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B. AIRES e 11 (R.)-ll Alemanha recusou dispensar das suas imunidades diplomaticas o comandallt�-Nie
bulIr, adido naval ii einbalxada do Reich nesta capital, para se deixar processar como acusado de chefe
de uma rede de espionagem. O governo alemão alega Que as provas dessa acusação foram fornecidas ao
governo argentino pelos Estados Unidos,. isto é, por um pais que está em guerra com a Alenlanha, e,

portanto, não mereCRin ié._
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Os france$es eomba-: Este foi condenado
teH�es em sC;io Rio, 11 (E.) - o procura-

Q. G. "Uia,fl0 no Norte da dor Gilberto Goulart de Andra-

Áfd(,f!� 11 (D. P.) _ T'rn por- de apresentou ao ministro Bar-

ta.YOZ militar dos francesex- ros Barreto denúncia contra.

eomhateutcs declarou que os Oscar Zi1k, residente em Mogi
corpos de eameleíros franceaes das Cruzes, por ter exaltado,
e uorte-amerícanos, atacando entre companheiros de traba-

forças superiores,. em condí- O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA lho, o regime nazista,

cões difíceis, capturaram a 10- A classificação foi feita no

ênlifln<le de 'I'anout 3IaIler, a ::!2 Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES art. 3° inciso 9 do decreto-lei n,

quilômetros de 'I'nrant, na 431, sujeito assim o réu à pena
fronteira (la 'I'rfpo lltânla, XXVIII I Fkrianõpolis Segunda-feira 11 de Janeiro de 1943 H. 8719 de 2 a 5 anos de prisão. O pro-

Nessa ação, foram mortos cesso foi distribuido ao juiz;
250 italianos. i Eronides de Carvalho,
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A .Alemanha

Desembarque
hebell-a-o ! Washing'ton, 11 (Especial Roosevelt assinala que os prín-] W�shing'Íon que as �ações
K para o "O Estado ", de Harry cípaís objetivos da estratégín Unidas talvez realizarão seu

Londres, 11 (U. P.) _ Des- 'Wilson Sharpe, correspondente das Nações Luidas pum este desembarque através das re- Elementos perigosos
pachos da Rússia anunciam da Uníted Press) - O estudo ano são os seguíntes t glões fio :1Jediterrâlleo. Desta- ii administracão
-flue os exércitos <lo "eixo", no da mensagem <lo presidente 1) O estabelecimento da se- ca-se, a êsse respelto, que as de Vichi
(;áucaso, estão completamente Roosevelt ao Cong'l'esso. Indica 1 gunda fren.te

no Continente eu- atuais operações aliadas na Berna, 11 (R.) - Segundo
cercados e que as forças hún- que as Nações Ilnídas se pro- ropeu, África, que têm obtido êxito, informa a emissora de Paris, O>

garas, rumenas e eslovenas põem tomar a .otenslva em to- 2) Gig'antescas oíensívas aé- tornam possível aos aliados sr, Pierre Laval projeta um.

estão travando tremenda bata- das as frentes de batalha no reas e navais contra o Japão. preparar os planos estratégicos novo expurgo "para eliminar
Iha contra os próprios alemães. estratégíeos para poder fazer 3) Implacáveis ataques aé- para o decorrer <lo ano de os elementos perigosos da ad-

Londres, 11 (U. P.) - De decorrer <lo ano de 1943 e, pela reos contra a Alemauhav Itálía 1943. ministração de Vichí" ,

acôrdo com despachos <lo con-I primeira vez, desde que Irrorn- e Japão, propríumeute dito.

R..
. - . .

fínente, reina confusão no Cáu- peram as hosttlídades, as po- � presidente ,dos Est�dos elVIndlcaçoes Ilalll nascaso, onde se alastra a revol- têncías <lo Eixo se verão obrl- Unidos nao quis 11rGfetnwr
ta entre as tropas <lo "eixo". gadas a modífícar seus planos quando � em que lugar_as Na- !Rumenos, húngaros e esloye-' estratégícos I}. ar� poder fazer ç,oes Ilnídas desf�char�o, seu I l:0�l(lr�s, 1_1 C�.) :- Vichí parece b�st�nt� preocupada com

nos rebelam-se contra os na- frente as operaçoes atíadas. golpe mortal contra fi Europa, as rcívtndtcacões Italíanas no tocante a AfrlCa Francesa. Por
zístas, O discurso do presidente mas afirmou que "atacaremos outro lado, a�rádio-elllissora de Vichí informou que os france-

e atacaremos energícarnente, ses da Iegfão organisada por Laval estão Iutando ao lado do;
..1"_ a-fim-de mantermos os países "eixo", na África do Norte, afhn de deter o avanço <las forças

lentenas de pes�oas vI·vem b totalitários muito preocupa- díabõlícas,
.... ' l I} em afracas dos". Em algumas palavras, o governo de Víchí anunciou que

Ecos do bombardeio de Gênova Apesar do presidente Roose- estava prestando auxílio militar aos alemães na África e eha-
velt ter apontado os caminhos mou a atenção dos britânicos para êsse fato.
da invasão, sem afirmar onde a Por seu lado, os italianos não perdem nenhuma oportu
mesma se verffícaría, indica-se nídade para chamar a atenção <lo govêrno alemão sobre outro
nos círculos autortzados de fato muito melhor fundamentado: o de que os alemães e seus

aliados estão lutando contra os franceses, na Tunísia.

talvez atravésCaspa t
IJHOSA. !

LOÇÃO MARÁVI,

Augora, 11 (R.) - �fais de 160 mil pessôas estão ainda vi
vendo em barracas, em consequência <los ataques da "R. A. F."
a Gênova, Viajantes que chegaram recentemente <la Itália de
clararam que aJS autoridades fascistas não puderam orgaulsar a
evacuação de todas as pessôas que se encontravam sem lar, por
quanto isso teria perturbado as comunicações.

Em outras cidades {la Itália, muitas pessõas dormem nas

estações, 110 intuito de encontrar lugar nos trens que as pode
riam conduzir para o campo.

AULAS DE MATEMATICA
o BACHARELANDO ELIAS PALADINO

aceita alunos para aulas particulares de matemática
Rua Bocaiuva, 166

N° 14 6 vs • 2

Os japoneses preparam outro ataque
MENTIRA ALE.MÃ

A Embaixada da Bélgica comu
nica" por intermédio de sua au
toridade consular, nesta capital,
o seguinte desmentido:
"A propaganda alemã publi

cou recentemente a noticia. de
que haviam irrompido revoltas
no Congo Belga em consequên
cia de medidas que teriam ado
tado as forças americanas de
sembarcadas naquela Colônia, O
Governa.dor Geral do Congo e o
Govêrno Belga desmentem, for
malmente, êsses falsos rumores,
Em nenhuma região do Congo
Belga houve revolta nem vexa
mes por parte dos americanos.
Aliás, o Congo prossegue, sob a

direção única das autoridades
belgas e em plena independên
cia, a luta ao lado das Nações
Unidas",pero ",

, 9 .Japão ,perdeu uma . oportunidade de ouro
$. FranCISCO d� Cahf?l'llla, Grensla<le que o Japão perdeu11 (D. P.) - O YIce-alnllrante bom', cujos resultados foram uma oportunidade de ouro, nãoJohn Greensla��, cOl1l�n<la])te "TU�l {lesastr�" para os Estados prosseguindo seu ataque, de

da !rente JllarJt�ma oCI<lental, Ullldos, salIentando, porém, pois <la ag'l'essão a Pearl Rar
assmalou, em dIscurso, que os flue mesmo assim 110uve alg'um }wur. Essa oportunidade não
;Esta<los Uni<los dobraram o proveito, !wis jsto -reio pl'OYO- se rel}etirá. Finalmente afir-
ano ma', '....::a •

t' I f
'

.
IS crhIco ue sua hIS ()- cal' o es orço total do país em mou que as per<las (le Pearl

l'la e acred}ta que () "noyo ano pról <la g'uerra, antes que os da- Harhour já foram compensanos le'l'Rl'a .g'lorios3mentc aO Inos sof:'idos fossem cOlll}}leta- das e vislumbra-se nitidamen.

ermeço .do fun". n,elem})l'ou () t mente Irremediáveis. Dedal'ou te o caminho {ln 'ritól'ia no Pa-
a a(lU� JHllonês ii. .Pcarl Hm·.1 cífico.

do Mediterrâneo O derrotismo e o pessímísme
são armas da "quinta-coluna"..
(L. D. N.).

Um exército para invadir o
Marrocos espanhol

Londres, 11 (U. P.) - A emissora de Bremen disse que
Negrfn, ex-chefe {lo govêrno republfeano na Espanha, solicitou
ao general Eisenhower que os espaahõís libertados na África
do Norte formem um exército para invadir o ]l'Iarrocos Espanhõl..
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Dr" Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Forma do Da,

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onda foi asslste ate
efetivo da Cadeira de TeCn!Cil Cirúrgica regida pejo Prof. Edmundo Vas
concelos. Ex - assístenta do Prof. Benadíto Montenegro. Com práti ca da"
mais de '1 anos na Ciinica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio ti!! eS1l8cialização no Hospital Charité de Barli;n (Servico do . Prof.
seuernruchl e nas clínicas dos Profs. Konietzny, de Hamhurzo. e Schmi eden, .

de Prankfcrt. Cirurgia da Tiróide, estômago, intestino delgado e sr osso,
fiuado e vias hílíaras. seios, útero, ovários. rins, próstata e bex iga,
hérnias, hidracele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articula cães.
É encentrado diariamente das 9 hs, da manhã aa meio dia, na Cas ii da
Saúd3 São Sehastião, tel, 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernanda
Machado 6. tal. U95. Hesidencia: Rua Ilaarta Schutel n° 2. Tel. 1259

o ESTADO";':Sequnda.feira. 11 de Janeiro de 1943
......� am..��..�ry�YmB=iBBm�SP��="aw���·������.�

Metais usados para a Vitória

Em toda a exten ção do território brasileiro, estão sendo coletados metais usados para o csfor
ço de guerra do país, A fotografia reproduz urna das piramides metalicas que bem testam o

esforço do Brasil em pró! da vitória. (Clichê da Inter-Americana para O ESTADO).

Dr" Lauro Daura
*

Doenças de Senhoras-Vías
Urluártas.
Tratarnento especla lizado

das afpcções do aparelho
genital feminino (Útero, Ová
rios, 'I'rompas, erc.). Tra
tamento moderno , pnr pro
cessos elétricos da GONOR
RÉA AGUDA E CHÓNICA
E TODAS AS SUAS COM-
PLICAÇÕES, sob cuntro ,

le endoscõntco (U R E-
TROSCOP-!A)e de Iabo
ratorio.
Fisioterapia _. Diatermia e

Infra-Vermelho.
CONSULTAS: Dus 10-12 e

das R,5.
CONSULTORIO: Rua Tira

dentes, 14 Fone: 1fj63.
RESIDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.

'
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O derrotismo e o pessimismo

são armas da "quinta·coluna".
(L. D. N.).

