,e (l('ôrdo �om _as suas 2pti l'elhalnento e Ílll:cionan1ento" c1.e\'�I�l 01:-clo€s e ('a[Ja(,l�la(le, as funç?€s _

que lbc� Sel'V<:11' as presc.:nç'Oes do .l\11n(ster 10 da
f01'en1 det�l'nllnuc1as pelos o�'g_aos exceu-, Acrollúultca, .tOl'e� 11n fOl'I11êl da� pl'escnçoes l'egula- Arl 00 _ DU1"ante o prazo, ele �..on,v�-
lnentare,__ , (_�orno s�jélln: t'a 'fio' pr.!l'a pl'estaçúo de servlt:o ]nd1\r�-a) dar ln,:;tru<:'ao sobre os serviços; c1u�l (le defesa passiva: em te,rn�o. d,e P�Z,h) proteç';_,80 (�on�i'a g?ses: os elnpJ'(�gadores, pes,soas Jt1�l(l1ci1S;. d:C) j'cn_1üç'o.o ele lnLoxJC:.ldos; �lil'eltu público ou pnvado, �ao '" o,br 19ad) (_:!n!C'r'Tllugem; :} , '1 lJagul' aos seus funcJonanos �u

t:) vigHânt'�a co ar:, _ e�i<.)\)I�en'ados convocados a ren1unel'açao
f) pl'evens-ao e extlnçao de incêndio; : têO'r�lg) limpeza J2üblica;

.11

P�l'�cr']"::lfO único _ A conyocaç50 n�oh) rtesll1fecçao: 1 ' à�exceder ele dez dias utels em ca-

i) policiamento e fiscaliza,ão da exe. l.�\ e�'0 •

Cll�1íO de orde�1s:, '. lclA�'1. '100 _ Pela inobsen'ância do' en-
J) ('on�tru�ao de trll1cl::elras e abrjgo� , 'O' . estabelecidos nesta lei, en1 t�mpo

ele emergencia. (daI "OS serão aplicadas as segumtcs
Al'L �30 .- S50 ainda .encargos c1a Jlles.

e p�z,
m� l1au.:t�·ez�l" atribujclos às pessoas natu- pe�1� as referidas no art. 20, itelTI I -

raIS ou .1lH'ldJcas:
_

.. }) c e d, multa de Cr$ 10,00 a

[.- U constl'lll!ao, pelo proprietál'io ele letJelS o�'00' e 'o dõbro ao reincidente;
abllgús e execuçao de outras meclidns ele CI�, 1

',� referidas no art. 20, ltem I,
proteção, c.lecicle que o préelio tenha cinco lI, -

�" g e h multa de Cr$ 100,00 a

�u J":Hlj� pUVl111entos, ou áreê1 coberta Sll.
leU as e, ., clôb;�o ao reincidente;

periol' ti ] ,200 metros quadrados: 1..0DO,oo e °referidas no item n, al'\. .20,
_3) l1(J,. edifícios destinados ã habita- IH

ti a� $ 10000 a 1..000,00 e ao rem-
,'ao cniet1l'n, boteis, hospitais, casa,' de multa e r'a ele' risão celular de 1 a a
cll�er,;1ío.. esLabelecimentos eomerciais, dente, asJ'��r lloniem, e de 10 a 30 dias.
lnaUdr,!<! IS e �Ie enSIno para o pessoal r:n{.'se�" ,

.

que ne�es 11ul)lt.Hr, ou ll'abalh�r; SE' f$l1�1l11�lel:�ferjdaS 110 art. 30. item I

b.>. oe lllaql�trlarjas.e deposito de 111a·
n;

§ 2"0' e artigos 60 e 70, § 20. multa
teIlalS Ol! PI'OVJS�es eXlstentes nos estabe· e 11 e

S 1 0'00 a Cr$ 10.000,00 e a tn
leCll11elltos refendos na letra anterior, de .'?r; . ·f.. ou do funcionamentodesde (J_ue �ejaJll cJassificados C01110 ne- terolçHo ,..da O)la

,.'a�ão até o C'umpFi-
..:e�5ário::; à ri-efesa ela Pátria. da eD1presa O�l a��.t;l :,-<.

II --:- adquir'ir o empregador o material mento da o?r;g��as' nos artigos 40 e 50,de eJefesa para. uso de seus empregados e
V - as le �' 10000 a Cr$ 1,000,00 e,.

pT'OvI(lenClar sobre a guarda e conserva- a multa de Cl$
• d susl)ensão até a

,ão .do llleSl11{l. aos �'eJ11_cldent�s.:- �l irrãdia<:ão de eO-
§ l° - O empregaelor será indenizado, publrcaçao, eXIblçao o

pal'celadamente,
.
pelo empregado, c1;; mllnJC_.ado.. ,.