L ElA ISTO
PARA PESCAR DE NOI1'E -

Muito mais simples é
agora pescar de noite em
certos rios dos Estados Unt
dos, graças à invenção de
uma "cortiça iluminada".
A idéia foi concebida por
um esportivo do Alabama,
ao ver que certo preto tira
va dagua um peixe pescado
diretamente debaixo de uma

lâmpada de querozene, sus'
pensa na superfície de um
riacho. - "Eu sabia - diz
o pescador esportivo -que
a luz atrái os insetos e que
êstes, a seu turno, atraem os

peixes. Mas uma lâmpada de
querosene é demasiado pesa
da para manejar t de modo
que resolvi conceber. uma

lâmpada prática de pesca
dor. O aparelho consiste
numa grande cortiça aberta
ao centro para aloj ar uma
bateria e uma pequena bom
ha elétrica",

Visite, sem compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edificio onde funcionou o Banco do Brasil"

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes I
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Lcud res. 9 (por Sir Hubeit Gough, não há dúvida que Httler tumbern re-

,1;), Reu tors, pava o "O ESTADO") - conhece isto, Afóra esta, h..rrrvel
pas russas, Há apenas alg n rnus se· ameaça, Hitler está ao par ele um

manas, um exerci to alemão de seis outro fato desagradavel. qual seja O
Kotelni1wvo caiu em poder elas tro- ile que. o rápido avanço dos seus Iní
divisões, estava em marcha a nonlés-jl1ligos prende se em parte ao colapso
te daquele pon+o, numa tentativa para elo moral alemão,
lihertar as tropas de von Hothm eu- Já se tem assinalado várío.s YOZGfi
curraladas em torno de Esta.língrudo. que, o limite da rosístéucia humana
Trata-se

í

nd ubitavelmente de gran- desempenha papel decisivo nas opera
ele feito, da mais larga repercussão, ções militares,
"\. ameaça a Rostov vem-se desenvol- O presente c, trout dos exércitos
vendo rapidamente, mas, Rostov não russos, e as suas lí nhas Ll'3 avanço,
e ainda o principal objetivo de sugerem que, a ala direita no Douetz
Stalin e elos seus marechats. É apenas póele agora descer sobre o Mar de

I um meio para um fim, O vetdad e iro Azov, até mesmo a oéste de Rostov,
. objetivo é a destruição dos exércitos ameaçando de destruição ainda outras
alemães na Russia meridional e no tropas alemães, enquanto que o exér
Cáucaso, cito que desce pela ferrovia ele Ko
Qual a amplitude ela rêde que Sta- telnikovo impede a retirada do exér-

lin lançou com tanto êxito s'",11]":' os cito do Cáucaso através de Rostov,
:ll':!lllãc,'" 'e, o exército que de movimento nas-

Do naI' ," esquerdo l'US31. utrnvr s estepes de Kalmuk segue para o sul
(:&S estep s de IZ111P1tk at" n : rl"n.'') de Georgeievsk e Stavropol. para ata
o

í

re ito, 1!:, bácia ·10 Z'jl\dZ . f1 le se cal' os alemães de flanco,
encontram Verosh ilovgra.l e Starol.i- Simultaneamente, a frente elo r ío
elsk, há uma distância de cerca de Terek está sendo aí'astada das 1110n--

320 milhas, Em toda essa frente os tanhas e. do Cáspio, Os alemães têm
l'US80S estão avançando vitoriosamen- tardado em reconhecer o perigo da,
te, sua posição e, ainda não há sinais elo
Não é ele admirar pois que, até mes- inicio de uma retirada do Cáucaso•.

mo os mais cautelosos .JoS'),·vZ[L'oreS emhora o tempo esteja se tornando>
militares reconheçam agora que ) J i- escasso, De qualquer fóra, na sua re-

tIer se encontra na im íuénc ía dc um tirada não será ininterrupta.
desastre de maior envergadura .,\lY·s,

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

TN""fl?'"'

Crédito Mútuo Predia i
Propiietários: J. Moreira & (ia.

7 �e Novembro
Foi pago à ;:.restamist8 Mar ia Sever ina da Conceição,

RESIDENTE EM FLORIANO POLIS,
possuidora dI! caderneta n. 6532, o prêmio

que lhe coube em mercadorias, no valor de rs.

Cr, $6.250,00contemplada no sorteio de 5 de Novembro de 1942,

18 de Janeiro
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 18 de Jaueírc (2i.feira),
com prêmios no valor de

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

de Ouro Preto n° 13.

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

Consulta médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00

GASOGÊNIOS

ALIANÇA
Séde: Avenida

DO LAR (LTDA,,)Rio Branco n. 91 ••• 5 andar

, I P O "C. E. I."
Os mais aperfeiçoados e de melhor-"'_

materiaL Entrega imediata.
Preços especiais para revendedores.

Peças avulsas.
FABRICANTES:

GASOS I L LTDA.
Rua da Conceição N.o 343 • SÃO PAULO

Plano'Federal do Brasil
Resultad» dn sorteio r eal izndo no dia :'1 de DI z=mbro

de 1942. ôe conlorrr-ídede com o Decreto-Let n-. 2.891,.
de 20 de Dezembro rle 1940, na presença do sr. Pis: ai Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas ..

na. séde da Aliança do Lar Ltda. de acordo com 8S ins
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

_ Plano Especial· Premiado o n" 9.772
9.772-Milhar-Primefro prêmio no valor de Cr.s 10.00000<
772- Centena no valor de Cr,$ 1.200.01)

Inversão do milhar no valor de Cr.s 300,O()
Plano Popular. Premiado o n" 9.772

9.77.2-Milhar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.$ 5.000,00-
772-Centena no valor de Cr $ 600,O()

Inversão do milhar no valor de Cr $ :.WO,OO>

OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio reallzar-se-â no
dia 30 de Jsn-.. iro de 1943 (sábado), às 1-1 horas, de con-
formidade com o Decreto-Lei n. 2.891.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1942
VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal

Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor-Gerente

Convidamos 08 senhores prestamistas contemplados,
que e13tej8m com 08 seus tltulos em dia, a virem à noss&:
séde, para receberem seus prêmios, de acordo com o nos
so Regulamento.

Gabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

José C� de Borba (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anitapolis

Clinjca e Protese da boca. - Especialista em pontes;
e dentaduras duplas.- Dent�duras anatúmicas de PaladoDn•
sem aboboda palatina (superior): novo sistema.- Estraçõee.
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

Trabalhos modernisados, sob nbsoluta garantia.
Rua Deoàoro. 16.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ft verdade sobre Gibraltar IEcos(Press Incrmstlon Servke, exclusivo para O EHADO, I•

por Thomas E. Ireanor) """""---.........,"'�

E d i lic i l malar a lenda, de se escavar túneis na rocha prol
Há dois anos ([lIC os homens de bc qualquer instalação supérflua,

Gibraltar tentam matar a lenda do Os tetos das cavernas não são regu
Hocherlo. Até aqui, porém, não o lures e lisos, os pisos são ásperos
conseguiram. Alguns fragmentos da c as paredes irregulares, Os corre-
I erdadc têm sido expressos na for-: dores são frios, cheios de correntes
ma escrita ou falada, mas ninguelll' de ar e húmidos, Em muitos luga
lhe prestou grande atenção. Ires construiram-.se tetos de ,zincoÊ possível que o mundo ael'edi-l para aparar os pmgos da humidade,
te que, quando COIIICÇ'Oll a segunda I Mas a taref'a básica, - e � tuna

guerra mundial, Gibraltar era 1I1l1a ItHrefê1, ingente, - está terminada.
forlllida,vcl Iortnleza, inexpugnavel,

I
Mi lhas de corredores e cavernas

um

mi,lagre
da cngcuhnria rnoder- pr?teg�.'I�l hoje os pontos vitais que

na, ate aqu: estavam quase sem prote-
A verdade, contudo, é que, quan- çâo alguma: o í�ste, Oéste e o Sul.

do a Alemanha marchou sobre a i Na frente norte, está a Gibraltar
Polónia fazia precisamente cento c I dos noss?s sonhos. Por. toda essa
cincoenta anos que nao se melhora-I Irente existe uma colmeia de exca
vam as dcf'esas de Gibraltar. Gi- i "ações em muitos pavimentos liga
b ral tar entrou para esta guerra COl1l! dos por elevador-es e uma rêde de
o mesmo número de túneis e ca- l túncis que se atravessam e pelos
vernas com que aguentou o cerco I qua is corr-em os trilhos das vago
em 1779, quando () rochedo ohtevc netas,
a sua r-eputação. Não foi se não

,

A população total feminina da
após a queda da França que Noell ilha é 80 lll�llh�res mais. ou menos,
Mason Mac Farlanc chegou a Gi- I todas elas i ndispensaveis aos tra
braltar como vice-comandante e deu' balhadores de guerra, quer como

inicio às obras de defesa. I r nf'ermeit-as, quer como religiosas.
Com dois anos de remodelamentos Todas as cleJ1:ais e \i.rtllalmente to

sob o plano do Tenente-Genl?rall ela a popul:'lçao de Gibraltar calcu
Mason Mac Far laue e mais tarde I

lada em mil harcs, Ioi evacuada, cm

do General Lord Gort, o velho mi- I H140. ,
to de Gibraltar aprox ima-se da rea-I Para defender-se o Rochedo tem
Iidade. Com dois anos de esforços: uma p(�derosa arlilh�l'ia pesada, e

f'antásticos e ininterruptos, Gibral .. 1 iOrJllJd�IVe,ls II1s!alaçoes para dcf'e
tal' tornou-se () que o povo duran-j sa antl-_a,erea, Se por ventura _o
te um século e meio acreditava J seu ael'oc]romo e as bases navaiS

que ela jú fosse. Os trabalhos pl'OS- fossel.n p_?stas ,fóra ?e combate,
seguem e elentro de lIllI ano Gi .. sua lunçao scna retll'ar-se para
braltar sel'à Illuilo mais poderosa dentro da, roclu� � aguentar o ce!'

do CJue jamais se supôs, Ma,'; ain- co,. Podcna U8SIm comal_:dal' o es

da assim, não serú inexpugnavel. treIto C<!I�I os S�llS. canhoes" a,gu:'Ir-
Os fatos ma,ós intimas, como os dar auxilIO e eVital'l<1 que o ll1lJmgo

;dgarismos precisos sobre as clel'e· s�. apocleras,se das vantagens de
�;as de Gibraltar 8;10, naturalmenle, (1ibl'altaL Tomar o Rochedo P?la
informacões mili tares de o'rande va- força sena uma perda, brutal e 111-

tal' par�� o adversúrio.
'"'

Con tndo, fnl�ífera. , . .

como se presume que o inimigo co- E!�quanto ISSO a atual adl11ll1iS-
nIleça em linhas gerais os traba- �r::IJç�o do R,ochedo pro,ssegu� com

lhos que aqui se realizaram. po(le- ll1envel raplClez a c�ntll1ua�ao das
se dizer que agora, pela primeira obl�as 91�e. o tornarao l.nals forte,
vez, Gibraltar telll lúneis e câma- mais (hflCII, - e talvez lI1expugna
I';)S abrindo para as ({ua tl'O fren- vel.
I.es. Não ]lú nada que lembre Ulll
trabalho cle aglIlha ou co.lmeia de
abelhas nos caminhos subterrâneos.
Bit túneis longos, ligando salas
enormes que servem para armaze
naI' forragem, cozinhas. hospitais,
barracas para tropas, etc.
Existe apenD8 um certo número de

túneis e cavernas escarvadas no

Ipavimento que não foram construi- Inforl'nações com o

Idas para, luxo nem para conforto, Dr. ARMINIO TAVARES Imas para uso de emergência em ca-

A Marinha de guerra dos Estados Unidos aumen- so de cerco, A extrema dificuldade. ���������������=���������� ..:

ta rapidamente sua frota de submersíveis 'de longo raio I
- -

-de ação. Na fotogI'afia uma dessas unidades quando CONTRABANDO D,E Víl'EHES EM
,

. , . VilRSoVJ..-lEra lançada ao mar. (Cllche da Inter-AmerIcana - para
«O Estado.)

B produção dps Américas·
Eslú aumentando cada vez mais

I.\IéXÍl'O
ph1l10S para a produção do

a proc!llçào das fazendas, das d ob ru ou do triplo dessa q unnt i d a
minas e das Jábricas nas Américas, 'de. dentro de tl'l-s anos. Antes da
.:lfim de fazer face às necessidades p rimci ru guerra mund i al , quando
da guerra total. o Hemisfó rio Ocidental alcançou o

,

Para desenvolver mais ainda fi seu má x imo de p roduçâo de borra
prodllção de materiais considera- cha, a i n dústr ia cxtrut i va mex ica
dos vitais, novas terras estão sendo na perfazia Ulll total de 17.500 to
cultivadas, novas minas estão scn- ncl atl as por ano.

do exploradas. E, para atender ao Na Aruér ica Central, algumas ter
transporte dessa vasta produção, ras de pluntaçáo de bananas estão
vias férreas e rodovias estão pas- scnr!o entregues ao cultivo de aba
xaud o por mcthorumentos e sendo cá, u lim de suprir as necessidades
prolongadas, enquanto que novas de cordouria d<.ls Nações Ln i dus.
vi as de cornun icação entram em Estima-se C!ll 20.000.000 de quilos
sua fase de construção. por ano, pelo menus, a p rorl ucâo

A borracha
é

um dos materiais dessa fibra, cujo plantio está sendo
vitais nccessitudcs COI1I mais ur- feito na Panamá, na Cosia Rica,
gêuc ia. De maneira a i n crcruen tnr '(�lIatell1ala e Honduras.
a sua produção, João Alberto Lins Em Haiti está sendo duplicada a

de Barros, Coordenador da Mobil i- á
rca de p lantacâo do sisaI. Em

zaçào Econômica de nosso pais Cuba estão sendo feitas experiên
traía ela organização de 50,000 ho- c ins com () erup rêgu de nialva na
mcns que deverão entregar-se ao fahricacào de sacaria. E no México
trabalho nos seringais, numa ex- está auiuentundo a sua producâo
tensão de quase mil quilômetros, de fibras,

>

através de montanhas, mata virgem Nos países mineiros, desenvolve
� pântanos. Esse enorme coniunto ] se a extração de tungstênio, Hill dos
de extratorcs de borracha segun-a metais vitalmente ncccssári os na
por terra, devido à urgente !",�ces-

I
manufatura de aço para canhões e

si dadc ,dos transportes marítimos couraças. Na Bolívia, no Perú, i\Ié
no servlç? de .cabotagem. , I x ico, Brasil, Chile e Argentina as

O Brasí l, Ioi , no ano passado, o fontes de lnngstê ni o estão sendo
mal?r produtor ele borracha ._na cxp lorudas a Ulll máximo possível.América, com .ul�l tot�l de 17.;)00 Na Argentina projeta-se UIll aurncn
toneladas. O México f'oi o segundo, to de 50 por cento da p roducâo
com 5.200 lonelaelas, achando-se. anual.

"

.entrctanto, em "ias de execllção no

Novos submal1inos para Tio

".

Londl'es, Janeiro (lnteraliado)
I
� As ,informações abaixo foram

1==:m···· ....• ..•• ..aa_= ......I•••_ ••_"••=.=
..=D.!!I;==••_' forneCidas por uma testel,l1unhal1li a!!S!!i!!!!5!E== li!!i:H.. .5:::0::1.. l1li1=1== l1li ocular dos fatos, recentelllente che-

iH! ESEi I gada de Varsóvia. Tem-se por ai

! J U I ZO ii I, ����I�I�li�tl���.a ela "i(la cotidiana

mi T E NH A II "Entre as várias espécies de co-

U;.;; == I mércio proibido pelas autoridades
CRI === teutonicas, <1 introelucão de viveres'
• ii Inos "ghettos" assume' uma impor-
..anil·· 1EM SíFiL S OU REU- ;m tância especial. Em Varsóvia há
IIU := um certo ramo de cOlllércio ilegal

511 i 'Cuja única finalidade é adquiril'
11 MATISMO DA MESMA _Iiprovisõ,es de alilllenlos e conduzí-
aa; - m: ,las para o "ghetto':' O "ghetto" é
-= Ui! ."

'um grancle consulllldor, porque as

II ORtGEM? USE O PO. Im Ib'a�ões dt�s )jucleus são
I l11uitlo mais

;:&1 !!! ai xas. a e (O que a,� (OS po oneses

;::1 ===1 e as dIferenças ele preço, em desfa-

II PULAR PREPARADO iãi vor dos semitas, são muito grandes.
_.. IIU Um quilo de manteiga, por exem-

III :EII pIo, custa cem zloty, fóra do "ghet-
II iii: Ilo'"

e dentro dele, 140, E assim por

:!= I� 14 �:� I "1�
=5 diante. Os Yiv?res são contraban-

e... • ., _ ;::5! tlea.dos para o ghetto por llleio ele

!!!i� .=
� iGi Iblll'acos nas paredes, (' este é um

!i!i = - _ -__ .. _ _ 1___ nu aspecto desconhecido de Varsóvia,
:U· A :SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO iii 11]as não sómente de Varsóvia.

,ti O Fig'i.clo, O B1"O, O Coração, o E"tômago, OS _.. - "Interessante é que os mais ati-
1111 PI'" 'Vos participantes neste negócio de
Uft U mões, a Pele. P.roduz Dôres de Cabeça, Dôres II 'contrabando e os principaís can-

Il nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca.- à trabandistas de alimentos para o

=n bela, Anemia, AbôI't03 e faz os individuos idiotas. l11li "ghetto" são os prówios alemães.
- Inofensivo 80 organismo. Agradave!' ii A noite, carros milItares alemães
• == !penetram nos "ghettos", para abas-
'csu como um licôr IIH \tecê-los de alimento. Os carros são
._ O ELIXIR 9: 4 està aprovado pelo D.N.g.P. como Iii 'geralmente guiados por aviadores,
._ auxiliar no tratamento da Sífilis' e Reumatismo == .sapadores e outros subornados. Ê

II d i .IU €xcusado acrescentar que os lucrosa mesma or gem iH kle tais contrabandos são colossais.
== F�LAM CELEBRIDADES MÉDICAS • Os alemães ganham assim milhares

ii·· Sobre O prel'larado ELIXIR A composlçllo e O sabor a- de zlotys em uma só noite..914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELrXIR c:9H. re- II "O contrabando em pequena es-

a.
que o tenho empregado, em cOIDeodam-no como arDia de

I
cala é feito por crianças de cincoos casos de indicação apro- faeU manejo para o público a doze anos, tanto judias como ada-

••••
prlada (sHil!s em varl;!.s de uo combate á slmi�, quallda- nas. Vimô-las trepando nos altos

im 8uas manlfestacões) 08 resul· de' que frequentemente a- :iii muros, carregando sílcos, Vimô-Ias

!:
tados !êlll sido satlsfa.torlos, nroveito no Ambulat!3l'lo da III 4ntroduzindo sacos ele cereais pelos

== pois sao rapldos e duraveie. Maternidade de Santa Maria. Gii buracos das paredes, E vimô-Ias
= Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy ii!! (��mbel1l ,�lorll1indo nos P?rtões. elos
iii

. ::::. ghettos , acossados aqm e a11 pe-
_. "'_ �a Im la policia militar alemã. Isso em-

tm=iI�·'m:U!5i!E=ill!g=iiãnililliLi§i$iii!!mn1!luI3�=H presta às imediações do "ghetto". ..-. ........ .�. �. ,. �iI. JI5 ••__ :==== unla triste origin'alidadc".

EVITE A. DIFTERIA
VacL,e o seu filho
tra esse terrivel

(CRUPE)

con

mal

Notícias I�_"'9"'flr"$!F·

HEMORROIDES11h �aft'4

I1UclS�'!Sri iSPU/F/CO rRIIZ·
ALIVIO IMéV/AYOI

-i l�� JJ

e

Tem chovido tór r encialmen te
no interior do Estado do Rio.
O sr. interventor Amaral Pei
xoto já determinou providências
de socorro às populações mais
seriamente atingidas pelo tem

poral.
O Centro Espírita "Amor e

Humildade do Apóstolo" elegeu
recentemente, sua diretoria,
assim constituida: Presidente,
Osvaldo Melo; vice-dito, Artur
Beck; I.' secretário, João Ma
ria Ferreira. da Silva; 2' dito,
Adalberto Ramlow; tesoureiro.
Pedro Leão Coelho.
li cerimônia da

tuar-se-á no dia 20
te, data aniversária

•

posse efe
do corren

do Centro.

Assinou o presidente da Re
públ ica um decreto declarando
de interessemilitar os seguintes
estabelecimentos fabrís CIVIS:

Maquinas Piratininga Ltda. , em

São Paulo; Cia, Brasileira de
Constr ução Fichet & Shwatz -

Nautmont , em São Paulo: Wolff
metal Ltda, em São Paulo;
Cia. Brasileira de Instrumentos
Científicos NanseIl, em Belo Ho
rizonte; Cia. Brasileira de Ex
plosivos e Munições, no Rio
de Janeiro; Fabricas de molas
em espiral e cilindricas de Al
berto Carlos Sarmento, no Rio
de Janeiro e Armando Martau
(Sucessor de Lindau & Cia.),
em Porto Alegre,

I

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca

sos de Hemorroides, é ime
diata, alivia as dôres e os

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas da.
ulcerações e varizes hel11 ... r

roidais, A venda em (uc"s
as Farmacias em bi-snaga5
com cánula especial para
laci.li!ar a aplicação,

�
MAN ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

_EIlIII II! _liliiii . iV'$S

Vende-se uma casa e
um t e r re n o

com 18 metros dE:' frente. si
tuados à Rua Rui B:ubosa,
38. - Informações nesta Re
dsção •

796 10"Yalt.- tO
Os elementos colhidos pela Esta·

tística Militar são absolutaJl\et\t
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País_ (D. E. M.).

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

de camurça, pelica e jersey,
Bolsas e cintos.
'i'rabolhos de crivo.

ADVOG�DO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 1:2 e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sala 2.
Res. Av. Rio Branco, 181

Florianópolis.

o FUTURO COil1ÉRCIO MUNDI.AL
I Londres, Janeiro - via aérea -

. (B, N. S.) - O "Times" de LOll
dres, refere-se a importante dis
curso proferido pelo sr. Harcolll't
J ohntone, secretário do Depar'la
menta do Comércio Ultramar i n 0,
tendo como têma o comércil) n!llll"
que, para o futuro, o coméreicJ para
prosperar, deverá ser libcl'lado das
restrições que se teem acumulado
durante os últimos vinte ano�.
"Por toda a parte, obsen'3l1l-se

os índices de que �ste fato (' apre
ciado. O que resta fazer é chega
rem os governos aos necessár�os
acordos, Julgo que a vontade ele
concorelar para aquele fllll, é uma
das grandes aspii'a�'ões das Naç<'í'es
Unidas. Conforme ficou expresso
na "Carta do Atlântico, será a

'grande expansão da prosperidade
do Illundo que surgirá depois
da guerra, o que auxiliará a

desarraigar a causa da própria
guerra - a pobreza - e para (;sté�
fim torna-se evidentemente impor
tante que o comércio elo munelo
seja regulado, afim de permitir a
todas as nações prestar sua con

tribuição e partilharem da grande
expansão da riqueza que se tem em

perspetiva.

VENDEM-SE
Por preço de ocasião ven·

dem-se: 1 banheiro de már
mor!', vidros p/vidrllças, f
canoa, 4 rêdes, 4 espinbéis,
1 escrivaninha. etc .. Ver e
tratar à rua Fernando Ma
chado,39
1s 3 Vs-l

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n· 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo·
léstias nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

hori:'ls em !fiillltP.
----------�----Q---...�,��----�.----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II
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,I Agente em Florianópolis

III C AMP O S L O B O & (ia.
i RUA FELIPE SCHMlDT N 39

i Co;JC4' l m t"" 19- Teleohone1083-End. ta.•AL/,:fANCA.

II Sub-AgenIBh��e�gU:Oi1��;:rãO. llaiai.
I �===============-�-.J
III
II
I
I

Sociedade Cooperat�v� de Responsabilidade� I
CASA MISCELANE-:'--distribui.1Limitada Iara dos Rádios R. C. A. Victor. !

Banco de Crédito Popular e Agrícol,a ::.v���s e Discos. - Rua Traja·

de Santa Catarina

InsPirada
Autobiografia/:n�m CegOedos» _ u

na Pontadeste l11a cond dos
(" novo ens -

raOalbo]' e el11oc' "IÇa0
Iterário. pI.onante..

ag.103.

As assinaturas devem ser tomadas
.xcluslvamente por intermédio dos
agentes abaixo descriminados. Cuida
do com os solicitantes não autorizados I

ISanDu�nolCONTEM

Rua TraJano n.O 16 - Séde próprIaRegistrado no Ministério da Agrtcultura pelo Oertlttcadc
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códiflos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçãoFLORIANOPOLIS

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representa�te da Caixa Economíca Federal para a vendadas Apólices do Estado de Perna.mbuco, com sorteio

semestral, em Mato e Novembro.
Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estadosde Sã� Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.Mantem carteira especial para administração de prédios.Recebe dinheiro em depósito pelasmelhores taxas:

C/C à díspoaíção (reUrada livre) 2�
C/C Limitada ' 5)f)
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%Aceita procuração para receber vencImentos em to.

da8 as ReparUCÕ8S Federais, Estaduais e MUQiclpals.