_ Na crradllação das
qual;na des.nendlda com a aquisição de Pal�agrafo umc� � at�l1didOS os re-
matet'l8 de uso individual. penalrelades c1",verao se.

acielaele inte-
� 2° - Os edifícios já constr"uirlos ou cU!'SOS pecu11lanos e f cap

C;lj:" COllstl'U(;fío j� e�tivel' autorizada" na lectl�al dl� resP��sf��er�ções desta lei. emdata desta leI, estao lsentos dos encargos Al t. 1
.e verificadas pelosrefendos na letra a cio item I dêste ar, tsmpo de paz, s�lao t'r'o da Aeronátl

tigo, salvo quando, em virtude de acrés- representantes do : .���sr�ídio, pelas pesCImo ou reconstl'uç'ão, ultrapassarem as tIca e. em cajso �, ais for cometida ao.ellmensões alí fixadas . .Mas, os estabeleei- �oas co::,vo,cac as. as q,;,
aelas às autorida-

,mentos cOlller('lais e industriais, ,já exis- lnc.unlbêncla e c{)Jnun.lC' imposição de-
tentes, e que forem clas3ificados. como eles ('ompetentes paI a a

-

llecessários à defesa ela Pátria, ser1ío penas.. .'

_ � . utoridades ou.
Obl'lg3dos na forma elas prescrições Te· Paragr:afo Ulb'1dCO da' v�r�ficac:ão (Ie in-

pessoas lncunl 1 as
,

fracões de\'erão ingressar em qualquer
doriiil'ílio ou estahelecimento e exe�ut�r,
ou fazer executar, medidas d�. urgenc�a,
Art, 120 - As penas peCUl1lat'l�s refe

rielas 110S itens I e II do art. 10 , ser�

imposLas pelos delegados de defesa pas

siva e nos itens III, IV e V. do n�esmQ.
ar·tigo pelo Inspetor de elefesa passlva,.
Art. 130 - As infrações <;luanelo PU�'

elas <;0111 pena de prisão slmples, serao

processadãs e julgadas em tempo c�e p�,,�
no foro militar na forma ela leglsla,ao·
enl Yigol', , �

Art. 140 - As autoridades, federaIS,
estaduais e municipais que delxal'em �e
cumprir quaisquer elos encar'gos p!'evls
tos nesta lei. serão processadas ': Julg�
elas no foro militar e a elas serao aplI
cadas enl caso de reil!cidência, � <:umu
lativamente, as penas ele den1�ssao,.�,.
'pelo prazo ele dois anos, as. ele ll1hablll

ta,'ão pal'a' o exercício de ca_l'gos ou fu�
cões públicas e ele suspensao elos dlrel
tos políticos .

Art. 130 - Em tempo ele guerra as

obl'igações estabelecidas nesta lei e s,:,a�
sanções serão reguladas em .lel espeCIaL
Art. 100 - Esta lei entrará em VigOl'

na data ele sua publicação, revogadas as

as elisposições en1 contrário n1as a
...

sua

execuç'ão dependerá de l'egulamenta,ao.
Rio ele Janeiro. 6 de fevereiro de 1942;

121 ° ela Inclependência e 54° da Repú
blica.
(Ass.)

Terão inicio hoje, as ceri- :embro (lado do Palácio), Cate-I
mamas da tradicional Festas dral, onde haverá o encontro; Ide Passos, que entre nós, como Praça 15 de Novembro (lado da
em tôda a parte, constituem de- Prefeitura) rua Tiradentes, pra
voção das mais tradicionais do ça da Bandeira. e, finalmente,
povo brasileiro. rua Menino Deus até a Igreja
Sábado, às 7 horas, será cele- do Hospital, onde a Sagrada

brada a santa missa. A seguir, Imagem, será colocada no res

será feita a condução düs per- pectivo altar. A mesa adminis
tences da Imagem, chamada trativa da Irmandade do Senhor
Mudança". A noite, com grande Jesús dos Passos está atualmen

acompanhamento, terá lugar a te organizada da seguinte for

procissão em que a veneranda ma: Provedor: Desembargador
Imagem do Senhor Bom Jesús João Medeiros da Silva Filho;
dos Passos será transportada vice-provedor: Desembargador
para a Catedral Metropolitana. Alcebiades Valéria Silveira de
Domingo, neste templo, às 8 ho- Sousa; secretário: Júlio Perei
ras, haverá missa no altar fron- ra Vieira; adjunto de secretário:
teiro à Imagem. Das 9 às 11 1/2 José Tolentino de Sousa; tesou
horas, se efetuará na sacristia reiro: Rogério Gustavo da Cos
da mesma Igreja o pagamento ta Pereira; procurador geral:
das anuidades. Finalmente, às major Alvaro Tolentino de Sou-
16,30 horas, se realizará a pro- sa; mordomo do culto: Nabuco
cissão solene, na qual tomarão Duarte Silva; mordomo dos ex

parte tôdas as congregações re- postos: Alvaro Soares de Olivei-Iligiosas e o mundo católico da ra; mordomo das órfãos: major
capital. Para o sermão de en- Arí Cabral.
contra, foi convidado o ilustre São os seguintes os Consulto
pregador sacro Frei Alfredo Val- res: Major José Lupércio Lo
demaro Setaro e, para o sermão pes, Arí Nicomedes Lentz, Pe
do Calvário Monsenhor Harry