OITO ELEMENTOS TONiCOS:
'" RSENIATO. VANADA
TO, FO:;FO�OJ,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos., Depauperados,
EtIJotado" Anêmico., Mã ••
que criem Magro., Criança.
raquílic ... receberão • toni·
ficação ge,,1 do olg.nÍlmo

com O

Sangue nol
Llc. D N.S.r. rr 199. da 1921

A C & re'.;;fI lÃ. Tem em {(stock» os mais recentes artigos
. .. .... ;. • [..� para crianVíls, ternos de fina confecção para

•

I homens, calçados, chapéus, easenltas e li
nhos nacionais e estrangeiros, brIns, roupas brancas, pijamas, etc, A Fábrica DISTINTA. está con-

feccionando camisas para o verão a preços extremamante baixos.
Visitem as novas e model1nas instalações de A CAPIJAL, à rna Con�elheiro Mafra, 8.

------------------------------------------�

Companhia c Aliança Haia •
Fund"da em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Merritimoa

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas. mais de:
Responsabilidades assumidas;
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
II 54.700:000$OtlO
II ::1.929.719:000$000
II 28.358'717$970
II 85,964:965$032
II 7.323:826$800

e terrenos) II 22 354:00o.�00o

í
1.1
l
�
I!
1
J

. Diretores:
1 Dr. Parnphilo d'Utra Freu e fie Carvalho, Epiphanlo José
11 de Souza e Dr. Francisco de Sá.
1
;

: , Agências e sub-agências em todo o terrHório nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

�t; R E X "

Transporte de Cargas
DOMICILIO 1\ DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões propr los para:
Bom Retlro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitlbanos, Cam pos Nóvos, Cruze íro e vice- versa.
EM COMBI�AÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita. Gartbaldí, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Acettamos cargas para re+espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia'Pinto, 5S Rua Alvaro de Carvalho,2

Telefone 1.677

EMPRESA

= -

Hospital de Homônío
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia cllníca (raios X). Laboratorto completo de

análises clinicas. Eletricidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e confortavel
Médicos: DR. CES1\R AVILA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Janeiro. livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belém e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLiVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Fí'orfauôpolls e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Seguncla·feira 11 de Janeiro de 1943 3

Preço Cr. $2,40 - 1,20 - 1,00 ILivre de Censura
-----

Enfrentando tempestades,
tufões e gêloDe bordo do destróier "M" da outro. E assim estremecendo-se

frota metropolitana Britânica, o "M" abria caminho para en
em viagem para a Rússia, - Do centrar nova onda que o fazia
enviado especial da agência estremecer e balançar novamen
"Reuters", junto ao comboio te. E isso continuou durante
aliado para Murmansc, 11 - Es- dias interminaveis. A's vezes era
tava eu em um destróier que di- levado por uma vaga imensa
rígía a formação da escolta de para logo depois cair entre os

Unidades do Exército da República de El Salvador durante r e cen tes rn an obras America um couraçado e um cruzador. sulcos abertos pelas ondas, com
rcentrd encontram �e em exce ie n tes condições de treinamento, prcntas para entrar crn ação, Era um dos últimos destróíres da os rebites a se desprenderem.

(Clichê da In ter-Amer i cao a, para O ESTADO).
-

I classe "Leves", não muito maior Mas, durante toda a tempesta-
. --------- ------------ l do que 6 ônibus de Londres, co- de de vento e água, conseguimosFl:l;A �IALOGRADA Temendo um Ilndenãzacão por atos locados um à frente do outro, e manter nosso contacto com oLondres, Janeiro (Interuliarl o)
- A Agó n c ia Norueguesa nos in- atentado de agre�são tambem não muito mais largo comboio por meio de projetores.
Iorrna que dois médicos russos ;'V[8e11'i, 9 (C. P.) - Soube-se que' Rio,l1 (A.N.)-O vespertino "A Noi- que um deles. Consequentemen- A tarefa era terrivel mas vi as fatcn lara m fugir ele um campo de as autoridades de Argel e Dacar 10" te" fez um interessaute estudo sobre te, os vagalhões que encontrá- ces satisfeitas dos homens numac on cen l ração perto de Oslo. mararn pt-ecauçõcs extraordinárias a questão das illc1e!1izações por atos de mos nas águas profundas do reunião incrível, realizada noCm d

ê

lcs, pnrérn, não conseguiu agressao dos corsarros unrmgos, lern- "

escapar e lendo sido preso nO"<1- por motivo ela "i agem do general brando inicialmente que 05 preju izos norte flzeram com que centenas tombadilho em que, no Natal, fi-
mente, foi condenado a 200 busto- Giraud a esta última cidade, temeu- causados a bens cio Estado e elos bra- de toneladas de água gelada se zeram uma festa. Nesta o balan
nadas, sendo que deveria receber do um atcnlado contra sua vida. sileiros e estrangeiros residentes 110 despencassem sobre o tombadi- ço do barco transformava o am-(ia pancadas imediatamenle c 20 Sabe-se que o sr, Boisson, tanto Brasil, por aqueles atas, estão de há lho da nossa pequena unidade. biente numa dansa permanente.r cada dia seguinte. Após o pr-imei- muito amparados pelo decreto-lei n ..
1'0 castigo veiu a falecer o infeliz como o general Giraud, veria com 4,166, baixado em março de 1942, mui- Uma dessas ondas arrancou o Um dos marinheiros disse-me:
pr lsionci ro, sendo, porém, fuzila- í\grado um acôrdo com o general to antes mesmo do reconhecimento cabrestruante e envergou os "Temo que a cousa não tenha
<lo, ainda, C01110 mcdida de p rccau- De Gaulle. do estado de guerra em que nos seus postes de aço, como se fos- sido boa para você da "Reuters ",cão - ' . achamos, O referido decreto-Ieí de- sem palha. Uma viagem de rotina, sem nadaEstas cenas ocorreram de a ní e terminou a criação de um fundo de ..

dos demais prisioucir-os que foram

V d Vende se indenizações, que se constituiu a pr in- ,Durante alguns m:nutos, dia- excitante para escrever". Que
obrigados a assisti-Ias e tiveram sua

\ en e-se b cípio com percentagens retidas sobre namente, as ondas VInham, uma rotina imensa e cheia de supre-ração de sopa diminuida ainda A

um anga- os depósitos bancários -e pagamentos após outra se esmagar de encon- sa a dos homens, dos destróires,mais. lo, com todo o conlorto, na de súditos alemães, italianos e japo- tro ao tombadilho para fazer enfrentando tempestades tufões-,-----

praia da Ponta do Leal, próprio neses domiciliados no país, e sobre " "
'

I .-
'

PADHES BELGAS RECEBEM VOZ
para er aneio Preço de ocasião os haveres das pessoas jurídicas e fí-' O M estremecer de popa a proa gelo, neve e fno. - Artur Oha-

DE PIUSAO sicas daquelas nacionalidades, dorní- e balançar-se de um lado para ksset.Londr-es, Janeiro (Interaliado) Informações nesta Redação. ciliadas no exterior. A primeira des-- Diversos padres belgas foram 30vs.-t sas obrigações já foi derrogada, isto'presos e det idos, por haverem pu- é, da retenção das percentagens so-blicado e posto em circulação, _'i .IUVCXTUDE DO IMPÉRIO BRI. bre depósttos e pagamentos a eix is-uma dr-c larar â

o elo Cardeal Van TANICO tas residentes no Brasil, a partir deRor-v, Arcebispo de Mechelen. 8 de outubro prõx irno, mas sem direi-Nesta declarado o Cardeal ana- Londres, Janeiro - "ia aérea --

,

(B N S) I ord Eltou hem ('0 to ele libertação do que fôra retidolisa a "Carla de' Natal", escrita pe-
. . . -. �,

-

lo Papa em 1941, na qual êsse úl- nhecido escritor inglês, de assun- ou isenção do que era devido nessa

timo condena certos princípios e los políticos, diz qu,c. um �I� s.el1� data.

métodos dos governos do "Eixo". escritos, que o Ill:P�]'JO 13l'l1,111ICO.
Quer dizer que a derrogação não

Oulros parires foram presos na Ircqucntemente, e julgado como
teve efeito retroativo e que aquelesJortalez a ele Huv, ou deportados I uma. naç'a� velha;, e.nti'(,laI110, na
que não cumpriram com a obrigação

para a Alemanha, por haverem de-' realidade e ,a, mais .,..lm:clIl _
dentre

do recolhimento que estavam sujeimonstrado hostilidade à forca ocu- t�l�Jas as maior es or",alllzaç,oes po- tos não se eximiram, na parte cor-
"paute.

.. 11tIC�S. c.lo mundo, e pOSSUIdor de
respondente ao perícdo em questão.p osslbll idades - sem precedentes

_ para seu descnvolvimcnto. liJm seguida, "A No ite
"

presta um
.

esclarecimento valioso, dizendo queINDUSTRIA-RIOS MULTADOS "O Império Br i tân ico ". - acen-
-

1 I El " . I I o govêrno da República creou recen-
Londres, Janeiro (Inter-aliado) tua AlI'( IOJ� - tem �l( o taxac.o temente uma comissão incumbida ele

- Devido a convocacão da mão de absolelo. Em sua lorma n�als estudar as índsu ízações devi elas porde óbra e a deportação de operá- n:ccntc -.segundo sua reorgamza- aqueles atos de agressão, e que tal
rios paI? a Aleiuanha, ordenaram ç.�o,. el!l vlr,tnde Ldo Eslatut,o ele

comissão, que outra não é senão a
11a Bélgica, os nazis, que os clllPrc-1

\\ csl1111nstel.' C?nla menos d.ez anos
Comissão de Defesa Econômica, es.

gadores da Indústria Textil, forne- do que a Hú ssi a all!al e qu,lse. 1(i0
tudará um projeto para realizar o

cessem lista completa dos homens 1,�1�110S do que os Estados Ul1ld.os. grande objetivo elo decreto-lei n. 4.166.
empregados em suas f'áhricas. I �2111?;S (�S elcte��ores ela iuaior

Assim, os interessados, ou sejam to-
Nove importantcs inclustriários I

o, ",anlzar.ao pol�tJca de iodos os
dos aqueles que foram vítimas de atos

que recusaram fornecer essas listas \ telllP.os c do lllal.or aparelhamento .de agressão inimiga, como os quereceberam multas de diversos va- \ po�slvel, qn� .exIsle, atua!ment,�' ,erderam valores que estavam em
lores. desde 500.000 até 3000.000 i Wl1 a benefJCIO da humanIdade .

harcados nos navios torpedeados pede francos. �cstc mOI.ncnl<;>,. encontral.no-I,lOs los submarinos inimigos, deverão ha-um ano mats proxl1nos cio terllllno
bilitar-se perante a referida comissão,da guerra e um ano mais próximos

do 1ll0111Pnto em que o Império requerendo as indenizações que se

Britânico - a unica liga de nações julgarem com direito".

que .i<í existiu - assumirá a fórma
de núcleo de uma organizar.ão de
paz Illundial".
dial, dcpois ela guerra".

C01l1eçOll o oradol' dizendo que
"o mundo, como UIll único ('on

junto, aprendeu durante a guerra

SOLDADOS DE EL SALVADOR

LEONOR DEUCHER
Camisas, Gravatas, Pijamel,

Meias das melhores, pelo!! menores
preços só na CASA MISCELANEA.

- RIJa Trajano. 12. ' gl'açado".