I
dro Duarte Silva, Manfredo

Bauer, digníssimo �ura da .C�- da Silveira L�ite, Afonso Ligório
tedral. Representara a verom-, de Assis e Jalme Linhares.
ca a srta. Djanira Amim, inteli- -o-

gente aluna do Instituto cora-I
O escalão das turmas

ção de Jesús' Maria Madalena Af:illl de montair gUilnla à iin�,gem
.' ..' do Senhor dos Passos, no dommgo,

a srta. Lmdomar Martmelll e S. a ::vIesa Administrativa organizou as

João, a srta. Solange Schmidt seguintes turmas que se revesarão
Guimarães. de trinta em trinta minutos, a co-

Constituirão o grupo das Três meçar �as _

6 da maalhã, até à saída

M· (B') t N'ld
da, prOClssao:

anas eus as sr as. . 1 a Das 6 às 7 horas
Sousa, Isaura Silveira e Zulma Júlio Pereira Vieira
de Aguiar. A Vara de Guião es- Àlvaro Soares de Oliveira
tará a cargo dos srs. Antônio !leitor Dutra

. . Tenente Narbal BarbosaGomes Soares, Remaldo BlCCO;- Celso Perroni
ki e Joaquim Coelho dos Santos. Agostinho Hermes Rocha
Para Guias do Guião foram es- Das 7 às 7 1/2 horas
colhidos os srs. ceI. Silvino E. M3IIloel. Fre��rico da Silva

Carne' d C h d b
Hemeteno Silva

Iro a un a, esem ar- Ma,J'co,s Manoel Cordeiro
gador Alcebíades Valério Silvei- Heitor Veiga rle Faria
ra de Sousa, André Wendhau- Dário Jeremias Ouriqu'cs
sen Júnior e José Augusto de Osni Maínoldi Ortiga
F,' O' '. Das 7 1/2 às 8 horasana. Imponente desfile rell- D AI �l,' d V S d S.

d'
es. CLalla· es ... e ousa

glOSO obe ecera ao seguinte iti- Des. Henrique da Silva Fontes
nerário: Saída da Catedral para Dr. Paulo de Tarso dai Luz Fontes
as seguintes ruas: Tenente Sil- Ademário dos Anjos da Silva
veira Alvaro de Carv Ih F 1'- Gustavo. Adolfo da ,Silveira.'. a o, e 1 Des. Énco Ennes 10ITes
pe SChmIdt, Praça 15 de No- Das 8 às 8 1/2 horas

Xabllco Duarte Si Iva
,Tn'IO Ambrósio da Silva
Alípio Francisco de Cast,ro "-

Artur TibúrCÍO Lobo "'�'
Eugenio Viechietti
Haroldo Soares Glavan

Das 8 1/2 às 9 horas
Dr. Osvalef.o H.odrigues Cabral
Gelúlio Lelis Pontes
Amaro do Patrocínio Coelho
Arí Nicol1ledes Lentz
Fernando FaI'ja
Fran.cisco Anl>ônio de Melo
Francisco Meira

Das 9 às 9 1/2 horas
Jose Batista Hosa
João Nc].)omuecno Brasll
CeI. Si]vino E. Cal'l1eiro dat Cunha
L{'()J)oldo Pires
K�"bnr Julião de Oliveira
.José Siln:ira �lagalhães

Das 9 1/2 às 10 horas
Jose Soares Glavall
Dr. Biase Fa'raeo
Ad Cabral
André Wendhansen Júnior
Alvaro MaximiaillO :Mafra
Antônio FnlJJ1cisco Soares
Joaquim Coelho dos Santos
Thomaz de Carvalho Meyer

Das 10 às 10 1/2 horas
Biase FaniCO
Euclides Alvcs Vieira
Colombo Espíndola Sabino
Frl'ancisco Nappi
Reynoldo Biccocki
�Ianoel MalI1celo de Moura
José Gil
João Batista, da Costa Pereira

Das 10 1/2 às l1t horas
Dr. José H.ocha Ferreira Bastos
Custódio FelTeira Bandeira
Torquato Mola Lima
Àlvaro da Costal Ferreira
Antôni-o Ma,rques de Sousa
Traja,no Honorato LeHe
João Batista Beneta Júnior

Das 11 às 11 1/2 horas
João Ve,nâncio BIHencourt
Domingos José da Silva
João Assis
'-'lIberto Ghour
Deo.dosio Ortiga
Euclides Carreirão
Aquino Lima

Das 11 1/2 às 12 horas
Artur Ha!l1lOs' de Sousa Moreira
Luiz Boiteux Piazza
Luiz Berreta
Oswa.ldo Costa
Pedro Evaristo Dias
José Simeão de Sousa
João Frangulys
Plinio Franzoni .JÚnior

Das 13 às 13 1/2 horas
Ah-aro Tolentino de SoulSa
Os,yal.cJo Francisco da Silva
Pedro GonIa!'t de Solisal
VirgiliO José Garcia
Raimundo Vieira
Nelson do Livramento Coutinho
Otavio de Oliveira

"_..."._-_---.....................,,._.-....--_-..-....- - ---.............

Das 13 1/2 às 14 horas
Manoel Roberto Rila
Hoberto Wendhausen
Pedro Duarte Silva
.José Hipólito Vieira
Francisco Moto Espezim
Alfredo Ti,búreio Lobo Júnior
Antônio Tavares do Amara�

Das 14 às 14 1/2 horas
Tte. Cet Cantidio QuinUno Régis
José Tolentino de Sousa
Majo!' João Cândido A. Ma,rinho
Des. Urbano Müller Salles
Manfredo da Silveira Leite
Teodoro Ligoki
Hugo Hautz Freye.�leben

Das 14 1/2 às 15 horas
.José Lupércio Lopes
Irací Bittcncourt da Silveiral ,

.Joaquim das Oliveiras Margarida
Manoel Galdino Vieira
Duarte .José Fel'l1andes
Raimundo Enéas Gonçalves
Antô.nio Maneio da Costa

Das 15 às 15 1/2 horas
Eugenio Lu4z Beirão
Ur. oU,,, r} <ia Gama D'Eça
Narbal Born da Silva
João Ba.lista Berr<eta
Oswaldo Lobo Haberbeck
José Francisco Glavan
Rosato Envangelista

Das 15 1/2 às 16 horas
José Augusto de Faria
Euclides Schmidt
Tieho Brahes Fel'<nandes
RDl1lualdo Pires
Francisco Duarte Silva
José de Paula, Ribas
Jaime Unhares

Das 16 às 16 1/2 horas
Afonso Ligório de Assis
João Barbato
Virgilio Damineli
Jerônimo Valente
Alcxallldre Vitali
Artur Ferraresi
Edmundo Simoni
AI [redo Hichter

Prosseguiram vi&gem
Rio, 23 (A. N.) - Via aérea.

prosseguiram viagem hoje pa
ra Montevideu os diplomatas.
russos Gregori Novkov e Ser

gey Versshynin, que chegaram
ontem de Moscou, via Miami..

Os órgãos da Estatística Milita&.
têm apóio legal, quando 'nUma_
o produtor e o vendedor a mostrafl
'1) que pOS!'lnem em .;!<eus estabeleci.
'Ilentoll. (D. E. M.).

GETúLIO VARGAS
,J. P: Salgado Filho
Yasco '1'. Leitão da Cunha
llomero Es!elita
Eurico G. Dub'a
Henrique A. Gilhem
.João de Mendonça Lima
Os\,a)(1o Aranha
Cal'los de Sousa Duarte
Gustavo CapaneJna
Alexandre Marcondes Filho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da

sensação de "envelhecimento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
men to anormal dos rins.
É importan te conservar os

rins em pei feito estado de f'un
cionarnent o e cor-.bat.er ime

diatamerit e quacsquer sinto
mas de alteraçào do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho

importantissimo de reler por
filtração as substancias nocivas
ao organrsmo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do UI ico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem corno

outros produtos que acarreta

riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardíaco, mais

ainda, cada pensamento e erno-

nocivos e os eliminam do oro

ganisrno, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas

para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho

que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são fil
trados e eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a ca usas C01UO abalas, res

friamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionarnerrto e eles não

mais conseguem eliminar todos
os toxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumula", nos museu los e nas

j untas e são responsaveis pelas
dôres intensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

ção concorrem para a

proc'ução desses toxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elementos

geral e pe la sensação de "':e
lhice". Os pr in.eiros smt.oruas

são em gera! as tor t.urar; tes

dóres nas costas. Os ri ns (;'ctão
então sobrecarregados e infla·

mados - e conJD cor.sequenc.a
vos assaltam e stas l.t' r i veis
àôres nas costas, As Pi; ,,18"
De Witt vào ter à sédc de

todos os vossos males ._ aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

OÔRES NA CINTURA -

REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIASPARA Os
BEX RINS 'E A

• _
IGA

P.lulas DE-WITT
o vidro grande de Pilules De Witt, contendo duas vezes e meia a quan

tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

!

os CULPADOS
PIERRE LAVXL

(PRESS INFOR;.VIATION SERVICE
Exclusivo para O Estado em Santa Catarina.
- Mestre-escola sem educação, advogado sem

fé de ofício, político sem partido, assim pode
mos definir a figura de Pierre Lavai. Deser

tor, traidor, mentiroso, ladrão, covarde e de
lator. Representa êle o que de mais abjeto se

pode imaginar no cenário político de qual
quer nação. Os nazistas, por peores que se

jam, têm convicções. São fanáticos concien
teso Laval, porém não possue nenhuma cren

ça por falsa que seja, nenhum ideal, nenhum
princípio ainda mesmo que absurdo e perver
so que como desculpa possa apresentar.