Enfermeira obstét.rica (par
teira diplomada) Atende na
Casa de Saúde S StbastiàQ,
das 10 às 12 e das 15 às 17
:}Joras

o

CARTAZES DO DIA
��OC:fXIQODO��"'oa:xxnaotalOCOCOOOCICXJOCoOODOOOOODQQ�IXX)OCOOQCICXXDIXICI

HOJE 2a .. feira� HOJE
CXXlCIOOOOUODOIOLKA�'�aatJ:JCXmQDOI:JI:ICICXlailCOaJODOooococoaoaoouooo�fXXXX)()QQ OOOOOOOO.xJDaIICIDQII

-o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 5 7 1/2 horas

UMA LOuRA COM AÇUCAR
Com James Cagney e Olivia

de Havilland

�

IMPERI.t\L
- FONE 1587 -

A's 7 1/2 horas

As férias do Santo
Com Sally Grey e John

Sinclair

Preços Cr. $2,00 e 1,20
Imp. até 10 anos

Javari - Colonia de Férias
Noticias do dia (Jornal)

'.:(ODlCiO DO SERV!ÇO SECRETO
Com Ronald Reagan e Rosella

TOVvn

AGENTE NO INTERIOR
Grande fábrica de folhinhas, a mais moderna

do país, precisa em todas as cidades elementos ativos
e dispostos a ganhar boa comissão e adiantamento.
Mostruário vistoso, unico no gÊmero, com 100 modelos
diferentes. Escrever para

" FABRICA" Caixa Postal, 4249
- São Paulo - Capital.
Não procures eonheeer o que

I
A
Os õrgãos da Estatística. �ilitar

se pensa nas esferas oficiais' tem apoio legal, quando Intimara
_ •• •

' o produtor e o vendedor a mostrar
sao segredos dIflcels de guaro o que possuem em seus estabeleci.
dar. (L. D. N.). mentos. (D. E. M.).

Diversão de bárbaros!
Moscou, 11 (R.) - Os judeus de Budapeste estão sendo utilizados

pelos húngaros na frente oriental como pelotões, para "limpeza" de
campos de minas, informa a emissora local.

Os judeus são detidos nas ruas de Budapeste ou tirados ele seus

lares e conduzidos para a frente russa, tal como se enconh·am. Depois,
são enviados, em grupos, para os campos de minas, a-fim-de fazê-las
explodir, perecendo muitas vezes no desempenho dessa cruel missão.
Muitos dêsses judeus, aprisionados pelos russos, usavam roupas de
verão ou trajes de passeio e até mesmo um deles se encontrava de

pijama..

"Temos novo divertimento aqui" - diz ° diário de um soldado
húngaro morto na frente russa. Usamos .toda ::,.;l0rte de �essoas
para limpar os campos de minas e achamos ISSO realmente mUlto en-

Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
('

tr

t... i ,-- . "TETZEL IN DUSTRIA l.i-JOfNVILLE (Marca r�gist.) <.> �eÁ� .�/'''C(A,• •

r � P(C-IAUOAO!CONSEHVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACfL'1E�TE
E COM HAPIDEZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & erA. - Rua i�ii�:"";�-��;·�"'· I
Repr�sentante Cerol no Brasil: I"EH:NANOO CH:��llt.a do RQ ...cír;o, ,I);j-A _ 2.0 andar ... Rio I

S--o-ci-e-d-a--d-e-C-ooperat" dR- bilíd d
._-

----�--- II�v� e esponsa lia es

I
CASA MISCELANEA. distribui-

Limitada tora dos Rádios R. C. A. Victor. I
Banco de Crédito Popular e Agricol.a ::.v���s e Discos. - Rua Traja- ======================","=:.m_:=,=:

de Santa Catarina

,:
.

..

.

InsPirada
Autobiografia}!o�m CegOedos» _ II

na Pontadeste U1Q Co d dos
fr-e : novo n ens -

raOalho]' e eU1a' açflo
Iterá rio Cl_onante". Pag.l03.

As assinaturas devem ser tomadas
exclusivamente por intermédio dos
agentes abaixo descriminados. Cuida
do com os solicitantes não autorizados I

;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;__iiiii I
I

SangUenol1CONTEM

Rua TraJano n.O 16 - Séde própriaRegistrado no Ministério da Agricultura pelo Certtttcada
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdipos usados: MASCOTTE 1a. e 2a. ediçãoFLORIANOPOLIS

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Repre8enta�te da Caixa Economica Federal para 8 venda

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

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estadosde Sã� Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.Mantem cartelra especial para administração de prédios.Recebe dinheiro em depósito pelasmelhores taxas :
C/C à dísposíção (retirada livre) 216
C/C Limitada . )fl
C/C A"iso Prévio �%C/C PtaEO Fixo· 7%Aceita procuraeão para reoeber vencImentos em to.

da. as Repartições Federais, Estadll8.ffl e MUQiclpalli.

OITO ELEMENTOS TONICOS:
,..RSENIATO. VANADA
TO, FO:;FO�OJ,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
0, Pálidos.' Depauperados,
E'lJot.dol, Anêmico., Mãe.
que erlem Magro,. Criança.
raquílic.. , flceberiío • toni·
ficação gerll do ols.ni.mo

com o

Sangue nol
Llc. o N.S.P. n' 199. da 1921

4&. C A re'.* Ia.. Tem em {(stock» os mais recentes artigos
... . .... ;.. r�� para crIanças, ternas de finillJ3Dtecção para

. homens, calçados, chap�us, casemiras e li-
nhos nacionais e estrangeiros, brios, raup.as brancas, pijamas, etc, A. Fábrica DISTINTA. está con

feccionando camisas para o verão a preça8 extremam3nte baixos.
Visitem as novas e modernas instalações de A CAPITAL, à rua Von�elbeiro Mafra, 8.

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

Companhia • Aliança da Haia»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Merritimoa

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas;
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
II 54.700:000$000
li 3.929.719:000$000
II 28-358'717$970
II 85.964:965$032
li 7.323:826$800

e terrenos) li 22 354:00o.�OOo
1I

1" ,- Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire fie Carvalho, Epiphanlo José

11 de Souza e Dr. Francisco de Sá.
,

i
:

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

cipais cidades da América, Europa e Àlnca.

1

II j/.,
I

IiiI,i Car.Jí4l coste! 19- TeleohoruI083-f!.nd. Te!.• ALldANCAlI

II,' Sub-Agente em Laguno, Tubarão. Uajaí, IBlumenau e Lacres.

I �=============_. ,,,-

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O &. (ia.
h'UA FELIPE SCHMIDT N 39

EMPRESA �� R E X"·
Transporte de Cargas

DOMiCILIO A DOMICiLIO
Viagens diretas em csmtnbões proprios para:

Bom Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruz e íro e vice- versa .

EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Gartbaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para re+espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Ftoríunópolls:
Rua Correiatpinto, 513 Rua Alvaro de Carvalho.P

Telefone 1.677

Hospital de Hcmônio
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Cllnica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia cllnica (raios X). Laborator io completo de

análises clinicas. Eletricidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e confortavel
Médicos: DR. CESl\.R AVILA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Jaueiro. livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belém e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLiVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Ftortanópolls e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública- do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CINE ODEON IMPERI t\L
- FONE 1602 - - FONE 1581 -

f' {� A's 5 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas

As férias do Santo\ UMA LOuRA COM AÇUCAR1
. Com James Cagney e Olivia Com Sally Grey e John

, de Havilland Sinclair
'iI

Javari - Colonia de Férias :CODiCiO DO SERV!ÇO SECRETOI,

Noticias do dia (Jornal)
Com Ronald Reagan e Rosella

�;;. To""n

Preço c-. $2,40 - 1,20 - 1,00 ILivre de Censura

Enfrentando tempestades,
tufões e gêlODe bordo elo destróier "M" ela outro, E assim estremecendo-se

frota metropolitana Britânica, o "M" abria caminho para en
em viagem para a Rússia, - Do centrar nova onda que o fazia
enviado especial da agência estremecer e balançar novamen
"Reuters", junto ao combO'io te, E isso continuou durante
aliado para Murmansc, 11 - Es- dias Intermínaveís. A's vezes era

;);� , tava eu em um destróier que di- levado por uma vaga imensa

I
rigia a formacão da escolta de para logo depois cair entre os

Unidades do Exército da República de EI Salvador durante r e cen tes manobras America um couraçado e um cruzador, sulcos abertos pelas ondas, com

!'Centrd en con trarn s e em excelentes condições de treinamento, pr c n t as para entrar e m ação. Era um dos últimos destróires da os rebites a se desprenderem,
(Ch chê da Inter-Americana, para O ESTADO). I classe "Leves", não muito maior Mas, durante toda a tempesta-

'-------- -------------- . do que 6 ônibus de Londres, co- de de vento e água, conseguimos
L()]l(I�e��;lL��;i��OG�i;1��aliarlO) Temendo um Ilndeniza<;ão p�r atos locados Ulr: à fre,nte do ?utro, e manter nosso contacto com o

- A Agência Norueguesa nos in- atentado de agre�5?�O também nao muito mais largo comboio por meio de projetores.
f'orrua que dois médicos russos Madr-i, 9 CC, P,) - Soube-se que' Rio,l1 (A,N,)-O vespertino "A Noi- que um deles, Consequentemen- A tarefa era terrível mas vi as fa
tentaram fugir de um campo de as autoridades ele Argel e Dacar 10" te" fez um iuteressaute estudo sobre te, os vagalhões que encontrá- ces satisfeitas dos homens numacouccnu-nção perto de Oslo, -

t dins a questão elas illdenizaçõ,es, pO,r atos de mos nas águas profundas do
'_"

1 I' dCm dêlcs, p o ré m, não consegui LI
mar.un prccauçocs ex raor martas

agressão dos corsários unrmgos, 1em-.
reurnao lnCrlVe, rea lza a no

escapar c lendo sido preso nova- por motivo ela viagem do general brando inicialmente que 05 prejuizos norte flzeram com que centenas tombadilho era que, no Natal, fi
mente, foi condenado a 200 bas l o- Gi raud a esla última cidade, lerncn- causados a bens do Estado e elos bra- de toneladas de água gelada se zeram uma festa, Nesta o balan
nadas, sendo que deveria receber do lllll atentado contra sua vida, si le iros e estrangeiros residentes 110 despencassem sobre o tombadi- ço do barco transformava o arn-a0 pancadas imediatamente e 20 Sabe-se que o sr, Boisson, tanto, Brasil, por aqueles atos, estão de há lho da nossa pequena unidade, biente numa dansa permanente."" cada dia seguinte, Após o primei- rnu

í

to amparados pelo decreto-lei n.
1'0 castigo vciu a falecer o infeliz COlIJO o general Gi raud, veria com 4,166, baixado em março ele 1942, mui- Uma dessas ondas arrancou o Um dos marinheiros disse-me:
prisf ouei ro, sendo, porém, fuzila- f.grado um acôrrlo com o general to antes mesmo elo reconhecimento cabrestruante e envergou os "Temo que a COUSa não tenha
(10, ainrlu, como medida de prccau- De Gaulle, elo estado de guerra em que nos seus postes de aço, como se fos- sido boa para você da "Reuters".ção , , , achamos, O referielo decreto-lei de- Ih Um v' d t' dEstas cenas ()COI'I-el'0111 rlcante sem pa a, a iagern era ma, sem na a

- � " " terminou a criação de um fundo de
dos d cm a is pris io ncir os que foram,V d Vende se indenizações, que se constituiu a prin- Durante alguns minutos, dia- excitante para escrever". Que
obrigados n assisti-las e tiveram sua

\ en e-se b cípio com percentagens retidas sobre riamente, as ondas vinham, uma rotina imensa e cheia de supre-
ração de sopa d irni n uid a ainda um anga- os elepósitos bancários-e pagamentos após outra se esmagar de encon- sa a dos homens, dos destróíres,mais. lô, com todo o conforto, na 1 rd it 1

-

i t li
,

(e su 1 os a emaes, 1 a ianos e japo- tro ao tombadilho para fazer enfrentando tempestades tufões-,-- ---

praia da Ponta do Leal, próprio neses domiciliados no país, e sobre " "
'

I
'
.