De origem a mais humilde, passou uma

mocidade de privações e até hoje deseja vin

gar-se dos sofrimentos que a vida então lhe

proporcionou. Ingressou na política e for
mou-se em direito, embora confessasse, não
entender nada de jurisprudência. Desde o iní
cio de sua carreira, traçou para si próprio
uma linha de conduta: vender-se sempre pelo
preço mais alto e empregar para isso qual
quer meio, felônia, traição ou delação. Nun
ca ter princípios.

Na guerra de 1914 destacou-se não so
mente pela sua atitude anti-bélica, como pelos
esforços que fez para entrar em contacto com

os inimigos da França, Conseguiu libertar-se
do serviço militar por meios indecorosos e,
enquanto seus irmãos morriam nos campos de

batalha, Pierre Laval prosperava. Dos obscu
ros subúrbios de París mudou-se para um pala
cete próprio, no Faubourg St. Germain. Pre
so pela polícia .secreta, comprou sua liberda
de a custa do sacrifício de velhos amigos que
vilmente traiu. Socialista, comunista, conser

varior ao sabor das conveniências, era igual
mente, ora católico, ora anti-clerical. E' seu
nome tornou-se um adjetivo destinado a qua
lificativo, um ser abjeto: Laval. Ocupou vá
Tias pastas nos govêrnos franceses, Foi pre
míer. De uma feita obrigou o Ministro da Saú
de Pública a atestar propriedade salutares em

algumas fontes de água poluída de sua' pro

prredade, vendendo-as por uma fortuna a uma

companhia controlada pelo .goYêrno. .

Sua atuação política foi das mais nefas
tas. Cortejou Mussolini por ocasião da guerra
da Abissinia, traiu a Liga das Nações, pacteou
o célebre Abtz, o rei não coroado da Franca e

entregou por fim, sob alegações falsas, sua"pá
tria ao inimigo. Quando, depois da derrota

francesa se cogitou da transferência do go
vêrno para a Africa elo Norte, foi LavaI que
induziu os ministros à rendição, exaltando .08

têrrnos honoráveis e favoráveis que os ale
mães ofereceriam. Více-premíer ao lado do se

nil marechal Pétain, êste não levou muito

tempo a descobrir-lhe verdadeiros planos e a

expulsá-lo do gabinete. Laval não se deu por
vencido. E depois de várias visitas humilhan
tes a Berlim, voltou investido de amplos po
deres para ocupar, em 1942, o posto de chefe
de govêrrio. Daquí em diante passou a ser

mais do que simples joguete nas mãos dos na

zistas. Obedecendo cegamente ao mestre de
Berchtesgaden, tornou-se instrumento ativo
transformando-se em carrasco de seu país.
Dois milhões de franceses foram mandados

para os trabalhos forçados da Alemanha. A

perseguição aos judeus foi feita sob o regime
de Vichí com mais ardor e muito maior cruel
dade do que no Reích. E os campos de con

centração de Laval se tornaram tão afamados
como os de Hitler, Em uma só noite, 300 ju
deus se suicidaram para não cair nas mãos de
Laval e da sua Gestapo, fôrça militar criada

por êle, assim como a famigerada milícia,
que caça patriotas franceses nos Alpes, da
Savoia. Quando o cléro católico protestou con

tra as medidas deshumanas de Vichí, LavaI

não se pejou em encarcerar bispos e padr=s
gritando que não aceitaria lições de "prega
dores de dogmas falidos". Os franceses o

odeiam e amaldiçoam e por diversas vezes já.
tentaram assassiná-lo. Laval, porém, parece
enganar a própria morte. Contudo a sorte que
o espera, êle já a conhece. Com a própria vi
da pagará o sacrifício de centenas de milha
res de seus compatriotas. O castigo estará,
contudo muito, muito aquém do merecido.

I

I
I

Sociedade AnÔ'mIua Comercial Moellmann
Ac h o rn vs e à disposição dos s rs . acion_istas, os do

c u rn+ n t o s de que trata o o r t . 99 do decreto-lei n= 2621.
d e 26 de setembro de 1940.

HUGO MOELLMANN, Diretor gerente.
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cO�tJPANHIA
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
IXC.ENnIOS E TRANSPORTES

reservas

He,;,){)nsallill<lades . . .................• Cr$ 4.999.477.500,53
Receita .. . , .................•. , Cr$ 70.681.048,20
Ativo ' ,. , .. Cr$ 105.961.917.,70

�
Sinistros pagos nos últimos 10 anos .. , , Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades . . .. .... . .............•. ,. Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de ra iz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

1 de s�I:���s�oE��a�or�:: Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

Uruguái. Fteguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa

'"
Arrtca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S IJ O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n, s.1t
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

"ALIANÇA DA BAíA"

Capital e Cr$ 71.656.189,20

çtrl'as do balanço de 1942:

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicilie
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aniversariO da

'Continua a luta
Argel, 24 (U. P.) - Conti

nua a luta na frente de Cassi
no, onde se vêm sucedendo os

ataques e contra-ataques de
ambos os lados. Segundo infor
mações autorizadas, os ale
mães estão entrincheirados
principalmente no Hotel des
Rases, no Hotel Continental,
no Palácio dos Doges, no anti
go amfiteatro, no Coliseu e no

Palácio Amarelo. Não obstan
te a tenaz defesa nazista, os

soldados novazelandeses con

seguiram melhorar suas posi
ções, avançando em certas par
tes da cidade.

A Igreja Presbiteriana Inde

pendente de Florianópolis con

vida a todos para assistirem às
suas reuniões:
Escola Dominical - Às 10,00

horas - Assunto para amanhã:
"A Agonia de Jesús ".
Culto Público - Às 19,30 ho-

ras - Pregará amanhá o Rev. CASA MISCELANEA, distri-
Aretino Pereira de Matós. Te- buidora dos Rádios R. C. A
ma: "O olhar de Jesús". I Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua João Pinto, 37. Ru,p Trajano. 1 '2.

Independência
"Eu vos tenho falado

estas coisas, para que te
nhaes paz em mim. No
mundo tereis tribulações;
mas tende bom animo, eu
tenho vencido o mundo".
S. João 16: 33.

Falar-se em paz nêste momen

to histórico pelo qual o mundo

passa, pode, até mesmo, provo
car riso, porém, a paz é o maior
ancêio da alma humana ..

Há uma paz que todos os ho
mens podem alcançar. É a paz
que se encontra em Jesús Cristo,
e esta é a paz perfeita: "Eu vos

tenho falado estas coisas, para
que tenhaes paz em mim".
Sofrimentos, lutas havemos de

ter e são inevitaveis .. O próprio
Jesús ao despedir-se de seus

discípulos j á dissera: "no mun

do tereis tribulações".
A vida do cristão move-se em

duas esferas: em Cristo, onde
encontramos a paz; e no mundo
onde teremos tribulações.
No Palácio Petiti em Floren

ça há duas pinturas que estão
colocadas uma ao lado da outra.
Uma representa um mar tempes
tuoso, com suas ondas furiosas
e com nuvens escuras. Violentos
relampagos frizam o firmamen
to. Nas águas aparece uma face
humana trazendo uma expres
são de agonia e de desespero
A outra pintura também re

presenta um mar agitado por
uma violenta tempestade, com

nuvens escuras.' semelhante ao

primeiro quadro. Neste, porém,
aparece em baixo no meio das
ondas uma rocha, contra a qual
as águas se batem em vão. Nu
ma fenda da rocha estão algu
mas plantas e flores e no meio

aparece uma pomba em seu ni

nho, mas calma e demonstran
do grande confiança.
Êstes dois quadros colocam

deante de nossos olhos, de um

modo vivo, a situação do mun

do incredulo e do cristão no

meio das tribulações.
O primeiro representa a afli

ção do mundo quando tudo está
desamparado; e o outro repre
senta o cristão, no meio dos
mesmos perigos, dos mesmos

sofrimentos, mas guardado em

perfeita paz, porque êle oculta
se, acolhe-se na Rocha dos sé
culos, Nosso Senhor e Salvador
Jesús Cristo, aquele que é o

mesmo ontem, hoje e eterna
mente.

Absolutamente
normal
Montevidéu, 24 (U. P.) - In

forma-se que a renovação do

gabinete paraguaio realizou-se
de forma absolutamente nor

mal. Tal mudança não implica
uma alteração internacional no

govêrno, nem foi realizada sob

pressão de fôrças internas ou

externas. Causaram verdadeira

surpresa nos círculos oficiais, as
notícias referentes a supostas.
interferências estranhas.

Virtualmente
isolada
Moscou, 25 (U. P.) - O avan

ço do gal. Zukov para o sul par
tindo da linha Tarnopol-Pros
korov deixou esta última praça..
ainda em poder dos germânicos,
virtualmente isolada pelo norte, ...

leste e oeste, com uma rota pela
estrada de ferro. Em vista da
rapidez dos russos, a terminal
dessa ferrovia em breve ficará
em poder dos soviéticos, de mo

do que não conduzirá os alemães
para qualquer parte. Despachos
da Ucrânia Meridional indicam
que os nazistas se limitam a

travar ações de retaguarda,
a-fim-de minorar o avanço tus
so. O comunicado alemão anun

cia, a propósito, "uma encarni
çada luta defensiva contra fôr
ças soviéticas surpreendente
mente superiores" entre o rio
Bug Central e o Dniester, bem
como na direção de Proskurov,
onde o Primeiro Exército desen
volve nova ofensiva.