'

PADHES BELGAS RECEBE:\r VOZ
para er aneio Preço de ocasião os haveres das pessoas jurídicas e fí-' o M estremecer de popa a proa gelo, neve e rrío, - Artur Oha-

DE PRISXO sicas daquelas nacionalidades, dom í- e balançar-se de um lado para ksset,Londres, Janeiro (Tnteraliado) Informações nesta Redação. ciliadas no exterior, A primeira eles-
- Diversos padres belgas foram 30vs. -t sas obrigações já foi derrogada, isto
'presos e deli dos, por haverem pu- é. da retenção das percentagens so-blicado e posto em circulação, .I '}UVE.\'TUDE DO IMPÉRIO BRI- bre depósitos e pagamentos a eixis
uma declaracão do Cardeal Van
Ror-y, Arcebispo de Mechelcn. TANICO tas residentes no Brasil, a partir de

Nesta d ecluracâo o Cardeal ana- Londres, Janeiro - via aérea ,- 8 de outubro próximo, mas sem direi-
, (B N S) LOI'C] Elton hem ('O to de Iibertação do que fôra retidolisa a "Carta de Natal", escrita pe-

' , ,
-

,
-

]0 Papa em 1941, na qual êsse úl- nhecido escr itor inglês, de assun- ou isenção do Que era devido nessa

ti 1 ., tos politicos, diz que UIl1 de seus data,
lI�lO cone ena certos pr-incipios e " I I

'
" " '>

'

métodos dos governos do "Eixo", �selltos, que o l1�p�IIO l:3111 ..nico.
Outros padres foram presos na Irequentemente, e julgado como

fortaleza de Huv, ou deportados I I,Ull[li �laç:a� velha;, e.nt�'(,lanto, ):a
para a Alemanha, por haverem de- I calidadc e ,a, :nals O'!o\,em _ d�ntJ e

monstrudo hostilidade à forca ocu- l�)(}as as l1laIOlCS or",dlllzaç,oes po-
"panlc.

..

IltIC�S, (,lo mundo, e possuidor de
possibil ldades - sem precedentes
- para seu desenvolvimento,

INDUSTRIÁRIOS MULTADOS ,,'O l mpérlo Br itân ico ". - acen-

Londres, Janeiro (Interalia.do) tua Lord Elton - "lem sido taxado
- Devido a co nvo oa câo da mão de absolel.o. Em sua forma mais
de óbra e a deportacão de operá- recente - segundo sua reorganiza
Tios para a Alemanha, ordenaram ção, em virtude do Estatuto de
na Bélgica, os nazis, que os ernprc- \Vestlllinslel> c?nta menos dez an?s
gadores da Indústria Tex til, Iornc- do que a Hú ssia atual e qlwse, 160
cessem lista completa dos homens 1,;l?llOS cio que os EstGldos Ul1ld?s,
cmpregados em suas fábricas, I Som?s os detc�l!ores da malOr

Nove illlpol'jantes industriários I organlzaçao pol�tlca de todos os

que recusaram fornecer essas lislas l te�lIP.o,s c do maJ,or aparelhamento
receberam multas de diversos va-I pCSSl\ el, que ,eXiste, atua!ment,�,lores, des<le 500,000 até 3000,000 i \�a�'a benefICIO da lllllna:lI(lade ,

de francos, ;\lesle 11l0�nenl?,. encontJ al,lIo-l.lOSum ano maiS prOXll1l0S do termIno
da guerra e Ulll ano mais próximos
do 1ll0lllrnto em que o Império
Britânico -,- a unica liga de nações
que jú existiu - assumirú a fórma
de núcleo de uma organização de
paz lIlundial",
dial, depois ela guen'a",
Começoll o orador dizendo que

"o mundo, como um único ('on

íunto, aprendeu durante a guerra

SOLDADOS DE EL SALVADOR

Quer dizer que a derrogação não
teve efeito retroativo e que aqueles
Que não cumpriram com a obrigação
do recolhimento que estavam sujei
tos não se eximiram, na parte cor-

1�8'sponden te ao período em questão.
}Dm seguida, "A Noite" presta um

esclarecimento valioso" dizendo Que
o govêrno da República creou recen

temente uma comissão incumbida de
estudar as inclenizarões devidas por
aqueles atos de agressão, e que tal
comissão, Que outra não é senão a

Comissão de Defesa Econômica, es,

tudará um projéto para realizar o

grande objetivo do decreto-lei n, 4.166,
Assim, os interessados, ou sejam to
dos aQueles Que foram vítimas de atos
,de agressão inimiga, como os que
,erderam valores que estavam em

harcados nos navios torpedeados pe,
los suhmarinos inimigos. deverão ha
bilitar-se perante a referida comissão,
requerendo as inelenizações que se

julgarem com direito ",LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstét.rica (par

teira diplomada) Atende n8
Casa rfe Saúde S S6bastiâo,
das 10 às 12 e das 15 às 17
llofas

CARTAZES DO DIA

Preços Cr. $2,00 e 1,20
Imp. até 10 anos

AGENTE NO INTERIOR
Grande fábrica de folhinhas, a mais moderna

do país, precisa em todas as cidades elementos ativos
e dispostos a ganhar boa comissão e adiantamento.
Mostruário vistoso, unico no genero, com 100 modelos
diferentes. Escrever para

" FABRICA" Caixa Postal, 4249
- São Paulo - Capital.
Não procures conhecer o que

I
A
Os érgãos da Estatística. �ilitar

se pensa nas esferas oficiais' tem aporo legal, quando Intimam
_ •• •

' o produtor e o vendedor a mostrar
sao segredos dífícels de guar- o que possuem em seus estabeleci-
dar. (L. D. N.). mentos. (D. E. M.).

Diversão de bárbaros!
Moscou, 11 (R.) - Os judeus de Budapeste estão sendo utilizados

pelos húngaros na frente oriental como pelotões, para "limpeza" de
campos de minas, informa a emissora local.

Os judeus são detidos nas ruas de Budapeste ou tirados de seus

lares e conduzidos para a frente russa. tal como se encontl'am, Depois,
são enviados, em grupos, para os campos de minas, a-fim-de fazê-las

explodir, perecendo muitas vezes no desempenho dessa cruel missão.
Muitos dêsses judeus, aprisionados pelos russos, usavam roupas de
verão ou trajes de passeio e até mesmo um deles se encontrava de

Camisas, Gravatas, Pijamel,
Meias das melhores, pelo!! menores
preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano. 12, ' graçado",

pijama ..

"Temos novo divertimento aqui" - diz o diário de um soldado

húngaro morto na frente russa, Usamos toda a�orte de pessoas

para limpar os campos de minas e achamos isso réalmcnte muito cn-

o Sabã,o

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
Cí.:\. "TETZ�jL IN DUSTRI A l.-JO fNVILLE (Marca reg-isr.)

CONSERVA O TECIDO DA nOUPA PORQUE LAVA FACrL\1E�TB
E COM RAPIDEZ

)�e.Á� .�fIt>C(A,. "

r � Ptt.1AUOAOl:
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Para evitar infecções/ use GiUeUe!
Barbear-se com navalhas que servem a todo mundo é uma

imprudência imperdoável, pelo risco de perigosas infecções da
pele que assim se pode contrair. Não espere até ser também
atingido, para passar depois ao uso de Gillettc - o método hi
giênico por excelência para o barbear diário. Com Gil1ette, é
fácil, rápido e econômico fazer a barba diariamente, sem o pe
rigo de infecções. Não hesite! Adquira ainda hoje o novo e

aperfeiçoado aparelho Gillette
Tech e passe a usá-lo com as le
gítimas lâminas Gillette Azul, as
únicas rigorosamente assépticas.

Gillette

Centro Social dos Apesentados
Reformados

ta ConvocaçãoDe ordem do sr, presidente, convido o, srs. SOClOS para a
Assembléia Geral, a realizar-se dia 16 (sábado), às 16 horas, na
residência do sr. Bernardino Campos, presidente, à rua Pedro
Ivo, 9, a-fim-de se proceder à eleição da nova Diretoria,

Florianópolis, 8 de [aneiro de 1943.
BOAVENTURA ALVES DA SILVA, Secretário

4 vs. - 3

Móveis

«Relojoaria

•

Por motivo de viagem
vendem.se , pela metade do
cust», o s seguintes moveis,
modernos ve em excelente
estado de conservação:
G'lbinete, inclusive bureau

------�I
e cadeira gi"atória, varande ,

R 1 quarto de c-asai. idem de 801-

oya» teíro. peças avul 88 e ótimo 1
f;lgão esmaltado em branco ,1
"WALLIG" cem serpentina' Ie com pouco uso. vs- e

Itratar no predio n. 150 da
rua Conselheiro Mafra, das
19 horas em diante.

tO vs slt.- 3

Rua Trajano n' 3
Anexa - Ohcln a mecânica sob

a direção de

TREMEL-

Iluga-se ótima
.

C8�a de
11 moradia, com
banheiro. agua fria e quente,
sita à' rua Presidente Cou
tinho nO 100. Tratar com To
lentlno, na Agencia Cuevro
let
755

Aparelhada para concertar Registradoras, Numera
doras, vttrelas. máquinas de escrever, calcular, coser,

aparelhos fotográficos, telefones, etc ..

I SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO
'-�---'758 15 VS'llt.--14vs-19

o ADVOGADO ACACIO M.O-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro" na 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal I lO-Fone: 1271

Mole-tias dos rins e coração
o TON!CARDIUM tô aíco dos rins e do coração llmpa 8

bexiga, 08 rlus, IH! nef�ite,. arelas, CÓilC8S renaís, aumenta &s
urinas. 'fira as 10(IbuçÔ08 dos Dês e rosto, bldropeías, ralta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-escíercse.

Remédio
E' o tôulco útero-ovário SED \NTOL que resutue a saü Ie

perdida pela aaemta. palí iez, magreza, tastío, flôres brancas.
regulador das vlaítas, das doenças do útero, ovãrtos, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhorae de qualquer idade.

LeSÓeR d» ooraeão (� asma
Use 11 CACTUSGENOL eepecíttoo

contra l!ldropslaB, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abatí
men:o das veias e artértas, bronqulte asméttca,

lesões, cansaço, urtnaa eACaUll1! {li dôres no coração, pontadas
n08 rlns e Inchações.

Aos fracoo.;l e con valesoentes
Devem usar o STENOLINO, 'Que faz engordar, aumenta o

vIgor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pea
soas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
CHm pontadas, tosse, dores no peito e OA8 costas, pernas fracas,
ríngua suju Pa-a a neurastenia, o desânimo fi 8 dispepsia, a

convalescença li rllpida.
Sifili8 - Reumatismo

SPIRO{;HETINA é usada nas molê�tIa!! do ssngue, slflUl,
eczemas, tumores, dartbros, esptnhaa, fí�tulas. purgações. feri
das; canoros, escréfulas, reumalismo.

único depurativo que limpa o' corpo. tonifica e engorda,
Deposltarfas; todas as drogarla8 de SAo Paulo e Rio.

AS SF�NHORAS I)EVFJ�l USAl{
Em SUlI toílette intima somente o MEIGYPAN, de

grande poder hlglenleo contra moles ias o! ntegtosas
euspeues, 'rrittlcõ?8 corrímentoe, mülés

tt38 urero-vegtuals, mer. He5 e tona 80 te de uoenças
loca's e gren de Dre!'ienaIITo. Dr,�,gZ!flll Ps cbeco, Rio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IMDle DOR MEDICO As Wrens inglesas experimentam
ARAUJO-OLHOS, OUVIO-;;-; aparelhos de rádio nas nuvens

NARIZ GARGANTA .

-------- , (Pres�·lnformiit:OI1 Serv.ce, erdusívo para O ESTADO)
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro,
r & §�,;;} Pela manhã, das 10 às 12
"'_On",Uh�.!! A' tarr!e. dAI'; 3 às 6

AUSENTE

••••••••••••••••••••••••• Perdeu se ?o tra-

.. •.
-

Jeto da

• Farmac·1 s Espar • �����t8/S dede�8or1�:db:ou��e UI � ança � Carteira de Reservii LIi.

---_______ I) A SUA FARMACIA � su�sc�itaaosr:MaD()eIP€a�O
-

, . .. R C M f AS' ,.. t:!f • TeIxeira, resIdentE' �o, �10
Na? tenbas duvIda em

de.,
Ao tentar esquivar-se às determi.l •

. ua . ons. J.O ra � e FíHh LH1 a Vermelbo, neste milDlC:lplO.
nUnClal' um "quinta-coluna", �ações dos órgãos de Estatística Mi-I E !I. � d' ,. ..+ '::t Pede- se n quem a encontrou,
por lr:_ais que pareça teu aml. �!i.a�"oYuma pe�so.a revela o �u��: • n�re:3a � L)miclnO � O favor de depositá· In nesta
go; nno merece tu t' IUlnd,O do BrasIl. E para os llllrnl"! � W&. R �

-

t .
' , Il es lmll lllTO "OS do Brasii 1'" ')

.

J � ...", euBçao.
I'RIdor da Pátria. (L. D. N.). I<n, E. 1\'['),

,a el e Hu_enve.,
e.e .G••GtHI��H��[;et!•• �'if1••ee� 9 6 ve-5

-

Dr.

Dr. MADEiRA NEVES- médico especialista
DOENÇA�S DOS

Curso de Anei'felcoamento e Longa. Prátíca no fIlo de Janelro
r ....... sul",&5 PS!d manhã: às terças, quintas e salmdes, das 10 ás 12
x.on � horas: à tarde, diariamente, das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo ao: ! 467

Residp.neiti: Ru� Presidente Coutinho. 2:1.

OLHOS

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g���aafe° �:��
de Medicina da Universidade do Brasíll

1..x-illterDO do Serviço de Clínica Médica do Prcíessor Osvaldo Gliveira
médico do Departamento de Saúda

CLíNICA' MÉDICA
Moléstias internas de adulto" e cri/l nç�j�.

Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Te l, 1426
Reaidencla: RIJa Vlscond e de Ouro Prpto 11. 70 Te].1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLOf?IANOrOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA Dj�eto�a����:S��:l
... FlortaDopo!ls

Resídêncla e Consultõrto: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia gerai e Doenças de s enhor as.
Fisioterapia: Diatermia, Intra- vermelho e Ultra-Violeta.

CONSULTAS: Díartamentes às 11.30 e ct8� 15 às 18 horas
Fone 1.644

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

Dr. SAVAS LACE�DA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

IEx-iI!terDo do Serviç� do Professor Le�nidas ferreira e ex-estesíanc dos
ServIços �o dr. Gabr!el de A�ndrilde (RIO) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Clinlca e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

RIJa Felipe Schmtdt, H, Fone 1256
Reaidencla: Cun- .. iheiro Mafra, í7-FlORIANOPOLl�.

I,�TITUTO DE OlA flNUS1'IVO
CU�ICOI Dr. Antônio Moniz Ide Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, :i3.

Diariamente das 15 às
1'7 horfi.,.

l{ESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone !l. 75l.

Dr. Dia!ma Mcellmann
Fermade pela Un!veretdalie de

Genebra (8uIQa I
Co.� prática nos bospltara europeu

i Cl.mlca médica em geral, pedi>lt"a,
doença. do slsteera nervoso ai)l\r�.

lho genMo-urlnarlo do bo'me'u,
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

I
(urso de RadIologia Clínica' com o
dr. Maneei de Aureu Vampaoar!o
SAo Paulo,. Esp€o:alizado em Hi.
�jene e Saúde Públlca, pela Volver.
.Idade do Rio de Janeko.

Gabinete de Raio X
---------- Electrocardiogralia cllnlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de físloteraola

Laboratório de microscopia e

análise elin ica
Roa Fernando Mach8do,'

Telefone 1.195

1
Dr. Rem.gão
CLINICA -MEDICA
Molestla8 Internas, de
Senhoras e Crianças em

(leral

ICONSULTORtO:
Rua Felipe Schmídt-Edili
elo Amélia Nelo--Fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA' ,
Av. Herclllo Luz, 186

.

- Pllone: 1392 -

Pt ORTANOPOllQ

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto, 1 - Fone 1.,.61

I RESIDÊNCIA:
Rua BocaiuviI, 11" . Fone 1.,.56

AUende a chamados
14

Afastado o gener ai
Nehring

Londres, 9 (U. P.) - Em cír
culos autorizados informa-se que
o general Nehring, comandante
das tropas do Eixo na Tunísia,
foi afastado e substitui do pelo ge
aeral von Arriin. ex-comandante
das forcas blindadas alemãs c um

Londres, Janeiro - As mulheres i'epar,',l' c CX].Jcrilllental· os apare- dos f'avor itos de Hitler.
hr itân icas podem não estar pilo-] lhos , [,S51,11 COIllO e111 transmitir e Em outubro passado, a r-ádio de

tando realmente "Swordfish" 011 recebei' mensagem pelo código f Moscou anunciou que vo n Arnin

"Mart lets " nos seus voos atr-avés vlorsc.
-- I estava no comando da 113°. Divisão

do Canal. ilE1S a sua 110\'a ocupa- Mas o grundc momento é aquele alemã, na frente oriental.

ção consistente em experimentar em que, depois de colocado o apa
aparelhos ele rádio nos aeroplanos relho de rádio num avião lança
ela arma aérea da, Esquadra, sub in- torpedos, ou num novo "caça", -

do até as nuvens, aproxima-a mui- elas par-ticipnm do vôo para expe
to da "guerra ele verdade". rimcntar o equip?.mento e ver se ()

São conhecidas com as "Wrens mesmo Se' ellC'Olllra em perfeita clis-jvoadoras" estas moças do "Womeu's posição para o metrnlharlor , que I

Royal Naval Servicc" (Serviços Au- pcderá precisai' uti!�zá-!o em qual.)xiliares da Marinha Real) que co- cruel' momento, a Ioda pressa. ,
locam, manejam e experimentam os Trajando a roupa de couro de I
equipamentos de rádio, tão impor- aviador. COI11 botas forradas de pele,!íantes para a segurança das tripu- e mun idu de para-quedas, a

Iaçõcs elos aviões da Marinha. A "\\'ren" senta-se diante do aparc-j
experimentação dos mecanismos de- 1110 de l'ndiotclegrafia, transmite o Ive ser feita em condições reais de sinal de chamada da estação em

combate, ao lado do piloto, que de- Morse, e recebe a resposta, que a t

penderá cio rádio quando em servi- informa de] intensidade do sinal de!co na linha de frente. chamuda e como vai se processando.

As moças inglesas dedicam-se ,) a recepção. Ela experimenta suo ,

êsse serviço altamente técnico após recepção e frcquencia. c depois es·-l
rigoroso curso ele nove' meses, e ne ra para ver se o piloto deseja
elas, -seguudo se informa, se desin- ;'llviéU' mensagens para a estação
cumbem do mesmo melhor que os de ·ler!':].
homens. Oun n do se encontram em servi-
Durante ° curso, as "\Vrens" s?\q cu "el11 teIT>I. nas oficinas de con

submetidas a provas todas as sema- �t·i·l')�i. :'S "\\'rens voadoras' usam

nas, e a um exame mais demora- calcas boca-de-sino. de acôrdo com

do no que diz respeito à teoria de '1 ';'ndiçã') da :'Iarinha, "sweater"
três em três meses; no quarto mê:; !LI'OSSO de mari nhei ro, com gola al
elo curso há UIll exame intermediário ia, e botas ele borracha para pode
e um "exame final" antes de ter- rem :111'8\,CSS[',1' os campos ele pou
minar o nono mês, Há ainda os so frequentemente cheios de lama.

tr".balh�s práticos num posto aéreo I .
Os pilotos ela arma. aérea da Ma

por mais dOIS meses. r in ha e os trlegraflstas-metralha-
No fim dêsse tempo, as mulhe- rlures tem completa confiança nas

res são especialistas no que se re- "Wrcns " rúdio-l1lccânicas. Dizem
fere aos principios da eletricidade, plc�: "Noss> segurança depende de
ii teoria ela telegrafia sem fio, à fa-' eles. "Nossa segur-ança depende do
hrieação de rádios. São também e5-! n(',s senti,,,,,,, seguros. Não podemos
pecialistas em encontrar defeitos, dizer mais".

140 Batalhão de Caçadores
Voluntariado

1- De conformidade com
a determinação do exmo, sr,

gal, cmte, da Sa R. M. e sa
D. r., ficará aberto, a partir
de 1 de janeiro proximo vin
douro, o VOLUNTARIADO
no 140 B. C. podendo se a

presentar, sómente, cidadãos
reservistas de la ou 2a cate
goria, que satisfaçam as con-
dições abaixo:

T
a)-ser bra�iJeiro nato.

ropas que se amoll·nam b)-ter boa conduta, com·.

provada por autoridade po-
,

Iícial da localidade em que
os soldados exterminaram vários residir (êsse atestado deve

Londres 9 (U. P,) -- Em des- oficiais, pelo que foram efetua- decl�rar quanto tempo o

pacho de seu correspondente- em d _. candIdato reside na zona de
Estocolmo, o "Daily Express" as-

as :umerosas exdcuçoes suElrIa- sua jurisdição l, ou por um

sinala que segundo rumores não m�D e, expressan o que oram oficial do corpo, ou finalmen

confirmad�s, parte das tropas dOl� �s motivos da rebeli�o: - A te, por. informações Idôneas

h' I notícaa de que estava Isolado e c o 1 h 1 d a 8 a seu r e s
ungaras, rumenas e es ovenas exército do Cáucaso e a desmo- peito; .

que operam no Cáucaso, com as ralização provocada no seio das ct) -t 6esta�ro comPdreelnddldd�f ii I
-

tin' d ti' I' -

d f'
. eo re e t) anos e a e,

orç s a emas, se amo aram, e- ropas pe � a Imentaçao e Jelen- dl-ser solteiro ou viuvo sem
puseram as armas e recusaram a te, o máu tempo e os máus tra- filhos e não ser arrim?a
continUar lutando. Acrescenta que tos. pessoa alguma;

e)-não ter mais d e nove
anos de serviço;
f) - revelar aptidão física

comprovada em inspeção de
s·üúde.
II-Data do encerramento:

31 de janeiro de 1943.
Quartel em João Pessôa (São
.José) Santa Catarina, 29 de
Deze.mbro de 1942 .

em

F ,. E' I
armac.a ( sperança» I

'farlnacêujiCd� NILO' LAUS I
,

Hoje e amanhJ selá a sua preferida
Drogas nacionais e estrang.!ird5.--Homeopatiss.

Peífumari d 5.--ArtigCJ� de 60 rr;;chd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODICaS

Indigestão

R. Conselheiro Mafra 4 e 5
Mercado,

FONE 1.642

(adifido do

* e os males que dela
d e r i v a rn são quasi

sempre causados pelo ex-

cesso de acidez no es tôrnago,
O Leite de Magnesia de

Phillips neutraliza os áci-

dos, alivia o estômago, rior-
maliza a digestão e tonifica
o tubo intestinal. Tome Lei
te de Magnesia de Phfltlps

Represen ta 11 tes
Importante organização de construções por sorteios,

com os planos mais vantajosos que existem, aceita UW

representante para esta Capital � Agentes em todas as

cidades do interior dêste Estado Otimas condições.-Car·
tas à Caixa Postal, 2573 - S. Paulo.

e os seus males desaparece-
rão quasi instantaneamen
te. V. S. sentir-se-á outrol

lambem em
lorma de
comprimidos
sob o nome
MILMA
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o PRINCIPE BO PA TE. FOI DETID
GENEBRA, 11 (R.) ._- Ao penetrar a fronteira suico·francesa, o príncipe Napoleio Bonapar�e fei Cíletido·
pelas autoridades francesas, acusado de estar conspirando para restaurar fia franca o regime mora ãrq�Jico

A' P ÇA
Temos c· prazer de comunicar aos nossos clientes e

amigos a instalação, nesta praça, à rua João Pinto,
na 5, 20 andar, da

OFICINA TÉCNICA "ROYAL"

No Sudão Francês
DACAR, 11 (R.) - O gral.

Giraud, passando em revista
as tropas coloniais do Sudão
Francês, dirigiu-lhes a pa
lavra; díaendc : "Considero
indispensável a VO!3sa par·
ticipação na luta. A cola
boração com a Alemanha é
impossível. As Colônias fran
cesas sabem por que estão
lutando" .

o sr. José Martinelli;
a exma, sra. d. Maria Fra

goso Linhares, esposa do sr.