Saudação da lgre]a Helenica Ortodoxa a todos os Coluna Evang�iica, Paz perfeita
helenos domiciliados no Brasil, por

ocasião do 25 de Marco
•

Meus amados compatríotas: , sómente histórica, voltou a ser, nós, que lutamos contra a ti-
Ha 123 anos, como no dia de outra vez, Idéia e Legenda, rania, para o caminho da Vl-

hoje, foi levantada no Conven- E seguiu o Navarinon. tória!
to de "Santa Lavra", o estan- Irmãos! Não esqueçamos os versos
darte da Liberdade. Um povo, O destino quiz que a nossa imortais dos nossos antepassá-
o nosso povo, jurou naquele querida Hélade, Pátria da Cí- dos:
dia "Vida Livre ou Morte!" Es- vilização humana, revivesse, - "Nada mais agradaveZ, de
te juramento cumpriu-o, lu- mais uma vez, a mesma tragé- uma Pátria Livre!"
tando durante sete anos segui- dia! .... As mesmas fôrças das E mais: ..... - "Preferi-
dos, contra um inimigo todo- trevas, que, ha quarenta srS- uel: uma hora de vida livre
poderoso, que dispunha de culos, vem afrontando a nossa "Do que quarenta anos, es-
meios cêntuplos dos seus pró- Pátria, escravizaram-na, quan- cravidão e prisão!"
prios. do sôbre as muralhas da imor- Marchemos, Irmãos, para a
Este milagre da Revolução talidade, aniquilava o Fascis- Vitória!... Á Vitória, que é

Helênica, que comoveu o uni- mo!. .. . nossa, que é dos nossos Alia
verso inteiro, está cheio de li- O heroismo dos nossos Ir- dos, porque é da Justiça, por
ções, não sómente para nós, os mãos na hora da luta, o seu in- que é da Civilização, porque é,
descendentes daquela heróica domavel vigor, agora, na des- acima de tudo, de DEUS!
geração, como também para graça, criaram para todos nós, Florianópolis: Março de
todos os povos, que lutam nes- as mais pesadas obrigações. 1944.
tas críticas e trágicas horas, Marchemos, pois, de mãos Monsenhor João Chryssakis
pelo supremo bem humano, a dadas, para o único caminho Chefe da igreja Grego-Orto-
Liberdade. de salvação, que espera a todos doxa.
A lição mais importante é, -- -

que a raça Helênica, quão Ion- Gre'cl·a-Martl·rga que fosse a escravidão, a
considerava sempre temporá
ria. Trezentos e sessenta e oito
anos tinham passado, desde
que, sôbre as mulheres da his
tórica Constantinopla, havia
caido o último dos Paleologos.
E no entanto, apesar deste
enorme espaço de tempo, nem

por um dia a alma' Helênica
não admitiu como definitivo o
seu obscuro destino. Toda gera
ção quepassava, deixava á nova
que seguia, herança sagrada, a
visão do Renascimento Nacio
nal. A Musa popular, entre as
imortais canções populares
cantava a bravura e a esbelte
�a imortais patriotas, que nas

montanhas e nos vales revive
ram as' antigas legendas e de
monstravam, que o terror e as

torturas eram incapazes de fa
zer dobrar a vontade da Na
ção, de quebrar as suas alge
mas.

Quando o mundo de então
foi informado que os Helenos
se revoltaram; julgou que se

tratava, simplesmente, daque
les sonhos utópicos, que arras
tam as vezes os povos, sem es

perança de sucesso e sem ama
nhã. De um lado se levantava
um Império todo-poderoso. Da
vid contra Golias. E o milagre
foi repetido, porque a violên
cia era, é e será sempre impo
tente para subjugar, definiti
va e perpetuamente, aqueles
povos que estão dispostos a sa
crificar até a própria vida, no
altar da Liberdade.
Mais uma grande lição da

queles tempos heróicos é, que
as catástrofes e as ruínas que o

conquistador acumula, não só
mente não ajudam para o alvo
criminal que persegue, mas ao

contrário, constituem o ponto
de partida para novos arremes
sos dos oprimidos.
A tragédia de Chios, por ex.,

em vez de implantar o terror,
fanatizou as multidões e en
contraram o seu vingador, na
pessôa do lendário Almirante
Kanaris. O holocausto de Mes
solonki, iluminou as conciên
cias adormecidas e comoveu

profundamente todo o mundo
civilizado.
Estes e outros aconteci

mentos, obrigaram os Gover
nos das Grandes Potências,
sob a pressão dos sentimentos
dos seus próprios povos, a mos
trar interêsse por esta luta épi-,

ca, que era conduzida naqueles
mesmos terrenos, onde pôr dI
versas vezes nasceu a Civiliza
ção. A Hélade que até então era

Magôa profundamente o

coração da humanidade, o

teu martírio, minha estre
mecida Pátria, sob o domí
nio das fôrças do mal!
Tu, que foste o berço da

civilização eurojíéía, isto é,
da civilização universal; tu,
que foste a Hélade, de onde
partiram todlis as luzes que
iluminam o espírito huma
no; tu, que mereces a honra
de relíquia da humanidade,
- estás ferida pela lança
dos bárbaros!