João Linharer;
a exma. sra. d. Eulalia Sil":

veira, esposa sr. major Gusta
vo Silveira;

a prendada senhorita Maria
José, filha do sr. dr. João Bay-

Ao sul de Trípoli er Filho;
Cairo, 11 (R.) - Pela primei- o estimado jovem Antônio

ra vez, uma esquadrilha de -Bõhm, filho do sr. Otomar
bombardeiros americanos de ti- Bõhm,
po médio atacaram a Tripoli- {lasamentos:
tânia, visando especialmente um Com a gentil senhorita Itália
aeródromo a 15 kms ao sul de Katecat consorciou-se sábado
Trípoli. Não se perdeu nenhum último o sr, Cantídio Morais,

comerciario.

de nossa propriedade, destinada a consêr tos e r efórmas em máquinas de
escrever e de coo tabilidade.

Dirigida ror pessôa habil itada, com prática nas oficinas da LIVRARIA. DO GLOBO,
em Porto Alegre, colocamo-nos desde já à disposição de nossos clientes e amigos, a quem

PI acurai ernos servir com eficiência e modicidade de preços.
Madtôdo " (ia.

Que leria sido?
Buenos Aires, 11 (8.) - Ontem, a�ós uma refeição, o

ex- presidente da República. general Agustin de Justo. soo
freu uma indisposiçã,a, havendo sido atendido ímedtatamen
t.e po� seus .médicos. Sabe-se que o estado do gra!. Justoe muítn dehcado.
N. R. - O graI. Justo perdeu a esposa no mês passado,
centerme. em tempo, .nnncíames.

Declarou guerra à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos
Londres. II (R.) - Intorma-se que o governo títere de

Nanquim declarou guerra aos Estados Unidos e Grã-Bre
lanha.

dos".

avançando impetuosamente
contra o importante centro
de Rostov, depois de recori

quistarem numerosas loca
lidades de grande valor es

tratégico.

Próximas conferências' entre os
prese Baldomir e Getulio· VargasMontevideu, 11 (U. P.) - As

con-,
um programa defi n iti vo para as vir a ser solicitado a continuar em

Fe.rencias a serem realizadas no conversações entre os srs. Vargas, I suas funções, afora o cargo de vi··
próximo encontro dos presideute s Baldomir e Amezaga, porém, que

I ce-.presidente,
para o qual foi re

Alfredo Baldomir e Getulio Vargas os problemas fundamentais dos centemenie eleito. O Presidente
versarão, principalmente, sobre a I dois países "serão debatidos du- Baldomir e o dr. Amézaga f'icarâo
defesa mútua e a colaboração eco- rante as conferências". A partici-I hospedados no Ho te] Casino, em

nômica entre 8 Uruguai e o Brasil. pação do presidente eleito, dr. Rivera. Ambos os presidentes se-

O Presidente Vargas e o general Amézaga, nas conversações, tem I homenagearão com banquetes, que
Baldomir inaugurarão, oficialmente, sido objeto de vários comentários, terão lugar em seus respectivos.
o grande Parque Internacional da por parte dos círculos diplomáti- territórios. O parque uruguaio-bra
"Amizade", construido peles gover- cos, porquanto de sua viagem po- si!eiro da "Amizade", foi cons
nos do Uruguai e Brasil. O Presi- dem surgir indicações de sua f'u- truido numa faixa de terra de
dente eleito, dr. Juan José Amezaga, tura política, como presidente. Re- 1.500 pés, ao longo da fronteira,
será apresentado ao Presidente corda-se que, em certa ocasião, o com urna estensão de 250 pés, em

Vargas, pelo general Baldomir, e dr. Amézaga manifestou intenção cada território. Um obelisco, no

tornará parte ativa nas conversa- de continuar a política de apoio centro, simbol iza a .boa-vizinhan·
ções que servirão para reforçar os às Nações Unidas, seguida pelo ça entre os dois povos. A constru
já sólidos laços de amizade entre Presidente Baldomir. Os observa- ção dêsse parque teve início a 15-
os dois povos vizinhos. O dr. Cesar dores politicos, vêem no jurista de maio de 1942, sendo emprega-
Gútierrez, embaixador do Uruguai Amézaga, o sucessor lógico para dos 1.000 trabalhadores, de ambos
no Brasil, acompanhará o Presi- perpetuar as linhas estabelecidas os pa íses, Suas quatro /priondpais
dente Vargas, e o embaixador brasi- pelo soldado Baldomir. Estas feu- avenidas levarão os nomes de Lau
leiro no Uruguai, dr. Batista Lu- tes afirmam que Amézaga reforça- ro Müller e Balthazar Brum, ex

zardo, seguirá com o general Bal- rá e solidificará judicialmente, a ministros brasileiro e uruguaio,
domir e o sr. Amezaga, para a ci- política do Presidente Baldomir. respectivamente, e do marechal
dade fronteira, onde terá lugar Há um certo interesse local nessa Botafogo e ministro do Estado
o encont.ro presidencial. Os chan- entrevista, uma vez que da mesma Sampagnaro, membros brasileiro e"

celeres Osvaldo Aranha e Alberto poderão surgir indícios sobre uruguaio, respectivamente, da co

Guani chefiarão suas respectivas quem será Q futuro chanceler uru- missão demarcato ria de limites, os'

delegações. guaio. I quais. há 22 anos, deram início ao ..

O embaixador Luzardo declarou "EI Dia" até já chegou a discu- I projeto da construção do parque
ao correspondente da "United tir, em editorial, a possibilidade I da "Am izade ", em que b'rev e se-

Press" que ainda não se organizou de que o sr. Alberto Guani possa tornará uma realidade.

Hitler e Von Bock
Londres, 11 (R.) - Chegaram agora notícias de

que, no dia 15 de setembro, no quartel general de Hitler,
houve forte discussão entre êle e o general Von Bock.
Ouando êste sugeriu a conveniência de se retirarem do
Cáucaso as tropas alemãs, Hitler deu um sôco sobre a

mesa e exclamou: «A responsabilidade é minha. Eu or

deno, e o senhor só tem de obedecer». Dias depois, Von
Bock foi visto numa rua de Berlim. Posteriormente, não
mais foi visto na capital, nem na «frente. russa.

133 aparelhos nipônicos abatidos
Washington, 11 (R.) - Anunciou-se ontem, oficial·

mente, que. numa batalha aero-naval travqd.a, durante
3 dias, na zona de Lae, foram destruidos 1-33 aparelhos
nipônicos, que apoiavam um combôio de tropas de
desernbo r-que,

Salienta-se que essa foi uma das mais brilhantes
vitorias americanas dos últimos tempos.

Intenso calor
B. AIRES, 11 (R.) Esta

cidade está suportando ri
goroso verão. O termômetro
ontem marcou 33 gráus.*

Aviões perdidos
Londres, 11 (R.) - Na últi

ma semana o "eixo" perdeu 185
aparelhos, sendo 1 sobre o conti
nente europeu, 3 sobre o o-s.
Bretanha, 14 no Oriente Mé
dio, 60 na Airica do Norte e

107 no Extremo Oriente. Os
britânicos, por sua vez, perde
ram 19 aviões sobre a Grã-Bre·
tanha, 7 no mar, 5 no Oriente

Dura 72 horas Nédio e 22 da Africa do Norte.
MOSCOU, 11 (R.) - Dura Bombardeando Essenjá 72 horas, na frente ceri- Londres, 11 (R.) - Mais utraI, uma furiosa batalha, ma vez foram bombardeadas porna qual os alemães lem- aviões da RAF as grandes usi

çaram gran�es ma�sas de nas de Essen. Os bombardeirostanques e InfantarIa, que alvejaram tambem outros pon-foram l'echaçadas. A luta I tos do Ruh A t d deit- , .

d
. r. 0.0 o, elxa·

bcon lnuladln ecrsu para am- ram de regressar 7 aparelhos.os os a os. _

2 e 4 toneladas
LONDRES, 11 (R.) - Foi

revelado que o esquadrão
da RAF que atacou Essen
compunha-se de mais de
150 aviões, os quais lança
ram sobre as usinas bom
bas de 2 e 4 toneladas. Os
pilotos declararam que se

obtiveram }'bons resulta-

IVida Social
Preparam-se candidatos para quaisquer concursos

Falem anos lloJea PREÇOS MO'DICOS
O sr. dr. Afonso Veiga, alto Rua Saldanha Marinho, n. 3

funcionário do Miniétêrio da A· N0 1
-

vs - S;
gricultura; .

o sr. des. Salvio Gonzaga;
o jovem Auguato-Cêsar , filho

do sr. dr. Altamiro Lobo Gui
marães, secretario da Fazenda;

o nosso prezado conterrâneo
er. Hygino Luiz Gonzaga, es

crivão do Civíl desta comarca;

CURSO PARTICULAR
Prol. Manuel Luiz

Continúa o avanço russo
MOSCOU, 11 (R.) As

tropas russas continuam

Faleceu o gral. Justo
B. Aires, 11 (Urgente) - O

gral. Agustin de Justo, que
ontem enfermou, acaba de
falecer.

Vende-se

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA
-

AUXILIE A COM-
BATEL-A COM O

Uma casa, com terreno, no
Aririú, em frente à capela,
por Cr. $1.500,00. Tratar com
o chauííer do carro 1.522,

LOÇÃO no ponto dos automóveis.
11 5 ,VS-3

Nascimentos I
. Antônio-Lino foi o nome da

do pelo sr. Clovis C.esário ao
seu filhinho nascido a 9 do
corrente.

Pelo nascimento de seu filho
Rubem, acha-se em festas o

lar do sr. sargento Andrelino
Natividade da Costa.

Só às autoridades Interessa ..

Irá, de-fato, o que sabes a res..

peito da "quinta.col�n,,". (L ..

Cabelos branees 1 L{lÇÁ.O
Convocados os direI MARAVILHOSA 1

tores de hospitais Estaleiro à prova de
de S. Paulo bombas

São Paulo, 11 (A. N.) - O ge- Berna, 11 (R.) - A agêncianeral comandante da 2a Região Mi- ., , .

Iítar convocou uma reunião para o
uotícíosa germamca publicou a.

'próximo dia 12, no salão da Sccie- seguinte informação:
dade Comercial de São Paulo, de "Acaba de ser montado em:

,�od�s ?s_ diretore;,> de hospitais e Brest um estaleiro à prova de
'l_n�htlllçoes congeneres da capital,

I
bombas para a construcão de-af'ím de estudar normas a serem . .

�
.

adotados em relação àquelas e em subm!",�lllos. O refendo estalei
face da aluaI mobilização. 1'0 fOI instalado num imensa
_;:L.::,a;:"

..

-'I�.:,j'n- ""J$��'é.� labri�o, cavado nos rochedos ..

-"'-�� ilf<� . -- gramtosos daquele porto fran-
JUSTI o CASO cês. O equipamento construido

ern várias fábricas da Europa
foi instalado nas últimas sema
nas. Como a entrada do referi
do estaleiro se encontra a cer
ca de 80 nletros das águas do
mar, os submarinos serão lan
çados da mesma maneira que
os navios, isto é, através de um

plano inclinado".

•

Transporte a!can�ado
MELBURNE, 11 (R.), e : Aviões americanos que per·

seguem os navios de um
comboio dissolvido ao norte
de Lae (Nova Guiné), alcan
çaram com um impacto di
reto um transporte de 6 mil
toneladas, que ficou envolto
em chamas.

avião.

o Reich faz escravos
Estocolmo, 11 (R.) - Che

gam notícias de que centenas
de jovens noruegueses estão
sendo removidos do seu país
para a Ucrânia e Polonia, afim
de trabalharem nas plantações
agrícolas que os nazistas alí es

tão organizando.

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
afInaS de desagregação Illanea

[adas ,pela "quinta-coluna"t>
(J..Io Do N.).

Cabelos brancos'
MARAVILHOSA!

. Prestigia o Govêrno e 8S
classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". .(L,
Do N.).
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