O heroísmo do teu povo,
nunca desmentido, mais
uma vez se assinalou nos

campos de batalha da Albâ
nia, conquistando a admira
ção do mundo inteiro.
Tu, minha querida Pá

tria, enquanto lutaste sózi
nha, contra um só adversá
rio, não fizeste outra coisa
senão levá-lo de vencida. "O
Exército do Épiro bateu-se
numa luta de meio ano, que
o mundo nunca esquecerá.
Não há no mundo exemplo
mais glorioso de uma luta
contra fôrças tão supe-

'1 dr. Aurélio Rotolo de volta
de sua viagem a São PaulO
e Rio reabriu sua clíníca.

.

Visitou soldados
norte-americanos

A.P.M.

De regresso de sua Viagem.
o sr. dr. Savas Lacerda rea

briu sua clínica.

Farrnãcia de plantão
Estará amanhã de plantão a Far

mácia Rauliveira, na rua Trojano._

Sopa ESCOlar
Hoje, às 10 horos, no Grupo Es

colar «Professor José Brasilício» de
Bigucssú, foi festivamente inau
gurada a sopa-escolar .

Os guerrilheiros
Londres, 24 (U. P.) - Fôr

ças aéreas anglo-americanas
destruiram as guarnições na

zistas das ilhas dalmatas de'
Sholta, situada diante da cida
de de Split. Enquanto' os alia
dos prestavam esta colabora-·
ção ao marechal Tito, os guer-
rilheiros atacavam furiosa
mente as localidades de Kruto

riores".
Assim se expressou, em

tempo, o "Daily Telegraph"
de Londres, num artigo de
dicado à Grécia.
Mais uma página de mar

tírio, na tua gloriosa histó
ria. Mais uma pedra precio
sa, na Corôa da tua glória e

da tua honra.
Ninguem julgará possível

que o poder Divino abando
ne as fôrças do bem pelas
fôrças do mal. Dia chegará
em que o povo grego, com

um simples carregar de so

Ibrecenho, verá subítamen
te desaparecer da sua vista
o pretendido dominador.
Assim, espero e confio ao

bom Deus dos Cristãos, que
não permitirá o domínio do
barbarismo.

E, finalmente: quanto
mais rigoroso o Inverno,
mais agradavel a Prima
vera! ....
.. Mons. João Chryssakis

Washington, 24 (U. P.)
Churchill declarou-se grande
mente satisfeito e honrado em

visitar os soldados norte-ame
ricanos que, ombro a ombro
com os britânicos, estavam
vertendo ,o seu sangue na fren
te de Anzio e em inúmeros se

tores da guerra contra o inimi
go comum. Em seguida, o che
fe do govêrno britânico salien
tou que importante tarefa
da guerra está a cargo das tro
pas com bases na Inglaterra,
acrescentando ter plena con

fiança que quando chegasse a

hora da invasão elas teriam a

vitória sôbre o inimigo. O se

nhor Winston Churchill assis
tiu a diversos exercícios, tendo
mesmo oportunidade de obser
var uma grande batalha simu
lada em que participaram con

sideráveis contingentes alia
dos.

e Oujaluka, em Montenegro,
conseguindo reocupá-las de
pois de exterminar os contin
gentes alemães. Informa-se
que ao longo do rio Lime, em

Montenegro, os alemães estão
sofrendo pesadas baixas, pois
os guerrilheiros de Tito reve�

zam seus assaltos em toda a

extensão daquela linha de
combate.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,
COCEI.RAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNC� EXISTIU IGUJ:ll

I
J
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FRACOS e

AN�MICOS Rio, 24 (A. N.) - O ministro da Justiça encaminhou on

tem ao presidente da República, o projeto de Decreto-lei do

govêrno fluminense, aprovado já pela Comissão de Estu�os
dos Negócios Estaduais, elevando os vencimentos dos func�o
nários civis e militares do Estado do Rio, inclusive dos magls�.
trados.

TOMEM

Vinho Crcnsotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Aumento vencimentos
A ação do Vesúvio
Nápoles, 24 (U. PJ - O Ve

súvio continua em atividade,
não tendo cessado as correntes
de lava que descem do vulcão.
Observa-se, também grande
coluna de fumaça negra que,
além das cinzas, são constan
tes espelídas pelo Vesúvio.
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